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RESUMO: A presente tese tem como objetivo analisar a atuação do grupo de
extermínio “Kombão da morte” que atuou na cidade de Uberlândia-MG entre os
anos de 1980 e 1990. Sua prática evidenciou que a violência do Estado fez uso
desse grupo como forma de perpetuar sua repressão contra pessoas comuns,
desmitificando a ideia de que o Estado se limitava à higienização social. Os
esquadrões da morte, como este analisado, integravam o sistema repressivo
com um modo de atuação próprio, atendendo aos anseios dos segmentos
hegemônicos burgueses representados pelo Estado, cujos agentes recebiam
proteção política pelo cumprimento de sua “função social” naqueles anos que
encerravam longo período ditatorial e início de um processo de
redemocratização política. A fonte principal de pesquisa para este estudo são as
entrevistas concedidas por quatro policiais militares que integraram o referido
grupo de extermínio — denominado também, nesta tese, por “esquadrão da
morte” — composto à época por sete policiais militares. Além dessa fonte,
valemo-nos, ainda, das documentações encontradas em jornais locais e os de
grande circulação, além das revisões bibliográficas.
Palavras-chave: Esquadrões da morte, Ditadura, polícia, ilegalidade, Doutrina
de Guerra
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ABSTRACT: The present thesis aims to analyze the performance of the extermination
group “Kombão of the death” that operated in the city of Uberlândia-MG between the
years of 1980 and 1990. His practice showed that the violence of the State made use of
this group as a way to perpetuate its repression against ordinary people, demystifying
the idea that the state was limited to social sanitation. Death squads, like the one
analyzed, integrated the repressive system with their own mode of action, meeting the
aspirations of the bourgeois hegemonic segments represented by the State, whose
agents received political protection for the fulfillment of their "social function" in those
years that ended a long period dictatorship and the beginning of a process of political redemocratization. The main source of research for this study are the interviews given by
four military police officers who composed the referred group of extermination — also
denominated, in this thesis, by "squadron of the death" — composed at that time by
seven military policemen. Besides this source, we also use the documentation found in
local newspapers and those of great circulation, in addition to bibliographical reviews.
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INTRODUÇÃO
Nos idos de agosto de 2013, mais um caso de violência contra um
cidadão, morador do Morro da Rocinha no Rio de Janeiro, estarreceu o país: o
desaparecimento e o assassinato de Amarildo Dias de Souza pelos policiais
militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) instalada naquela
comunidade.
Pela intensa cobertura midiática e comoção da opinião pública, o caso
tomou uma proporção que desencadeou, em diferentes instâncias, pedidos de
resposta

das

autoridades

sobre

o

paradeiro

do

seu

corpo.

Esse

desaparecimento expôs um enredo emblemático: entre as diversas revelações
apontadas e apresentadas pela mídia em relação ao ocorrido, um aspecto
significativo sobre a ótica jurídica e acadêmica remeteu para o envolvimento de
policiais militares no desaparecimento, na execução e na posterior tentativa de
acobertamento do crime, comportamento comum às práticas policiais. As
notícias na grande imprensa1 informaram aos leitores o quanto foi difícil localizar,
a princípio, a pessoa, em virtude do desaparecimento. Depois, após a
constatação do assassinato, surge a segunda dificuldade: a localização do
corpo.
Como esse episódio, casos envolvendo policiais em atividades criminosas
são bastante divulgados pela imprensa brasileira — recentemente, objetos de
estudos historiográficos2 — e evidenciam uma prática de extermínio articulada e
promovida por agentes dos sistemas estatais de controle da violência, operando

1

Jornal AND, Ano XII, nº 115, 2ª quinzena de agosto de 2013, in: GRANJA, Patrick. UPP: o
novo dono da favela. Cadê o Amarildo? Rio de Janeiro: Editora Revan, 2015.
2 Estamos aqui nos referindo a estudos desenvolvidos pela academia, embora na área de história
sejam poucas as pesquisas implementadas, mas não podemos deixar de citar RODRIGUES,
Antônio Edmilson Martins et al. A Guarda Nacional no Rio de Janeiro, 1831-1918. Rio de
Janeiro: PUC, 1981; BRANDÃO, Berenice Cavalcante et al. A polícia e a força policial no Rio
de Janeiro. Rio de Janeiro: PUC, 1981; NEDER, Gizlene et al. A polícia na Corte e no Distrito
Federal. Rio de Janeiro: PUC, 1981. Do ponto de vista da historiografia internacional, a melhor
e mais atualizada revisão da trajetória da historiografia da polícia é MILLIOT, Vincent. Mais qui
font les historiens de la police? In: BERLIÈRE, Jean-Marc et al. Métiers de Police: être police
em Europe (XVIII-XX siècles). Rennes: PUR, 2008. Sobre a trajetória da historiografia francesa,
enfrentando problemas muito próximos dos tratados aqui, ver BÉRLIÈRE, Jean-Marc; LÉVY,
René. Histoire des polices en France. De l’Ancien Régime à nos jours. Paris: Nouveau
Monde, 2011.
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à margem do estado democrático de Direito,3 notadamente pelas polícias civil e
militar, conforme atestam vários relatórios de direitos humanos e observatórios
das violências policiais, como veremos ao longo deste trabalho.
Diante de tal realidade, a consecução desta tese e a efetivação da
pesquisa pretendem revelar a existência de um grupo de extermínio com o
codinome “Kombão da morte”, que atuou na cidade de Uberlândia-MG entre os
anos de 1980 e 1990. Pretendemos refletir sobre suas práticas de tortura e de
extermínio, sobre as execuções de presos comuns em custódia do Estado, que
se configuram como abuso de poder e injustiças cometidas por tal grupo.
Para identificação e comprovação dos pressupostos, as evidências
empíricas foram corroboradas com notícias em jornais, entrevistas, documentos
do Departamento de Operação da Polícia Social (DOPS), legislação pertinente
ao assunto, organismos nacionais e internacionais em defesa dos Direitos
Humanos à luz do arcabouço jurídico vigente no período ditatorial e na época de
atuação do grupo pesquisado, como uma primeira constatação da relação entre
a prática desses esquadrões e a da institucionalidade. Isso nos remete à
articulação entre a construção histórica das noções de Direitos Humanos,
correlacionadas à formação do estado de direito brasileiro e de suas práticas
efetivas. À ilustração, a relação entre a Constituição de 1967 — acrescida da
Emenda de 1969 — e a existência ou não dos Direitos Humanos.
A fonte principal de pesquisa para este estudo são as entrevistas
concedidas por quatro policiais militares que integraram o referido grupo de
extermínio — denominado também, nesta tese, por “esquadrão da morte” —,
composto à época por sete policiais militares. Além dessa fonte, valemo-nos,
ainda, das documentações encontradas em jornais locais e os de grande
circulação, além das revisões bibliográficas.
A metodologia para a análise das entrevistas com grupo de policiais
militares fundamentou-se nas contribuições dos pesquisadores que trabalham
com história oral; dentre eles, Ferreira (2002), Joutard (1998), Portelli (2010) e

3

Há uma farta discussão historiográfica sobre a configuração do Estado brasileiro. Optamos por
utilizar provisoriamente o termo que é referido na área do Direito e da Ciência Política, embora
reconheçamos caber, aqui, a recuperação da historiografia que analisa o estado nacional do
Brasil. (Marx, 2005; Bonavides, 2004, Dallari, 2008, dentre outros)
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Alberti (1998), sendo esta última pesquisadora do CPDOC4 e especialista em
história oral, para a qual,

A história Oral é uma metodologia de pesquisa e de constituição
de fontes para o estudo da história contemporânea surgida em
meados do século XX, após a invenção do gravador à fita. Ela
consiste na realização de entrevistas gravadas com indivíduos
que participaram de, ou testemunharam acontecimentos e
conjunturas do passado e do presente. (Alberti, 1998, p. 155)

Portanto, por tal afirmativa, observa-se que a posição desta historiadora,
no debate sobre o papel e a função da história oral no campo da historiografia,
vai ao encontro dos que defendem tal área como instrumento de coleta de dados,
procedimento semelhante ao daqueles que a consideram teoria de pesquisa ou
método de análise, por exemplo, Lucília Delgado. No entendimento desta
pesquisadora, a história oral

é um procedimento metodológico que busca pela construção de
fontes e documentos, registrar, através de narrativas induzidas
e estimuladas, testemunhos, versões e interpretações sobre a
História em suas múltiplas dimensões factuais, temporais,
espaciais, conflituosas, consensuais. Não é, portanto, um
compartimento da história vivida, mas, sim, o registro de
depoimentos sobre essa história vivida. (2010, p. 15)

Nosso interesse tornou-se aguçado pela perspectiva da produção
historiográfica baseada em fontes orais ao desenvolvermos um Projeto Social
aplicado no Sistema Prisional Professor Aluízio Ignácio de Oliveira, na cidade de
Uberaba-MG, nos anos de 2012 e 20135.

4

Historiadora, antropóloga, museóloga doutora em Teoria da Literatura pela Universidade de
Siegen (Alemanha). Coordenadora do Programa de História Oral do Centro de Pesquisa e
Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas, Rio
de Janeiro. Autora de Manual de história oral e Ouvir contar: textos em história oral (Rio,
Editora FGV, 2004). Foi presidente da Associação Brasileira de História Oral (ABHO) entre 2002
e 2004.
5 Nos anos de 2012 e 2013, foi desenvolvido pelo autor um Projeto de Extensão Universitária,
intitulado “Projeto Livrando. Educação e cidadania nas celas de aula”, por meio do Instituto
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Aquela experiência possibilitou o acesso a depoimentos informais de
apenados que revelaram a forma como foram abordados, presos e
encaminhados ao sistema prisional pelos policiais militares, antes mesmo de
qualquer julgamento oficial. Revelavam a recorrente truculência das abordagens,
atitudes e comportamentos que buscavam, pelo que nos foi possível deduzir,
romper a dignidade da pessoa, quebrar suas resistências morais, negando sua
condição de humanidade e subjugando-a ao mundo dos suplícios carcerários.
Surgiram daí várias indagações sobre o que nos pareceu à época como um
modus operandi das polícias contra o suspeito, criminalizado aprioristicamente,
bastando, para tanto, alguma evidência empírica, ou mesmo alguma atitude que
possa parecer suspeita ao policial. Mas, ao longo dos anos seguintes, já nos
apropriando da dinâmica da pesquisa histórica e adentrando as reflexões sobre
a violência institucional perpetrada por policiais civis e militares, outras questões
foram suscitadas, sobretudo a forma comum de agir dessas duas esferas das
ações de agentes armados do Estado.
Ainda

na

busca

inicial

pela

compreensão

da

dinâmica

dos

aprisionamentos, um policial militar6 confidenciou-nos ter participado de um
“grupo de elite” da polícia militar no ano de 1988, na cidade de Uberlândia-MG,
cujo trabalho requeria um treinamento para operações mais extravagantes sobre
técnicas de aprisionamentos, muitas delas com práticas de tortura que
resultavam em mortes. Diante dessa informação, novas evidências emergiram,
demonstrando que tais práticas eram resultantes de treinamentos deliberados a
grupos de policiais organizados. Já com certo cabedal de conhecimentos sobre
a história de tal violência em nossa formação sócio-política, voltamos a conversar
com o policial “M”, pois ficáramos cientes de que aquela sua fala despontava
como a ponta de um iceberg, que indicava haver muito mais histórias do que se

Federal de Educação de Uberaba-MG na penitenciária Professor Aluysio Ignácio de Oliveira. O
projeto teve como objetivo desenvolver um curso de leituras de obras literárias, espíritas,
filosóficas e jurídicas, além do curso de produção de textos aos apenados daquele sistema
prisional. Foram inseridas quase mil obras as quais foram distribuídas e socializadas com todos
os detentos. O curso era ministrado no banho de sol desse apenados de maneira que todos
pudessem ter acesso ao material ás técnicas de leitura de e produção te texto. Após dois anos
de estudo, 370 apenados foram certificados e receberam um número considerável de horas que
contribuíram não só para a melhoria na interpretação de textos, mas também para remissão de
suas penas, incentivos que provocaram uma adesão total na participação do grupo.
6 Identificado, nesta tese, por “Policial M”, tendo em vista que os nomes foram resguardados em
virtude da gravidade dos fatos revelados.
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conhecia, tanto pelo senso comum, quanto pela historiografia. De fato, suas
informações nos possibilitaram o contato com três outros policiais que
confirmaram a existência de um “grupo de elite”, nomeado por eles como
“Kombão da morte”, no período de meados de das décadas de 1980 e 1990.
Após esses contatos iniciais, surgiram outras possibilidades de conhecer
mais policiais envolvidos em tais práticas, o que ensejou a busca de documentos
que completassem tais informações preliminares.
Adentrando o ano de 2014, já possuíamos material suficiente para encetar
uma pesquisa acadêmica de fôlego, que contribuísse para revelar o que vem
constituindo a História do Brasil, a partir da particularidade do modus operandi
dos abusos de lesa-humanidade praticados pelo Estado brasileiro através
desses profissionais que, a princípio, deveriam proteger a população.
Novas entrevistas foram organizadas por meio de um roteiro de questões
que pudessem nos trazer uma melhor compreensão das diversas atuações dos
policiais militares envolvidos nas práticas de tortura e de morte na cidade de
Uberlândia-MG de 1980 a 1990.
Nas entrevistas, obtivemos maiores detalhes sobre como o grupo fora
cooptado, como se deu a sua formação, a sua prática de atuação e o período de
existência do mesmo, além de outras particularidades reveladas pelos militares.
Essas entrevistas ocorreram entre os meses de julho e setembro de 2015
e tiveram como protagonistas um policial militar aposentado, três que ainda estão
em atividade e uma policial civil. Embora o grupo tenha sido formado por sete
policiais militares da cidade de Uberlândia-MG, as entrevistas só aconteceram
com a anuência de dois policiais que compuseram efetivamente o grupo
“Kombão da morte”, além das entrevistas com mais dois policiais que não
constituíram o grupo por terem se integrado à Corporação na década de 1990,
período posterior à formação daquele grupo. Entretanto, tiveram conhecimento
da sua existência pelo fato de ações do grupo de extermínio terem sido utilizadas
como referência nos cursos de formação militar, exaltando sua “popularidade” e
seu arquétipo de atuação no combate à violência nos anos de 1980. Foi
realizada, também, a entrevista com uma policial civil a qual teve uma
participação indireta, de igual importância, nas ações do referido grupo.
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Ainda que as memórias sejam bem distintas e isoladas, dada a
subjetividade das falas dos entrevistados, sua disposição em relatar e a memória
de cada um no decurso das entrevistas, foi possível compreender a composição
do grupo e inferir sobre sua forma de atuação naquele período histórico e sobre
seu modus operandi, até mesmo por meio dos momentos de silêncio, das
expressões faciais, dos gestos e das exclamações.
A pesquisa documental foi realizada no acervo dos jornais uberlandenses
Correio de Uberlândia, Primeira Hora e O Triângulo, à disposição no Arquivo
Público daquela cidade, além dos acervos da Folha de São Paulo do período de
1980 a 1990, bem como pela leitura dos Relatórios e Diligências da Comissão
de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e da Comissão
Nacional da Verdade.
Com base em tais evidências e premissas, aliadas a outros elementos e
à obtenção de informações sobre a Polícia Mineira, através da entrevista com
policiais militares que compuseram um grupo de extermínio, esta tese analisa a
atuação do esquadrão da morte em Uberlândia-MG, no fim da década de 1980
e início da década de 1990 — o grupo denominado “Kombão da morte” —, como
expressão da disseminação para o interior do Brasil da repressão que
extrapolava os próprios parâmetros ditatoriais.
As inquietações e as indagações são o hódos que este trabalho percorreu
de modo a apresentar a institucionalidade que engendra tais grupos, a forma de
atuação desses policiais, sua inserção institucional, seu papel diante do Estado
e sua “função social” cumprida naqueles anos que encerravam longo período
ditatorial e início de um processo de redemocratização política. Uma inserção
tão arraigada de valores e de comportamentos na corporação militar que,
resguardadas as devidas proporções, continua atuando nos mesmos moldes e
com a mesma impunidade daquele tempo, usando como justificativa o velho
bordão de ofensiva contra o crime.
Na lógica da institucionalidade liberal, que confere ao Estado o
monopólio da violência, o papel das práticas de policiamento deve ser entendido
como um aspecto particular do processo de controle social exercido pelo
patrulhamento do espaço público. Segundo Misse,
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o monopólio estatal da violência não resultou de um processo
endógeno, civilizatório, mas da tensão entre as oligarquias que
controlavam seus domínios através do pacto colonial e do
escravagismo, e a administração colonial, depois, imperial, que
o aperfeiçoou, mas não conseguiu generalizá-lo a todas as
classes e regiões do país. (Misse, 1999, p. 32)

O Estado faz uso da força dessa tensão para manter a ordem, a paz e a
segurança pública, por meio de vigilância e de ameaça de sanção, legitimadas
por seu aparato jurídico. Mas a historiografia demonstra que quando tais
instituições são frágeis em sua própria organização, tornando-se incapazes de
atender aos anseios da sociedade, emergem atos de suposta legalidade que,
verdadeiramente, configuram-se como arbitrariedade e violência. Aqueles
podem acontecer num processo crescente se “ignorados” pela própria
corporação e motivados pelos interesses dos segmentos dominantes, apesar
de serem sejam ilegais, passando da repressão à intimidação7, à tortura e aos
assassinatos.
É neste contexto que surgem grupos de extermínio presentes na História
do Brasil desde sua gênese. Todavia, a particularidade dos esquadrões da morte
— apontada acima e indicada pelos analistas que já vêm tratando do tema — é
o rótulo arbitrário de paraestatalidade com que estes grupos agem, expressando
não apenas uma relação de violência do Estado contra o povo, atávica na
História do Brasil, mas representando uma determinada conjuntura que se inicia
na década de 1950, no bojo da Guerra Fria. Portanto, acabam por agir em
consonância com fatores internos e com a conjuntura regional e internacional no
controle das demandas sociais.
Se as ações policiais de perseguição política tiveram respaldo militar
durante o período ditatorial, a conexão entre polícia e crime remonta pelo menos
duas décadas antes, com a formação dos esquadrões da morte nos anos 1950,
em especial no Rio de Janeiro, em 1958, e em Minas Gerais, na mesma década.

7

A intimidação é posta aqui como ilegal, pois afronta os preceitos do Direito, referenciado pela
assinatura das Convenções Internacionais acerca da dignidade humana. Caso clássico é a
Convenção de 1941, ratificada por todos os países latino-americanos que, na segunda metade
de século, experimentaram ditaduras.
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Naquela conjuntura, o Departamento Federal de Segurança Pública do
Rio de Janeiro (DFSP-RJ) tinha como chefe o General Amaury Kruel que, por
sua vez, nomeou o delegado Cecil Borer. Este criou o Serviço de Diligências
Especiais (SDE) e institucionalizou o esquadrão da morte que se compôs por
policiais militares para justiçar negros, pobres, desafetos, bandidos ou não.
Para Ventura, o SDE “institucionalizou o esquadrão da morte, como
aumentou o número de pontos de bicho, deu liberdade de ações aos bicheiros,
estimulou o lenocínio e centralizou as verbas distribuídas por todo tipo de
contravenção.” (Ventura,1994, p. 29). Tal composição poderia ser considerada
como o primeiro grupo de extermínio institucionalizado pelo Estado.
Essas práticas foram chanceladas pelo governo do Estado do Rio de
Janeiro que, em 1969, por meio de sua Secretaria de Segurança Pública,
concebeu uma nova divisão de atuação dos policiais civis. Essa divisão deu a
eles, naquele momento, maior liberdade no exercício dos seus poderes,
tornando-os extraordinários no que tange à disposição da vida e da morte das
pessoas consideradas suspeitas, cuja motivação advém da necessidade de
acabar com a violência, com o assalto e com a morte dos taxistas pela quadrilha
que ficou conhecida como “os bandeiras 2”:

Seguidores dos grupos de extermínio, os justiceiros são na sua
grande maioria, policiais aposentados ou em atividade nos seus
períodos de folga, ou ainda pessoas ligadas à polícia, que se
juntam a membros de segurança privada e aplicam aquilo que
consideram justiça. E o fazem impunemente, porque contam
com o respaldo da própria polícia, que deixa a essas
organizações aquilo que poderíamos chamar de “serviço sujo".8

Assim, mesmo que formalmente não incorporados à instituição estatal,
ainda são respaldados por ela, o que lhes garante não somente a impunidade
necessária a tanta ousadia e a delitos de lesa-humanidade, mas a sua

Relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito do extermínio no Nordeste – Câmara dos
Deputados. Nov. 2005, p.23.
8
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longevidade, pois atuam por longos anos, perpassando por todo o período
ditatorial e se mantendo após ele.
Além do argumento de combater os frequentes crimes contra taxistas no
Rio de Janeiro, as ações desses grupos foram fundamentadas na necessidade
de acabar com a onda de violência, roubos a lojistas e dar uma resposta imediata
à sociedade, eliminando os assaltantes, utilizando-se de todos os meios de que
o SDE dispunha, dando início à matança de vários suspeitos, ações que tiveram
apoio da população na época. Em seu artigo “O esquadrão da morte no Rio e
em São Paulo”, a historiadora Marcia Regina da Costa discorreu sobre a atuação
desse grupo de extermínio, cujo objetivo era eliminar os suspeitos:

Desde seu início os homicídios praticados eram justificados com
a desculpa de “que não adiantava prender os supostos marginais,
pois a justiça os soltaria em pouco tempo”. O resultado foi que o
Esquadrão da Morte, nos anos seguintes, usou e pilhou o Estado
para garantir a realização de seus interesses privados. A
articulação entre violência e corrupção foi uma das marcas
registradas do Esquadrão da Morte que começou a atuar no Rio
de Janeiro em fins da década de 1950. (2014, p. 02)

Logo, entende-se que os envolvidos agiam sempre em prol de diversos
interesses, em ligações diretas com as economias criminais, por exemplo, o jogo
do bicho, a prostituição, o tráfico de entorpecentes.
A composição dos esquadrões da morte era feita, inicialmente, como
organização de promoção do terrorismo de Estado totalitário por policiais civis e
militares que agiam com o objetivo de promover uma “limpeza social”, utilizandose de práticas cruéis de execução sumária, arbitrária e extrajudicial, além da
tortura, do ocultamento de cadáver ou das chacinas, subvertendo a ordem do
sistema no qual foram inseridos, qual seja, atuar para garantir a segurança e a
preservação dos direitos dos cidadãos. Um dos policiais que compuseram um
grupo de extermínio paulista declarou:

Não era propriamente um grupo de extermínio, mas sim um
grupo decidido a não levar desaforo dos marginais para casa.
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Esse grupo de que lhe falei, formado por um número reduzido
de policiais, adotou esses critérios apenas em relação a
bandidos – assaltantes, tarados, marginais sem possibilidade de
recuperação. Um grupo disposto a agir da mesma forma como
os marginais agiam. E quando nosso grupo agia, é porque o
elemento que nós visávamos dava medo aos próprios policiais.9

A pedra fundamental para a transformação desses esquadrões
clandestinos em uma sociedade articulada, organizada e com estruturas e
técnicas de execuções foi lançada quando da ocorrência de um outro fato em
1964, o assassinato do policial civil Milton Le Coq pelo criminoso Manoel Moreira,
apelidado pela imprensa de “Cara de Cavalo”,10 quando uma verdadeira caçada
foi orquestrada e sua sentença de morte decretada.

Manuel Moreira, o ‘Cara de Cavalo”,11 usa também o nome
Ronald Sampaio. Sua reputação de marginal cresceu quando
matou há pouco tempo a amante, que o traía. Seu rival, o
bandido ‘Foca’, foi por ele também assassinado quando assistia
ao enterro da mulher. Daí para frente a audácia de ‘Cara de
Cavalo’ cresceu. É procurado, também, pelos policiais do 2º DP
por estar envolvido na morte de uma cabeleireira.12

Essa má reputação de marginal, atrelada a sua audácia, conferiram-lhe a
condição de bandido perigoso, o que ensejou a perseguição por parte da polícia
e de membros da “Scuderie Le Coq”.
“Cara de cavalo” teve uma execução cheia de controvérsias, dado que um
dos projéteis retirados do corpo do Milton Le Coq fora deflagrado pela arma de

9

Trecho da reportagem Último dia com Fininho e Mariel em que se lê a declaração de Fininho,
membro do Esquadrão da Morte paulista, publicada no Jornal da Tarde em 21 de julho de 1972.
10 Cara de Cavalo foi imortalizado pela obra-denúncia de Hélio Oiticica intitulada Seja herói, seja
marginal.
11 Para Nascimento, Cara de cavalo foi morto com vários tiros aos 23 anos, no seu esconderijo
perto de Cabo Frio, na estrada para Búzios. Entre os policiais que presenciaram a morte estavam
Hélio Vigio, ex-diretor da Divisão antissequestro e Sivuca - o qual, posteriormente, foi eleito
deputado com o lema “bandido bom é bandido morto. (2010, p. 8).
12 Trecho da reportagem: Morre outro policial na guerra contra o crime, publicada no Jornal
O Globo de 28 de agosto de 1964, extraído do artigo de Flora DEAMON intitulado Um crime de
Esquerda? Uma mirada sobre o fazer jornalístico a respeito da emergência do Comando
Vermelho e do crime organizado no Rio de Janeiro, apresentado ao 3º Encontro Regional
Sudeste de História da Mídia. UFRJ - abril 2014.
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um dos policiais que pertencia ao próprio grupo de Le Coq. Logo após o
assassinato deste, seus companheiros de batalhão formam um grupo de
vingadores autodenominados “Scuderie Milton Le Coq”, composto por policiais
militares e civis, chegando a agregar mais de sete mil simpatizantes que
passaram a compor essa “irmandade”, a qual atuou no Distrito Federal, à época,
no Rio de Janeiro e, ainda, nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito
Santo.
A Scuderie tinha como símbolo uma caveira sobre ossos cruzados e as
letras E.M., referência a “Esquadrão Motorizado”, interpretado pela população
como iniciais de Esquadrão da Morte, como ficaram conhecidos os pioneiros
grupos de extermínio de suspeitos da prática de crimes.
Até que, em 1969, já no período ditatorial, o respaldo institucional que
recebiam se torna oficial, com a justificativa de que a polícia civil necessitava
“acalmar a imprensa e dar uma satisfação à sociedade”, nas palavras do detetive
José Guilherme Ferreira Godinho, o “Sivuca”13, um dos componentes dos “12
homens de ouro”,14 cujo comportamento se resume em expressar e repetir várias
vezes a frase “bandido bom é bandido morto”, na década de 1980. A filosofia de
‘Justiça Paralela’ ficou arraigada na sociedade e nas instituições públicas
responsáveis por garantir a segurança dos cidadãos.
Esse grupo, ao contrário de uma organização clandestina e secreta, era
uma irmandade de elite, escolhida a dedo pelo então Secretário de Segurança
Pública Luís de Oliveira França, na gestão do Governador do Estado da
Guanabara, Negrão de Lima, para assegurar, a qualquer custo, a segurança do
povo carioca. Em geral, os seus integrantes eram políticos, membros do Poder

O policial José Guilherme Ferreira Godinho, o “Sivuca”, parceiro de LeCoq, e Milton LeCoq
também integraram a P.E. de Vargas, desde 1941. “Sivuca” tornou-se deputado estadual no Rio
de Janeiro de 1994 a 2006, do PT do B. Foi da Polícia Especial, esta responsável pela guarda
pessoal de Getúlio Vargas, mas com a extinção dessa polícia com a criação do Estado da
Guanabara em 1960, passou com outros, como Detetive, a integrar a Polícia Civil do Novo
Estado que por meio do Secretário de Segurança Pública Luís França passou a fazer parte dos
“doze homens de ouro” da polícia carioca com o objetivo de “limpar a cidade”.
14 Esse grupo era composto pelos seguintes nomes: 1º) Aníbal Beckman dos Santos (“Cartola”);
2º) Euclides Nascimento Marinho; 3º) Hélio Guaíba; 4º) Humberto de Matos 5º) Jaime de Lima;
6º) Lincoln Monteiro; 7º) Mariel Mariscot; 8º) Nelson Duarte; 9º) Neils Kaufman (“Diabo Loiro”);
10º) José Guilherme Godinho, (“Sivuca”); 11º) Vigmar Ribeiro e 12º) Elinto Pires. In:
http://www.adepolrj.com.br/adepol/noticiadinamica.asp?id=17843
13
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Judiciário, policiais civis e militares, mantidos financeiramente, via de regra, pelo
empresariado.
A máxima “bandido bom é bandido morto” ganhou repercussão através
do radialista paulistano Afanásio Jazadji15 que, em programas sensacionalistas
na Rádio Globo, a partir de 1983, alcançou o recorde nacional de audiência,
chegando a insuflar que bandidos ‘pés-de-chinelo’ deveriam ser torturados e
mortos não só pelos agentes de segurança pública como também por populares,
como forma de recuperar “a paz e a tranquilidade” no meio social, apelos que
ainda repercutem em programas também sensacionalistas nos dias atuais.
A exemplo do grupo “Scuderie Le Coq”, o “Kombão da morte”, em
Uberlândia-MG, foi um desses grupos organizados e estruturados por
determinação do próprio Estado. De forma semelhante, esteve associado à
eliminação física de indivíduos considerados contraventores penais. Essas
práticas cotidianas revelam a íntima relação do Estado com a perseguição
política da era da ditadura, que, infelizmente, perduram em tempos de
democracia restrita a qualquer suspeito.

Sobre a ”Scuderie Le Coq” eu ouvi falar, inclusive veio um deles
aqui para dar esse treinamento, mas era muito caro, nós não
conseguimos, O que veio aqui, era um, não era supervisor, ele
era da polícia civil, mas era um treinamento muito bom.
Conseguimos alguns livros, captamos algumas coisas, mas
muito pouco. A polícia não bancou esse treinamento porque era
muito caro. (Policial “M”, 02 ago. 2015)

Depreende se dessa fala que, mesmo não tendo uma participação direta,
o policial que também compôs o “kombão da morte”, obteve ensinamentos e
técnicas de execuções desenvolvidas pelo grupo “Scuderie Le Coq”, do qual
trataremos de maneira mais pormenorizada no decorrer da tese.
Desde que adquiriram visibilidade no cenário nacional, no período da
ditadura (1964 a 1985), crimes e abusos diversos praticados por policiais civis e

15AFANASIO

JAZADJI é Jornalista, radialista, publicitário e advogado. Elegeu-se pela primeira
vez em 1986 como Deputado Estadual por São Paulo.
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militares — pelos chamados esquadrões da morte ou grupo de extermínio e
ainda por oficiais de baixa patente, vinculados ao sistema repressivo —
provocaram embaraços para a cúpula das forças armadas que se viu obrigada
a se justificar internacionalmente.
A historiografia recente tem demonstrado que, desde os idos de 1969, os
esquadrões atuam em articulação com a principal força repressiva do estado
ditatorial, a famigerada Operação Bandeirantes (OBAN), a partir da qual foi
montado um sistema complexo e eficiente, formado pelo Departamento de
Ordem Política Social (DOPS), pelo Destacamento de Operações de Informação
- Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODIs), entre outros órgãos.
(Mattos, 2015, p. 154)
Mesmo não havendo o reconhecimento oficial de tais grupos, sua ação
não cessou: estes perpassaram por todo o período e até mesmo pelos estertores
da ditadura que se caracterizaria pela distensão e pelo arrefecimento da
repressão.
Tais estertores, já visíveis no fim dos anos de 1970, se estendem até os
anos de 1980, configurando uma lenta e gradual transição à democracia restrita,
conforme observado no transcorrer daquele mesmo período. No debate sobre
os fatores do declínio ditatorial, David Maciel afirma que:

a distensão se articula organicamente com o acirramento das
contradições interburguesas no seio do bloco no poder, a partir
da crise do Milagre Brasileiro, colocando em questão aspectos
importantes da institucionalidade autoritária, como o centralismo
decisório do governo nas questões econômicas e a presença
determinante do Estado na economia. Deste modo, o projeto
distensionista proposto pelo governo militar emerge como um
instrumento de ampliação dos canais de interlocução e
representação das classes dominantes com o Estado,
particularmente, através da reativação dos mecanismos de
representação política como o Legislativo, os partidos e as
eleições. (1999, p. 14)

A historiografia ainda não chegou a um consenso sobre as caraterísticas
dessa longa transição, havendo os que limitam as interpretações sobre a origem
e o motor da transição a uma demanda exclusivamente militar e os que as
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consideram como derivadas da sobrevivência das tradições democráticas e
liberais das elites dirigentes do país (Lamounier 1998, p. 83-134). Contrário a
essas teorias, é o posicionamento do historiador Maciel:

Consideramos, ao contrário, que a gênese do projeto
distensionista vincula-se a uma perspectiva de crise no bloco no
poder, a partir de uma situação em que a consolidação do
modelo autocrático-burguês de transformação capitalista foi
possível graças ao estabelecimento do cesarismo militar, no
interior da institucionalidade autoritária, e a um processo de
expansão do Estado e de sua intervenção na economia jamais
visto. (1999, p. 101)

Esse tipo de pensamento revela uma sistematização para o crime, para a
constituição de grupos de extermínio ou esquadrões da morte que serviram às
ditaduras e que servem atualmente aos determinados modelos de poder privado
nos grandes centros urbanos.
Em se tratando da recorrência de tais evidências, a historiografia pouco
aprofundou sobre o entendimento de tais questões e seu impacto na dinâmica
social, daí a importância da presente tese que partiu de alguns questionamentos:
qual é o significado histórico da existência de um grupo de extermínio análogo
aos explicitados acima, atuando não em grandes centros como Belo Horizonte,
Rio de Janeiro ou São Paulo que, por sua complexidade urbana, possui altos
índices de violências, mas em uma cidade do interior mineiro? O que explica as
similaridades nas ações daqueles policiais, aparentemente atuando à revelia da
corporação, com as de outros grupos também reconhecidos como esquadrões
da morte? O que há em comum com outros grupos de extermínios ou
esquadrões da morte disseminados pelo país? Quais circunstâncias teriam
levado à instalação de um grupo de extermínio na cidade de Uberlândia-MG, na
década de 1980 a 1990?
Na construção deste trabalho, somos levados à convicção de que a
pesquisa não esgota a complexidade do real em estudo, mas que ela tem o
condão de apreendê-la em sua dinâmica dialética, objetivando as temáticas mais
recorrentes, reveladas pela documentação, na qual se destacam as entrevistas.
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A fonte oral, como um elemento de informação, apresenta ao pesquisador
elementos qualitativos abstraídos das entrevistas, os quais oferecem a base para
uma pesquisa crítica e dialética, comprometida com a mudança social. As
informações, que não se apresentam de imediato nas narrativas dos
entrevistados, vão sendo desveladas na atuação do sujeito e do objeto,
ampliando a compreensão do tema pesquisado. Para Thompson, “a evidência
oral pode conseguir algo mais penetrante e mais fundamental para a história.
(...) transformando os objetos ‟de estudo em sujeitos” (1992, p. 137).
A construção reflexiva sobre a constituição, o nascimento e a atuação do
grupo “Kombão da morte” na cidade de Uberlândia, nas décadas de 1980 a 1990,
só foi possível a partir das falas, das memórias, ou, como diziam os gregos, das
“reminiscências” dos policiais que o compuseram.
A pesquisa que resultou nesta tese serviu-se das entrevistas como fonte
e preservação das informações por meio das quais foi possível obter as
narrativas daqueles policiais militares. Essas narrativas contribuíram para a
reconstrução do passado e a dolorosa rememoração das práticas cruéis que
perduram na história do sistema militar com resultados na vida cotidiana até hoje.
A propósito, o “Kombão da morte” é um exemplo da continuidade da
atuação de grupos de extermínio surgidos nos tempos da ditadura. Sua formação
se deu em plena promulgação da Constituição Federal e as ações do grupo em
nada diferem daquelas praticadas pelos grupos de extermínio “filhos da
ditadura”: torturas, mortes sob custódia, execuções sumárias, arbitrárias e
extrajudiciais. Esse grupo, composto por sete policiais militares, nasce com o
objetivo de interferir no processo de contenção da violência urbana e de diminuir
o fluxo de pessoas consideradas criminosas advindas dos bairros periféricos,
mas que atuavam na região central da cidade. Seria uma espécie de “elite” da
Polícia Militar que daria uma resposta à sociedade eliminando aqueles que
fossem “indesejáveis” naquela urbe.
A pesquisa estará fundamentada simultaneamente em dois momentos de
um mesmo processo: o empírico e o teórico. Este é o pressuposto:

Dominar o pensamento significa transformá-lo em meio ainda
mais eficiente da conquista prática das potencialidades da
natureza e da sociedade, relacioná-lo de modo ainda mais
estreito com o objeto que ele reflete. Para tanto, a lógica não
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deve se limitar à descrição e à interpretação de formas isoladas
de pensamento, mas estuda-lo no todo como processo de
movimento no sentido de novos resultados. (Kopnin, 1978, p.
255)

O trabalho de campo, também chamado de pesquisa empírica, refere-se
ao diálogo com as fontes primárias. É a pesquisa dedicada ao tratamento da

face empírica e fatual da realidade; produz e analisa dados,
procedendo sempre pela via do controle empírico e fatual"
(Demo, 2000, p. 21). A valorização desse tipo de pesquisa é pela
"possibilidade que oferece de maior concretude às
argumentações, por mais tênue que possa ser a base fatual. O
significado dos dados empíricos depende do referencial teórico,
mas estes dados agregam impacto pertinente, sobretudo no
sentido de facilitarem a aproximação prática". (Demo, 1994, p.
37)

A pesquisa é "dedicada a reconstruir teoria, conceitos, ideias, ideologias,
polêmicas, tendo em vista, em termos imediatos, aprimorar fundamentos
teóricos" (idem, p. 20), porém a partir das evidências empíricas extraídas da
documentação, expressão dos vestígios humanos no fazer-se cotidianamente.
O trabalho tem como fundamento os autores que tratam de direitos
humanos, como Ricardo Brisolla Balestreri (1995, p. 7), além daqueles que
apresentam aspectos importantes para a compreensão da História do Brasil no
período da ditadura. Realizamos uma revisão bibliográfica das teses mais
importantes, com as quais estabelecemos diálogo ao longo do texto, acerca da
violência institucional e da permanência da ditadura na contemporaneidade,
principalmente nos grupos de extermínio clandestinos nos submundos dos
quartéis e das chamadas milícias.
Desta feita, objetivando compreender as inter-relações dos direitos
humanos de presos comuns, o aparato repressivo da Polícia no período da
ditadura e a violência institucional, nossa discussão
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é um modo de pesquisa aberto e dialético, em vez de um corpo
fixo e fechado de compreensões. A metateoria não é uma
afirmação de verdade total, e sim uma tentativa de chegar a um
acordo com a verdade históricas e geográficas que caracterizam
o capitalismo, tanto em geral como em seu presente. (Op cit,
p.31)

Visando à consecução deste estudo, identificamos os documentos oficiais
sobre a tortura no Brasil a partir de um diálogo com instituições da sociedade
civil dedicadas à defesa dos direitos humanos e à luta contra a tortura como o
IBCCRIM (Instituto Brasileiro de Ciências Criminais) IDDH (Instituto de
Desenvolvimento e Direitos Humanos)16 e OVP – PUC/SP (Observatório das
Violências Policiais e Preservação dos Direitos Humanos – PUC/SP)17.
A escolha metodológica se vincula ao método indutivo, o qual transforma
as narrativas particulares, os fatos individuais em universais, respeitando o ponto
de vista dos participantes, pois são eles que orientam a pesquisa. Segundo
Bauer e Gaskell (2002, p.448), a compreensão em maior profundidade, oferecida
pela entrevista qualitativa, pode fornecer informação contextual valiosa para
explicar alguns achados específicos.
Reafirmamos o objeto desta pesquisa: revelar a atuação do grupo de
policiais intitulado “Kombão da morte” como braço armado do Estado, no
assassinato dos chamados “presos comuns”, entendidos como todas as pessoas
que não manifestam seu envolvimento partidário e ideológico ou os suspeitos de
prática de crimes diversos.
O texto será estruturado em quatro capítulos. Intitulado “Kombão da
morte” – expressão da violência institucional (Uberlândia-MG - 1980 A
1990)”, o primeiro capítulo apresentará as reflexões e as denúncias de abuso de
(i)legalidade exercido pelos policiais que compuseram o grupo “Kombão da
morte” na transição entre a ditadura e a democracia restrita.
O segundo capítulo, cujo título é “Execução sumária, violência policial
e Estado”, tem a pretensão de apresentar conceitos, elementos e princípios
jurídicos além das ações de grupos de extermínio que atuaram em pequenas e

16
17

www.iddh.org.br
www.ovp-sp.org
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grandes cidades brasileiras, reforçando a tese da disseminação e da execução
de suas técnicas contra cidadãos comuns.
Sob o título “Arquitetura do golpe de estado: polícia e ressignificação
da Ditadura em tempos de democracia restrita”, o terceiro capítulo
apresentará os elementos históricos que demonstrarão o processo de
constituição do Golpe de Estado, seus desdobramentos e a atuação dos
aparelhos de repressão do Estado contra os cidadãos contrários à ditadura e
defensores de uma ideologia de esquerda. Essa análise contribuirá para
compreendermos a atuação do grupo “Kombão da morte”, analisarmos o seu
modus operandi e discutirmos sobre a continuidade do abuso de ilegalidade
praticado por outros grupos em tempos de ditadura.
O último capítulo, “O espírito e a herança do golpe: polícia na
democracia restrita”, resgatará as conexões com as técnicas de execução,
tortura e morte dos grupos de extermínio ou esquadrões da morte que atuaram
desde a ditadura e se mantiveram em ação, com uma nova roupagem até
nossos dias. Apresentar-se-á o posicionamento do sistema jurídico frente às
denúncias oferecidas pelo Ministério Público contra os policiais que
compuseram os grupos de extermínio, além de discutir sobre o processo penal
e seus desdobramentos, indagando sobre os procedimentos que compõem as
peças que dão ensejo as possíveis condenações.
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CAPÍTULO I

“KOMBÃO DA MORTE” – EXPRESSÃO DA VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL
(UBERLÂNDIA-MG – 1980 a 1990)

1.1

Gênese do “Kombão da morte”
Os esquadrões da morte ou grupos de extermínio no Brasil surgem como

organizações de terrorismo de Estado, cujo objetivo é o controle político e social
num período histórico de terreno fértil para sua formação e disseminação. Além
do contexto histórico favorável, outras contingências são importantes para
compreensão de sua instalação como as econômicas, ideológicas e jurídicas,
uma vez que são organizações situadas em uma totalidade social com a
participação de segmentos da burguesia.
A data histórica do surgimento dos esquadrões da morte no Brasil não
pode ser precisa, uma vez que são frutos da clandestinidade.18 No entanto, no
caso particular do esquadrão da morte na cidade de Uberlândia-MG, objeto desta
tese, os fatos revelados pelos policiais que o compuseram, somado a outras
fontes, como os dados históricos encontrados em documentos, além de certas
evidências, nos permitem afirmar com exatidão como tal grupo surge no
município de Uberlândia-MG.

18

Além dos já citados na introdução, sobre as origens dos esquadrões da morte, grupos ilegais
ou para militares há uma razoável historiografia que aborda, desde sua composição como
bandos de aluguel, ás vezes associados a jagunços, até aos integrados pelas forças armadas
do Estado durante a ditadura. EX: SOUZA, Marcelo Lopes de. Fobópole: o medo generalizado
e a militarização da questão urbana. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008; ZALUAR, Alba. Da
revolta ao crime S.A. São Paulo: Moderna, 1996; GONÇALVES, Leandro Pereira e GOULART,
Henrique Rodrigues de Andrade. O regime do extermínio: a concretização da violência ilegal
enquanto ferramenta política no Brasil pós-golpe em 1964. CES Revista, v. 25, Juiz de Fora,
pp. 159 a 172, 2011; MIRANDA, Nilmário. A Ação dos Grupos de Extermínio no Brasil. DHnet.
Disponível
em:
<HTTP://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/nilmario/nilmario_dossieexterminio.html >. Acesso
em: 24 mai. 2017.
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Em outro capítulo, abordaremos as configurações estatais que permitem
o surgimento de tais grupos, mas inicialmente vamos no ater à explanação sobre
a sua atuação na cidade de Uberlândia.
A justificativa para a existência de tal abusiva força coercitiva em
Uberlândia-MG, tanto pelos policiais entrevistados, quanto pela mídia,
acompanhando o senso comum, é que tais ações garantiriam maior segurança
e tranquilidade à população naquela época. Conforme disse um dos policiais
entrevistado, “foi quando deu início a bandidagem, menos que hoje, lógico, bem
menos que hoje, porque (...), a gente tinha liberdade. O policial era respeitado,
nós podíamos andar tranquilos nas ruas” (Policial Ana, 22 jul. 2015). Nessa
mesma linha de raciocínio se encontra o pensamento do Policial “L”:

Uberlândia era uma cidade elitista, extremamente fechada para
pessoas externas, extremamente fechada naquele grupinho
social dela, então qualquer coisa que caísse fora desse grupo
social, dessa linha, é, era visto assim como um câncer, um
canto, perfeito, tem que ser arrancado e quem era o pau
mandado, os semianalfabetos que trabalhavam fardados e
armados, ou seja eles eram na verdade os jagunços, aquele
grupo era um grupinho de jagunços, fardados, militares. (28 jul.
2015)

Logo, concebe-se que o esquadrão inaugurava um novo período dentro
da mesma lógica punitiva: não eram mais homens desqualificados, mesmo que
militares. Como destacado em outro momento, a polícia militar mineira entre os
anos de 1980 a 1990,quando surge o esquadrão, passava por graves problemas,
como a falta de recursos financeiros para a realização das atividades, em
particular, treinamento de seus policiais, condição favorável para o surgimento
de organizações resultantes das anomalias burocráticas, num contexto de
resquícios ditatoriais, de autoritarismo exacerbado e do apelo irracional por
segurança pública em virtude do aumento da criminalidade. Os anos de 1980,
considerados a “década perdida”, piorava em muito a já miserável condição da
maior parte da população brasileira. Isso se revela igualmente nos fatores que
respaldam e dão legitimidade social à existência de forças militares, atuando
como paramilitares, sendo o “Kombão da morte” de Uberlândia um exemplo.
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Na fala do policial acima citado, a função de tais grupos era a de extirpar
da cidade as ervas daninhas, arrancar o mal pela raiz. Como se tratava de uma
cidade elitista, todos os de fora eram vistos como estranhos e potencialmente
perigosos. Ora, tal pressuposto aumenta em muito na década de 1980 com o
crescimento dos movimentos migratórios para os centros urbanos, em busca de
trabalho que lhes garantisse a sobrevivência. Trata-se, portanto, de um
movimento de pessoas pobres, miseráveis talvez, que assustava os habitantes
acostumados com um determinado padrão de sociabilidade.
A migração de pessoas de outras cidades e até mesmo de outros Estados
para o município de Uberlândia-MG, durante o período histórico considerado, fez
ampliar o número de habitantes na cidade, reconfigurando a sua estrutura social,
fato que estimula a demanda de criação de novos espaços físicos. A ausência
do Estado no provimento de condições de urbanidade que as abrigasse, leva-as
a viver em condições ilegais e ao seu não reconhecimento, por parte dos antigos
habitantes, como pessoas “de bem”. A segregação explícita atribui a tais
pessoas o aumento da violência e essa postura é assumida como justificativa
pelos integrantes do “Kombão da morte”:

Como eu te disse no começo, a migração cresceu muito. Eu
acredito que 50% da população de Uberlândia não seja
uberlandense. A maioria veio de fora e entre as pessoas de bem,
tem as pessoas com problemas dessa ordem. (Policial “M”, 02
ago. 2015)

Assim, surgem novos bairros e conjuntos habitacionais, localizados, em
sua maioria, nas regiões distantes da área central: as periferias do município se
compõem, fazendo com que apareça um novo desenho do espaço urbano.
Diante desta reconfiguração, outros problemas surgem, como a escassez de
oportunidades de emprego, a insuficiência de transportes, de saneamento
básico e o aumento da violência, pois
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é possível afirmar que a cidade se revela o lugar por excelência
da violência, já que aí parece ocorrer a maior parte das tensões
e fragmentações, desigualdades e alienações, fermentando
agressões e destruições, atingindo pessoas, coisas e ideias,
sentimentos atividades e ilusões. (Ianni, 2004, p.154)

Essas tensões sociais, geradas pela omissão do Estado, visto como
centro de sua ordem, e pela falta de estrutura nas instituições policiais,
aumentaram significativamente a acumulação social da violência urbana e suas
desordens nas periferias. Para Machado da Silva, a representação da violência
urbana e a sua constituição como problema social remetem à padronização do
rompimento do fluxo regular das rotinas por ameaças à integridade física e à
segurança patrimonial (Silva, 2008, p. 37). Isso provoca o fortalecimento de
grupos de extermínio numa perspectiva de práticas institucionalizadas.
No Estado de Minas Gerais, à semelhança de outros Estados brasileiros,
existiram outros grupos de extermínio compostos por policiais militares e civis, a
saber, o da capital, Belo Horizonte, denominado Brigada Vermelha (integrado
por agentes federais, policiais civis e militares), o Cravo Vermelho, o Bombril e,
na década de 1990, o Esquadrão do Torniquete.19 Este último tinha em seus
quadros Wanderley Almeida Soares e Joaquim Coura Filho, taxistas; Jaime da
Silva Matos, policial militar e Amantino Severo dos Santos, policial civil. Para
Klinger Sobreira de Almeida, coronel reformado da PMMG,

“Cravo Vermelho” e “Bombril” — que fizemos cessar na RMBH,
consistia numa faceta cruel de corrupção policial. Policiais da
banda podre das duas polícias — Civil e Militar — se
organizaram, associando-se aos facínoras. Estes furtavam e
assaltavam impunemente e, periodicamente, ou logo após a
prática delituosa, entregavam a “taxa da polícia”. Nesse tipo de
conluio delituoso, asqueroso, mas real — de um lado, o agente
da lei, pago com o dinheiro do contribuinte para protegê-lo, e, de
outro, o facínora, o bandido que vive à margem da lei, e deveria
ser reprimido por aquele —, é comum a chamada “queima de
arquivo”. (Almeida, 2013, p.07).20

19

Folha de São Paulo, 30 jun.1986, Primeiro Caderno, Editorial, p. 2.
Klinger Sobreira de. A corrupção e suas nuances. In: Biblioteca Policial
http://www.bibliotecapolicial.com.br/upload/documentos/A-CORRUPCAO-E-SUAS-NUANCES21069_2013_3_25_11_40.pdf. Acesso em: 08 out. 2017.
20ALMEIDA,
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Segundo o Coronel, a RMBH seria a Região Metropolitana de Belo
Horizonte onde atuavam esses esquadrões da morte que transitavam pelos
crimes de homicídio, extorsão, sequestro, tortura e roubo, promovendo a
corrupção e a justiça com as próprias mãos. Alguns participantes desses grupos
chegaram a ser presos, como alguns policias militares, na virada de 1970/80, no
famoso “Caso Angueretá”: os policias civis e federais no “Caso da Braquiara” e,
posteriormente, policiais civis e outros criminosos no “Caso Torniquete”.
Considerando essas organizações mineiras, o Jornal Folha de São
Paulo21 revelou que o grupo de execução autodenominado “Cravo Vermelho”,
possivelmente já contando com a sublegenda formada pelo grupo que se
intitulava “Bombril”, foi responsabilizado pela eliminação de cerca de cem
pessoas na capital mineira. Algumas dessas vítimas, já identificadas, foram
apontadas como responsáveis por vasta ficha criminal, o que permite mais do
que supor que a morte dessas pessoas tenha sido obra de uma versão
atualizada do antigo “esquadrão da morte”.

Como resquício da Ditadura, os grupos de extermínio surgem
fortes no final dos anos 70 e na década de 80, dentre eles o
“CRAVO VERMELHO”, “BOMBRIL” E “MÃO BRANCA”
destacam-se na mídia pelo número de criminosos mortos e pelos
recados deixados junto aos corpos. Os grupos se distinguiam
pela forma de registrar as mortes: ou deixavam um cravo
vermelho, uma esponja de Bombril ou recados com recortes de
jornais que sempre caracterizavam e diferenciavam um grupo do
outro. Centenas de criminosos foram condenados sumariamente
à pena de morte. (Cyberpolícia/ década 1980).22

Uma reportagem da Folha de São Paulo23 revelou que “Cravo Vermelho”
atuou pela primeira vez em Belo Horizonte, ao assassinar um rapaz negro, de

21“Opiniões

conflitantes”.
Jornal
Folha
de
São
Paulo.
In:
http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1980/12/05/2/, de 05.12.1980, Primeiro Caderno, Editorial, p. 2.
Acesso em: 12 jan. 2018.
22 Disponível em http://www.cyberpolicia.com.br/historia/decadas/147-decada-80. Acesso em: 07
out. 2017.
23 Cravo mata pela primeira vez em Minas. Jornal Folha de São Paulo. In:
http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1980/03/11/2/4232619. 11 de março de 1980, Primeiro
Caderno, p. 14. Acesso em: 08 out. 2017.
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dezoito anos, encontrado com perfurações no ouvido e no peito. Essa morte já
havia sido anunciada dias antes através de ligações anônimas feitas a vários
veículos de comunicação daquela cidade. Informou, ainda, que o referido grupo
já contava com a adesão de 500 pessoas e “defenderia os trabalhadores
operários e os filhos de Deus dos marginais”, seguindo o exemplo de um outro
grupo que atuava no Rio de Janeiro, no mesmo período, chamado “Mão Branca”.
De 1980, data de sua criação, até 1982, cerca de 200 pessoas foram executadas
pelos esquadrões da morte em Belo Horizonte, conforme dados apresentados
também pelo Jornal Folha de São Paulo em 29 de março de 1982.
Ainda que esta força paramilitar abusiva tenha estado presente em todo
o Brasil, na particularidade em estudo, é importante ressaltar as condições
específicas de sua formação e atuação. No caso do “Kombão da morte” da
cidade de Uberlândia, a formação de cada batalhão aparenta uma informalidade
casual, conforme se verifica na composição do “Kombão” daquela cidade.
De acordo com o coordenador do grupo, Policial “M”, no começo do ano
de 1988, o comandante do batalhão de polícia militar de Uberlândia-MG, naquele
período histórico, convidou-o para organizar um grupo de policiais que pudesse
desempenhar funções diferentes daquelas que estavam acostumados a cumprir.
Seria necessário o recrutamento de alguns membros, cujos biotipos se
destacassem dos demais, quais sejam, força física, aparência intimidadora.
Deveriam, outrossim, ser dotados de perfeitas técnicas de autodefesa, o que
prontamente foi feito.

o policial era truculento, era treinado para isso, eu fui treinado
para isso. A gente sofria truculência no treinamento para que
você aplicasse lá fora. E isso acontecia há muito tempo. Hoje,
não sei mais como está o treinamento porque não acompanho,
mas até pouco tempo atrás, ainda era. Então, o cidadão não
tinha respeito, tinha medo mesmo e respeito é uma coisa, medo
é outra.” (Policial “M”, 02 ago. 2015)

É gestado esse “Kombão da morte” com suas funções planejadas e
chanceladas pelo Estado. Nesse sentido, tem-se a declaração do criador e
coordenador do grupo, o Policial “M”: “Então, o nosso comandante, na época,
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nos chamou, escolheu sete homens: um sargento, dois cabos e quatro soldados
e nos disse que havia apenas uma viatura de marca VW Kombi que se
encontrava estragada. Foi necessário recuperar ela para iniciar nossas
atividades. Assim, surgiu o grupo e começamos a trabalhar”. (02 ago. 2015)
Coincidência ou não, em 06 de maio de 1989, quase um ano depois da
constituição do grupo, o Comandante do 17º Batalhão de Polícia Militar justificou,
de forma exaltada, o trabalho da ROTAM: “a população de Uberlândia nunca
teve tanta paz nos dois últimos fins de semana. Por isso a ROTAM continua aqui
e trabalhará de acordo com nossa orientação e avaliação.”
Essa declaração foi dada depois que certos segmentos da sociedade
reclamaram da atuação truculenta desse grupo ao revistar as pessoas, em
especial na região central da cidade. (Correio de Uberlândia, 06/05/1989,
Caderno 6, p. 08)
Tal truculência está vinculada às estratégias de formação dos referidos
policiais, as quais conferiam certo perfil aos integrantes desses grupos
paramilitares.

Do perfil dos integrantes

A formação, na academia, dos policiais que integravam o grupo é descrita
por seu coordenador a partir de seu treinamento pessoal, o que confirma ser
condição sine qua non para a institucionalização do “Kombão”: os policiais
recrutados deveriam ser fisicamente fortes e destemidos para as ações que
exerceriam dali em diante:

Logo que eu cheguei aqui em Uberlândia, foi fundado o 17º
Batalhão. Tinham a necessidade de um pelotão de choque.
Fomos treinados por seis meses para formar esse pelotão.
Depois de um certo tempo, ficamos mais três meses para
sermos ROTAM. Era um treinamento específico, em atuação,
em tudo. Era um treinamento, assim, específico. (Policial “M”, 02
ago. 2015)
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Além dessas características físicas comuns, a formação escolar desses
policiais não chegava ao ensino fundamental completo, dado que esse grau de
instrução não era pré-requisito para o ingresso na corporação como um todo.24
Isso significa que “como o restante das polícias militares do Brasil, por força
constitucional, a Polícia Militar de Minas Gerais fazia e ainda faz, parte das forças
auxiliares e reserva do Exército, com subordinação direta ao Governador do
Estado (...). A Polícia Militar de Minas Gerais estava e está presente em todos
os municípios do Estado e na maioria de seus distritos executando sua ação
preventiva de criminalidade”.
Para os integrantes do “Kombão”, conforme enfatiza o policial
entrevistado, “o Ensino exigido na polícia era a 4ª série primária e como eu era
recém-saído do exército, não fiz nem teste físico, fiz teste psicológico”. (Policial
“M”, 02 ago. 2015). Sobre esses atributos dos policiais quando dos seus
ingressos na corporação, Martins enfatiza que

Os componentes daquela guarda, criada às pressas, ou eram
analfabetos ou semianalfabetos e, naturalmente, dado o seu
caráter improvisado, sem treinamento específico, não estavam
preparados para exercer adequadamente a função policial. (…)
O processo de incorporação na GP era relativamente simples,
pois não exigia nenhum conhecimento prévio. Era admitido na
corporação quem mostrasse coragem e espírito aventureiro. De
preferência, os homens mais altos, com estatura média de 1,70
m, ou quem já tivesse servido às Forças Armadas. Era
interessante também para a GP os que fossem solteiros ou os
que não possuíssem família em Brasília, pois o trabalho exigia
dedicação exclusiva. “Melhor ainda, para os que sabiam jogar
bola, porque o Cel. Muzzi pretendia formar um time de futebol”.
(História da Polícia Civil de Brasília, 1988, p. 21, apud, Martins,
2008, p. 04)

24

A formação em níveis mais avançados ficava restrita aos integrantes de maior patente, ou
seja, de praça para cima. HAMADA, Hélio Hiroshi. As transformações no sistema de ensino
da Polícia Militar de Minas Gerais: um estudo histórico dos modelos de formação
profissional. Paidéia - Revista do Curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências Humanas,
Sociais e da Saúde, Belo Horizonte: Univ. Fumec, Ano 10, n. 14, pp. 139-167 jan./jun. 2013, p.
143.
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O policial “Y” (20 jul. 2015) também informa que “tinha a 8ª série quando
ingressei. Não fiz concurso, não fiz prova para entrar na polícia”, o que foi
confirmado pelo Policial “L” que ingressou na década de 1990: “Assim, na minha
companhia, por exemplo, você vai encontrar no máximo de três a quatro pessoas
que tem uma formação superior e bem formada”. (28 jul. 2015)
Essas declarações revelam a falta de exigência de conhecimento
intelectual e acadêmico para o ingresso na corporação naquele período histórico,
promovendo uma precária formação dos policiais militares, herança da ditadura
e que perdurou por muitos anos.25 Eram exigidos, em especial, força física e
comportamento violento, atrelados ao uso da tortura e à capacidade para
execuções sumárias. Para o Policial “M”, o soldado que se dispusesse a entrar
para o grupo deveria

aguentar o tranco, porque a nossa educação física era violenta,
era puxada. A gente saltava de caminhão, a gente fazia
transposição de viatura. A gente tinha realmente um treinamento
muito forte, muito violento, mas teve um soldado que veio de um
destacamento, não me lembro, não me recordo o nome dele. Ele
veio para Uberlândia para que ele pudesse estudar, no terceiro
dia que ele estava, foi convocado para educação física e ele não
deu conta, e ele saiu. Falou:— “Infelizmente não dou conta mais,
estou passando mal” e o bendito sargento Oliveira disse para
ele: _ “então morre, desgraça” e ele morreu! Ele morreu de
infarto fulminante! Ele não aguentou, a pressão dele não
suportou. (Policial “M”, 02 ago. 2015)

Para as chefias da corporação militar, esse treinamento era praxe. No
entanto, era preciso mais:

na carreira, garantiria uma socialização comum na qual os
policiais mais velhos ensinariam aos mais novos como executar
o policiamento e lidar com o perigo, a autoridade e as pressões
por eficiência. A consequência disso seria a formação de uma
personalidade de trabalho que tenderia a estar presente nos

25

Hamada, op. cit. p. 152.
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mais variados contextos nacionais. (Lopes, Ribeiro e Tordoro,
2016, p.327)

Corroborando esse raciocínio, temos a posição do Policial “M” (02 ago.
2015), para o qual, além dessas características físicas, era necessário que os
ingressantes do “Kombão” fossem discretos, silenciosos, introspectivos e
destemidos, dado que as atividades que exerceriam dali em diante
ultrapassariam os ditames da legalidade, como tortura e morte, mas,
contraditoriamente, seriam chanceladas pelo próprio Estado. Para Barbosa,

os grupos de extermínio eram formados por homens discretos e
silenciosos, era quase impossível saber sobre suas missões,
dificultando a cobertura dos fatos por parte da imprensa, assim,
em pouco tempo de atuação, o Grupo de Diligências Especiais
criado por Amauri Kruel, foi batizado de esquadrão da morte.
(Barbosa, 1971, p. 31)

Segundo o próprio entrevistado, Policial “M” (02 ago. 2015), pouco tempo
depois, o grupo foi constituído e seus integrantes passaram a receber
orientações e estratégias para atuarem nos locais previamente determinados
nas reuniões internas de comando.
Esses integrantes eram, em sua maioria, nascidos em Uberlândia; apenas
dois vieram de outros municípios, não muito distantes dali. Ser natural da cidade
era um dos fatores para a constituição do grupo, pois facilitava o trânsito pelos
bairros, ruas, ruelas e becos, em ações de captura dos suspeitos por crimes
diversos.

Todos eram moradores de Uberlândia, só tinha dois que não era
nascido aqui; era eu e um outro que era de Araguari. O resto
eram todos nascidos aqui. Profundos conhecedores da cidade.
Hoje não, mas, antigamente, a rua que você me perguntasse eu
sabia a localização dela, então, sabia tudo. Os outros também.
Todos sabiam. Quando falava endereço tal, a gente já estava
chegando. Então era mais fácil. Todos eram profundos
conhecedores da cidade. Nós sabíamos o mapeamento assim,
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parece que tinha colocado aquilo na cabeça da gente, mas não
era. A gente conhecia a cidade. (Policial “M”, 02 ago. 2015)

Esse depoimento evidencia que atendiam ao critério de regionalização do
recrutamento fixado pela lei Estadual nº 7.625/1979, o qual, a título de
modernização da formação, passou a “privilegiar a regionalização, além da
reorganização e a revisão curricular dos cursos, de modo a permitir que policiais
militares fossem treinados para o caráter eminentemente preventivo da
criminalidade e com eficiência operacional do policial militar”. (Lei Estadual nº
7.625/1979, apud Hamada, op. cit., p. 151)
Outro entrevistado, que não participou do grupo, mas que teve
conhecimento da existência do “Kombão” em tempos do seu ingresso e da sua
formação na corporação, revelou que os integrantes do grupo eram

bem mais antigos e até mais... assim, diria, mais violentos. A
maioria deles vieram do Pelotão de choque, militares preparados
para trabalhar em evento de grande proporção, de piquete,
greve. Eles vieram disso aí, então, eu acredito e alguns deles já
foram até excluídos pelo fato dessa violência que eles tinham.
Então eu acredito que isso que gerava a violência desses
militares. (Policial Y, em 20 jul. 2015)

Não obstante a violência institucional tenha acompanhado a relação entre
as demandas sociais e as forças armadas no país, a conotação de política aos
policiais militares adveio do período ditatorial a partir do decreto-lei 317 de 1967
o qual instituiu que as polícias militares dos Estados deveriam deixar de se
organizar de acordo com o modelo de infantaria e cavalaria do exército,
atribuindo-lhes a exclusividade do policiamento ostensivo fardado, voltado para
o controle social. Tal postura não se alterou com a Constituição de 1988 que, por
sua vez,

não trouxe inovações em relação à definição do papel e
operacionalidade da polícia militar. Manteve-se, basicamente, o
modelo oriundo do regime de 1964, que parece ter sido aceito
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pelos legisladores como adequado às necessidades de um
Estado democrático de direito Esse caráter “militar”, que
acompanha a polícia ostensiva até hoje, levou ao entendimento
do “combate ao crime” como sua missão institucional. (Barros,
2005, p. 43, apud Oliveira Junior, 2007)

Mesmo

que

tais

características

tenham

sido

encontradas

no

comportamento dos policiais militares, no Estado de Minas Gerais, e vinculadas
à ditadura iniciada em 1964, outros autores observam que essa cultura se
entranha no comportamento da corporação enquanto políticas públicas desde
tempos muito remotos na formação do Estado brasileiro, pois conforme Pedroso,

Na História Brasileira, sobretudo a partir do início do século XX,
a organização da polícia em moldes militares, com quartéis,
fardas, patentes militares, continência, treinamento de ordem
unida e outras peculiaridades de uma corporação militar, reflete
objetivos políticos. O tempero do Liberalismo levou à adoção de
fórmulas jurídicas para “legalizar” o autoritarismo dos
governantes, mas permaneceu subjacente a concepção
sintetizada numa frase atribuída a Washington Luiz: “Para os
amigos tudo, para os inimigos a lei”. Os adversários políticos
eram “inimigos” e a lei eram as regras fabricadas pelo grupo
dominante, para cuja imposição se considerava justificado o uso
da força. (Pedroso, 2005, p.19)

A violência institucionalizada, na análise de Norbert Elias (in Costa,1993
p. 2), está fundada em um monopólio que pode ter uma dupla função. Aqueles
que estão dentro do Estado e controlam o monopólio da força podem se utilizar
dessa situação para satisfazer seus próprios interesses em detrimento dos que
integram a população, como são exemplos as ditaduras.
A sociedade não apenas tolera a violência policial, mas “exige” que ela
seja utilizada como forma de dizimar a criminalidade. Essa concepção subsiste
no imaginário social como legítima atuação do Estado no direito de matar, o que
é reproduzido nos cursos de formação desses militares, que também são
oriundos dos segmentos menos favorecidos da sociedade e trazem consigo esse
mesmo pensamento. Como se depreende da fala do Policial “L”,
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Os policiais estavam sendo mandados pelo comando e sendo
demandados por uma sociedade. Os comandos convivem
realmente com prefeito, com vereadores, pessoas de muito
poder aquisitivo e elas cobram uma reposta efetiva e se a
reposta efetiva não vem através das prisões, ela poderia vir de
uma forma muito mais eficaz para a sociedade, seria o
extermínio desses seres cancerosos que estavam infiltrados
dentro da sociedade, entendeu? (28 jul. 2015)

Logo, tais policiais respondem a ordens superiores que, por sua vez,
devem dar satisfação aos segmentos sociais dominantes, os prefeitos,
vereadores, “pessoas com muito poder aquisitivo” e já que prender não resolve,
o melhor mesmo seria exterminar diretamente sem a mediação judicial.
Essa truculência fica de tal forma introjetada na corporação que lhes
parece algo natural de seu próprio comportamento: acabam por gostar de bater,
de matar, conforme se observa da fala do policial “L”,

Se você se atrai pelas pessoas que participam das mesmas
coisas ou que têm os interesses comuns a você, dentro desse
meio, ninguém vai chegar para você, num curso de formação de
polícia ou na rua e dizer: “Você gosta de bater, você gosta de
matar, vamos trabalhar juntos?”
Essa é uma coisa que surge naturalmente. Se eu sou violento, o
militar que não é violento, que não gosta de trabalhar, não vai
querer trabalhar comigo; ele vai arrumar um jeito de escapar da
minha convivência de trabalho e procurar uma pessoa que se
adeque mais à sua forma de trabalhar. (28 jul. 2015)

Os componentes de grupos de extermínio, como o “Kombão da morte”,
podem ser assemelhados àqueles que evocam para si o poder de escolher
camadas específicas da sociedade que serão eliminadas, baseados na retórica
da divisão da sociedade, não em classes, mas em pessoas do bem, que são os
executores e as pessoas do mal, os executados. É o que se depreende da fala
do Policial “M”: “E junto com as pessoas de bem, vieram as inteligências
perniciosas e dessa forma, como em todo setor, tem que haver uma limpeza”.
(02 ago. 2015)
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Essa retórica revela o que há de mais odioso, desprezível e desumano no
tratamento dos excluídos por parte dos aparelhos do Estado, que se utiliza
desses homens e das suas organizações enquanto grupos de extermínio para
justiçar os menos favorecidos e garantir a “legalidade” dos seus atos.

As condições da operação
O nome dado ao grupo — Kombão — já indica o tipo de transporte mais
comum utilizado por tal grupo para o exercício de suas ações que levavam, na
maioria das vezes, à letalidade do aprisionado.
Conforme relatado pelos entrevistados, o batalhão de polícia não
dispunha de um tipo de transporte para essa empreitada, dado que todas as
viaturas existentes nas corporações da Polícia Mineira eram oficiais, isto é, não
poderiam ser associadas às ações claramente abusivas da legalidade, que
facilmente denotariam a conivência das autoridades com tais iniciativas. Sobre
isso, complementa o Policial “A”:

Eu vivi na polícia momentos de uma crise econômica. Era muito
difícil a gente trabalhar na polícia. A gente tinha de buscar
recursos para o Estado. Tinha de muitas das vezes, pedir na
sociedade recursos para colocar uma viatura para trabalhar,
para manter as questões de reparo, de mecânica, então eu
trabalhei quase sempre em ROTAM no início da minha carreira
e esse era o histórico das nossas vidas. Todo dia, quase, a gente
tinha que arrumar uma peça da viatura porque são viaturas que
tem uma durabilidade curta porque é sempre passando por cima
de calçada e isso estraga muito a viatura e não tinha recurso,
então o próprio comando procurava pessoas que tinha acesso a
sociedade, que sabiam conviver com a sociedade, que tinha
contatos que poderiam deixar as viaturas em condições de
rodar. Essa era uma questão e a questão da vontade de
trabalhar era muito maior que hoje. A vontade que a gente tinha
de fazer um bom serviço, de trazer segurança, era motivo de
orgulho para todos nós. Eu aprendi a dar esse valor. (Policial “A”,
12 maio 2015)
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Daí que se buscou no “cemitério”26 um veículo que melhor se adequasse
ao projeto. Os policiais encontraram um veículo da marca VW, Kombi, o qual foi
adaptado e diferenciado dos demais veículos da corporação para que tivesse
uma aparência de neutralidade, com características comuns. Seus vidros foram
revestidos de uma película escura para dar um ar de “intimidade” interna. Logo,
no início dos anos de 1988, essa “viatura” foi pintada de cinza e imediatamente
colocada em circulação, transformada em um camburão da morte. Conforme já
brevemente apresentado, o entrevistado, Policial “M”, detalhou o início da
operação da seguinte forma:

O nosso comandante na época nos chamou, escolheu sete
homens: um sargento, dois cabos e quatro soldados e disse para
nós: “Não temos viatura, não temos combustível, infelizmente
nós estamos falidos e a única viatura que eu tenho para servir
vocês é uma Kombi estragada e vocês terão que recuperá-la
para trabalhar”. Um arrumou o motor, o outro arrumou os pneus,
reformamos a Kombi e começamos a trabalhar e nesse trabalho
nosso que não durou três meses, nós conseguimos restabelecer
a ordem na cidade. (Policial “M”, 02 ago. 2015)

O Jornal local, Correio de Uberlândia, noticiou a criação desse Grupo pelo
então comandante do 17º BPM que, entusiasmado, afirmou

estar fazendo um trabalho experimental com as unidades de
Belo Horizonte e que trará para Uberlândia algumas viaturas
idênticas as da capital, que vai se chamar Ronda Tática
Municipal. Ele informou que as viaturas já estão sendo
preparadas e pintadas e que brevemente estarão no 17º BPM.
(Jornal Correio de Uberlândia, 03 abr. 1989)

Segundo relato do Policial “M”, o “cemitério” era o local onde ficavam os veículos
inaptos para as atividades da polícia militar. Sem peças ou em estado de inutilidade,
ficavam abandonados depois de um longo tempo de uso.
26
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Já era esperado que essa informação, lançada na imprensa pelo
Comandante do BP, não revelaria o teor da operação que seria delineada dali
em diante. Ela se constituiu clandestinamente.
Segundo descrição feita pelo policial “L” (28 jul. 2015), essas viaturas
enviadas de Belo Horizonte eram de várias marcas, mas aquela utilizada pelo
grupo era uma Kombi-VW, reformada, pintada e adaptada para a realização das
atividades “clandestinas” do grupo:

Não, nem todas, nem todas eram kombis, havia as opalas, os
fuscas. A Kombi era um veículo maior para se transportar mais
pessoas para uma operação, vamos dizer assim, maior, uma
operação maior. Ela seria utilizada para fazer transporte de
tropa. Quando era uma tropa menor, em horário de trabalho, era
utilizada efetivamente para esse tipo de trabalho, o serviço que
precisaria ir muitos policiais e aí, ela acabou sendo utilizada
dessa forma, era escura e tudo mais, era fácil se manter um
preso lá dentro fechado até o local onde você levaria ele para
ser desovado, à noite, sempre à noite, de dia, nunca! (28 jul.
2015)

Ocupavam essa Kombi os sete policiais militares que durante um período
de três meses, segundo o coordenador, (Policial “M”, 02 ago. 2015), realizaram
as tarefas “clandestinas” do grupo. “Nós trabalhávamos, basicamente em horário
normal porque a gente trabalhava... por exemplo, o meu agrupamento trabalhava
à noite. A gente trabalhava uma noite sim outra não”. Como as saídas eram
sempre à noite, em regra, após as 23h, conhecer a cidade do ponto de vista
geográfico facilitava no sucesso das operações nas quais os mais diversos
abusos da legalidade eram cometidos, e segue:

Sempre trabalhando em serviço operacional, serviço de viatura,
mas por falta das viaturas, criava assim uma batida policial e o
pessoal que trabalhava nas guarnições, nas viaturas, se uniam
nas Kombis porque não tinha viatura para trabalhar e fazia uma
batida policial. Cada um ia para um setor. (Policial “M”, 02 ago.
2015)
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Nessas declarações, percebemos que as categorias que compõem os
abusos, já identificados pela historiografia como padrões da atuação de tais
corpos paramilitares, são citadas quase que integralmente pelo policial
entrevistado: a letalidade dos que estão sob custódia do Estado, as chacinas, as
violações de direitos garantidos pelo Código Penal brasileiro e pelas declarações
universais sobre direitos humanos dos quais o país é signatário, as torturas como
forma de obtenção de provas, o ocultamento ou violação de provas, entre outros.
Sobre tais categorias nos deteremos mais adiante, pois o presente capítulo trata
mais de explanar a configuração desse esquadrão e suas formas de atuação
que em nada se distinguem substancialmente do modus operandi dos
esquadrões em ação no país no período estudado e em outros já revelados pela
historiografia.
Conforme a narrativa do referido policial “L”,

O que era sempre comentado, porque sempre se comenta
quando se vai trabalhar, até para servir de exemplo para os
militares mais novos ou como um troféu, o militar que é mais, se
impõe, uma cara mais forte no meio ou cara mais fodão, usava
sempre, comentava como era feito, como agia, que essa Kombi
saía fazendo uma limpeza na cidade, com os marginais, os
cometedores de crimes, que eram reincidentes, muitas vezes
presos, ou que retornavam, ou que eram cometedores de crimes
e acabavam sempre evadindo da polícia em perseguições
comuns ou na abordagem comum, sempre eram perseguidos
por essa Kombi de forma mais discreta. Durante a madrugada,
eles eram vigiados até a hora que tivesse a oportunidade de
serem pegos e eliminados. (28 jul. 2015)

Ainda que a perspectiva do autor seja a da legitimação do Estado e de
seu poder coercitivo, o que se destaca na citação é a referência ao uso abusivo
de tal poder. A começar pela valorização daquele que demonstrava mais força e
valentia no cometimento das violências contra as vítimas de tais violações, no
caso, o “suspeito”.
O militar que se impunha pela valentia, pela demonstração de força e que
gostava de exibir suas habilidades perante os pares, assumindo muitas vezes a
liderança do grupo, revela o que era valorizado enquanto função pública, o que
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dista muito das preleções contidas nas leis e nos conteúdos revelados de sua
formação escolar.
Além disso, ele faz referência a pessoas que eram reincidentes, estavam
presas e acabavam se evadindo das prisões. Ora, o perfil da letalidade de
encarcerados que, de forma pouco esclarecida, se evadem e depois são
assassinados por tais esquadrões é o mesmo que se evidencia na fala acima:
encarcerados acusados, ou mesmo condenados que, uma vez evadidos, não
são encontrados pelas polícias comuns, mas são facilmente vigiados e
assassinados, pois “sempre perseguidos por essa Kombi de forma mais
discreta”.

Da Operação

O trabalho noturno dava ao grupo uma relativa segurança, primeiro
porque os policiais conheciam os locais onde transitavam os marginais ou
criminosos e segundo, porque, à noite, poderiam aprisionar os suspeitos sem
serem vistos ou identificados.
Conforme relato do Policial “M” (02 ago. 2015), os componentes do grupo
trabalhavam uma noite sim outra não. Isso fazia parte da estratégia para que não
fossem vistos ou pudessem levantar qualquer suspeita sobre suas ações e os
desdobramentos delas. Esse jogo de caça às “bruxas” funcionou pelo período
de três meses, segundo o mesmo policial, apesar de encontrarmos, em outra
entrevista com o Policial “Y” (20 jul. 2015), uma contradição em relação ao
período da atuação do grupo nessa Kombi, quer seja, até 1994. Ao ser
perguntado se havia participado do chamado “Kombão da morte”, sua resposta
foi positiva:

Sim, atuei, mas corrigindo aí, foi mais para frente porque quando
eu fui para Uberlândia, foi em 94. Eu trabalhava no Prata e aí,
eu fui trabalhar na Kombi e era por falta de viatura, no caso de
falta de manutenção, o Estado não estava dando condição e nós
tínhamos que trabalhar, nós éramos obrigados a fazer uma
batida policial e a gente começou a trabalhar em duas turmas,
uma em cada Kombi. (Policial “Y”, 20 jul. 2015)
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Logo, ao compararmos as falas dos policiais “M” e “Y”, inferimos que
enquanto o primeiro afirma a existência do grupo num período de três meses,
mais precisamente de agosto a outubro de 1988, o segundo assegura ter
existido, em média, seis anos, uma vez que, em 1994, ingressa no grupo que, aí
sim, é desfeito.
O argumento do primeiro policial não se sustenta, pois em 06 de maio de
1989, portanto, um ano depois da criação do “Kombão da morte”, o mesmo
comandante que criou o grupo ― pressionado por segmentos da sociedade, que
se sentiam acuados pelas ações truculentas dos policiais ― veio a público,
através do Jornal local, justificar o trabalho da ROTAM.

A ROTAM fez um excelente trabalho na cidade sem nenhum
custo para a municipalidade porque todas as despesas são
pagas pelo Estado. No que depende da Polícia Militar, a
população nunca teve tanta paz como nos dois últimos finais de
semana. Por isso a ROTAM continuará aqui e trabalhará de
acordo com nossa orientação e avaliação. (Correio de
Uberlândia, 06 de maio de 1989)

Essas contradições são inerentes às revelações desses policiais, dado
que agem na clandestinidade, intentando que grande parte de suas ações não
seja divulgada ou venha a público, ainda que tenham recebido o aval das
instituições que representam, como se depreende da fala do Comandante do
BPM.

1.2

As ações do “Kombão da morte”: o “mito do herói vingador”

As entrevistas realizadas revelaram que durante as abordagens das
vítimas e suas detenções, não existia o cumprimento estrito do dever legal, o
que pode ser constatado pela fala do Policial “M” (02 ago. 2015): “Não
cumpríamos

nenhum

mandado,

simplesmente

prisões

esporádicas,

principalmente contra os crimes de tráfico de drogas, furtos, roubos e
sequestros.” Questionado ainda se ocorreram execuções nas abordagens,
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respondeu: “Olha, meu amigo, muitas coisas nós não podemos dizer, mas houve
mortes, mas tudo dentro da regra, dentro do serviço” e continua:

Infelizmente teve gente (referindo-se aos policiais componentes
do grupo) que destoou da normalidade, mas a maioria trabalhou
corretamente e revidou a agressão imposta à altura do que
merecia ser feito. Houve excesso? Houve. Por quê? Numa
situação dessa, nem sempre você pode trabalhar dentro da lei.
(Policial M, 02 ago. 2015)

O argumento de que as mortes ocorreram pelo revide às agressões
impostas revela a ausência de intersubjetividade social, de humanidade e de
compaixão. A materialização da violência nega o outro, subjuga-o à condição de
subalterno, menor, inferior, e o condena aos odiosos e reprováveis projetos
daqueles que detêm a força física, apoiada e financiada pelo Estado que
incentiva a violência continuada e a higienização social, pilares do discurso
utilizado pelos grupos de extermínio ou esquadrões da morte, e respaldado por
um atávico pressuposto discriminatório, já reconhecido pela historiografia.27
A negativa do policial quanto às práticas das execuções contradiz o
discurso de que “as mortes ocorreram dentro da regra, dentro do serviço”. Em
que momento o cidadão pode ser morto porque o seu executor avaliou estar
dentro da regra? Qual regra? Qual instituto legal, constitucional, dá o direito a
esses policiais de exercerem o papel de executores? Evidencia-se que se trata
de uma regra própria, ao arrepio da legalidade reconhecida institucionalmente,
mas oficializada pelas autoridades que sabiam e apoiaram as ações de tais
grupos. Trata-se de “outra legalidade”, talvez mais real, pela prática, do que a
formal.
Esse discurso se inicia no processo de formação desses policiais nas
academias militares. Representa a práxis da violência, a ação cotidiana do
princípio citado acima, relativo ao “caráter eminentemente da criminalidade e
com eficiência operacional”.

27

Vide as citadas na Introdução desta tese.
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A fala desses policiais, representação do que fazem da sua própria ação
policial, expressa a ideologia da Secretaria de Segurança Pública do Estado que,
por sua vez, é subordinada à Secretaria de Justiça e ao Ministério da Justiça:
trata-se de uma política de Estado, não necessariamente de uma cultura do
policial.
A partir do exercício desse poder emanado do Estado, as ações dos
referidos policiais se revestem de tal autoridade simbólica que se coisificam
numa violência calcada no reconhecimento da legitimidade de suas ações em
nome da defesa do Estado, assim, induz-se um indivíduo ao exercício de uma
violência absurdamente desumana, justificando sua ação em prol de um bem
maior: a segurança de outros indivíduos. A princípio, trata-se de dar uma
resposta imediata ao clamor de parcelas da sociedade de judicializar o “bode
expiatório” de forma radical. Daí a necessidade da construção do herói vingador:

Dentro desse meio, ninguém, ninguém vai chegar para você num
curso de formação de polícia ou dentro da rua e dizer para você,
você gosta de bater, você gosta de matar, vamos trabalhar
juntos? Essa é uma coisa que surge naturalmente. Se eu sou
violento... o militar que não é violento, que não gosta de
trabalhar, ele não vai querer trabalhar comigo, ele vai arrumar
um jeito de escapar da minha convivência de trabalho e procurar
uma pessoa que se adeque mais a forma de trabalhar. (28 jul.
2015)

Tal cooperação leva as execuções sumárias, cometidas por esses
policiais, a serem naturalizadas porque revestidas do discurso de “morte dentro
das regras”, tornando-se a reprodução das arbitrariedades, do poder autoritário,
ilegal, do uso da força e da violência institucional em tempos de institucionalidade
democrática.
Esse discurso encontrou respaldo na opinião do Jurista João Edson, o
qual concedeu uma entrevista para o Jornal Correio de Uberlândia no ano de
1989, revelando que

Há um sentimento mórbido do brasileiro em relação ao
criminoso. Essa questão de direitos humanos há um excesso
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de proteção ao bandido. Deveríamos rever todas essas
facilidades que foram dadas ao criminoso e sua consequente
impunidade. Hoje eu sou plenamente favorável à pena de morte
para os estupradores, assaltantes, criminosos que não têm
recuperação. Em Goiânia soube da reação de uns motoristas de
taxi. Um companheiro foi morto pelo bandido. O advogado do
criminoso havia conseguido sua liberdade. Os motoristas foram
lá e lincharam o matador. Eu prego a violência como uma
reação. Eu já estou desejando que haja violência no Brasil para
resolver o problema político. Não se vê uma saída normal.
(Correio de Uberlândia, 23 abr. 1989, Ano 0, nº 28)

A opinião do jurista tem um peso, neste caso, negativo. Ela corrobora as
ideias dos policiais que, naquele momento histórico, se enveredavam pelo
caminho da eliminação desses suspeitos, considerados pela corporação como
criminosos.

Diligências coordenadas

Os aprisionamentos eram feitos sem nenhum mandado judicial, como
abstraído do depoimento acima (Policial “M”, 02 ago. 2015). Isso revela o caráter
extrajudicial desse modelo de grupos de extermínio, para os quais os cidadãos
rotulados como criminosos deveriam ser capturados e executados sem o direito
da ampla defesa e da garantia do contraditório, violação flagrante do direito à
vida, codificado no caput do artigo 5º da Constituição Federal de 1988.
Agir ao avesso da lei e pelos interesses de alguns segmentos da
burguesia uberlandense revela mais uma face do espectro do “mito do herói
vingador”, que defendia ser preciso colocar ordem na cidade, eliminar a violência
e trazer a paz aos homens de bem. Para que esse projeto se concretizasse,

essa Kombi saía fazendo como fosse uma limpeza na cidade,
com os marginais, os cometedores de crimes, que eram
reincidentes, muitas vezes presos, ou que retornavam, ou que
eram cometedores de crimes e acabavam sempre evadindo da
polícia em perseguições comuns ou na abordagem comum,
sempre eram perseguidos por essa Kombi de forma mais
discreta. Durante a madrugada, eles eram vigiados até a hora
que surgisse a oportunidade de serem pegos e eliminados. (28
jul. 2015)
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Ainda que as expressões “mito do herói vingador” e “lixeiro da sociedade”
assumam terminologias diferentes, acabam por apresentar a mesma conotação.
O Policial “L” nos revela:

Já ouvi, por exemplo, superiores na época que eu entrei,
superiores já com muito tempo de formação, dizer que nós
éramos os lixeiros da sociedade a esse tempo da ditadura,
inclusive usou o tempo desse “Kombão”, falou assim: “não sou
a favor de matar hoje porque não pode, mas nós tínhamos uma
Kombi que era, que era o caminhão do lixo”. Usou, inclusive,
essa expressão, “o caminhão do lixo”, ou seja, os policiais eram
os lixeiros e os marginais seriam o lixo a ser recolhido, triturado
e jogado no lixão, fora da sociedade. (28 jul. 2015)

A desvalorização do cidadão implica em uma visão moralista, segundo a
qual a clientela da polícia não é formada por cidadãos portadores de direitos
fundamentais e sim pelo resíduo marginal, pela escória que precisa ser separada
da sociedade e reciclada.
Percebe-se que esse tratamento encontra eco na declaração do
Comandante do BPM apresentada pelo Jornal Correio de Uberlândia, o qual
informa que a polícia realizaria uma blitz ampla,

que atingirá toda a cidade, pode até perturbar parte da
população, mas essa é uma situação que justifica essa tomada
de posição. Esperamos, assim, impossibilitar as práticas
delituosas e prender aqueles que forem encontrados em
situação na qual cabe prisão. Todas as armas encontradas
serão apreendidas e seus proprietários conduzidos ao 16ª
Delegacia Regional de Segurança Pública, onde será lavrado o
auto de prisão em flagrante e feita a triagem para identificação
dessas pessoas pelos métodos da Polícia Civil.” (Correio de
Uberlândia, 22 abr. 1989, Ano 0, nº 28 p. 07)

Esse tipo de declaração trata do exercício daquela violência que se
reveste de uma capa simbólica que a justifica e a naturaliza. Não apenas como
subjetividade individual na perspectiva trabalhada por Bourdieu, mas extraído tal
fundamento, as reflexões desse autor nos ajudam a compreender tais
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evidências, pois, em seu entendimento, essa violência simbólica é o instrumento
do exercício do poder simbólico:

A violência simbólica é essa coerção que se institui por
intermédio da adesão que o dominado não pode deixar de
conceder ao dominante (portanto, à dominação), quando dispõe
apenas, para pensá-lo e para pensar a si mesmo, ou melhor,
para pensar sua relação com ele, de instrumentos de
conhecimento partilhados entre si e que fazem surgir essa
relação como natural, “pelo fato de serem, na verdade, a forma
incorporada da estrutura da relação de dominação”. (Bourdieu,
2001, p. 206)

Tal comportamento é a natureza essencial da violência institucional,
entendida como a prática reiterada e sistemática de atos de abuso de legalidade,
arbitrários, repressores e de desrespeito aos indivíduos interiorizados
psicologicamente nos agentes do Estado, no seu braço armado como maneira
usual de essas instituições funcionarem e se manterem socialmente:

Estes violentos bandidos se animalizaram... Eles são animais.
Não podem ser compreendidos de outra maneira. Por isso, os
confrontos não podem ser civilizados. Essa gente não tem que
ser tratada civilizadamente. Têm que ser tratados como animais.
(Marcello Alencar, Governador do Estado do Rio de Janeiro, 11
de maio de 1995, três dias após o assassinato pela polícia de
treze suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na
favela Nova Brasília).28

O policial “Y” (20 jul. 2015) escora suas opiniões nesse tipo de crença, as
quais puderam ser captadas pela demonstração da naturalização da violência,
ao ser perguntado sobre a possibilidade de o “Kombão da morte” ter executado
pessoas suspeitas nos anos de 1980 e 1990:

28

Brutalidade policial urbana no Brasil Human Rights Watch/Americas. Rio de Janeiro, abril
1997. http://www.dhnet.org.br. Acesso em: 07 jun. 2016.

56

Eu acredito que até hoje aconteça isso. Por ser um policial
recém-chegado nessa época, já havia várias histórias sobre
extermínio, mas obviamente que até hoje. Eu nunca participei de
algum, mas acredito que até hoje existe dentro não só da polícia
de Minas Gerais, mas de toda a polícia do Brasil, existe isso.
(Policial “Y”, 20 jul. 2015)

Essa naturalização da violência traduz uma intersubjetividade expressa
pelo policial, mas é parte inerente da composição do Estado, na ordem capitalista
em curso. Sobre isso, Neto e Martins afirmam

ser fundamental a essa discussão que não passe despercebido
à sutileza da violência institucional, justamente por se perceber
que o militarismo e as normas inerentes à polícia militar são
instrumentos que fortalecem a prática da violência institucional,
mas que foram interiorizados e em alguns casos nem são
percebidos ou controlados pelos agentes envolvidos. (Neto e
Martins, 2015, p. 7)

Assim, as características do “mito do herói vingador”, nas reminiscências
do extermínio por parte dos policiais, nos levam a perceber que seus discursos
se baseiam na afirmação da representação social da guerra contra o crime,
naquele momento, na cidade de Uberlândia-MG. Segundo constatação de
Soares,

já na década de 1980, que a violência era uma das principais
preocupações dos moradores, e no jornal Primeira Hora
noticiava que “O Luizote é um caso de polícia. Há casos de
banditismo, os moleques quebram lâmpadas da rua, os
desocupados assaltam armazéns e as pessoas. O policiamento
é escasso, devido ao tamanho”. (Primeira Hora, 1981 apud
Soares, 1988, p. 06)

O bairro Luizote de Freitas, situado na Zona Oeste de Uberlândia, nasceu
em 1980. Sua população equivale a de uma cidade pequena, cerca de 19.168
habitantes (conforme senso do IBGE, 2010). Foi fundado ainda sob a
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administração do Prefeito Virgílio Galassi, com a construção do conjunto de
casas populares. Tempos depois, foi sendo ampliado e transformado em uma
região de muitos comércios, empresas de grande porte, bancos e lojas.
Atrelados a esse crescimento, apareceram também os problemas sociais,
ressaltados por Soares (op. cit. p. 06) ao afirmar que “as taxas mais elevadas de
criminalidade no Bairro Luizote de Freitas estavam relacionadas ao tráfico de
drogas, praticado principalmente por crianças e adolescentes”.
Uma pesquisa realizada por Araújo Sobrinho (in Soares, 1988, p. 06)
constatou, pelas entrevistas realizadas com moradores do bairro, que a violência
era apresentada como o principal problema, vindo antes de questões
relacionadas à educação e ao transporte. O autor comenta que, logo no início da
estruturação do conjunto habitacional, foram registrados atos bárbaros, tais
como depredações de ônibus e do patrimônio público, assaltos, tentativas de
estupro e uso de drogas, mas que a atuação da polícia era pontual. Tal assertiva
sobre a ação desses servidores públicos é contestada por outra pesquisa
realizada sobre a percepção espacial da violência e do medo sentido pelos
moradores dos bairros Morumbi e Luizote de Freitas. Conforme conclui o autor
da pesquisa:

Ao realizar as entrevistas com os moradores desses respectivos
bairros, com o objetivo de verificar a percepção deles sobre a
violência e o medo no lugar onde moram, constatou-se que a
sensação de insegurança dos mesmos, vinculada às questões
referentes à criminalidade violenta é diretamente proporcional ao
número de registros de ocorrências criminais registradas pela
Polícia Militar. (Santos, 2008, p. 139)

A existência de grupos de extermínio, como o “Kombão”, em localidades
similares às do Bairro Luizote de Freitas, em Uberlândia-MG, é considerada de
extrema importância na composição daquele télos social, o qual se funda na
ilusão (simbólica) de que tais grupos podem oferecer segurança, proteção por
meio de extermínios, poupando ao Estado o custo do processo judicial,
substituído pelo combate “efetivo” da criminalidade que se dá pela truculência e
pelo uso da força. O referido grupo teve sua formação com um grande número
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de militares que veio do Pelotão de choque, militares preparados para trabalhar
em evento de grande proporção, de piquete, greve. Eles vieram disso aí, então
eu acredito e alguns deles já foram até excluídos pelo fato da violência que eles
tinham.” (Policial “Y” 20 jul. 2015)
Lembra-nos o Policial “L” que naquele período, fim dos anos 1980, a
cidade queria se livrar não só dos bandidos como também precisava de uma

limpeza social. Essa limpeza existia, porque o mendigo também
era visto como marginal; ele é visto como marginal até hoje. É,
então, impossível ficar uma cidade nova, totalmente progressista
no quesito de crescimento econômico, progressista nesse
aspecto, bonita, limpa, que tinha uma fama de muito bela, muito
organizada... mendigo na praça, na porta de igreja, não
combinava, vamos convir que visualmente não se combinava.
(28 jul. 2015)

As ações de violência praticadas e perpetradas pelos policiais estão muito
ligadas à cultura da tolerância, haja vista a repetição, por parte de alguns
segmentos sociais, da infeliz frase proferida por Sivuca e disseminada pelo
jornalista e radialista Afanásio Jazadji: “bandido bom é bandido morto”, o que
reforça o uso das técnicas e a necessidade das práticas de torturas, contribuindo
para o aumento de mortes no contexto das populações marginalizadas.

1.3

“Autos de resistência” — Discurso Policial da legítima defesa

A legítima defesa, em operações policiais, se apresenta em condições
ilógicas e inconcebíveis na cena de morte dos suspeitos. Estes levam tiros pelas
costas numa situação em que jamais teriam a chance de se defender. Os locais
são violados, modificados e adulterados para que se assemelhem a uma real
situação de troca de tiros. Na maioria dos casos, aquele que foi assassinado
provocou sua própria morte por ter um histórico de bandidagem e resistir à
abordagem de um policial, fato considerado como “auto de resistência”.
O Policial “M”, em uma de suas falas, revelou que, em sua atuação no
“Kombão”, as mortes ocorreram em situação de legítima defesa. Numa dessas
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ocorrências, referiu-se a um confronto com suspeitos: “Ele tomou três ou quatro
tiros e eu tomei seis, mas que eu me lembre, nenhum inocente foi morto. Foi
morto traficante, e assim por diante”. (Policial “M”, 02 ago. 2015)
Ao matar esse indivíduo, o policial invoca o artigo 23 do Código Penal
brasileiro, de excludente de ilicitude por se tratar de legítima defesa e inclui a sua
vítima no crime de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal brasileiro.
Na verdade, os policiais se colocam como vítimas nos supostos confrontos ou
em situação de resistência seguida de morte, descaracterizando os crimes
cometidos por eles.
Os referidos Autos de resistência surgem no contexto da ditadura, mais
precisamente no dia dois de outubro de 1969, sendo oficializados pela
Superintendência da Polícia do Estado da Guanabara por meio da ordem de
serviço nº 803, num momento histórico de lutas e resistências.
Essa ordem serviu como um dos instrumentos de legitimação das práticas
de eliminação da população excluída socialmente, em especial, no período
ditatorial, mas continua surtindo seus efeitos ainda nos dias em que esta tese
está sendo redigida. Logo, em tempos de “Estado democrático de direito”,
evidencia-se que os “Autos de resistência” continuam a ser a regra,
considerando o fato de os assassinatos resultantes das ações policiais serem
efeitos colaterais, naturalizados ante a apresentação de provas comumente
forjadas29. No período em análise, conforme Souza,

Não é casual o fato de que tal ordem de serviço tenha sido
positivada dois meses após o golpe da Junta Militar de 1969,
período marcado por medidas excepcionais como a aprovação
da Lei de Segurança Nacional (Decreto-lei 898, de 29/09/1969),
da Emenda Constitucional nº 1, de 17/10/1969, bem como a
legalização da pena de morte e da prisão perpétua, além da
prática clandestina da tortura, do extermínio e da ocultação de
cadáveres. (Souza, 2010, p. 157)

É notório que a violência cometida pelos militares contra os cidadãos não
se inicia com esses institutos normativos. Estes apenas legalizaram os atos dos

29

Vide dados do OVP, relatórios de direitos humanos.
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militares, instrumentalizando tais abusos apenas com enquadramentos
administrativos, o que o livrava de uma prisão em flagrante ou de qualquer
inquérito policial ou administrativo, conforme previsto no artigo 29230 do Código
de Processo Penal, Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, no qual
encontram o respaldo legal para “defender-se ou para vencer a resistência”.

Art. 292. Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência
à prisão em flagrante ou à determinada por autoridade
competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão
usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a
resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por
duas testemunhas. (Código de Processo Penal, 1941, art. 292)

O auto subscrito não passa de mera formalidade, cumprimento de um
procedimento administrativo, uma vez que as testemunhas são os próprios
policiais que compõem as viaturas e os “Autos de resistência” são produzidos de
modo a tipificaram o crime como homicídio previsto no artigo 121 do Código
Penal brasileiro, combinado com o artigo 23 do mesmo código que prevê:

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato: (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - em estado de necessidade; (Incluído pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
II - em legítima defesa;(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício
regular de direito. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984.

30

O CP (Código Penal brasileiro), em seu artigo 25, considera a legítima defesa uma das
hipóteses de exclusão de ilicitude: “Entende-se em legítima defesa quem, usando
moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu
ou de outrem”. O que não tem se alterado até os dias de hoje, conforme demonstram várias
pesquisas, de que é um exemplo o Relatório Final de Pesquisa coordenado por Michel Misse,
intitulado Autos de Resistência”: uma Análise dos Homicídios Cometidos por Policiais na
Cidade do Rio de Janeiro (2001-2011). Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência
Urbana Universidade Federal do Rio de Janeiro. Edital MCT/CNPq N° 14/2009 – Universal,
Janeiro, 2011, pp. 29-30.
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Do ponto de vista técnico, os “Autos de resistência” são atos
administrativos e judiciários uma vez que compõem a peça inicial na feitura do
inquérito policial31, assim, inviabilizam o contraditório e a ampla defesa32. São
uma modalidade de boletim de ocorrência que deve trazer em seu histórico uma
descrição real do evento ocorrido quando da abordagem policial.
Na prática, o conteúdo desses documentos aponta o enfrentamento e a
resistência por parte do cidadão executado que, em regra, estaria desarmado.
Isso se agrava ainda mais quando se trata de crianças ou idosos, para os quais
são elaborados “Autos de resistência” por balas perdidas. Segundo Souza (2010,
p.156), essa terminologia varia de um Estado para outro:

No Rio Janeiro são designados pela estrutura administrativa das
polícias como “Autos de resistência”, já no Estado de São Paulo
tais casos são denominados como “resistência seguida de
morte”, outros Estados da federação chamam de “resistência em
situação de confronto”, ou simplesmente “resistência”. Tais
procedimentos não possuem uma classificação uniforme pelas
polícias em âmbito nacional, no entanto o trâmite a ser seguido
é o mesmo. Vale dizer que, teoricamente, tais procedimentos
também abrangeriam situações sem resultado morte. (Misse,
2011, p. 08)

As letalidades provocadas por policiais são registradas como resultante
de confrontos diretos com indivíduos que resistiram à prisão, utilizando-se de
mecanismos como armas, punhais ou qualquer outro meio que legitimasse a
atitude radical do policial, por isso a “exclusão de ilicitude” é invocada em
mecanismos de defesa nos casos de processo penal contra esses policiais
militares.
As ações praticadas pelas guarnições militares, muitas vezes, são
divulgadas pela imprensa como fatos heroicos, o que corrobora a exclusão de
ilicitude e as reveste de cumprimento do dever profissional, levando a população,

31

A origem desse procedimento remonta ao processo inquisitorial do direito canônico. O inquisitio
era um procedimento sigiloso e preliminar destinado à obtenção de informações sobre desvios
de conduta religiosa. Ver ZAFFARONI e BATISTA, (1991, p. 40).
32 “Contraditório e ampla defesa perfazem uma mesma garantia processual, pois não pode existir
ampla defesa sem contraditório e vice-versa”. (Carvalho, 2004, p.131)
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bem como os altos comandos militares, a aplaudir os policiais e suas operações
“bem-sucedidas”, a exemplo, a matéria do Correio de Uberlândia, em 1989, cujo
título era: O trabalho da ROTAM foi positivo em Uberlândia:

Além das batidas especiais feitas pela ROTAM, o 17º BPM
atendeu no final de semana um total de 353 ocorrências, sendo
80 crimes não violentos, cinco violentos, 91 contravenções
penais, 85 delitos diversos, 17 ocorrências assistenciais;
apreendeu 15 armas de fogo, e 33 armas brancas; removeu ou
apreendeu 50 veículos; recuperou sete veículos furtados;
abordou 140 pessoas por razões diversas; deu voz de prisão em
flagrante em 56 ocorrências e expediu 20 autos de infração de
transito. (Correio de Uberlândia, 04 de abril de 1989).

Apresentar dados como esses para a população não revela a verdadeira
atuação do grupo. Os policiais continuam executando, forjando resistências,
articulando simulações e procedendo da mesma forma como agiam no período
ditatorial, praticando suas vinganças em forma de execuções sumárias ou
chacinas.
Mesmo com a consolidação da Constituição de 1988 e com a
implementação de um Estado democrático, as corporações militares não se
alinharam a esse Estado de democracia restrita, mantendo as mesmas
estruturas do tempo de repressão, haja vista o grupo ora estudado, formado em
meados do ano de 1988 por determinação do próprio comando da PM mineira.
A segurança pública continua seguindo seu curso de arbitrariedades,
justificando suas ações no combate aos crimes ligados às drogas, o que tem
provocado elevado número de mortos. Assim, o "auto de resistência" se soma a
uma polícia militarizada e fortalecida na Ditadura, e ambos se mantêm no
período chamado de democrático.” (Streva, 2016, p. 98)
1.4 Atos de bravura – a legalidade das execuções sumárias

Um dos fatores que vão além da impunidade, mas que incitam tais
práticas, se deve à concessão, por parte de Secretários de Segurança Pública,
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das chamadas gratificações por atos de bravura. Há decretos sobre essa matéria
em todos os Estados brasileiros.
Em Minas Gerais, por exemplo, a Lei nº 5301, de 16 de outubro de 1969,
que estabelece o Estatuto dos militares do Estado de Minas Gerais, vigorou até
2007, quando então sofreu alterações circunstanciais. Desde essa época, o
policial que cometesse delitos militares só poderia ser julgado em foro especial
(cap. IV) e, segundo o artigo 28 desse mesmo capítulo,

Só em caso deflagrante delito o militar poderá ser preso por
autoridade policial civil.
§ 1º - Quando se der o caso previsto no artigo, a autoridade
policial fará entregado preso à autoridade militar mais próxima,
só podendo retê-lo na delegacia ou posto policial durante o
tempo necessário à lavratura do flagrante. § 2º - A autoridade
policial que maltratar ou consentir que seja maltratado preso
militar, ou não lhe dispensar o tratamento devido ao seu posto
ou graduação, será responsabilizada, por iniciativa da
autoridade competente.

Aliás, o decreto nº44.557, de 28 de junho de 2007, ampliará os direitos,
pois, mantendo os acima indicados, estabelece em seu artigo 21:

A promoção por ato de bravura é decorrente da ação praticada
pela praça, de maneira consciente e voluntária, com evidente
risco à vida e da qual não se tenha beneficiado o agente ou
pessoa de seu parentesco até 4º grau, cujo mérito transcenda
em valor, audácia e coragem a quaisquer atitudes de natureza
negativas porventura cometidas. (Decreto nº 44.557 de
28/06/2007)

No mundo real, esses “atos de bravura” são entendidos como execução
sumária de indivíduos suspeitos de crimes, a qual é justificada como uma
maneira de aumento de “produtividade” das forças militares, merecedoras de
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“medalhas”, portanto, na contramão do que indica a Human Rights Watch,33 que
recomenda

oferecer

gratificações,

medalhas,

abonos

ou

promoções,

considerados como atos de bravura somente quando não houver morte de civis.
Para muitos, militares, bandidos e marginais não são civis, logo, as promoções
são uma verdadeira honra, além de serem bem merecidas.
As estratégias para a justificativa das mortes e o possível livramento num
tribunal do júri (quando isso acontece) são apresentar uma vítima delinquente,
com vida pregressa imoral, dada à violência e de difícil relação social. Como o
tribunal do júri é composto por pessoas da sociedade, isto é, um tribunal popular
e democrático de julgamento, essas falácias tornam-se corriqueiras; trata-se de
sofismas enlatados que facilitam o papel da defesa no discurso para a absolvição
dos envolvidos.
O tribunal do júri tem como objetivo o julgamento de pessoas que
cometeram crimes dolosos contra a vida: uma instituição com a missão de
apresentar a verdade dos fatos mediante provas e, no universo jurídico,
descortinar a verdade, cuja máxima pretendida é a realização da justiça que,
num processo penal, é produzida pelo contraditório. A princípio, a busca pela
verdade real deveria trilhar os caminhos do evento pretérito por meio de
mecanismos legais.
É sabido que há muitos limites legais para se chegar à verdade real, ao
conhecimento real dos fatos pretéritos em processo penal. O conjunto de
elementos e procedimentos legitimados para a construção da verdade real, como
as provas, os testemunhos, os documentos, dentre outros, deveriam levar o
tribunal do júri a proferir um julgamento mais justo. O jurista Nelson Hungria,
numa entrevista à Revista Forense sobre o novo Código de Processo Penal
(atual código que entrou em vigor em 1941), assim tratou a verdade real,
referindo-se ao citado Código:

O que procuramos é assegurar a verdade real, o
reconhecimento integral dos fatos. O projeto desconhece ficções
ou presunções legais de verdade. O juiz criminal não depara
33

HUMAN RIGHTS WATCH/Américas. Brutalidade Policial Urbana no Brasil. Abril de 1997,
pp. 15 e 25.

65

outro limite na consecução da verdade, além da impossibilidade
concreta de apurá-la. Nenhuma regra prefixa restringirá a
liberdade do seu convencimento em face das provas coligadas.
(Hungria, 1938, p.137)

Como se observa, o jurista expressa tal premissa antes da promulgação
do citado código, o que foi possível por ser ele um integrante da comissão que o
elaborou. Em sua fala, um comentário aparentemente sutil aponta para a
informalização na construção das provas que possibilitam o forjamento dos
Autos de resistência ao longo da história das ações coercitivas do Estado,
medidos através das ações policiais.

O novo Código rompe com certos tradicionalismos emperrantes
da Justiça Penal, procurando integrar a nossa legislação dentro
do evoluído princípio do Direito. A comissão é francamente hostil
às demasias do formalismo processual, que têm vindo, até agora,
imolando ao tabu da liberdade e da defesa social contra o crime.
Nada de fórmulas rígidas, - que tantas vezes exigem o sacrifício
da verdade substancial. (...) (Ibid)

A produção do discurso do policial, em texto escrito, é elemento primordial
na construção do processo penal. Se os inquéritos policiais ou os “Autos de
resistência” são maquiados, alterados, adulterados, o processo, em toda a sua
extensão, sofrerá prejuízo, dificultando a produção de elementos de acusação
por parte da Promotoria.
Nesse sentido, é primordial uma ampla reflexão sobre as condições de
produção desse discurso textual, considerando-se os fartos modelos de “auto de
resistência” encontrados em sites das polícias militares.34
Nestes, ensina-se como produzir um documento quando a cena é de
resistência à prisão, ou quando há morte do “infrator”. Sua produção é simples:
basta que o feitor siga uma ordem cartesiana que será transformada em uma

Em anexo, colamos um modelo de “Autos de resistência”. É importante notar que ele já se
apresenta com todos os termos jurídicos definidos, bem semelhantes às fichas de identificação
de suspeitos utilizadas pelas polícias de repressão durante o regime de exceção.
34
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terminologia e em um discurso judiciais para que produza seus efeitos sociais e
garanta a efetividade da justiça, isentando o policial de eventuais processos
judiciais. Sobre esse discurso “fabricado” nos ensina Brito:

Por se tratar de uma área que estabelece regras de
relacionamento social, preservando direitos e estabelecendo
obrigações entre os indivíduos, como é o Direito, reveste-se de
um caráter voltado à moral, à ética, aos princípios de justiça e
respeito ao cidadão em toda a sua plenitude. Assim, o
vocabulário, ainda que deixe transparecer o desejo de
persuasão e a rigidez da norma, apoia-se na ideologia do falante
no que tange à seleção dos termos a serem empregados, de
modo a construir um discurso que não constranja, que não
assuste os interlocutores, evitando termos chulos e descrições
vexatórias que possam comprometer a intimidade dos
envolvidos. (Brito, 2009, p. 4)

A construção jurídica do acontecimento é o procedimento policial na
produção jurídica dos fatos ao converter o que se sabe sobre o crime e o
criminoso em linguagem de provas e indícios, daí a importância da diligência por
parte dos policiais responsáveis por essa etapa e de sua qualificação na feitura
desses documentos serem tão relevantes para o processo judicial, bem como a
garantia do devido processo legal, sem a qual todos os procedimentos perdem
seu valor probatório.

1.5 As execuções como abuso de Autoridade Policial

O suspeito preso foi barbaramente torturado lá
dentro da kombi. Muito espancamento com
cassetete, porrada e chutes. (Policial “L”)

Atos como esse revelado pelo policial “L” (28 jul. 2015) nos remete
novamente à reflexão sobre as execuções sumárias, arbitrárias e extrajudiciais
como práticas cotidianas por parte de grupos ou organismos do Estado pela
violação35 de um conjunto de direitos humanos: à vida, à integridade física e

35

El concepto de derechos humanos se define en el ámbito, y solo en ese ámbito del Derecho
internacional de los derechos humanos de las obligaciones que este impone e de los
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psicológica e ao devido processo legal. Como premissa dessas violações e não
menos graves são a tortura, os desaparecimentos forçados, as mortes sob
custódia e as injustiças perpetradas por esses tribunais de exceção.
Especialistas dividem essas ações que extrapolam os preceitos legais
praticadas por estes agentes estatais em quatro categorias básicas: as chacinas
(assassinatos de grupos de pessoas efetuados por encapuzados); a morte sob
custódia (referência aos indivíduos mortos sob a tutela do Estado); as execuções
sumárias (traduzidas pela conhecida máxima do “primeiro atira para depois
perguntar”), as injustiças e a tortura, presentes também nas demais categorias
supra classificadas. (Monjardet, 2012; Reiner, 2004, et.al)36
A tortura, as chacinas, a morte sob custódia e as execuções sumárias 37
são práticas que remontam à gênese do aparato repressivo da formação do país;
são instrumentos fartamente utilizados ainda hoje em detrimento, por
incapacidade técnica, da investigação policial científica. Durante a última
ditadura (1964 a 1985), sua prática foi utilizada para anular as resistências e
inculcar o medo e o controle social. Mesmo que ainda hoje isso seja uma prática
comum no conjunto das delegacias do país,38 evidenciando a permanência da
lógica ditatorial, a maior parte da historiografia restringe as análises ao período
pós 1964.

destinatarios de dichas obligaciones. Así, son violaciones de derechos humanos todas acciones,
extralimitaciones y omisiones con las cuales se desconocen obligaciones e prohibiciones
impuestas por los tratados que forman parte de Derecho internacional de los derechos humanos
(Lozano Bedoya, 2009, p. 78).
36Dentre as categorias elencadas acima, o Observatório das violências policiais– CEHAL/PUCSP acrescenta o abuso do poder, que, em certa medida, está presente em todas as ações dos
policiais. Segundo a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Guarulhos,
publicado no Jornal Agora, São Paulo (22 out. 2006), as graves violações dos direitos humanos
praticadas por policiais: desaparecimentos, execuções sumárias, torturas têm como antessala
os constantes abusos de poder nessas violações mais graves.
37 Denomina-se execução sob custódia quando pessoas que morrem por meio de mãos de
policiais encontram-se sob a guarda do poder público, ou seja, nas cadeias ou dependências de
algum órgão público. Conforme a legislação, as autoridades responsáveis por sua guarda têm a
incumbência, entre outras, de salvaguardar suas vidas, zelarem por sua segurança, cuidar para
que não cometam suicídios ou que morram por doenças não tratadas. Assassinatos durante
rebeliões ou por “vingança”, toleradas ou incentivadas por agentes prisionais e de segurança,
são de total responsabilidade do Estado, particularmente do órgão ou unidade onde essa morte
ocorreu. http://www.ovp-sp.org/indice_mortes.htm#mortes. Acesso em: 27 maio 2016.
38 O Relatório Azul, documento produzido pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, citando o célebre relatório "Brasil, nunca mais",
informa que pelo menos 1.918 prisioneiros políticos atestaram ter sido torturados entre 1964 e
1979. Este documento descreve 283 diferentes formas de tortura utilizadas pelos órgãos de
segurança à época.
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Quando se vislumbram liberdades democráticas, há setores das classes
dominantes que consideram essas aberturas, também à sociedade civil, uma
ameaça ao status quo. Reside nesse discurso a igualdade jurídica baseada
apenas na propriedade privada.
No discurso castrense,39 essas execuções são justificadas como atos de
legítima defesa. Para os policiais, os enfrentamentos em que ambos os lados
estão armados são sempre violentos, como nesta declaração: “na troca de tiros
ele foi alvejado. Ele faleceu no local” (Policial “M”). Esse tipo de ação é fruto do
discurso “atirar primeiro e perguntar depois” ou “atirar para matar” e deve ser
considerada como violência, mesmo que integre uma política de segurança que
se propõe a proteger outros valores, ou seja, o que se pretende garantir com a
proibição do uso arbitrário da força é o direito à vida. (Leão, 2011, p. 30)
O instituto da legítima defesa, segundo o artigo 25 do Código Penal
brasileiro, entende como legítima defesa quem, usando moderadamente dos
meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou
de outrem. Tal agressão deve ser proveniente de ato humano, caso contrário,
poderá restar caracterizado o estado de necessidade. Outrossim, deve ser
injusta, não cabendo invocá-la quando a agressão ao bem jurídico decorre de
provocação do autor.
O abuso de autoridade policial, em sua última expressão, é a brutalidade.
A polícia deve ser um instrumento pelo qual o uso comedido da força atua na
legalidade e na legitimidade como mecanismos para a prática de conciliação.
Quando o Estado recruta e forma seu quadro de policiais, ele está
delegando o poder do uso da força e da arma em seu próprio nome. O policial é
seu braço armado, mas como personificação dos atos do Estado, outorga-lhe a
aplicação da lei e o reveste de guardião do direito à vida, à liberdade e à
segurança social. Qualquer repressão por iniciativa da polícia deve ser em nome
da defesa de uma sociedade. O uso da força seria utilizado em última instância
após esgotadas as vias da negociação, da persuasão e da mediação.

Termo referido aos primeiros policiais militares — Ele deriva do Latim castrensis, relativo ao
acampamento militar, ao exército”. de castra, acampamento, alojamento.
39
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1.6 A relevância dos depoimentos

As questões que foram postas no momento das entrevistas não nos
revelaram de imediato as inquietações e os pontos nebulosos, objeto deste
trabalho, mas o debruçar minucioso nos permitiu abstrair categorias e temáticas
que nos fizeram compreender uma gama de questões tais como as formas
institucionais de composição dos grupos de extermínio, as representações sobre
a sociedade que servem de justificativa para o Estado cometer as ilegalidades,
a formação e a atuação dos policiais no regime democrático e o papel do Estado.
Essas memórias nos levaram a pensar sobre a grave violação dos Direitos
Humanos e sua consequência na vida das pessoas que sofreram todos os tipos
de atrocidades, torturas, violência e morte com a chancela do próprio Estado.
Ao refletir sobre pontos nebulosos e obscuros, Cervantes (apud Godoy,
2014, p. 10) dizia aos leitores que se olhassem bem para suas novelas, não
haveria nenhuma da qual não se pudesse tirar algum exemplo proveitoso. Isso
de fato nos ocorreu ao investigar as narrativas dos policiais militares
entrevistados.
O filósofo francês René Descartes (2001, p. 37) nos projeta a refletir
acerca da razão, que deve sempre ser posta em dúvida. Inaugura a importante
“dúvida hiperbólica” ao afirmar que jamais devemos acolher alguma coisa como
verdadeira que não conhecêssemos evidentemente como tal, isto é, devemos
evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção. Esse é um ensinamento
precioso para quem lida com as memórias: evitar as precipitações e não tomar
de imediato como verdadeiro qualquer depoimento ou revelação é essencial.
A memória, como algo do mundo concreto, é também do tempo presente.
Para Mota (2012, p.31), esse tempo “é o lugar autorizado para se construir uma
narrativa científica acerca do que vivemos, de como vivemos, do que estamos
consagrando como memória e, por contraste, do que estamos esquecendo”.
Assim, além de fonte de informação, torna-se também objeto de estudo
do historiador. A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio de
artesão — no campo, no mar e na cidade — é ela própria, num certo sentido,
uma forma artesanal de comunicação. Ela não está interessada em transmitir o
“puro em si” da coisa narrada como uma informação ou um relatório. Ela
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mergulha a coisa na vida do narrador para, em seguida, retirá-la dele. “Assim,
se imprime na narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do
vaso. (...)” (Benjamin, 1994, p. 205)
O narrador, através dos seus relatos orais, tem a oportunidade de reviver
o passado, trazendo ao presente todas as fases dos acontecimentos, os fatos
bons ou não, que comporão o tecido da reestruturação das vivências e permitirão
ao entrevistador formular e compreender, de maneira aproximada, o que
significou o processo narrado, com a constante preocupação de deixar livre o
entrevistado para que se sinta à vontade para expressar, relatar, reviver e
recordar os acontecimentos no momento da entrevista. Sobre as memórias,
concebe Cotrim:

Essa história pode ser recuperada a partir da memória de cada
um ou do conjunto das pessoas que a vivenciaram. Alguns
acontecimentos são lembrados, outros são esquecidos. Assim,
a memória é uma espécie de “campo de disputas”,
impulsionadas, muitas vezes, pelos interesses sociais.
O registro das lembranças dessas pessoas ajuda a ampliar a
compreensão de um passado recente ou da história que está
sendo construída na atualidade. (2013, p. p. 13, 15)

Já dizia Walter Benjamin: “Nada do que um dia aconteceu pode ser
perdido para a História” (Tese 3, 1994, p. 223). A construção cotidiana da
História, seja pelos fatos, pessoas ou situação, mesmo que não esteja nos
documentos oficiais, constitui um tipo de memória que revelará muitos aspectos
da vida em sociedade. Para Sarlo (2007, p.63), “o dever da memória induz uma
relação afetiva, moral, com o passado, pouco compatível com o distanciamento
e a busca de inteligibilidade que são o ofício do historiador”.
A espontaneidade presente nas entrevistas é um elemento de grande
importância para a abstração do assunto ou da temática que se propõe discutir,
aproximando-se de certa fidelidade com os fatos ocorridos.
Os depoimentos dos integrantes do “Kombão da morte” têm demonstrado
sua relevância para a análise e a consecução deste trabalho, permitindo-nos um
debate mais acurado e uma reflexão verticalizada sobre as ações dos grupos de
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extermínio ou esquadrões da morte no Brasil desde o período da ditadura com
sua Doutrina de Segurança Nacional e seus resquícios na democracia restrita,
fundados na teoria da defesa da sociedade contra atos de pessoas indesejáveis.
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CAPÍTULO II
EXECUÇÃO SUMÁRIA, VIOLÊNCIA POLICIAL E ESTADO

2.1 Política de Segurança Pública e inimigo interno
A defesa nacional e o combate aos criminosos e bandidos têm sido
discurso recorrente das forças armadas, seja em tempos das ditaduras ou em
tempos de democracia restrita. A fala dos entrevistados que compuseram o
“Kombão da morte” em Uberlândia-MG reforça esse discurso. Para eles, suas
ações não foram e não são reprováveis, por terem sido motivadas pelo objetivo
da segurança da população contra bandidos, marginais ou criminosos em geral.
“Nós representávamos o Estado. O comando da polícia ordenava e nós
obedecíamos. Era uma ordem que cumpríamos defendendo o povo brasileiro,
porque o país estava sendo dominado pelos marginais” (Policial “M”, em 20 ago.
2015). Nesse mesmo entendimento, segue a fala da policial feminina Ana:

Nessa época, foi quando deu início a bandidagem, menos que
hoje, lógico, bem menos que hoje, porque naquela época, a
gente tinha liberdade. O policial era respeitado, nós poderíamos
andar tranquilos nas ruas, hoje não. Naquela época, não
tínhamos como dar conta de todo mundo e você há de convir
comigo, nós éramos policiais e não “babás” de bandido, de
malandro. Às vezes, um bandido desses aparece morto, porque
já na década de 80 tinha essa coisa de briga por drogas e tudo
funcionava, não tinha a violência que temos hoje. A polícia podia
agir porque, naquela época, a polícia era respeitada. (Policial
Ana, 22 jul. 2015)

Os indivíduos excluídos socialmente sempre foram vistos como
perigosos, por isso o olhar do Estado deve ser de vigilância punitiva constante.
Esse apoio popular, incitado pela mídia e executado pelo Estado, revela a prática
reiterada do higienismo social. Este não só revela a crueldade impressa pelos
grupos de extermínio contra pessoas comuns — aquelas desprovidas de
instrumentos de defesa por parte do Estado, que têm seus seres ontológicos
negados, conforme já exposto — como evidencia o apoio social em defesa de
um moralismo contra os “elementos” indesejáveis, incluindo nesse rol bandidos,
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assaltantes, mendigos, negros, minorias e marginalizados, que, de fato, não
passam sequer pelo olhar e pela atenção do Estado.

As teses higienistas atendiam aos anseios dos segmentos
hegemônicos da burguesia que viam, na origem da população,
o cerne do atraso do país, abstendo se de analisar as
características do desenvolvimento do capitalismo, justificando,
assim, as políticas radicais que mantiveram em suspeição todas
as demandas por acesso aos elementos básicos garantidores da
dignidade humana, tais como educação, habitação, saúde,
saneamento básico e transporte público. (Mattos, 2016, p.64)

Teses como a do higienismo social serviram para o fortalecimento de
grupos de extermínio que justificaram seus atos tendo em vista a ineficiência do
Estado em garantir a proteção da sociedade. Assim, tais grupos assumem o
monopólio da violência sob a chancela deste, tornando-se uma política de
Estado. São os “homens bons” contra os “homens maus” e aqueles recebem um
prêmio por serem justiceiros, já que são

vistos como um herói-vingador, ou seja, socialmente
reconhecido por ser um guerreiro que protege os oprimidos e
elimina, por eles e em nome deles, os indivíduos que os
molestam. Trata-se de um agente sanitarizador privilegiado,
comprometido com a busca e a manutenção da ordem, razão
principal que normalmente o enquadra como ‘bandido bom’.
(Silva, 2004, p.153)

Naquele momento, esse pensamento encontra respaldo na opinião
pública em apoio aos justiceiros, cujo senso comum é impregnado pela ideia do
higienismo, do sanitarismo. Para Mattos,

as teses geneticistas foram de suma importância para o
desenvolvimento da política de saneamento social aplicada pelo
Estado brasileiro contra toda população, tendo sido estendidas
para a perseguição aos que lutavam para ter acesso à cidadania.
(op. cit., p. 64)
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A exemplo dessa limpeza, o Policial “L” relata uma situação da qual tomou
conhecimento:

No início do declínio do “Kombão da morte”, um rapaz que era
ladrão contumaz na cidade, já muito conhecido de todos os
policiais militares, além de criminoso contumaz... ele era audaz
porque sempre evadia, fugia das guarnições policiais militares...
Ele foi um dos alvos desse “Kombão da morte” na época. Então,
quando ele chegou, não viu eles chegando, ele foi pego bem
próximo de onde hoje é o Corpo de Bombeiros e dentro da
Kombi, ele apanhou bastante, foi barbaramente torturado lá
dentro, muito espancamento e com cassetete, porrada, chutes.
Eu lembro que um deles comentava assim, de forma até
gracejando que o coturno dele de marrom ficou vermelho. Ele
teve que lavar o coturno em um posto de gasolina escondido
atrás de tanto que ficou sujo. Ele chegou lá todo molhado. (28
jul. 2015)

Grupos de direitos humanos — à exceção dos católicos organizados em
pastorais, sobretudo nos tempos da Redemocratização que se inicia com a saída
de João Figueiredo e a entrada de José Sarney (15/03/1985) — não articulavam
linhas de denúncias e de ativismo em proteção desses setores considerados
pela polícia como “marginais” atingidos mais diretamente pelos esquadrões da
morte, consequentemente tivemos

o retorno à barbárie, uma vez que o Estado aniquila a ideia de
direitos humanos enquanto um princípio básico da civilização.
Com isso, não se imporia mais limites de atuação por parte da
polícia à repressão da violência, sendo que a partir daí o que
passa a valer é o direito dela própria – Polícia – de reprimir quem,
como e onde quisesse. (Soares, 2002: 174.)

Mas, isto posto, vejamos como foram processadas, ao longo dos mesmos
períodos acima citados, a aplicação de tais preceitos na prática da relação entre
o Estado e a sociedade, particularmente a civil.
A historiografia brasileira tem mostrado que a violência contra
determinadas camadas da população nacional brasileira contradita tais preceitos
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e que as práticas arbitrárias do uso da legalidade vêm de longa data no país.
Originam-se de práticas remotas, a exemplo, as recorrentes no Período Colonial
e durante a Escravatura, conforme se verifica na análise de Paulo Sérgio
Pinheiro: “Os constituintes, por temor ou convicção, não mudaram uma vírgula
da estrutura da segurança pública herdada do regime militar”.
Para refletirmos sobre “as mentes perniciosas” ou os inimigos internos em
tempos de “Kombão da morte”, consideramos necessário retomarmos alguns
conceitos, como o de Segurança Nacional, que nos fins dos anos 1950, recebeu
a conotação de luta contra as forças internas de “agitação” ou contra o “inimigo
interno, impressa na Constituição Brasileira de 1967, conotação essa que
perdurou não só até o arrefecimento da ditadura em 1985, mas ainda persistiu
nos corredores de muitas delegacias da polícia brasileira, embora com uma nova
roupagem, como já mencionado, contra os “deliquentes”, as “pessoas
perniciosas”, as “mentes perigosas”, como podemos inferir da fala do Capitão
Mauro de Souza, assessor de imprensa do 17º BPM de Uberlândia, em uma
entrevista concedida ao Jornal Correio de Uberlândia em 23 de abril de 1989
segundo o qual “De 1978 para cá, a população quase triplicou e houve uma
migração muito grande. O progresso traz pessoas de todo o país e entre elas
muitas estão dispostas à prática de crimes”. (Jornal Correio de Uberlândia, 23
de Abril de 1989, Ano 0, nº 28.
As estudiosas Carvalho e Nascimento, em seu artigo “O inimigo interno e
a ordem política da nação: representações da Ditadura”, na Revista Veja (19681969), se utilizam do termo inimigo nacional, que tomaram emprestado da
terminologia criada e difundida pela Revista Veja na ed. 62 de 12/11/1969
“Estratégia para Matar o Terror”. Para essas autoras, a Revista Veja foi a grande
responsável pela criação do discurso da oposição que elaborou a imagem do
amigo e inimigo nacional, imprimindo neste último os adjetivos negativos e
subversivos, características marcantes nos textos escritos para a Revista e que
foram extraídas das matérias impressas em grande parte de suas publicações
no período da ditadura. Assim, para ambas autoras,

A própria revista, desde a sua primeira edição, trazia uma série
de reportagens que contribuíam para a sensação de
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insegurança do seu público leitor: contribuía, nesse sentido, para
a construção da imagem de um inimigo nacional.
(...) percebemos que a Revista Veja, no período analisado por
este artigo, trouxe em seus editoriais e em suas reportagens
uma série de ideias que ajudavam na construção do inimigo da
nação brasileira. O discurso da revista também definiu a
necessidade de eliminação deste inimigo, a fim de estabelecer
uma ordem política e social ao país.40

Essa expressão “inimigo interno" foi inserida no contexto da Doutrina da
Segurança Nacional pelos propugnadores da ditadura, como é a concepção do
General Breno Borges Fortes, comandante do Estado Maior do Exército, em
discurso pronunciado na 10ª Conferência dos Exércitos Americanos, realizada
em Caracas, em 1973, que representou, em grande média, a opinião de uma
parcela considerável da população e das forças armadas.
As ações violentas praticadas e perpetradas pelos policiais estão muito
ligadas à cultura da tolerância, tendo em vista a repetição, por parte de alguns
segmentos sociais, da infeliz frase já citada, proferida por Sivuca: “bandido bom
é bandido morto”, que acaba por reforçar as torturas e o aumento de mortes, em
grande parte, de pessoas marginalizadas.
Depreende-se desse pensamento que a violência tem conotação
aprisionadora, criminosa e, acima de tudo, destruidora da condição de
possibilidade da manutenção dos direitos humanos, como a vida e a liberdade,
princípios básicos para a contemplação e a manutenção do próprio Estado.

O inimigo (...) usa mimetismo, se adapta a qualquer ambiente e
usa todos os meios, lícitos e ilícitos, para lograr seus objetivos.
Ele se disfarça de sacerdote ou professor, de aluno ou de
camponês, de vigilante defensor da democracia ou de intelectual
avançado, (...); vai ao campo e às escolas, às fábricas e às
igrejas, à cátedra e à magistratura (...); enfim, desempenhará
qualquer papel que considerar conveniente para enganar, mentir
e conquistar a boa-fé dos povos ocidentais. Daí porque a
preocupação dos Exércitos em termos de segurança do

Temporalidades – Revista Discente do Programa de Pós-Graduação em História da UFMG.
v. 6, n. 1 (jan/abr. 2014) – Belo Horizonte: Departamento de História, FAFICH/UFMG, 2014.
ISSN: 1984-6150 - www.fafich.ufmg.br/temporalidades/revista, p. 160. Acesso em: 15 jan. 2018.
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continente deve consistir na manutenção da segurança interna
frente ao inimigo principal; este inimigo, para o Brasil, continua
sendo a subversão provocada e alimentada pelo movimento
comunista internacional. (Arns, 1985, p. 60)

A natureza desse conceito de ‘inimigo interno’ foi produzida pela ditadura
a partir da defesa dos “objetivos nacionais” contra os quais poderia sofrer
ameaça interna que seria disseminada pelas pessoas que contrariavam os
interesses do Estado brasileiro, como os subversivos, os terroristas e os
guerrilheiros, sempre associados à ideologia comunista. Na definição de Schmitt,
o inimigo é

Precisamente o outro, o desconhecido e, para sua essência,
basta que ele seja, em um sentido especialmente intenso,
existencialmente algo diferente e desconhecido, de modo que,
em caso extremo sejam possíveis conflitos com ele, os quais não
podem ser decididos nem através de uma normalização geral
empreendida antecipadamente, nem através da sentença de um
terceiro “não envolvido” e, destarte, “imparcial”. (Schmitt, 2009,
p. 28)

Esse discurso nacionalista foi importante para a construção da figura do
inimigo interno ou nacional e o combate à sua imagem, vestindo tal discurso de
uma ‘legitimidade’, de uma juridicidade que permitia o aprisionamento de
qualquer cidadão em nome dessa ideologia, presente também no discurso
castrense do “Kombão da morte”, como podemos inferir da narrativa do Policial
“L”,

o Estado ainda tem a polícia como seu braço armado, é
nomenclatura que sempre foi usada desde que a polícia era
vinculada ao exército e usada no período ditatorial para ser o seu
braço efetivo mais próximo a população para coibir, né qualquer
tipo de manifestação, e o Estado ainda utiliza dessa forma, haja
vista você vê as intervenções em que a polícia é obrigada a fazer
uma vez que ela é militar e ela segue ordens, então é muito fácil,
por exemplo você desmistificar uma greve, uma manifestação
legal legitimada simplesmente quando alguém tem interesses
escusos colocam pessoas no meio para poder fazer com que a
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polícia seja obrigada a tomar as providências contra o
cometimento de crime, porque se ela não toma ela prevarica, ele
é colocado no meio da rua, é um cidadão que tem um concurso
público, mas ele pode ser exonerado, excluído sem direito
inclusive a prestar outro concurso público porque ele sai com a
mancha da exclusão por cometimento de crime então e muito
fácil você ter um Estado manipulador que utiliza essa polícia,
sem levar o nome do que ele faz porque a polícia é a testa de
ferro que tá ali na frente para levar a pedrada, a paulada ou
xingamento e o nome inclusive a culpa por tudo que está
acontecendo naquele momento ali. (28 jul. 2015)

A mesma lógica de entendimento presente em tempos de repressão é
vista em tempos de democracia restrita. “Ainda vivemos numa cultura alimentada
pela ditadura, principalmente entre a elite, que não aprendeu a conviver com a
democracia. A criminalização e o genocídio da população pobre fazem parte
dessa lógica de não ouvir e reprimir”, afirma Padilha e segue:

Se no passado o “inimigo interno” eram os membros da oposição
à Ditadura, parece que hoje esse “inimigo” são os pobres do
campo e os que vivem nas periferias das grandes cidades, em
especial os jovens e negros. Nenhum governo no período pósDitadura teve a coragem de propor e de implementar um novo
conceito de polícia cidadã.41

É um discurso de repressão aos revolucionários, de eliminação dos
inimigos traiçoeiros e em especial do desvelamento dos anônimos que estão
infiltrados entre os homens de bem e sempre dispostos a quebrar a ordem,
difundir o terror e propagar o medo na população, daí a necessidade de cada
brasileiro vestir-se das fardas ideológicas do nacionalismo e ir à luta. De que
maneira? Denunciando os subversivos, os comunistas, os guerrilheiros,
suspeitos, marginais ou qualquer outra pessoa que fosse suspeita de apoiar o
comunismo e ocultar os terroristas. Segundo Godoy (2014, p. 86), a democracia
para os militares virava uma “ideologia”, “assim como o marxismo-leninismo”.

http://www.vermelho.org.br/sc/noticia/199789-64: “Anivaldo Padilha fala sobre a Comissão da
Verdade” em, 27 nov. 2012. Acesso em 12 jul. 2016.
41
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O que deveria ser combatido não era mais um exército com outra
bandeira ou outra farda, mas sim uma ideia. A mudança na
concepção de inimigo também acabou gerando a percepção da
necessidade de novas estratégias de combate. Com isso, as
Forças Armadas dos países que adotaram a doutrina da
segurança nacional passaram a intervir cada vez mais n a vida
política e a fazer altos investimentos na área de informação e
segurança interna. (Quadrat, 2012, p. 19)

Com o término da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria,
muitas mudanças importantes aconteceram nas Forças Armadas latinoamericanas que, passo a passo, foram abandonando o perfil nacionalista e
assumindo uma postura bem mais internacionalista no que diz respeito ao
combate à “subversão”. Essas transformações no seio militar não se deram de
maneira genuína, foram frutos de influência de duas correntes combatentes: a
francesa, em grande medida, e a norte-americana. Segundo enfatiza DuartePlon:42

Os franceses perderam a guerra na Indochina, que era a
Indochina francesa, Indochina atual, e eles não entenderam,
mas eles tiraram conclusões e fizeram novas teorias de guerra,
que é a chamada Guerra Moderna, aí criaram o ‘Inimigo Interno’
e a teoria, a Doutrina da Segurança Nacional que foi forjada em
Washington pelos americanos, ela se adaptou e foi ligeiramente
transformada, a Doutrina da Segurança Nacional se adaptou a
essa nova realidade que é a de guerrilha. (Duarte-Plon, Folha de
S. Paulo. 4 de maio 2008)

Como essa influência se disseminou em grande parte dos países latinoamericanos, no Brasil, não seria diferente. Os contatos dos militares brasileiros
datam do final dos anos 1950. Referidas escolas colocaram seu “DNA” na
formação dos militares locais que, em um primeiro momento, se arvoraram em
“degustar” os ensinamentos dos militares franceses os quais foram cruciais para
a implementação e a disseminação da ideologia da Guerra Revolucionária e
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DUARTE-PLON, Leneide. A tortura se justifica quando pode evitar a morte de inocentes.
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Disponível
em
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0405200809.htm. Acesso em: 14 abr. 2016.
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Insurrecional bem como da propagação da figura do “inimigo interno” na mente
das corporações militares em nosso país, exerceram profunda influência no
golpe civil-militar de 1964, como é o entendimento do general Octávio Costa:

Comete-se grande injustiça debitando aos americanos a
inspiração do movimento de 64. Acho que o pensamento francês
influenciou mais. A guerra que se estudava nas escolas
francesas era a guerra insurrecional, a guerra revolucionária.
Como nunca deixamos de mandar estudantes à Escola Superior
de Guerra de Paris, nossos oficiais 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 e passou a nelas
identificar o quadro da nossa própria possível guerra. Para nós
ainda não havia uma guerra nuclear, a guerra convencional já
estava ultrapassada. Mas havia uma guerra que nos parecia
estar aqui dentro. Era a guerra que acendia o estopim da revolta
nos campos e a insatisfação popular nas cidades. Via-se nela
um retrato daquilo que fora estudado por (Gabriel) Bonnet,
também havia o testemunho dos portugueses sobre sua
experiência em Angola. Isso tudo contribuiu para a formulação
da nossa própria doutrina de guerra revolucionária, que resultou
no movimento militar de 64. (D’Araújo & Soares 1994, p. 78)

Para os países latino-americanos, atrelados aos Estados Unidos, os
treinamentos, vinculados às doutrinas militares franceses, se tornaram
referência no combate aos ideais da esquerda e na eliminação dos seus líderes.
Para Robin, 43

Se na ‘guerra revolucionária’ qualquer pessoa é suspeita, o
inimigo está em toda parte e se apoia na população civil, esta é
o suspeito número 1. Daí o primado da informação militar. Quem
diz interrogatório, diz tortura, a arma principal da ‘guerra antisubversiva’. O que fazer dos torturados? Depois de torturados
não podem ser jogados nas ruas, estão em frangalhos. É preciso
fazê-los desaparecer. É o papel principal do general
Aussaresses. (Robin, Revista Fórum, 2014).
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ROBIN, Monique Um torturador francês na ditadura brasileira Revista Forum. 04
fev.2014.,http://www.revistaforum.com.br/2014/04/02/um-torturador-frances-na-ditadurabrasileira/ Acesso em: 14.abr. 2016.
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As forças armadas, no Brasil, são muito mais que uma parte do aparelho
de Estado, vocacionado à coerção e inserido numa dimensão política. Elas
representam a parte do jogo de poder pela hegemonia, o que pode ser associado
ao que Gramsci pondera:

O critério metodológico sobre o qual se deve fundar o próprio
exame é este: que a supremacia de um grupo social se
manifesta em dois modos, como ‘domínio’ e como ‘direção
intelectual e moral’. Um grupo social é dominante dos grupos
adversários que tende a ‘liquidar’ ou submeter também com a
força das armas e é dirigente dos grupos afins e aliados. Um
grupo social pode e deve ser dirigente já antes de conquistar o
poder do governo (é essa uma das condições principais para a
própria conquista do poder); depois, quando exerce o poder e
também se o mantém fortemente nas mãos, torna-se dominante
mas deve continuar a ser também ‘dirigente’. (Gramsci, 2002,

pp. 62-63)

Como em todos os níveis das forças armadas brasileiras, a corporação
militar de Minas Gerais também segue essa convicção, absorvida dos ideários
dos defensores da Doutrina de Segurança Nacional, para os quais é
imprescindível a identificação dos criminosos e sua eliminação em prol de um
bem maior: a segurança pública.
Em Belo Horizonte, por exemplo, nas décadas de 1970 e 1980, as ações
da polícia de repressão e de alguns grupos de extermínio, eram realizadas em
vários locais clandestinos para onde eram enviados os suspeitos de subversão
naquele período histórico, como podemos depreender dessa informação,

Sítios clandestinos no entorno de Belo Horizonte e as
penitenciárias de Neves e Dutra Ladeira foram transformados
em centros de detenção clandestina nos anos de repressão. Os
locais foram definidos a partir de relatos de presos políticos, que
apontam, entre eles, uma casa no bairro Renascença, nunca
identificada. Em muitos casos, a localização é imprecisa porque
os detidos eram encapuzados. Um desses centros de triagem
pertencia à Polícia Militar e funcionava em uma casa anexa ao
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Palacete Dantas, a 30 metros do Palácio da Liberdade44.(GUIA
– Memórias de Resistência, p.08)

No depoimento de doze oficiais superiores45, os chamados homens de
ouro, sobre suas atuações no período da repressão pelas forças armadas
naquela capital, defenderam-se diante das acusações de tortura, os quais
negaram em sua maioria, apenas o general Adyr Fiúza de Castro admitiu a
adoção da prática de tortura, além de defendê-la com certo entusiasmo:

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. 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. [...]
E todo mundo acha. Desde os esquimós até a China, todo
mundo usa, quando necessário. (D’Araújo e Castro, 1994, p. 73)

Esse discurso é característico do Estado do terror, quando, na verdade,
seu papel é promover o bem-estar, a pacificação completa, mantendo a ordem
e a segurança como um conjunto de normas jurídicas.

con frecuencia los responsables distorsionan y ocultan los
hechos em los casos de homicidios políticos, perpetrados por
gobiernos. El encubrimiento oficial puede adoptar muchas
formas: ocultar el hecho mismo del asesinato, como cuando se
hace desaparecer a los detenidos culpar de las muertes e
fuerzas de oposición o a grupos armados independientes; o bien
presentando las muertes ilegales de individuos indefensos como
ocurridas em el transcurso de encuentros armados o intentos de
fuga. (Amnistía da América Internacional, 1983, p. 19)46

44http://www.belohorizonte.mg.gov.br/sites/belohorizonte.pbh.gov.br/files/guia_memoria.pdf.

Acesso em: 15 jan. 2018.
45 Entrevistas coletadas pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História
Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas, em 1990, in D’Araújo e
Castro, 1994, p. 73.
46 Muitas vezes, os responsáveis distorcem e escondem os fatos em casos de homicídios
políticos perpetrados por governos. O encobrimento oficial pode assumir várias formas: esconder
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Tais normas jurídicas devem ser construtoras de um direito cosmopolita
de modo que os valores e as garantias constitucionais de todos os cidadãos em
liberdade ou presos, sejam respeitados, não aceitando que sejam instrumento
de tensão, conflito ou que provoque o medo que configura o terrorismo de
Estado, característica dos países ditatoriais com a prática de sequestros,
prisões, tortura, morte e ocultação de cadáveres, sem que seja dada às vítimas
e aos seus familiares a garantia do devido processo legal e da ampla defesa.

2.2

Violência institucional versus Direitos Fundamentais
O termo “direitos humanos” é um dos mais utilizados na cultura jurídica e

na política atual, e tem acompanhado a História Contemporânea desde as
Revoluções Americana e Francesa bem como na filosofia moderna dos
contratualistas, de Hobbes a Rousseau, que introduziram em suas reflexões
filosóficas o tema da garantia do direito à dignidade da pessoa humana e do
direito à igualdade entre os seres, legitimadas por sistemas jurídicos como a
Declaração da Independência dos Estados Unidos de 1776, e a Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, e, em especial, pelos ordenamentos
jurídicos de cada nação que universalizaram tais direitos posteriormente.
A teorização desses direitos de fato se tornou universal e ratificada por
várias nações, apesar do debate ser bem mais complexo quando se trata da
efetivação desses direitos, de sua aplicação no mundo real. Sua origem remonta
a formação dos grupos sociais em tempos mais remotos, criando estratégias
para a sobrevivência e manutenção da comunidade, assim,

para vencer os obstáculos, os homens não criaram novas forças,
cada indivíduo não pode criar novas forças do nada. O que os
indivíduos fizeram foi unir e orientar as forças já existentes,
agregar um conjunto de forças que superasse os obstáculos da
natureza. Daí nasce o pacto social, da necessidade de
cooperação entre os homens contra as forças da natureza. Em

o próprio fato do assassinato, como quando os detentos são responsabilizados pelas mortes e
forças da oposição ou por grupos armados independentes; ou apresentando mortes ilegais de
indivíduos indefesos como ocorreu no decorrer de encontros armados ou tentativas de fugas.
(Amnistia da America International, 1983, p.19)
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lugar da pessoa particular de cada contratante, o ato de
associação produz um corpo moral e coletivo. (Monteagudo,
2010, p. 63)

Antes, a organização social era percebida como algo natural a qual
limitava os homens quanto aos questionamentos sobre a autoridade daqueles
que exerciam o poder. A submissão às regras sociais era decorrente do seu lugar
no cosmos. No século VI a.C., marcado pelo período cosmológico na Grécia
Antiga, os direitos naturais corresponderiam à dinâmica do próprio universo,
regido pelas leis cósmicas imutáveis. Essa concepção foi ratificada pelo filósofo
Platão, para o qual a justiça ideal expressava a harmonia das três partes da
alma: a alma concupiscível, irascível e racional.
A doutrina do jus naturalismo se firmou com os estoicos, a partir da noção
de logos, como razão universal, a qual está presente em todos os homens
enquanto parte da natureza cósmica, de onde se infere a existência de um direito
natural universalmente válido e cuja base é a razão a qual não deve ser
confundida com o Direito posto pelo Estado. Para o grande jurisconsulto romano
Cícero, que era adepto dessa filosofia estoica, uma lei universal que estrutura o
direito natural é a reta razão, conforme a natureza física em suas leis imutáveis
e eternas.
A passagem desse jus naturalismo para os direitos humanos se dá no
período renascentista quando o homem passa a ser visto como sujeito e não
mais como objeto no seu processo histórico. Há uma ruptura com a concepção
do direito divino fundamentado em teorias teológicas, o que inaugura uma fase
antropocêntrica de construção do direito.
Uma das características dos direitos fundamentais brasileiro é que
nenhum deles pode existir sem a companhia dos demais direitos coletivos. Isso
significa que os direitos humanos fundamentais dependem uns dos outros para
que sejam efetivados, por isso são entendidos como direitos interdependentes,
complementares e indivisíveis, por isso, fundamentais.
A trajetória histórica desses direitos fundamentais é árdua e espinhosa:
ainda que as duas Revoluções tenham deixado seu legado em defesa dos
direitos humanos, a expansão do imperialismo e as Guerras mundiais promovem
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sua ruptura com a expansão das ideologias raciais que, em certa medida,
transformam-na em política de Estado.
Tradicionalmente, grande parte de renomados autores e juristas do direito
pátrio defende a tese de que o fenômeno Constitucional surge com a Magna
Charta Libertatum, assinada pelo rei João-Sem-Terra, em 1215, na Inglaterra.
Na concepção de Carl Schmitt (1928, p. 27), essa Magna Charta não pode ser
tomada como a primeira constituição, uma vez que era direcionada apenas para
a elite formada pelos barões feudais. Logo, um documento que efetivamente
pode ser chamado de Constituição é o Bill of Rights (Inglaterra, 1688/1689), o
qual previa direitos para todos os cidadãos, e não apenas uma classe deles, de
modo a garantir a inviolabilidade dos direitos fundamentais e a proteção das
estruturas de um Estado, como são as cláusulas pétreas (art. 60 § 4º Inciso IV)
no direito brasileiro. Assim, o Bill of Rigths, por ser um documento jurídico, pode
ser visto como a gênese dos direitos fundamentais e a constituição de um Estado
democrático e de direito social.
No ordenamento jurídico brasileiro, por mais que se perceba a valorização
dos direitos fundamentais e sociais nos artigos iniciais da Constituição de 1988,
há um problema em sua teoria que está fundamentada no liberalismo, para o
qual todos os direitos são subsumidos à propriedade privada, ou seja, o limite a
tais direitos está no pressuposto de que a apropriação privada da produção
coletiva é também um direito fundamental e pétreo.
Tal preceito determina que o Estado não seja a expressão da sociedade,
mas sim dos interesses dos que detêm a propriedade privada, os quais,
apropriando-se do poder político, subordinam quaisquer desses direitos aos
interesses privados, em maior ou menor medida, dependendo do grau de
desenvolvimento de cada país ou região.
Nesse sentido, a organização dos Estados na região latino-americana foi
exemplar: todos os princípios e direitos ficaram subordinados aos segmentos
sociais que detinham maior poder pela condição econômica e de origem,
dominando o Estado, fosse pela manipulação das formas de acesso ao governo,
fosse pelo uso das forças armadas e, de forma assídua, ironicamente,
justificadas pela defesa dos direitos humanos.
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Sob o ângulo do tema desta tese e das graves violações e torturas contra
os presos e suspeitos cometidos pelo grupo “Kombão da morte”, alguns de seus
componentes reforçam o discurso do “bandido bom é bandido morto” e repudiam
qualquer tratamento minimamente humano dado aos suspeitos, alegando que
“direitos humanos” devem ser para os homens de bem, excluída toda e qualquer
“mente perniciosa” da garantia dos instrumentos constitucionais que protegem
os cidadãos. Esquecem que todos estamos suscetíveis às truculências operadas
pelos agentes do Estado, aptos e treinados para o confronto, para a repressão
e para o abuso da ilegalidade. Neste sentido, para o Policial “L”

Essa história de direitos humanos nos bairros periféricos da
cidade não existe. Os bairros periféricos, são marginalizados. Ali
o crime prolifera no tráfico porque ali é mais fácil para o marginal
se esconder porque a polícia, às vezes quando chega vamos
colocar assim, bem mais bruta, porque a intenção de quem
comanda e quem coordena, na verdade, é deixar a polícia
visualmente num lugar onde mais interessa, cuidando de quem
vai dar retorno mais interessante para eles, vamos colocar
assim, perto dos ricos. Então nos bairros periféricos, a polícia
manda mesmo é para dar porrada, é para prender, porque todo
mundo ali é englobado no meio dos marginais. Então ali manda
se a polícia mais pesada. (28 jul. 2015)

Tal concepção é característica desse modelo de Estado do terror, que
desrespeita normas básicas das relações sociais e jurídicas. Ele age
transgredindo a lei, desvia-se dela e contra a própria lei, é o que permite a Weber
logo formular que "O Estado é aquela comunidade humana que, dentro de
determinado território – este, o 'território', faz parte de suas características –
reclama para si (com êxito) o monopólio da coação física legítima". (Weber,
1982, p. 98).
O nosso direito pátrio, em alguns trechos dos textos constitucionais tratou
dessa matéria sobre direitos humanos, as quais foram marcadas por avanços e
retrocessos nesse assunto da garantia da dignidade da pessoa humana.
A elaboração da nova Constituição brasileira se deu por meio da emenda
26, cujo debate foi iniciado em 1985 e finalizado em 05 de outubro de 1988.
Recebeu o condão de Constituição cidadã pelo fato de ter sido pensada e
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elaborada pelos representantes do povo, apesar de que seu texto mantenha uma
linha liberal em defesa da propriedade privada. Cria-se o Estado Democrático de
Direito e se inicia uma saga na ampliação do bloco de constitucionalidade, cuja
intenção foi proteger, in continenti, os direitos humanos, ou seja, além dos que
estão escritos no texto constitucional, incluíram-se os direitos decorrentes dos
tratados, pactos, cartas, convênios, protocolos, entre outros.
Mesmo com todos esses instrumentos garantidores da integridade física
e moral dos cidadãos, ações como as do “Kombão da morte” persistem no
regime de democracia restrita, violando incontestavelmente os princípios
fundamentais já declinados de garantia da pessoa humana. Reforça esse
argumento a fala do Policial “L”,

então essas pessoas que trabalham de forma muito violenta elas
atraem. Eu vejo você trabalhar violentamente, eu gosto de
trabalhar dessa forma, eu quero bater na cara do cidadão sei lá
quais os motivos que me levam aquilo eu vou me aproximar junto
contigo daqui a pouco estamos em cinco, seis, sete, estamos
todos unidos com o mesmo objetivo, é um objetivo errado
equivocado mais que na minha mente ele está certo porque ele
tem um respaldo as vezes de um superior mas ele tem um
respaldo pior de todos que é o respaldo da sociedade, a
sociedade hipócrita que levanta a bandeira para gritar que não é
para fazer aquilo mas que me apoia totalmente porque, se eu
consigo chegar a esse grupo através de um comandante, de um
capitão ou de qualquer outra pessoa e por ele para recuperar
todos os meu bens que foram furtados para poder ir lá e matar o
cara que estuprou a minha filha para poder ir lá matar o cara que
atirou no meu pai na minha mãe, que roubou meu comercio, eu
vou sem pensar duas vezes porque naquele momento estou
com raiva, eu quero que a polícia faça aquilo para mim, então
esse grupo ele tem um respaldo social muito forte, eles não
trabalham sozinho. (28 jul. 2015).

Esse discurso revela o apoio da sociedade à atuação truculenta da polícia
no período de democracia restrita. Isso demonstra que não tivemos uma justiça
de transição que provocasse uma discussão e um julgamento dos crimes
cometidos pelo Estado repressor. Os aparatos jurídicos e militares não foram
desmontados, continuam tão atuantes que corroboraram a existência de grupos
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de extermínio, como o “Kombão da morte” até os anos de 1995, com o
conhecimento e incentivo dos altos comandos da Policia Militar.
O que grande parte da sociedade faz foi ignorar a existência de um
período ditatorial, de incontáveis mortes e manteve o apoio àqueles que
cometem as mesmas arbitrariedades praticadas pelos agentes das forças
armadas daquele tempo.
Essa ditadura conseguiu transpor o tempo, criou na vida do cidadão dos
tempos de democracia restrita, uma aparente normalidade e conseguiu esconder
a anomia que foi aquele período, tornando quase impossível a distinção do que
está dentro e o que está fora da normalidade constitucional, portanto, a
resistência em aceitar que os direitos humanos protegem uma coletividade,
advém dessa dificuldade em compreender que esse modelo de Estado age
contra os excluídos, que pode ser qualquer cidadão, basta ser encontrado em
situação de vulnerabilidade ou suspeição
A ditadura conseguiu criar uma aparência de normalidade para esconder
a mais crassa anomia e criou a dificuldade de distinguir em que situações se está
dentro e em quais se está fora.

2.3

Monopólio da Violência pelo braço armado do Estado

O terrorismo de Estado neutralizou agentes populares considerados
oponentes e potenciais intimidadores, tornando-se um amplo mecanismo de
controle social. Ocorreram muitos desaparecimentos forçados e surgiram vários
centros de detenções ilegais e clandestinos.
A prisão sem julgamento era uma "punição exemplar" para um
determinado grupo da sociedade que comungava dessa ideologia de Estado, o
que representou um espelho para que todos pudessem avaliar suas condutas e
seus posicionamentos diante da ‘normatização’ do direito imposto pelos vários
Atos Institucionais criados no período de exceção que legitimaram os crimes
cometidos pelo Estado, espécies mais gravosas e pouco analisadas pela
criminologia a não ser pelas vias das Relações Internacionais, Ciência Política
e Direito Internacional.
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Antes da Constituição dos Estados Nacionais, a violência era vista como
ato necessário à manutenção e à preservação da vida da comunidade. As
experiências dos homens eram norteadas pelas expectativas de guerras, pela
valorização da virilidade, da brutalidade e da força física.
A propósito, conforme definição do filólogo Aurélio Buarque de Holanda,
violência é constrangimento físico ou moral; uso da força; coação. Violentar é
exercer violência sobre o outro, forçar, coagir, constranger; torcer o sentido de;
alterar.
Etimologicamente, violentia é do verbo violare que significa profanar,
transgredir, uso da força, vigor, potência. Na tradição clássica, o termo vis do
latim passa para o is em grego que significa músculo. Enfim, seja em latim ou
grego, violência significa o desvio pelo emprego da força física, da brutalidade e
do caráter colérico e de intimidação que resulta em ferimentos, seja de ordem
corpórea, física ou imaterial, como a psicológica, por exemplo.
Assim, violência deve ser entendida como excesso de poder,
saqueamento das liberdades individuais e da imposição da vontade de um
homem ou grupo de homens sobre os outros. Ela age sem argumentar e se
desvincula do processo discursivo, que é a essência do poder. Para Bezerra,

A violência se expressa no excesso, na gratuidade, na
banalidade com que se apresenta no dia-a-dia (...) vem-se
infiltrando profundamente no tecido das relações sociais. É cada
vez mais parte do cotidiano (...) o impacto desse quadro na vida
subjetiva se exprime tanto na corrosão dos laços sociais – na
destruição dos espaços de convivência e ação comuns, no
isolamento cada vez maior dos indivíduos e no abandono de
horizontes compartilhados quando no campo do sofrimento
psíquico e da psicopatologia (...) ela está entranhada em nossa
estrutura social e permeia o tecido de nossos laços
intersubjetivos.(...) O declínio do poder em função da redução da
capacidade de agir em conjunto cria um caldo para o
florescimento da violência. Como compreender as raízes dessa
violência? Qual seu impacto na experiência subjetiva dos
indivíduos? (Bezerra, 2005, p.116,118)

As relações de poder se dão na intersubjetividade. O abuso de poder é
um tipo de manifestação de violência simbólica. Ele tem como base o
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consentimento, estabelecido e imposto mediante a apresentação de vários
símbolos de autoridade, seja de natureza oral e institucional, como a prática de
marginalização e de discriminação instrumentalizadas pelo Estado como
exercício do poder. No entendimento de Michaud,

Há violência quando, numa situação de interação, um ou vários
atores agem de maneira direta ou indireta, maciça ou esparsa,
causando danos a uma ou mais pessoas em graus variáveis, seja
em sua integridade física, seja em sua integridade moral, em suas
posses ou em suas participações simbólicas e culturais. (Michaud,
1989, p. 11)

Poder e violência são dois temas muito caros e hodiernamente discutidos
nas chamadas ciências humanas, que nos apresentam sua pluralidade e
ambiguidade. Esses termos sofrem variações temporal e espacial numa
dinâmica histórica e cultural, o que faz do debate um desafio constante entre
aqueles que se propõem verticalizar seus estudos e reflexões.
Nossa abordagem caminha no sentido de compreender os dois conceitos
no campo das atuações dos grupos de extermínio e estabelecer uma reflexão a
partir do contato com os componentes do chamado “Kombão da morte”,
focalizando suas práticas odiosas que configuram crimes de lesa humanidade
num período de democracia restrita.
Do campo sociológico para o campo jurídico, a violência é objeto de
criminalização no Código Penal brasileiro a partir do seu artigo 121, que trata
dos crimes dolosos contra a vida e segue até seu artigo 359 que trata dos crimes
contra as finanças públicas.
O Código Penal brasileiro decorre de um processo histórico de formulação
e caracterização de conceitos que passou a vigorar em 1940. Compõe-se da
parte geral na qual são descritos e explicitados os conceitos e as diretrizes de
aplicabilidade das normas penais. Na parte especial, estão tipificados os crimes
e suas respectivas penas e reguladas as condutas por meio da categoria crime.
Esta tipificação ocorre pela determinação do art. 5º XXXIX da Constituição
Federal de 1988: “Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem
prévia cominação legal”. Isso significa que o cidadão só poderá ser preso,
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julgado e condenado contra crimes que estão previamente estabelecidos em lei,
no caso, no Código Penal brasileiro.
A violência, independentemente de sua natureza, é exercida sempre de
forma ilegítima, sendo agravada quando se trata daquela exercida pelo Estado,
por isso é irracional, autoritária, aterrorizante e deve ser constantemente
reprimida a fim de que não corroa o poder legitimado pelos homens por meio das
leis figuradas no Estado e mantenha sua racionalidade.
A violência tem a sua oficialidade concretizada porque a instituição policial
representa o aparelho repressivo do Estado, o braço estendido desse Estado,
cuja missão seria a manutenção da ordem sob a lei, mas torna-se a reprodução
das práticas arbitrárias sob perseguição, tortura e morte.
Sob a pretensa necessidade de ofensiva contra a criminalidade crescente
e a intimidação da sociedade pela violência nas cidades em desenvolvimento,
realidade de Uberlândia-MG em meados da década de 1980 e início da década
de 1990, os argumentos apresentados pelos aparelhos de Estado eram a defesa
da legitimidade da constituição de grupos de extermínio, como o “Kombão da
morte”. A propósito, analisa Pinheiro:

Enfim, há numerosos atos do Estado que não são atos de
coerção física, mas que prescrevem ou autorizam o emprego da
força, por exemplo uma ordem dada à polícia. Monopólio
significa não o exercício exclusivo da violência, mas o direito
exclusivo de prescrever e em consequência proibir ou permitir a
violência (a função ideal do monopólio é a ausência de toda
violência efetiva). Monopólio é, portanto, o direito exclusivo de
definir e de distinguir por meio de prescrições e de autorizações
a coerção legítima e a coerção ilegítima. A afirmativa de que o
Estado exerce a coerção física é, portanto, uma simples
metáfora segundo a qual os órgãos do Estado têm o poder de
prescrever ou de autorizar atos de coerção. É esse poder de
prescrever que se chama em definitivo de “poder de coerção”,
ainda que ele não seja em si mesmo um ato de coerção física
(Pinheiro, 1993, p. 191-204).

A violência legitimada pelo Estado repressor demonstra a ausência do
respeito ao modelo da ordem sob a lei porque seus agentes detêm o monopólio
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do uso da força, incompatível com o Estado Democrático de Direito e com os
direitos fundamentais, tão caros em nossa Constituição Federal de 1988.

2.4 Serviço Nacional de Inteligência (SNI) como órgão de controle da
polícia política

Os conceitos de segurança de um Estado bem como o de inteligência são
imprecisos, dependem dos interesses internos, do tipo de governo, do regime
político, do contexto social e econômico. Em regra, estão relacionados às
atividades de informações desempenhadas pelos órgãos de inteligência criados
pelos governos, a fim de impedir que outros países possam obtê-los e colocar a
sociedade em risco.
No Brasil, o SNI foi criado em 13 de junho de 1964, e sua finalidade era
“superintender e coordenar em todo território nacional as atividades de
informação e contrainformação, em particular as que interessem à Segurança
Nacional.” (Baffa,1989, p.13)
O Serviço Nacional de Informação teve o anuncio de suas funções de
maneira crítica pelo Jornal Correio da manhã em 13 jun.1964:

No Brasil, o SNI reunirá as duas atribuições (ou seja, atuará nos
campos interno e externo). Fará, como serviço secreto,
espionagem e contraespionagem (de quê?) e agirá como polícia
política federal, acima dos Estados e também acima do
Congresso, porque este não poderá fiscalizar lhes as atividades
nem solicitar prestação de contas. É um Ministério de Polícia
Política, instituição típica do Estado policial e incompatível com
o regime democrático. (apud Figueiredo, 2005, p. 131)

A composição dos membros do SNI era variável e, normalmente, formado
pelos comandos regionais: Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Militar,
Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.
Em termos de pessoal, o SNI contava, em seu efetivo, com militares da
ativa e da reserva, com servidores civis do próprio quadro do órgão e com
requisitados de outros órgãos governamentais. Em pouco tempo, surge a
necessidade de melhorar a qualidade dos recursos humanos para desempenhar
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uma tarefa que exigia muita técnica e especialização, bem como criar uma
doutrina única para a atividade.
A Segurança Nacional é a capacidade que o Estado dá à Nação para
impor seus objetivos a todas as forças oponentes [...] Trata-se da força do
Estado, capaz de derrotar todas as forças adversas e de fazer triunfar os
Objetivos Nacionais. (Comblin, 1978, p. 54)
Por conta de sua livre atuação e por considerar que todas as suas ações
eram permitidas em nome da Segurança Nacional, o SNI tornou-se o braço da
operação de vigilância e de controle da sociedade civil, cujo chefe maior tinha
honras de ministro de Estado.
Em 1971, o SNI criou o seu próprio estabelecimento de ensino em
Brasília-DF: a Escola Nacional de Informações (EsNI)47, que passou a ser o
órgão responsável pela formação de recursos humanos para a atividade de
informações. Dessa forma, as Comunidades Setoriais de Informações a CSIs
moldaram-se ao contexto da época e foram transferidas para aquela Escola,
extinta da ESG a partir de 1973.

No que diz respeito à elaboração teórica e estrutural da Escola,
o general Ênio contou com o amplo apoio dos norte-americanos.
Foi-lhe oferecido um curso de 6 meses no FBI e na CIA, do qual
também participou o almirante Sérgio Doverty. Segundo seu
depoimento, foi da documentação trazida destes cursos que se
tiraram as bases para a estruturação da agência. (Ênio Pinheiro,
1994. p.135).

No governo Médici, um dos mais duros e tenebrosos governos militares,
foram editados materiais baseados na experiência do KGB48 que serviram como
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Decreto 68.448 de 31/3/1971
0 KGB é responsável, principalmente, pela segurança do regime e do Estado Soviético.
Através de seus agentes clandestinos do exterior, desempenha, também, importante papel na
execução da política exterior soviética. Na execução de suas tarefas, tem desenvolvido
importantíssimo trabalho de espionagem soviética no exterior. Suas principais missões são: a)
Contras subversão no interior da US; b) Contraespionagem no interior e fora da US; c) Segurança
das fronteiras soviéticas e combate à corrupção e especulação econômicas; d) Supervisão da
Segurança das Forças Armadas; e) Espionagem no estrangeiro, particularmente contra objetivos
políticos, econômicos, científicos e técnicos; f) Subversão e "desinformação". Organização dos
Serviços de Inteligência da União Soviética. Encaminhamento à Presidência da República do
Brasil. NQ 100 / SNI / ARJ/1968 (SC-U/ 3). Data 19 de fevereiro de I968.
48
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ensinamentos de técnicas e processos para interrogatórios de suspeitos que
tinham seus perfis psicológicos traçados, sendo tipificados como informantes,
colaboradores ou subversivos, estes últimos enquadrados na Apostila NA 1010449, específica da Descrição de Pessoas. Tudo isso para combater a
subversão e a liberdade de imprensa.
Mas em que momento o SNI tem participação no grupo ora estudado, uma
vez que tratamos de contextos históricos e sociais diferentes? Ocorre que o
modus operandi do grupo adotou um padrão de comportamento para “lograrem
êxito” em suas operações, semelhante ao criado, ensinado e praticado pelos
agentes do SNI. Nas entrevistas realizadas com o grupo “Kombão da morte”, foi
questionado se eles utilizavam de ações de inteligência e de métodos de
investigação e interrogação (torturas), práticas recorrentes no sistema repressivo
que consubstanciou o Sistema Nacional de inteligência (SNI). Um deles, o
Policial “L”, deu uma resposta intrigante que nos levou a refletir sobre os métodos
desse Sistema.

mas por trás ainda desse ranço da ditadura quando começou
meu curso já era voltado exclusivamente para isso e o grande
fator de choque é porque quem nos formou era quem já
trabalhava há muito tempo na polícia, mesmo que separados
mesmo que escolhidos entre muitos ali eram pessoas que já
haviam vivenciado toda essa política ditatorial, pesada, de
polícia para controle, bem fechada é que iria nos formar, tanto
que para exemplificar. o subcomandante do nosso batalhão, nos
vigiava de perto. Ele na verdade foi um grande propalador dos
direitos humanos na polícia de bater forte com introdução em
palestras, em cursos e em matérias. Então ele estava sempre de
olho na nossa formação para evitar que fossemos ali falsamente
formados dentro de uma doutrina de direitos humanos, mas que
os instrutores mais antigos viessem a nos moldar exatamente
como seria formada a corporação anterior, que era uma polícia
formada para bater, para prender e para matar. (28 jul. 2015)
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Esses dados foram informados pelo Jornalista Ayrton Baffa, que trabalhou nos porões do SNI,
de onde recolheu uma montanha de papéis sob a chancela de Secreto, Confidencial e Reservado
e deles extraiu esse valioso material e revelou as estratégias e artimanhas do Serviço Nacional
de Informações, criado em 1964.
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Percebemos que, mesmo no período pós ditadura, as técnicas e o
treinamento retomavam as mesmas utilizadas pelo aparato do Estado,
imprimindo na corporação o espirito de defensor da paz e tranquilidade sociais.
Para tanto, utilizavam se de materiais específicos elaborados por segmentos de
Inteligência da Polícia e os disseminavam dentre os seus, para que pudessem
identificar os alvos suspeitos, reconhece-los e exterminar aquelas pessoas
consideradas “lixo”.
Sobre o treinamento no período ditatorial, Baffa (1989, p. 25), revela a
existência de uma apostila que foi elaborada pelo SNI com o intuito de treinar os
agentes envolvidos na investigação e no aprisionamento dos suspeitos de
subversão. Esse material continha questões identificadoras, traduzidas nos
extensos oitenta itens e recebiam a observação “RESERVADO”, o que revela
uma preocupação, por parte do governo, em manter sigilosas essas técnicas e
instruções para o treinamento dos novos agentes que comporiam o quadro dos
infiltrados, porque não dizer, dos invisíveis.
Os agentes experientes e selecionados para cooptarem os novos
infiltrados deveriam observar características importantes, como o perfil
psicológico: se eram frios ou emotivos, se possuíam algum apreço por questões
filosóficas e quais eram as suas principais leituras, assim como os autores que
mais liam, quais seus partidos políticos, as novelas preferidas e o tema que mais
lhes interessavam ou programas de televisão que mais os atraíam. Além desses
perfis subjetivos, os temas de maior interesse por parte dos agentes-alunos,
estavam ligados às características físicas dos suspeitos, principalmente pelo fato
de que a identificação seria mais fácil e acertada. Para tanto, havia, na apostila
mencionada, um manual com vinte e duas páginas de desenhos com rostos,
cabeças, olhos, narizes, orelhas, cabelos, bigodes entre outros caracteres
(Anexo 1 – Perfil dos suspeitos - subversivos).
Essas técnicas também foram utilizadas pelos componentes do grupo
“Kombão da morte”, que saiam à caça de pessoas com biótipos pré-definidos
como “marginais”, particularmente no horário noturno e com o mencionado
veículo kombi de vidros escuros. Escolhiam cautelosamente os bairros e os
locais em que ocorreriam as prisões, sempre se preocupando com o sigilo, o
silêncio e a discrição, primando pela comunicação mais eficiente e com elevado

96

grau de inteligência para driblar qualquer tipo de suspeita ou evasão do
“marginal”. Percebe-se claramente esse discurso na entrevista do Policial
Ainda segundo o relato de Baffa, concluída a leitura da apostila, os
agentes colocavam em prática o que aprenderam. Saíam à “caça” dos suspeitos
e transformavam suas observações em relatórios. Os melhores agentes
resultavam naqueles que apresentassem fotografias pessoais ou espaciais, isto
é, dos locais onde viviam os suspeitos. Sobre fotografias, havia outro material
que

instruía ao agente do SNI sobre o emprego de meios
fotográficos: “quando no decurso de suas investigações, o
agente de informações consegue fotografar a maior parte de
suas atividades, pode, sem dúvida, considerar seu relatório
praticamente pronto. Ela responde a quase todas as perguntas
em proveito de uma informação: que, quem, como, onde e até
quando. A principal ferramenta de um agente de informação é a
máquina fotográfica. (op cit, 1989, p. 26)

A seleção dos agentes integrantes dos órgãos do SNI se dava pelo
cumprimento de um rigoroso treinamento. Além de várias exigências, ser leal,
discreto e eficiente era o quesito considerado mais importante.
Os agentes eram “catalogados” pelas categorias de assuntos às quais
pertenceriam: ultrassecretos, secretos, confidenciais e reservados. Em todas
essas categorias, estava presente o item “educação de segurança”, que traduzia
o ponto primordial na manutenção da estrutura dos órgãos do SNI, ou seja, a
proteção das informações, dos informantes, dos materiais utilizados nas
investigações e das instalações sigilosas.
Outra categoria que compunha as atividades do SNI era a dos infiltrados.
Estes eram divididos em conscientes, inconscientes e sob pressão, assim
chamados porque colaboravam com as investigações mediante interrogatórios.
Dentre eles havia os que cooperavam por interesses materiais ou pecuniários,
que, na maioria das vezes, eram atendidos, caso contrário, cessavam os
contatos.
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Os ensinamentos do SNI também formavam aos agentes que recrutariam
os infiltrados. Familiarizavam-se com técnicas e condutas para cooptarem os
escolhidos que colaborariam com as atividades de investigação. Tais técnicas
foram baseadas em serviços de informações estrangeiras, como as orientações
do KGB sobre Wennerstrom50.

Tais orientações constavam na apostila LS-10-102 do SNI e da
ESNI que apresentava também casos de recrutamento de
informantes na Europa, que reforçava a necessidade dos
agentes se atentarem para suas informações: “As duas
principais tarefas das informações do KGB consistem em
recrutar informantes entre funcionários de governos estrangeiros
e emprega-los para roubar segredos de estado, em benefício da
União Soviética. Quanto mais alta a posição do informante no
órgão governamental a que pertence, mais valor terá. Por isso
os oficiais de informações soviéticos procuram, sempre que
possível, ajudar seus informantes a obterem promoções em
suas carreiras. Fazem isso aconselhando os, cobrindo suas
despesas em reuniões sociais, visando a criar boa vontade entre
colegas de trabalho em alguns casos, fazendo valer a influência
de outro informante que ocupe cargo executivo no órgão
governamental considerado. (op cit, 1989, p.22)

Paralelamente ao SNI, as polícias civil e militar também arregimentavam
seus infiltrados como auxiliares do poder militar, cuja função era a busca dos
focos de subversão. Com o fortalecimento desse grupo, em 1969, foi criado o
DOI-CODI — Destacamento de Operações de Informações – Centro de

50

Stig Erik Wennerström Constans (22 de agosto de 1906 - 22 de março de 2006) foi um coronel
da Força Aérea Sueca condenado por traição em 1964. Durante os anos 1950, ele vazou os
planos suecos de defesa aérea e todo o projeto do avião de combate Saab Draken para a União
Soviética. Também trabalhou como adido militar em Washington, DC, onde foi muito útil para a
agência de inteligência militar russa, o GRU. Atuou, ainda, na mesma função em Moscou. Já em
1943, o Sueco Serviço de Segurança (SAPO) suspeitou que Wennerström estava trabalhando
para a Alemanha e, em 1947, havia indícios de que ele tinha ligações com a União Soviética,
mas as suspeitas não podiam ser provadas. A operação de contracentrada nele se intensificou
no final da década de 1950 e sua empregada doméstica foi recrutada pelo SAPO. Em junho de
1963, tal empregada informou que ela tinha encontrado alguns rolos de filme escondidos no
sótão. Os filmes continham imagens de documentos secretos e Wennerström foi preso algumas
semanas mais tarde. Ele foi inicialmente condenado à vida na prisão, mas, em 1972, o governo
sueco mudou a sentença para 20 anos, apesar de o Comandante Supremo, General Stig
Synnergren, considerar que ainda fosse um alto risco de segurança. Ele foi libertado em 1974,
servindo, depois, um total de 10 anos; a norma, na Suécia, na época, era libertar os presos
depois de terem servido metade de suas sentenças.
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Operações de Defesa Interna —, cujo objetivo era o combate ao que o Estado
chamada de subversão; para isso, utilizava-se de todos os meios ilícitos e
escusos.

Gramsci aponta, no entanto, que mesmo em meio a uma crise
de autoridade, a classe dirigente ainda apresenta vantagens
com relação às classes subalternas, na medida em que possui
um pessoal numeroso e preparado que pode mudar seu
programa e retomar o controle com maior rapidez do que a
classe subalterna (Gramsci, 1978, p. 55)

Esses órgãos eram separados por suas atuações e objetivos específicos
a despeito de terem o mesmo mote de existência: o combate ao terrorismo.

A tortura é eficaz, a maioria das pessoas não aguenta e fala.
Depois, da maioria dos casos, nós os matávamos. Por acaso
isso me colocou problemas de consciência? Não, a verdade é
que não. (Febro, 2012)51

O DOI recebeu, por seus integrantes, o codinome de “casa da vovó”;
primeiramente, Oban — Operação Bandeirante.

Criado em São Paulo, seu modelo se espalhou pelo país. Na
capital paulista, ele ocupava um terreno entre as Ruas Tutoia e
Tomás Carvalhal, no bairro Paraiso. Primeiramente foi
conhecido como Operação Bandeirantes, a Oban; depois muitos
dos que trabalharam lá preferem chama-la de Casa da Vovó,
pois, como explicou um dos seus agentes, ‘lá era bom’. (Godoy,
2014, p.1)

51

FEBRO, Eduardo. Inimigo interno (externo): O general francês que veio ensinar a torturar
no
Brasil.
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A criação da Operação Bandeirantes (Oban) se deu em 2 de julho de 1969
e foi marcante por emblematizar o início de um longo período de repressão às
ações da esquerda, empreender capturas, desmontar os grupos “subversivos”
com uso imoderado da violência, além de rechaçar os movimentos sociais. Sobre
sua missão e composição, Joffily afirma,

A Operação Bandeirantes (Oban) reunia elementos proveniente
das três forças armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica), do
DOPS, do SNI, do DPF e da Secretaria de Segurança Pública
(Polícia Civil, Força Pública Guarda Civil). Sua missão consistia
em identificar, localizar e capturar elementos integrantes dos
grupos subversivos que atuam na área do II Exército,
particularmente em São Paulo, com a finalidade de destruir ou
pelo menos neutralizar as organizações a que pertenciam.
(2013, p. 42)

Essa operação teve seu sistema aperfeiçoado e se tornou-se verdadeiro
instrumento de massacre na rota da repressão. Para maximizar suas ações, em
1970, foram criados os Centro de Operações de Defesa Interna (CODIs) ligados
ao exército, mas compostos por representantes de todas as forças militares e
chefiados pelo chefe do Estado Maior. Subordinados aos CODIs, foram criados
os DOIs (Destacamentos de Operações de Informações).
O surgimento da Oban só foi possível graças ao empenho e ao
financiamento de empresas multinacionais como o Grupo Ultra, Ford, General
Motors e outros. Além do aparato financeiro para sua constituição, a Oban
contava também com a presença de pessoas das forças armadas, do
Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), da Polícia Federal, da Polícia
Civil, da Força Pública e da Guarda Civil. O Estado estava ali.

O objetivo era centralizar e coordenar de maneira mais eficiente
as atividades de combate contra a oposição, mais
especificamente contra os grupos da esquerda armada. São
Paulo foi escolhida para acolher este plano piloto porque na
época era considerada o “centro de irradiação dos movimentos
de contestação violenta ao governo. (Joffily, 2007, p.2)
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Os policiais que se infiltravam nos movimentos estudantis e sindicais
tinham por missão identificar os locais dos encontros, os líderes e as articulações
construídas pelos envolvidos.

No plano cultural e educacional, os agentes do regime militar se
empenharam em combater o mesmo inimigo, que imaginavam
particularmente perigoso em sua capacidade de seduzir os
jovens e intelectuais. Assim, não é de surpreender que na
documentação e nas ações produzidas pelas AESI universitárias
o anticomunismo seja elemento de destaque. (Motta, 2008, p.
23)

As ações de inteligência militar — sempre balizadas pelas estratégias, as
intepretações dos militares de autores como Clausewitz, Lidell, Hart, Lênin,
MaoTsé-Tung, Bonnet, Trinquier, Lacher, dentre outros, e com olhares atentos
e sempre direcionados para os movimentos de oposição à ditadura— são alguns
dos fatores que levaram a esquerda à derrota nesse campo de guerra.
Nas entrevistas com os policiais que compuseram o “Kombão da morte”,
as respostas são sempre negativas quanto ao uso de violência e de torturas.
Disseram apenas que as ações do grupo eram “revidar proporcionalmente às
injustas agressões perpetradas pelos marginais aprisionados”, conforme a fala
do Policial “M”, (02 ago. 2015). As quais “injustas agressões” esse policial está
se referindo, uma vez que, em regra, estavam agrupados em sete homens e
apenas um “agressor”, já dominado?
Esses argumentos reforçam a tese segundo a qual o policial é treinado
para usar a força em nome de uma segurança social. A própria sociedade o
autoriza a se utilizar de meios para conter e reprimir os suspeitos com emprego
de violência. Com esse aval, os policiais se municiam dessa força e avançam
contra as pessoas com ações abusivas e ilegais, provocando sequelas físicas e
psíquicas irreversíveis.

2.5

Fundamentos

Contrarrevolucionária

do

“Kombão”

–

Doutrina

de

Guerra
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Por que não foram os americanos e sim os franceses a introduzirem a
Doutrina de Guerra Contrarrevolucionária? Ocupava o centro dessa doutrina a
ideia de que “enquanto os Estados Unidos e seus aliados estavam hipnotizados
pela perspectiva da guerra nuclear, o comunismo flanqueava as defesas do
Ocidente a partir do Sul, e se não fosse contido destruiria, ao fim, a civilização
ocidental”. (Shy e Collier, 1986, p. 852)
Ainda que os indícios sobre a introdução dessa doutrina no Brasil apontem
para os franceses, não se pode anular a influência norte-americana na
implantação da Doutrina de Segurança Nacional no ambiente militar — ambas
estiveram enraizadas na atuação dos militares — que buscava consolidar uma
política cultural antidemocrática a partir dos seus princípios de contenção dos
comunistas e dos “inimigos internos”. (Mattos, 2016, p. 23)
A Doutrina de Guerra Contrarrevolucionária começou a ser pensada a
partir de 1941, num período em que se falava em guerra como estratégia militar
das nações imperialistas no combate às outras nações estrangeiras. A exemplo
disso, em 1942, foi criada a Junta Interamericana de Defesa, uma organização
militar internacional representada por civis e militares de 27 países e composta
por um Conselho deliberativo de embaixadores do Brasil, do Panamá e da
Venezuela, cujo télos era se constituir como organismo para troca de opiniões,
estudar problemas e formular recomendações para a Defesa do Hemisfério e
promover a colaboração estreita entre as forças militares, navais e aéreas das
Repúblicas Americanas, ou seja, um organismo permanente de defesa dos
países pan-americanos, mas sua atuação se deu, inclusive, em golpes de
Estado, como Chile e Peru.
Mesmo que os Estados Unidos da América tenham influenciado na
construção da ideologia e na implementação da Doutrina de Segurança
Nacional e sua disseminação pelo Cone Sul, no Brasil, entre os anos de 1960
e 1980, há outras matrizes doutrinárias que causaram impactos, como a de
origem francesa. Segundo Padrós,

dentre as várias matrizes que ajudaram a formular essa doutrina,
tivemos a influência francesa, teorizada nas guerras de
independência da Indochina e da Argélia, em que o conceito de
“guerra psicológica” adquiriu fundamental importância no escopo
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da política estatal de guerra contrarrevolucionária, diante da
necessidade de manipulação intensa da sociedade civil.
Utilizando-se ainda da tortura como uma prática necessária para
aplicação da chamada Doutrina Francesa. (2012, p. 495)

Até então, não se pensava em estratégias para combater os conflitos
internos. Esse novo conceito passa a ser entendido como conflito que ocorre
dentro da própria nação, com o objetivo de tomada do poder estatal. A origem
do conceito de Doutrina de Guerra Contrarrevolucionária no mundo ocidental,
como um problema estratégico, surge com os franceses que pensaram num
corpo teórico e ideológico na repressão da expansão do comunismo e da
infiltração do inimigo interno.
Podem

ser

classificadas

dessa

forma

duas

grandes

guerras

revolucionárias: Revolução Francesa e Revolução Chinesa. Segundo Araújo, “A
doutrina pode ser pensada como um conjunto de documentos escritos que define
a atitude pública do oficial, e determina de certa forma a relação entre a
oficialidade e o mundo externo.” (Araújo, 2004, p. 70). Sobre o conceito de guerra
revolucionária, John Shy e Thomas W. Collier nos apontam um elemento
importante:

A vitória dos comunistas chineses em 1949, com a concomitante
publicidade dada aos escritos sobre guerra revolucionária de
seu líder – Mao Tsé-Tung – o desmantelamento, mais ou menos
violento, dos grandes impérios europeus na África e na Ásia e a
Guerra Fria, todos se combinaram para conferir ao assunto um
destaque sem precedente no pensamento militar ocidental
contemporâneo. O que é novo não é o fenômeno em si, mas
nossa percepção dele. (op cit, 1986, p. 499)

A Doutrina de Guerra Contrarrevolucionária no Ocidente surge durante o
conflito dos franceses na Indochina contra vietnamitas entre as décadas de 1940
a 1960 e na Argélia, contra a Frente de Libertação Nacional nas décadas de
1950 e 1960. No pensamento dos militares da França, era preciso combater a
ideologia, instaurada pelos guerrilheiros tanto vietnamitas como os argelinos que
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se utilizaram da política e do discurso como armas de guerra. Sobre a
nomenclatura utilizada, nos esclarece Jussaramar da Silva,

Enquanto na Indochina, os combates davam-se ainda sem
definições precisas das táticas da Contrarrevolução, ainda
baseados nos formatos das guerras convencionais, que são
aquelas em que os Estados beligerantes se enfrentam, tal como
ocorreu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial; na Argélia, o
Exército e as Forças Policiais francesas foram instruídos
conforme os preceitos conhecidos como Guerra Moderna, ou
Guerra Suja, ou Guerra Revolucionária, ou Guerra Irregular, ou
Guerra de Contra Insurgência, para ficarmos em alguns
exemplos da nomenclatura utilizada. (Silva, 2017, p. 39)

Os ensinamentos sobre técnicas de tortura e de combate para os militares
brasileiros e de outros países, em Manaus, no período da ditadura, adentrou ao
Brasil por intermédio do general francês, de nome Paul Aussaresses52 (19182013), um dos militares mais importantes na atuação contra a Guerra da Argélia.
A demonstração de como se deu o treinamento em Manaus encontra-se em um
trecho do livro de Aussaresses, Je n’ais pas tout dit (Eu não disse tudo), do
pesquisador Pádua Fernandes:

Logo depois ele fala que os agentes da DINA foram formados no
Brasil, que em Manaus ele teve estagiários chilenos logo depois
da chegada do Pinochet ao poder, ele deixou o Brasil em 1975,
e que os agentes da DINA foram formados no Brasil e que o
General Contreras selecionava esses militares que vinham fazer
o curso no Brasil. Contreras selecionava e mandava para
Manaus em grupos de três a dez, que ficavam de 2 meses,
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Aussaresses foi instrutor de cursos antiguerrilha nas academias militares de forças especiais
nos Estados Unidos, em Fort Benning – dos paraquedistas – e em Fort Bragg, o centro de
treinamento dos boinas verdes. Sua influência perdurou. A jornalista francesa Marie-Monique
Robin, autora do documentário “Esquadrões da morte, a escola francesa” de 2003 — que
entrevistou militares americanos que tiveram aulas com Aussaresses —, conta que durante as
filmagens, que coincidiram com o início da guerra do Iraque, os generais entrevistados contaram
que a teoria da Doutrina Francesa “iria de novo ser posta em prática”. O filme A Batalha de
Alger, de 1966, em que Gillo Pontecorvo denuncia a matança, a tortura e as mentiras das tropas
francesas - e que Aussaresses considerava “magnífico, muito próximo da realidade” – foi exibido
no Pentágono, diz Robin. AGÊNCIA PÚBLICA. Um torturador francês na ditadura brasileira.
1º abr. 2014. Disponível em http://apublica.org/2014/04/um-torturador-frances-na-ditadurabrasileira. Acesso em: 14 fev. 2017.
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ficavam mais ou menos 2 meses em Manaus, mas ele jamais viu
o Contreras, ele não conheceu o Contreras, mas o Contreras
selecionava os militares chilenos. (Fernandes, 2011, p. 438439).

Aussaresses se tornou referência de repressão política no combate às
guerrilhas e por conta desse conhecimento estratégico e técnico, foi convidado
pelo governo dos Estados Unidos para disseminar suas experiências e treinar
seus militares. A partir da influência desse militar francês, os Estados Unidos
forjaram a teoria do “inimigo interno” e a Doutrina de Segurança Nacional, que
se tornaram discurso legitimador de combate à esquerda pelos americanos,
extensivo a todos os países que fossem contrários aos ideais do Estado
ditatorial. O autor João Roberto Martins Filho aponta que

a derrota para os vietnamitas em Dien Bien Phu (1954) e a
eclosão da rebelião na Argélia fortaleceram no Exército a idéia
de que a principal razão da derrota na Indochina fora o fato de
que a doutrina militar francesa não estava preparada para
enfrentar um novo tipo de guerra, na qual se confundiam os
elementos militares e não militares e se combinavam de forma
particular política, ideologia e operações bélicas. (2009, p.182)

Essas novas doutrinas, criadas pelos franceses e forjadas pelos
americanos, incomodavam muito os militares que estavam acostumados a
elaborar estratégias bélicas contra inimigos externos, por isso se sentiam
desconfortáveis diante dessa desconhecida situação de guerra contra ideologia.
Ocorre que essa “arma” de guerra, a chamada ideologia comunista, era
algo inusitado, novo, desconhecido e por conta disso, temido. Assim, o temor da
quase totalidade da ala militar era pela expansão e adesão de muitos adeptos a
essa nova forma de combate. Começam as interrogações sobre esse
enfrentamento inovador e como ele deveria ser combatido, uma vez que se
origina com o primeiro panfleto disseminado no meio social, cujos autores
pugnavam pela subida ao poder.
Essa crítica feita aos militantes, ideólogos e simpatizantes bem como à
presença de sua ideologia, de seu comportamento político e de suas convicções,
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está intimamente ligada à ideia de um pensamento vazio, sem os valores
preconizados pelo Estado e vagamente definida como “interesse nacional”. É um
enunciado vago por julgar que há possibilidade da existência de um pensamento
elevado e de uma pureza e neutralidade absolutas. O “interesse nacional” estaria
pairando num vácuo de convicções e visão de mundo próprios, intocáveis,
elementos exatos para a constituição de qualquer corpus ideológico.
No Brasil, os militares começaram a estudar a Doutrina da Guerra
Contrarrevolucionária e seus preceitos a partir de 1950 por meio dos textos de
militares franceses, extraídos e traduzidos das revistas “Revue Militaire
d’Information” e “Revue de Defense Nationale” (1958, p. 8). O interesse pela
temática e sua divulgação foram se tornando tão intensos que os textos desses
militares e suas estratégias passaram a ser traduzidos e publicados na Revista
brasileira “A Defesa Nacional”. Para Godoy, essa guerra

foi uma espécie de desenvolvimento da Era dos Extremos, um
período da História anunciado em março de 1918 por Lenin em
seu relatório ao 7º Congresso Extraordinário dos bolcheviques.
O documento trazia a proposta de mudar o nome de sua
organização para Partido Comunista da Rússia (bolchevique) e
analisava os primeiros passos dados pelos revolucionários, o
começo da “era da revolução social”. Lenin acreditava na
iminente queda do capitalismo e dizia que a violência devia
acompanhá-la inevitavelmente assim como o nascimento da
sociedade socialista. (Godoy, 2014, p. 57)

A entrada das ideias de Guerra Revolucionária que corroboraram o Golpe
de 1964 é revelada no artigo do Professor João Roberto Martins Filho, intitulado
“A influência doutrinária francesa sobre os militares brasileiros nos anos de 1960”
(2008, p. 40). O marco divisório na construção de estratégias da ESG foi a
palestra “Introdução ao estudo da guerra revolucionária”, ministrada pelo coronel
Augusto Fragoso num curso de Estado Maior, no ano de 1959, na qual ele
apresentava a literatura francesa sobre a guerra revolucionária. Esse contexto
foi lembrado pelo General Octávio Costa:
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Nesse momento, estávamos profissionalmente perplexos, sem
saber que direção tomar. (...) Então começamos a tomar
conhecimento de novas experiências (...). Nessa ocasião, a
literatura militar francesa (...) começa a formular um novo tipo
de guerra. Era a guerra infinitamente pequena, a guerra
insurrecional, a guerra revolucionária. (...) Isso entrou pelo canal
da nossa ESG, e foi ela que lançou as idéias sobre as guerras
insurrecional e revolucionária e passou a nelas identificar o
quadro da nossa própria possível guerra. Para nós ainda não
havia guerra nuclear, a guerra convencional já estava
ultrapassada. Mas havia uma guerra que nos parecia estar aqui
dentro. (...) Isso tudo contribuiu para a formulação da nossa
própria doutrina da guerra revolucionária, que resultou no
movimento militar de 64 (D’Araújo et al., 1994, pp. 77-78).

A

interferência

dos

franceses

com

a

Doutrina

da

Guerra

Contrarrevolucionária na perseguição ao inimigo interno estendeu-se a todo o
continente latino-americano, auxiliando, em especial, as ditaduras, conforme
indica o general Martin Balza, chefe do Estado Maior do exército argentino, que
atuou de 1992 a 1999: “os militares franceses trouxeram para a Argentina uma
concepção nefasta e perversa que literalmente envenenou a mente dos oficiais
da minha geração: a ideia do inimigo interno.” (Robin, 2004, p.201).
O Coronel francês Nemo, iniciador da teoria da Guerra Psicológica que
havia sido aplicada na Argélia, foi traduzido pelo Major Raposo Filho que
afirmava a importância de uma doutrina militar cujos fundamentos fossem
baseados nos ideários da guerra revolucionária. Nemo afirma:

A guerra revolucionária é a consequência e a continuação
natural das rivalidades de tempo de paz: faz parte de uma
manobra ampla, desenvolvida durante um longo período, do
qual é uma fase episódica, e que considerações da estratégia
geral ou uma ocasião favorável, a tornam desejável. Seu
desencadeamento nunca é acidental, ao contrário, se inscreve
nos planos, como meio de pressão ou de aceleração de uma
evolução. (...) Sua preparação é totalmente organizada e, de tal
forma, que a execução seja rápida. Ela cria e mantém a
esperança de guerra curta – a esperança ou o mito. Os chefes
que conduzem a guerra revolucionária sabem perfeitamente que
ela será longa; longa para conseguir convencer e mais longa
ainda para ser organizada. (1959, p. 83)
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A experiência da França e os ideais da Doutrina de Guerra
Contrarrevolucionária chegam também aos aparelhos repressivos brasileiros
criados a partir de 1969 como OBAN, DOI-CODI, DOPS, os quais tiveram como
gênese do seu funcionamento as ideias que integraram a tese principal da
Escola Superior de Guerra: o combate à guerra revolucionária e à subversão
universal, permanente e total, fortalecendo as torturas e as mortes de
guerrilheiros de esquerda durante o Estado de exceção e a defesa das fronteiras
ideológicas. Para Oliveira,

depois de ter se tornado uma política de Estado e de ter vitimado
milhares de pessoas, a tortura dos militares brasileiros tornou-se
uma realidade em si mesma e, como tal, gerou efeitos não
previstos, não controlados e, sobretudo, não desejados pelos
próprios vencedores da “guerra suja”: o seu opróbrio! Este é um
fato sociológico a não ser negligenciado e que merece ser
longamente meditado: no Brasil, como na América Latina de um
modo geral, ocorreu este fenômeno no mínimo curioso da vitória,
ao menos simbólica, dos vencidos. Nenhum torturador, afinal,
tem estátua com a célebre menção “A Pátria agradecida”. (2011,
p. 14)

A Doutrina de Guerra Contrarrevolucionária foi incorporada à Lei de
Segurança Nacional em 1967. O principal objeto mirado, naquele momento, não
era a segurança externa propriamente dita, mas a disseminação interna das
ideias desses guerrilheiros, também chamados de revolucionários comunistas e
subversivos, de modo que a ESG definia guerra revolucionária, no seu Manual
Básico da Escola Superior de Guerra MB-75 (1975, p 304), como “conflito,
normalmente interno, de concepção marxista-leninista, inspirado e, até mesmo,
auxiliado do exterior, que, utilizando intensivamente a ação psicológica e todas
as formas de subversão e violência, visava à conquista do poder pelo controle
progressivo da nação”.

Mas, para além disso, mesmo quando não se tratou de uma
atividade multilateral, ou bilateral, tiveram em comum, o modus
operandi calcado nos preceitos da Doutrina de Guerra
Contrarrevolucionária e justificadas na Doutrina de Segurança
Nacional. (Silva, 2017, p. 44)
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A partir dessa concepção, os militares e os autores dos manuais de
instrução e de treinamento conceituaram o grande lema da ESG sobre
segurança nacional e dele decorrem todas as atrocidades cometidas pelo Estado
em nome dessa defesa que consiste no

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 ou pressões existentes ou potenciais. (ESG,
Manual Básico,1975, p.234)

O Destacamento de Operações internas (DOI) foi criado com base nas
mesmas funções dos órgãos da Escola Francesa como o DOP (Dètachemnt
Operationnel de protection), cuja brutalidade é sua coluna vertebral. A exemplo,
temos a Guerrilha do Araguaia cuja repressão e massacre promovidos pelo
Estado torturaram e dizimaram impiedosamente centenas de camponeses,
atuação comparada à Guerra da Argélia cujos elementos acentuam a aplicação
da Doutrina de Guerra Contrarrevolucionária.
Há outras evidências sobre a introdução dos princípios da Doutrina de
Guerra Contrarrevolucionária no Brasil, apontados pela pesquisadora Robin,
segundo a qual a teoria requeria a criação de um sistema de inteligência capaz
de integrar os vários órgãos do governo no combate ao inimigo interno,
demonstrando técnica de tortura e instrumento de confissão, práticas presentes
no período da ditadura. O inimigo interno foi

agregado ao clima de tensão instaurado já naquele momento
que perpassava todas as camadas da sociedade, a mídia
colaborou ainda mais com a paranoia da identificação do
subversivo, fazendo com que a população se tornasse a polícia
uns dos outros e fossem incentivadas a denunciar qualquer um
que fosse suspeito de subversão. (Mendonça, 2015, p.5).

109

Outra constatação de Robin é sobre a existência dos grupos de extermínio
ou de esquadrões da morte legitimados pelo Estado. Tais grupos também faziam
parte do arcabouço tático da Doutrina de Guerra Contrarrevolucionária, com
suas características, funções e operações. Essa legitimidade por parte do Estado
demonstra como esses grupos estavam no centro dele e não às suas margens,
daí sua importância no combate aos subversivos, aos inimigos internos.
Ao transformar a polícia em instrumento político, instituindo-a como braço
armado da ditadura, o poder militar, naquele momento, institucionaliza a
violência e estabelece novas correlações entre as forças de diferentes naturezas
no entendimento de Ferreira (2011, p. 02). Essa é também uma evidência da
influência ideológica da Escola Francesa.

2.6

O mote inicial das execuções sumárias: a resistência armada

Ainda que essa rede de vigilância tenha sido ampliada com a criação
desses órgãos e sua formação tendo se especializado, apresentam-se, em
contrapartida, as guerrilhas urbanas e rurais que passam a ter mais visibilidade
internacional pelas lutas em defesa dos direitos humanos e contra a “cultura da
brutalidade”53, implementada pelo Estado desde 1964 e, principalmente, a partir
de1968.
As militâncias engajadas na luta armada transitam pela sociedade de
maneira singular, na semiclandestinidade, criando alternativas para não serem
encontrados e capturados. Esse comportamento contrastava com a forma de
vida da maioria dos jovens de sua época, envolvidos em outro tipo de cultura
reproduzida pela sociedade. Os ideais de grande parte dos militantes políticos
criaram uma nova forma de vida. Uma nova concepção de hierarquia promoveu
um tipo de rede de solidariedade que possibilitou um maior tempo de vida do
grupo ao qual cada militante pertencia e a manutenção de sua identidade.
Os perseguidos políticos enfrentavam outro tipo de problema, o da
estigmatização à qual foram submetidos. Por contrariarem o sistema, receberam

53

Expressão cunhada por Gilberto Velho no artigo Memória e Política, publicado no
Jornal do Brasil, edição de 7 de março de 1994.

110

a dura alcunha de “terroristas”, com isso perderam seus direitos constitucionais
e foram dura e implacavelmente perseguidos, sem contar com a constante perda
de identidades, por isso se reinventavam a cada captura. Passam a viver em um
nada existencial e social. Esse nada, na visão do filósofo existencialista Jean
Paul Sartre, por ser vazio, ausência, indefinição, suscita no homem um misto de
terror e desespero pelo mistério que encerra e pela possibilidade de ter que
enfrentá-lo. (Sartre, 2002, p.141)
E, ainda, o referido vazio é amenizado num clima de solidariedade
presente nos estabelecimentos prisionais, onde os sacrifícios em nome de um
projeto coletivo se tornam uma âncora contra a repressão instaurada pelo
Estado, além de manterem vivas as esperanças de mudança do sistema e do
quadro de violência institucionalizada.
Sobre essa militância, uma das organizações em destaque, nesse
período, a Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), reagrupada posteriormente
em Var-Palmares (VPR-Palmares), se organizou a partir da luta armada, de
sequestro de embaixadores e confisco de bens que tinham sido apropriados por
corruptos famintos pelo dinheiro público. Tudo isso levou a uma reação
instantânea do Estado em desferir uma imediata repressão, o que resultou na
prisão de vários integrantes e de seus militantes.54
O papel dos sequestros dos embaixadores, nesse período da História, foi
de grande importância para os grupos de esquerda porque era o momento de
projetarem, em nível internacional, a real existência da luta armada e informar
ao mundo sobre a ocorrência das prisões políticas da ditadura por órgãos do
próprio Estado.
Ao longo desse passado recente da nossa História, a existência da luta
armada da esquerda e dos movimentos sociais, se fez em defesa da democracia
e contra o autoritarismo. Sua derrota ocorre por alguns fatores, dentre eles, a
desarticulação interna dos grupos de esquerda, o aprimoramento e o
aperfeiçoamento das técnicas de captura, de tortura e de desmantelamento das
estratégias dos militantes e suas organizações por parte das forças armadas, do
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alto investimento financeiro de empresários e até do próprio Estado, ambos
interessados na manutenção do status quo da “revolução” e na criação de
processos incriminadores que culminaram nas inúmeras torturas, execuções e
mortes, resultado desse aprimoramento dos aparelhos da repressão a pessoas
e suas histórias de vida, muitas delas oriundas das camadas mais humildes da
sociedade, ideologicamente excluídas, alvos dessa “limpeza social”, da
desconstrução de identidades, da “mortificação do eu” e do extermínio simbólico
e real.

2.7 Execuções sumárias, arbitrárias e extrajudiciais como delitos de lesahumanidade
As Execuções Sumárias, Arbitrárias ou Extrajudiciais são termos
sinônimos por conta de provocarem o mesmo resultado. Tais ações datam do
período histórico do Brasil Colonial e, ao longo desses anos, suas técnicas se
aperfeiçoam de modo a atender os anseios de segmentos da burguesia bem
como dos aparelhos de Estado.
Nos cinco séculos de existência, a nossa História tem revelado fartos
casos de execuções por parte de homens sob o comando do próprio Estado,
figurado nas pessoas de policiais que julgavam e condenavam pessoas como os
índios e os negros, e, posteriormente, os trabalhadores rurais e os pobres ao
arrepio da lei ou de uma sentença proferida por um tribunal. Instalam aí a pena
capital. Para Pinheiro (1984, p. 109), “As classes populares no Brasil - ao
contrário das classes médias e da burguesia, que só conheceram a ditadura no
Estado Novo” (1930) “e na atual ditadura” (1964/1985), “convivem com a tortura
desde que o Estado brasileiro se formou.”
Essa pena capital se fez presente também no meio dos negros escravos,
cuja violência ultrapassava o limite da razoabilidade. Nos quilombos, por
exemplo,

A primeira fuga era punida com a marcação por ferro em brasa,
de um F no rosto ou no ombro do escravo. Na segunda tentativa,
o fugitivo tinha uma orelha cortada, e na terceira, era chicoteado
até à morte. Outras 'faltas graves', além da fuga, podiam ser
punidas com a castração, a quebra dos dentes a martelo, a
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amputação dos seios, o vazamento dos olhos ou a queimadura
com lacre ardente. Houve casos de escravos lançados vivos nas
caldeiras ou passados na moenda, além daqueles que,
besuntados de mel, foram atirados em grandes formigueiros.
(Corbisier, 1991, p.72)

Presos comuns ou políticos experimentaram os métodos de tortura e
execução por parte das forças de segurança do Estado. A diferença é que os
presos políticos foram supliciados em nome da Segurança Nacional, somada ao
ódio e à insegurança, criados e semeados “pelo monstro de cabeça oca”
(Baffa,1989) chamado Estado, pela imprensa, assim como por outros grupos da
sociedade burguesa. Os presos comuns eram torturados e executados por
serem considerados a “escória” da sociedade, sem projeto de vida e sem
utilidade para o sistema capitalista, como foram pelo grupo “Kombão da morte”.
A professora Maria Regina da Costa revelou que, em 1970, a agência
Marplan realizou uma pesquisa em São Paulo e no antigo Estado da Guanabara
a pedido da Revista Veja, “tendo por base uma amostra de 210 pessoas, com o
intuito de saber a opinião que tinham sobre o Esquadrão da Morte”, revelando
que,

em São Paulo, 60% dos entrevistados e, na Guanabara, 33%
eram a favor. Dentre os que apoiavam, 49% em São Paulo e
53% na Guanabara consideravam que os elementos eliminados
eram irrecuperáveis; 38% e 33%, respectivamente em São
Paulo e Guanabara, achavam que os meios utilizados pela
justiça não eram suficientes e, finalmente 13% e 14%
consideravam o esquadrão eficiente para combater o crime. O
apoio popular ao esquadrão prosseguiu na década seguinte. E
isso continuou apesar das denúncias contra o esquadrão feitas
principalmente pela Justiça, por setores da Igreja, por grupos
ligados à defesa dos Direitos Humanos e por parte da imprensa.
(2003, p. 02)

O fato de São Paulo ter um percentual de 60% de apoiadores e o Rio de
Janeiro, 33%, se deve, em especial, ao respaldo da imprensa paulista ao divulgar
as atuações dos esquadrões da morte e ao crescimento vertiginoso da
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criminalidade naquele período da História. Essas reportagens sensacionalistas
corroboraram o aumento do índice de pessoas favoráveis ao surgimento dos
esquadrões da morte e de suas execuções.
Um fato marcante, na cidade de São Paulo, para o início dos protestos
contra a onda de violência e o aumento de criminalidade divulgados pela
imprensa foi a execução do investigador de polícia David Romeiro Paré, em
novembro de 1968, morto por Carlos Eduardo da Silva, o Saponga. A partir
desse episódio, os policiais, revoltados e seduzidos pelo clamor público,
resolveram reeditar as ações dos esquadrões da morte do Rio de Janeiro, o que
foi amplamente divulgado pelo Jornal Notícias populares. Segundo nos
apresenta Costa,

Alguns dias depois do enterro de Paré, também no mesmo
jornal, uma reportagem informava que o Esquadrão da morte,
através do seu “relações públicas”, tinha comunicado a imprensa
o início do fuzilamento de “marginais” e que o “listão” com os
nomes das vítimas estava em poder de uma equipe de agentes
da Delegacia de Roubos de São Paulo. (Costa, 2003, p. 370)

As notícias veiculadas pelos meios de comunicação, informando sobre as
mortes

de

muitas

pessoas

desses

segmentos

marginalizados,

não

sensibilizavam grande parte da população, como se depreende dos dados
apresentados acima. Sobre essas divulgações, Costa (2003, p. 374) nos
apresenta outra pesquisa feita em 1979, quase dez anos depois, e a opinião se
mantém praticamente a mesma, favorável à existência dos grupos de extermínio.
Esse apoio veio, sobretudo, do segmento conservador paulistano que
defende um estilo de vida individualista, dominado por falso moralismo, a partir
da ampliação da sociedade burguesa, a qual passou a acumular mais bens
materiais, motivo para respaldar a atuação desses grupos de extermínio em
defesa dos interesses dessa classe hegemônica, em especial, intensificando o
combate aos crimes contra o patrimônio privado. A propósito,
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Em 1979, por exemplo, após o Programa Fantástico, 4194 cartas
chegaram à Rede Globo comentando uma série de reportagens
realizadas pelo programa sobre violência urbana e pena de
morte. Do total inicial das cartas, 3862 se declaravam favoráveis
à pena de morte, ou métodos afins, para criminosos e
assaltantes; destas, 810 apoiavam explicitamente a prática de
linchamento, sendo que mais da metade do total defendia o
Esquadrão da Morte e as execuções sumárias na rua. (SIBILA,
Revista de Poesia e Crítica Literária, ano 17, 15 de Abril de 2014)

Na ditadura, essa prática era rotineira e “necessária” conforme o
entendimento e as decisões dos executores. Do ponto de vista da técnica, era
simples: custo zero para o Estado e eficaz porque dizimava os seus “inimigos”,
trazia tranquilidade para os “homens de bem”, para a burguesia ávida pela
“limpeza”; cumpria com as determinações das instituições superiores e isentava
o Estado de um possível processo, o qual transferia a culpa para seu “braço
armado”, policiais que muitas vezes se tornaram vítimas desse sistema sendo
acuados por terem agido arbitrariamente.
Com o arrefecimento da ditadura, as execuções sumárias, arbitrárias ou
extrajudiciais que estavam a cargo do próprio Estado, começam a ser tecidas no
meio de um novo arquétipo de grupo, como os esquadrões da morte e os grupos
de extermínio (embora na ditadura existiam os grupos de extermínio compostos
por policiais que desempenhavam suas funções corriqueiras sem envolvimento
com o tráfico ou corrupção), organizações criminosas que obtiveram treinamento
e apoio de policiais militares e financiamento por parte de empresários. Em
virtude do dinheiro fácil, surgem as milícias que aperfeiçoam as técnicas de
tortura e morte e instituem uma forma de crime organizado. Trataremos desse
tema no último capítulo.
As execuções sumárias, arbitrárias ou extrajudiciais, podem ser
conceituadas como ações de franco-atiradores, dos agentes do Estado, que
ultrapassam o uso da força em situações que não contemplam a legítima defesa
ou o estrito cumprimento do dever legal contra pessoas consideradas suspeitas
de crimes e já dominadas pelo policial. Em regra, as vítimas são pessoas eleitas
ou escolhidas pelo grupo a serem eliminadas sem poderem revidar ou tomar
conhecimento do motivo de suas prisões e da ação dos seus executores.
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Suas mortes quase sempre são transformadas em dramas teatrais pela
imprensa ou por organismos do Estado, nos quais se encenavam falsos tiroteios,
atropelamentos ou suicídios, como forma de ocultar o verdadeiro desfecho de
suas vidas. Depois de executadas, eram entregues em urnas fechadas para que
as marcas de sevícias pudessem ser igualmente escondidas. Como numa cena
teatral, o ato chegou ao fim, as cortinas se fecham e os mortos são enterrados.
Sobre esses termos, Lindgren Alves menciona o significado de execuções
sumárias ou arbitrárias de acordo com as temáticas da Relatoria da ONU, para
a qual não devem ser mencionados separadamente:

A expressão “execuções sumárias ou arbitrárias” é utilizada nas
Nações Unidas com duas acepções distintas. A primeira diz
respeito à aplicação da pena de morte pelos Estados sem o
cumprimento das obrigações internacionalmente reconhecidas,
tais como o direito a julgamento justo e imparcial, o direito a
recurso contra a sentença, a possibilidade de apelar por perdão
ou comutação da pena. A segunda acepção refere-se a
execuções extrajudiciais ou extralegais, qualificadas pelo Sexto
Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime e o
Tratamento de Delinquentes como “assassinato cometido ou
tolerado pelos governos”. (2007, p. 18)

E no entendimento do grupo que compôs a Comissão Nacional da
Verdade (CNV), essas ações institucionalizadas com tratamento degradante e
desumano

compreendem os casos de privação da vida resultante de
sentenças ditadas por tribunais especiais ou militares em
expressa violação às garantias judiciais e processuais da vítima,
reconhecidas nos ordenamentos jurídicos nacionais e nos
instrumentos normativos internacionais. (Relatório Final CNV,
2014, p. 288)

Do ponto de vista penal, as Execuções Sumárias, Arbitrárias ou
Extrajudiciais, praticadas pelas forças armadas do Estado brasileiro, são crimes
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hediondos porque decorrem de uma pena de morte praticada ou tolerada pelo
Estado.
Diante de tantas atrocidades e descumprimento dos preceitos
fundamentais de direitos humanos internos e externos, a pergunta que se faz é:
contra quem o Estado ajuizaria uma ação se ele próprio é o detentor desse
monopólio da violência? Como a resposta já é sabida pois é tolerada em todos
os níveis, essa resposta se torna duplamente hedionda, porque evidencia crimes
contra a humanidade e desrespeita as decisões de órgãos internacionais.
O termo extrajudicial está vinculado à prática de extermínio por parte de
um tribunal especial, um tribunal de exceção, sem que a vítima seja informada
ou tenha conhecimento das garantias constitucionais como o devido processo
legal que protege a ampla defesa e o contraditório.
Já as execuções arbitrárias são realizadas no decorrer do exercício das
funções das forças de segurança do Estado. As mortes sob custódia acontecem
quando pessoas aprisionadas pelos órgãos das forças armadas são eliminadas
após sofrerem torturas, violências carcerárias, negligência deliberada e ausência
de prestação de assistência aos encarcerados submetidos aos traumas (Leão,
2011, p. 24).
O Brasil já fora condenado, pela Corte Interamericana de Direitos
Humanos, em 2010, por seus crimes de lesa-humanidade cometidos no período
da ditadura e obrigado a investigar a operação articulada pelo exército entre os
anos de 1972 e 1975 na erradicação da Guerrilha do Araguaia, a fim de julgar
os culpados e condená-los. Essa decisão da Corte, se aceita pelos ministros do
STF, invalidaria a Lei de Anistia. Para o procurador da República Marlon Alberto
Weichert55, “O direito internacional dos direitos humanos entende que não é
possível haver anistia a graves violações dos direitos humanos”. O mais grave é
o nosso órgão máximo, Supremo Tribunal Federal (STF), descumprir essa
ordem, virando as costas para o Pacto de San José de Costa Rica ao usar o
argumento da impossibilidade de julgar os “dois lados” que atuaram no período
da ditadura.
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Não há dois lados a serem investigados. Aqueles que se insurgiram contra
a ditadura foram executados ou sofreram os vários tipos de suplício. Há somente
o lado daqueles que não foram submetidos a nenhum tipo de violência,
subverteram a lei, muniram-se dos seus excessos com o aval do Estado e foram
os agentes institucionalizados da ditadura. Se há um lado a ser julgado, esse é
o dos militares, que se quedaram impunes e ainda são capazes de criar uma
confusão na mente da sociedade, afirmando serem vítimas dessa guerra e terem
agido para proteção do país contra os “terroristas”. Se há alguém a ser julgado,
são os grupos que equiparam as vítimas aos seus torturadores, policiais pagos
com dinheiro público para garantir o efetivo cumprimento do Estado democrático
de Direito e não o fazem. As marcas deixadas nos torturados causam traumas
que não prescrevem. No entendimento do jurista Fábio Konder Comparato,

Estarão o Ministério Público e a magistratura habilitados a
entender que, num Estado democrático de Direito, os crimes
cometidos pelas forças policiais são sempre mais graves que os
praticados pelos bandidos, pois a polícia é mantida com recursos
públicos e age em nome de todos os cidadãos?56

Essa impunidade persiste no tempo, uma vez que as aberrações jurídicas
e as decisões tendenciosas e infundadas se mantêm nos tribunais. Há os que
defendem a tese, segundo a qual, a Lei de Anistia deve ser sobreposta ao Pacto
de San José de Costa Rica, como exemplo, a maioria dos ministros que
compõem o Supremo Tribunal Federal, o que se depreende do relatório final
após o julgamento da inconstitucionalidade da Lei de Anistia pela Ação
Declaratória de Preceito Fundamental (ADPF), proferido pelo então presidente
daquele Tribunal em 29 de abril de 2010, Antônio Cézar Peluso. Segundo consta
no site do STF,57
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Peluso destacou seis pontos que justificaram o seu voto pela
improcedência da ação. O primeiro deles é que a interpretação
da anistia é de sentido amplo e de generosidade, e não restrito.
Em segundo lugar, ele avaliou que a norma em xeque não
ofende o princípio da igualdade porque abrange crimes do
regime contra os opositores tanto quanto os cometidos pelos
opositores contra o regime.
Em terceiro lugar, Peluso considerou que a ação não trata do
chamado “direito à verdade histórica”, porque há como se apurar
responsabilidades históricas sem modificar a Lei de Anistia.
Ele também, em quarto lugar, frisou que a lei de anistia é fruto
de um acordo de quem tinha legitimidade social e política para,
naquele momento histórico, celebrá-lo.
Em quinto lugar, ele disse que não se trata de caso de auto
anistia, como acusava a OAB, porque a lei é fruto de um acordo
feito no âmbito do Legislativo.
Finalmente, Peluso classificou a demanda da OAB de imprópria
e estéril porque, caso a ADPF fosse julgada procedente, ainda
assim não haveria repercussão de ordem prática, já que todas
as ações criminais e cíveis estariam prescritas 31 anos depois
de sancionada a lei.58

Essa forma de pensamento inviabiliza qualquer diálogo sobre as graves
violações impetradas pelo Estado ao condescender com as execuções
sumárias, arbitrárias ou extrajudiciais A anuência das autoridades para a
existência dos grupos de extermínio, seitas ou sociedades no interior dos
batalhões militares e civis, fica evidente na impunidade com que atuam.
Segundo relatório da Comissão Nacional da Verdade, entre 1946 e 1988,
foram executadas sumariamente 19159 pessoas por agentes a serviço do
Estado. Esses crimes foram praticados dentro de complexa estrutura constituída
no interior do aparelho estatal ou com a vítima sob custódia do Estado, ainda
que fora de uma instalação policial ou militar, ou em locais clandestinos de tortura
e execuções60. No entendimento de Percival de Souza os executados
apresentavam
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(...) marcas visíveis de tortura, principalmente no rosto (alguns
torturadores preferiam desferir socos e pontapés), eram
enrolados dentro de tapete e retirados de prédio como se fossem
objetos de mudança. Jogados em qualquer ponto da cidade, os
cadáveres engrossavam a lista dos desaparecidos. Nascia,
assim, com prisioneiros comuns, a cultura dos desaparecidos.
(2000, p. 30)

À luz da jurisprudência internacional, as execuções, seja qual for sua
natureza, são sempre atribuídas ao Estado e, portanto, de lesa-humanidade e
imprescritíveis, uma vez que é de sua inteira responsabilidade zelar pela
integridade física e moral dos cidadãos, garantindo-lhes a dignidade e a
promoção da cidadania.
Quando falamos de crimes de lesa-humanidade, parece-nos, à primeira
vista, se tratar de crimes de guerra, já que o conceito está vinculado ao conflito
armado. Essa terminologia tem como princípio norteador a Convenção de Haia
a partir da redação da “Martens Clause”61. Nos julgamentos de Nuremberg e de
Tóquio, a expressão “crimes contra a humanidade” passa a ter conotação
jurídica e reconhecimento técnico.
Com o Estatuto de Roma, ficou estabelecida a instalação do Tribunal
Penal Internacional (TPI)62, cujo objetivo é julgar os crimes mais graves contra a
humanidade em todo o seu conjunto. Os crimes tipificados por esse Estatuto, no
âmbito do direito Internacional, são de vultuosa importância para o direito pátrio
julgar seus crimes domésticos:

extrajudicial,
e
outras
mortes
imputadas
ao
Estado.
http://www.cnv.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=571. Acesso em: 17 abr.
2017.
61 Originalmente apresentada pelo Delegado da Rússia, Friederich Von Martens à I Conferência
de Paz de Haia (1899), foi inserida nos preâmbulos da II Convenção de Haia de 1899 (parágrafo
9) e da IV Convenção de Haia de 1907 (parágrafo 8), ambas relativas às leis e costumes da
guerra terrestre. Seu propósito - conforme a sábia premonição do jurista e diplomata russo- era
o de estender juridicamente a proteção às pessoas civis e aos combatentes em todas as
situações, ainda que não contempladas pelas normas convencionai; neste proposito, a cláusula
Martens invocava os “princípios dos direitos das gentes” derivados dos “usos estabelecido”,
assim como das “leis de humanidades” e das “exigências da consciência pública” (TRINDADE,
2006, p. 94-95).
62 Localizado em Haia, na Holanda, o TPI tem o objetivo de julgar indivíduos, já que o julgamento
de Estados é função do Tribunal Internacional de Justiça. De acordo com o artigo 5º do Estatuto
de Roma, "a competência do Tribunal restringir-se-á aos crimes mais graves, que afetam a
comunidade internacional no seu conjunto. Nos termos do presente Estatuto, o Tribunal terá
competência para julgar os seguintes crimes: a) O crime de genocídio; b) Crimes contra a
humanidade; c) Crimes de guerra; d) O crime de agressão".

120

a)Homicídio; b) Extermínio; c) Escravidão; d) Deportação ou
transferência forçada de uma população; e) Prisão ou outra
forma de privação da liberdade física grave, em violação das
normas fundamentais de direito internacional; f) Tortura; g)
Agressão sexual, escravatura sexual, prostituição forçada,
gravidez forçada, esterilização forçada ou qualquer outra forma
de violência no campo sexual de gravidade comparável; h)
Perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser
identificado, por motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos,
culturais, religiosos ou de gênero, tal como definido no parágrafo
3o, ou em função de outros critérios universalmente
reconhecidos como inaceitáveis no direito internacional,
relacionados com qualquer ato referido neste parágrafo ou com
qualquer crime da competência do Tribunal; i) Desaparecimento
forçado de pessoas; j) Crime de apartheid; k) Outros atos
desumanos
de
caráter
semelhante,
que
causem
intencionalmente grande sofrimento, ou afetem gravemente a
integridade física ou a saúde física ou mental.63

No direito brasileiro, os crimes de lesa-humanidade estão tipificados como
“crimes constitucionalizados”, impressos nos art. 5º, incisos XLII e XLIV, da
Constituição Federal de 1988, que consistem na “prática do racismo, da tortura,
do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, do terrorismo, dos ditos crimes
hediondos e da ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem
constitucional e o Estado democrático de Direito”.
Essa tipificação não passa de ficção; primeiro, porque o Estado
democrático, cujo poder emana do povo, é falso. Ele não é soberano e não
possui igualdade, pois os que mais sofrem com a truculência do Estado são o
próprio povo, entendido como os excluídos; segundo, porque os organismos de
autodefesa, criados pelo Estado, existem para cumprir as regras sempre
acatadas por todos em nome do Direito, mas são os marginais e os suspeitos de
classe inferior que sofrem com o uso da força a serviço das leis.
Essa sistemática contínua só é possível por conta de vários fatores, dentre
eles, a falta de impunidade dos executores, os altos entraves burocráticos em
todas as esferas do governo, a falta ou ausência de provas materiais e
testemunhais (muitas vezes intimidadas, silenciadas), além do apoio de grupos
econômicos poderosos.
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ESTATUTO de Roma, 17 de julho de 1998, art. 5.1. Disponível
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4388.htm>. Acesso em: 18 abr. 2017

em:
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Mesmo diante dos inúmeros clamores das famílias das vítimas contra as
execuções

sumárias,

arbitrárias

e

extrajudiciais,

somados

à

atuação

contundente do Ministério Público e de alguns órgãos em defesa dos direitos
humanos, em âmbito nacional e internacional, as respostas são sempre vagas,
vazias, reticentes. Os autores não são identificados e quando o fazem,
raramente os punem. As investigações criminais dificilmente buscam entender
como os homicídios perpetrados pelos agentes ocorreram, pois demandaria
produção de provas, oitivas de testemunhas, depoimentos de familiares e
moradores, além de uma busca sobre a vida pregressa das vítimas.
Os estereótipos negativos direcionados às camadas mais pobres da
sociedade marginalizada, subjugada à condição de favelados, contribuem para
a banalização, para a naturalização da violência e para a justificativa de que
bandido “merece morrer”.
Ao contrário, a indignação que assola o país quando há notícias de
homicídio, assassinato ou execução de pessoas ricas, brancas, que habitam
espaços socialmente construídos pela elite aparece de maneira inflamada.
Torna-se objeto de debates, de propostas de mudança do sistema legal e
prisional, de reivindicações contra o Estado. Contra os pobres, os negros e os
marginais, as execuções viram banalização capitaneada pelo discurso da mídia
televisiva, sensacionalista, que sobrevive das chacinas e dos crimes diários e
com alto índice de apoio popular dos adeptos aos horripilantes programas
policiais cotidianos. Para o Policial “L”, “como as pessoas dizem, a polícia não
prende o rico ou a lei não funciona para quem tem dinheiro somente para pobre, preto”
(28 jul. 2015).

O Estado se omite quando não oferece aos cidadãos pobres os direitos
sociais básicos, esses que já lhes são garantidos constitucionalmente. Sua mão
não os alcança para lhes dar as condições mínimas de vida digna, mas é capaz
de armar essa mesma mão, dotá-la de poder para atingi-los. Sua especialidade
se resume na opressão, mas uma opressão que se fortalece para encarar e
matar esses excluídos sociais, os “lumpemproletariados” no dizer de Marx.
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CAPÍTULO III

ARQUITETURA DO GOLPE DE ESTADO: POLÍCIA E RESSIGNIFICAÇÃO DA
DITADURA EM TEMPOS DE DEMOCRACIA RESTRITA
“Escrever é como dar sangue, só vale
a pena quando cortamos as veias.”
(Urbano Tavares Rodrigues, Fuga Imóvel)

3.1 Fundamentos da lógica de ação dos esquadrões da morte na ditadura

Não é tarefa desta tese apresentar um estudo aprofundado sobre o golpe
de 1964, ou de todo o período de duração da ditadura, dada a importância e a
complexidade da análise de fatores que encerram, em seu interior, as rupturas
democráticas; outrossim, o recorte histórico desta tese situa-se entre as décadas
de 1980 e 1990. Logo, o intuito é demonstrar como as ações do Estado, por meio
dos seus agentes policiais do tempo da ditadura, perduraram no regime de
democracia restrita e subsistem nos dias atuais, a exemplo do “Kombão da
morte” em Uberlândia. Tratar dessa temática requer a compreensão de uma
gama de variáveis desde as que antecedem ao Golpe de 1964, como as que
perduram no tempo e nelas se configuram.
Consideramos relevante demonstrar como os hiatos, no processo
democrático, alteraram profundamente os destinos da nação, seja pela ausência
da concretização dos valores sociais, seja pelo sacrifício da maioria da
população que pagou por essas dívidas do passado, resultado de várias rupturas
de uma experiência política democrática interrompida e/ou capitaneada pelos
organismos secretos das Forças Armadas Brasileiras. Executadas pelos agentes
das polícias com atos de aprisionamento, tortura e morte, inúmeras pessoas
tiveram suas identidades negadas por ações que também foram realizadas pelo
grupo de extermínio que ora pesquisamos.
A despeito de o grupo de extermínio aqui estudado, o “Kombão da morte”,
ter sua gênese no fim da década de 1980 e em toda a década de 1990, as
atrocidades cometidas pelos membros que o compuseram seguem uma lógica
e um padrão de comportamento e cometimento que em nada diferem dos atos
de tortura, execução e morte dos demais grupos de extermínio e esquadrões da
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morte surgidos no final dos anos de 1950 e início dos anos de 1960, já
apresentados em outro momento da tese, a exemplo os do Rio de Janeiro, bem
como daqueles que atuaram e se disseminaram por todo o país no período entre
o golpe 1964 e o processo de abertura democrática em 1988, como os já citados
“Cravo vermelho”, “Invernada da Olaria”, “Bombril”, “Scuderie Le Coq”, “Os 12
homens de ouro”, Cavalos Corredores64, dentre outros65.
A ditadura, no Brasil, foi articulada pelos militares sob o ideário da
necessidade da preservação de uma pretensa democracia contra um imaginário
“inimigo interno” e contra o terrorismo que estariam atrelados às forças
internacionais, capazes de implantá-los no país e disseminar o comunismo.
Conforme demonstra a historiografia, ao longo dos vinte e um anos em
que perdurou, a ditadura atendeu aos interesses do segmento social composto
por grande parte da burguesia nacional, atrelada ao capital internacional, cujo
discurso afirmava a necessidade de conter a instabilidade econômica e criar
estratégias para um novo modelo de desenvolvimento do país. Nesse sentido,
entende Fernandes que

As classes burguesas “nacionais” buscaram na Ditadura um
excedente de poder para se auto protegerem e
autoprivilegiarem, diante da pressão das classes subalternas,
principalmente de seus setores proletários, e para se
resguardarem nas relações defensivas com o “aliado principal”.
As classes burguesas “internacionais” buscaram na Ditadura a
persistência invariável de certas fronteiras históricas,
conquistadas por suas nações através da “partilha do mundo” e
da expansão externa do capitalismo monopolista. Os interesses
materiais de ambas as burguesias convergiam quanto à
estabilidade política do status quo, à segurança e à proteção
desses interesses manu militari. (1982, p. 101-102)

“Todos faziam parte de um grupo especialmente criado pelo coronel Emir Larangeira para o
combate ao tráfico de drogas. Ficaram conhecidos pelo terror que implantavam nas comunidades
mais carentes, ganhando o epíteto de Cavalos Corredores por serem os únicos policiais que
entravam nas favelas correndo (...). Cabe aqui salientar que estes policiais ainda têm a proteção
do coronel Emir Larangeira, hoje reformado e deputado estadual”, afirma o documento.
(Reportagem do jornal O Dia, de 12 de setembro de 1993 – Caderno de recortes de Tereza)
65 Grupos como esses são recorrentes no Brasil atual. Em 2012, 24 pessoas ligadas às policias
Civil e Militar da Paraíba foram presas e, em 2013, seis policiais militares, em Natal-RN. Em
ambos
os
casos,
por
envolvimento
em
grupos
de
extermínio.
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/08/1322286-pf-prende-pmsem-operacao-contragrupo-de-exterminio-em-natal.shtml
64
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Ainda que muitos historiadores defendam essa tese, há que se pensar em
outras linhas, tão significativas e elucidativas, para a compreensão da arquitetura
do referido regime. O cerne de todo o processo perpassa também por questões
políticas em âmbito nacional e internacional, cujas ações expressaram a
mobilização em conjunto para a instalação do Golpe, quando o que era
estratégia recebeu a alcunha de política e as atividades político-partidárias
desembocaram nas ações militares e, por fim, no Estado de exceção.
Assim, um caminho foi trilhado pelas elites que se organizaram e, num
grande esforço, se valeram de campanhas e estratégias que mobilizaram a
burguesia. Respaldando-se nas forças armadas, contaram com o apoio dos
grandes empresários do país, com a forte interferência norte-americana e a
adesão da Igreja Católica bem como das camadas inferiores da sociedade, a
julgar pelas manifestações da “marcha da família com Deus para a liberdade”
que, no entendimento de Boris Fausto, “O primeiro ato das reformas de Goulart
marcou o começo do fim de seu governo. Um sinal de tempestade veio com a
Marcha da Família com Deus pela Liberdade.” (Fausto, 1996, p.460)

3.2 A tortura como prática continua dos grupos de extermínio

O crime, de qualquer natureza, é uma ofensa a um bem jurídico, a um
direito. A dignidade do homem, antes mesmo de ser uma questão do Direito, é
uma questão ontológica posta pelos filósofos gregos como Sócrates, Platão e
Aristóteles. Para eles, ela é um valor ligado à ideia de bom, justo e virtuoso e
caminha lado a lado com outros valores primordiais para o direito, como a justiça,
a segurança e a solidariedade.
Uma sociedade que nega esses direitos fundamentais e anula o sujeito,
fazendo disso uma política de Estado, já fora repudiada, expressão do poeta e
dramaturgo grego Sófocles66, para o qual, essa forma de estruturar um Estado
arquiteta sua própria ruína e elimina sua natureza moral.

66

Sófocles foi o mais bem-sucedido autor de tragédias do século V a.C., sendo reconhecido
ainda em vida como um grande escritor. Obteve o maior número de vitórias nos concursos
dramáticos de Atenas — venceu os concursos 18 ou 24 vezes, e nunca obteve menos que o
segundo lugar — e era amado por seus conterrâneos. Desde sua primeira vitória, aos 28 anos,
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Esta desgraça iminente é causada por tuas resoluções... Os
altares da cidade, aras consagradas dos deuses, estão cheios
de pedaços de carnes do infeliz filho de Édipo... Eis porque os
deuses repelem nossas orações, e rejeitam nossos holocaustos
[...]. Cede diante da majestade da morte: não profanes um
cadáver! De que te servirá matar, pela segunda vez, quem já não
vive? [...] Tu não tens o direito de o fazer; nem tu, nem qualquer
divindade celeste! É uma inaudita violência, a que praticaste! [...]
Contra ti já se erguem as cidades irritadas, cujos altares estão
poluídos pelas exalações dos cadáveres que não receberam
sepultura a não ser a das aves e a dos cães. (Sófocles, 1998, pp
100-102, in Alves, 2012, p.78)

A dignidade do homem como bem jurídico é o valor mais precioso e
elementar para o Estado que deve protegê-la contra quaisquer violações. A
existência e a conservação do Estado dependem da manutenção e do
desenvolvimento da vida social sadia. A dignidade da pessoa humana é basilar
na estrutura fundamental dos direitos do cidadão. No pensamento de Rawls,

o mínimo exigível para que se possa sequer projetar ou pensar
em uma sociedade justa é a existência de uma estrutura básica
justa, propiciando um contexto social, econômico, institucional e
legal no qual as pessoas tenham oportunidade de desenvolverse livre e dignamente, enfim um chamado "contexto social de
fundo" ou uma "justiça de fundo" ("background justice") como a
base sobre a qual se constrói um projeto de Justiça. (2003, p.14)

A justificação moral dos direitos humanos e dos direitos fundamentais tem
como pedra angular a dignidade da pessoa humana. Com isso, ela se torna, no
plano do direito, parte integrante de documentos e tratados nacionais e
internacionais recepcionados constitucionalmente, dos quais o Brasil é
signatário, além de fundamentar os princípios dos Estados Democráticos de
Direito.
Do ponto de vista histórico, os direitos fundamentais se aproximam do
direito nas últimas décadas do século XX como deontologia, ou seja, um dever-

foi festejado e homenageado como o maior dos poetas trágicos.
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ser e surgem como norma e não apenas como conceito filosófico ou político.
Passam a ter status próprio de princípio jurídico. No entendimento de Andrade,

Impende considerar que a Constituição reconhece os direitos
fundamentais com o objetivo de proteger a dignidade essencial
da pessoa humana, tanto que esses direitos se realizam por meio
da antevisão e proteção de ângulos específicos ou de esferas
de- terminadas da existência e da atividade humana. Essas
esferas e áreas da vida humana dizem respeito tanto à dimensão
individual quanto à dimensão social desses direitos. Nessa
conjectura, os direitos fundamentais, apesar de se apresentarem
como aspectos da dimensão humana – correspondentes a
valores diversos e distintos, como liberdade, igualdade,
integridade e vida – reclamam uma coesão que não é obtida pelo
estabeleci- mento de prioridades, mas sim encontrada e
“construída dialeticamente, em referência ao princípio da
dignidade da pessoa humana” (2004, p. 108).

A dignidade humana é carreada pelas máximas morais e propõe que a
humanidade, tanto na pessoa do agente quanto na personalidade de terceiros,
seja tratada sempre como fim e nunca como meio. Implica em pensarmos os
outros como extensão de nós mesmos, como humanos.
Imprimir a tortura sobre o corpo é colocar o torturador num dos atos mais
cruéis e hediondos porque violenta o torturado em todos os níveis materiais e
subjetivos, retirando-lhe sua identidade e subjetividade. O bem jurídico tutelado
é demasiadamente caro porque ao ser violado, avilta não só o direito pessoal,
da vítima, do torturado como também abala as estruturas do coletivo, resvala
diretamente na pessoa do Estado. Para Maria Gorete Marques de Jesus,

A tolerância em relação à tortura é algo abominável desde o
século XVIII, quando representantes do movimento Iluminista
denunciaram a crueldade e malefícios gerados por tal prática,
que na verdade serviria apenas para reduzir o ser humano à
posição mais aviltante e humilhante diante da humanidade.
Entretanto, apesar de todos os mecanismos criados para a
criminalização internacional da tortura, principalmente durante o
século XX, ela ainda é uma prática utilizada por grande parte dos
Estados, inclusive os de regime democrático. (2009, p.10)

127

É o que se observou em Uberlândia-MG, em 1988, em plena transição do
período ditatorial para o democrático, quando foi criado o grupo “Kombão da
morte”, cujo modus operandi, como já apresentado nos capítulos anteriores,
revela essas práticas de tortura e morte de pessoas comuns, reforçadas pela
fala do Policial “L”,

grande parte dessas pessoas que entraram comigo estão nas
seções de comando e o que pesa ainda para a polícia, pelo
menos eu falo que em Minas Gerais, no que eu trabalho, é a
grande fama, a má fama visual que a polícia traz, esses
resquícios ditatoriais, são muito pesados. Em especial a atuação
desse grupo de extermínio, o “Kombão da morte”, como uma
forma assim, gloriosa, que era um período assim onde se fazia,
onde se mandava, onde se podia. (28 jul. 2015)

Utilizadas mais do que um meio de obtenção de prova através da
confissão, a atuação dos grupos de extermínio e suas práticas de tortura e morte
foram instrumento arbitrário de castigo, sobretudo aos grupos minoritários e de
condição financeira inferior; a princípio, imputados aos índios, nativos habitantes
desta terra, aos negros diasporados de suas terras de origem e, posteriormente,
em tempos de democracia restrita, aos cidadãos comuns, em sua maioria,
negros e pobres.
A propósito, o aspecto policialesco do sistema punitivo no Brasil, cuja
abolição ainda não se logrou obter por completo, tem sua gênese no Brasil
império. Nas palavras de Holloway,

Na década de 1830, liberais autoritários como Diogo Antônio
Feijó substituíram as indiscriminadas “ceias de camarão” de
Vidigal pela aplicação comedida de açoites, golpes com o dorso
do sabre, ou cacetadas. Espancar no ato da prisão continuou
sendo algo rotineiro, como punição por supostas transgressões
e também - o que era muito importante - para inspirar respeito à
autoridade ou incutir medo nos virtuais transgressores, o que
acabava gerando mais ódio. A História do que hoje
denominamos brutalidade policial não é o resultado involuntário
da incorporação de sádicos amorais num setor repulsivo do
serviço público. (...) A função disciplinar, que permitia à própria
polícia impor o castigo, esteve por muito tempo explicitamente
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incorporada nos procedimentos operacionais. De 1808 a 1831
ela ainda fez parte da definição mais ampla de polícia, sendo
considerada necessária para manter as coisas funcionando,
assim como o eram o suprimento de mercadorias, o
abastecimento de água e a pavimentação das ruas. Seguiu-se
depois a experiência de uma década em que se delegou a
autoridade sobre os pequenos crimes aos juízes de paz, que
foram rapidamente absorvidos nos níveis inferiores do sistema
policial. Depois de 1841, a função punitiva ficou a cargo de
delegados e subdelegados, conforme disposto pela reforma
conservador do código de processo criminal, e das burocracias
centralizadas. Em 1871, os funcionários e policiais locais foram
privados de sua autoridade judicial, e a detenção correcional
sem acusação formal continuou sendo a sina de milhares de
indivíduos todos os anos, escravos e livres. (1997, p.14)

A Constituição Imperial de 1824 inscreve uma tímida e reservada
declaração contra a tortura e outros tratamentos desumanos, conforme se
verifica na leitura do art. 179, § 19, daquele diploma: "Desde já ficam abolidos os
açoutes, a tortura, a marca de ferro quente, e todas as demais penas cruéis".
Embora essa pequena luz se fizesse presente em defesa da dignidade da
pessoa humana, continuavam excluídos os negros, contra os quais as práticas
de torturas e penas cruéis se mantiveram, dado o longo passado escravista que
impossibilitou que negro fosse visto como pessoa, mas como coisa e, dessa
forma, perduraram pelo período de vigência desta Constituição, sendo
contemplados pela norma jurídica apenas os homens brancos e ricos, uma vez
que os pobres aprisionados também se viram algozes do sistema carcerário
daquele período. Mantinham-nos como excluídos sociais.
Conforme referido, essa atitude preconceituosa acaba por ser um dos
critérios adotados pelo “Kombão da morte” em Uberlândia na década de 1980,
da mesma forma que propagado em jornais locais desde a década de 1950 pelos
segmentos burgueses; a exemplo, a reportagem do Jornal local, Correio de
Uberlândia:

Noite quente. Gente suando. O sujeito mulato dansando [sic]
com a negra bastante aporreada que se desmancha toda em
requebros ao som da música. Ambiente carregado aquele. Daí
uma macacada histérica, cheia de cachaça abriu a bocarra e
desandou a guinchar detestáveis gargalhadas.
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Horrível espetáculo!
A mulher que mais me impressionou durante as noites de ronda,
foi precisamente uma de invulgar beleza e que jamais riu perto
de mim.
Ela sorria. Com os olhos, com o rosto e até no gesto da
mãozinha branca e fina. Por isso eu tinha verdadeira adoração
por ela, pela sua inteligência, pela maneira epicurista que definia
sua vida.
Jamais tive o desprazer de vê-la dando uma risada. Boa moça...
Mas a noite ficou estragada com o guinchar das macacas em
plena madrugada. Bolas! Vão gargalhar no raio que as parta!
(Correio, p. 2, 12 jan. 1956)

A Constituição de 1946, por sua vez, trouxe um lampejo de dignidade ao
cidadão brasileiro no que se refere aos direitos fundamentais: mesmo que não
declinasse uma matéria específica sobre a prática de tortura, ela introduziu o
princípio da ubiquidade da Justiça (art. 141, 4º) ao enunciar que “A lei não poderá
excluir da apreciação do Poder judiciário qualquer lesão de direito individual”,
observa-se que ela não se efetiva — a saber, as ações praticadas pelos
integrantes do “Kombão da morte” —, mesmo com a promulgação da
Constituição cidadã de 1988, conforme declaração de um policial militar
integrante desse grupo, sobre o abuso da ilegalidade praticado por alguns dos
seus companheiros:

Os policiais bem mais antigos, diria, eram mais violentos. A
maioria deles veio do Pelotão de choque, militares preparados
para trabalhar em evento de grande proporção, de piquete,
greve. Eles vieram disso aí, então eu acredito e alguns deles já
foram até excluídos pelo fato dessa violência que eles tinham.
Então eu acredito que isso que levava a violência desses
militares. (Policial “Y”, 20 jul. 2015)

Essa violência declarada pelo policial, é característica de uma tradição
militar alicerçada numa autoridade absoluta presente no período de repressão
pelo qual passou o país, principalmente no contexto do golpe civil militar de 1964,
o qual foi justificado pela série de medidas implementadas pelo governo, naquele
tempo, em nome do binômio segurança nacional e desenvolvimento econômico.
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Assim, uma das estratégias do governo, no período ditatorial, foi o
estabelecimento da pena de morte por meio do Ato Institucional nº 14, de 05 de
setembro de 1969, “em nome da garantia da ordem e da tranquilidade da
comunidade brasileira”, num período comandado pela junta militar composta
pelos ministérios do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, burlando as
conquistas anteriores de defesa e de integridade do cidadão.
O artigo 150 da Constituição de 1967 proibia a pena de morte, embora a
História nos tenha revelado sua constante prática no território nacional, no
período de recessão, pelos aparelhos do Estado, como os esquadrões da morte,
por exemplo. O Ato institucional nº 14 veio para “legitimar” as penas de mortes
já aplicadas pelas forças armadas, conforme se depreende do texto abaixo:

“Art 1° - O § 11 do art. 150 da Constituição do Brasil passa a
vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 150
§ 11 – Não haverá pena de morte, de prisão perpétua, de
banimento, ou confisco, salvo nos casos de guerra externa
psicológica adversa, ou revolucionária ou subversiva nos
termos que a lei determinar. (...) (grifo nosso).

A propósito, uma iniciativa intimidadora, implementada nos anos de
“chumbo”, instalou três tribunais de pena de morte ou de exceção: o de
Theodomiro Romeiro dos Santos, em março de 1971, e o de Ariston de Oliveira
Lucena e de Diógenes Sobrosa de Souza (ambos militantes da Vanguarda
Popular Revolucionária - VPR), condenados em novembro do mesmo ano.
Theodomiro Romeiro dos Santos nasceu em Natal (RN) em 1951. Seu pai
era um capitão do exército e sua mãe, uma professora primária que lecionou na
base aérea de Natal. Desde a tenra idade, já se interessava por assuntos ligados
à política. No período de recessão, tornou-se militante do Partido Comunista
Revolucionário (PCBR) e por suas atuações e defesa dos seus ideais
considerados opostos aos do governo, foi preso, indiciado e enquadrado na Lei
de Segurança Nacional ao ser denunciado pela Promotoria de Justiça junto à
Auditoria Militar da 6ª Região, em Salvador, em 1970.
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Na prisão, após ser vítima de constantes torturas, na Penitenciária Lemos
Brito em Salvador-BA, foi condenado à pena de morte na 1ª instância em 1971.
Em grau de recurso, seu processo foi submetido ao crivo do Superior Tribunal
Militar e, por fim, ao Supremo Tribunal Federal.
Em depoimento registrado no Relatório “Brasil: Nunca mais”, coordenado
pela CNBB, Theodomiro afirmou que mesmo tendo sido condenado à pena de
morte, nutria uma certeza de que, em grau de recurso, teria essa pena revogada.

No momento em que o juiz lia a minha sentença, me
condenando à morte, eu sabia, estava convicto de que a partir
daquele momento não mais morreria (...). Eu estava convicto de
que, aqui no Brasil, quem tinha que ser morto foi morto sem ter
sido preso ou sem ter chegado a julgamento (...). Com o
encaminhamento da minha prisão, processo e demais
procedimentos legais, já sabia que não morreria (BRASIL
NUNCA MAIS, BNM 635, fls. 347).

Após Recurso de Apelação, o Superior Tribunal Militar converteu a pena
de morte que lhe foi imputada em pena de prisão perpétua. Inconformado,
impetrou novo recurso direcionado ao STF que, em 1974, comutou sua pena em
30 anos de prisão. Posteriormente, a pena foi reduzida para 16 anos, dos quais
cumpriu 9 anos e fugiu para a França em 1979, retornando ao Brasil em 1985,
após a prescrição de sua pena.
Outro condenado à pena de morte foi Ariston de Oliveira Lucena, militante
e guerrilheiro, ao lado do ex-capitão do Exército Carlos Lamarca. Sua adesão à
militância se deu por opção, ainda que sofresse influência familiar, por ser filho
de líderes sindicais, de formação comunista:

Meu pai era comunista, minha mãe era comunista e, na minha
casa, o grosso das pessoas que a frequentavam era comunista,
né? Ou comunistas ou pessoas de esquerda, né? Então eu me
formei dentro desse universo, né, de gente de esquerda. Então,
dificilmente eu seria um cara de direita, né?... (Entrevista
concedida à Daniele Ribeiro do Val de Oliveira Lima Santa
Bárbara, citada em sua dissertação “Diários sobre a ditatura: o
que seus filhos têm a dizer?”, 2004, p. 43”)
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Ariston foi preso e torturado barbaramente em 1970 pela equipe do
Coronel Erasmo Dias. No mês de novembro de 1971, aos 19 anos, ainda menor,
foi condenado à pena de morte. Não fora executado porque segundo ele, “era
peixe pequeno e muito novo. Considerava que esse tipo de pena não tinha uma
legitimidade social e política para ser executada.” Ficou nove anos preso. Com
a Lei da Anistia, foi solto em 1979.
O terceiro dessa lista foi Diógenes Sobrosa de Souza, preso em Porto
Alegre em 12 de dezembro de 1970, conforme peça processual oferecida pelo
Ministério Público em 10 de julho de 1970 (De acordo com documento em
anexo).
Julgado, foi condenado à morte e durante o período militar, ficou preso
por nove anos e mais três anos em liberdade condicional. Depois, teve sua
sentença comutada para prisão perpétua e, finalmente, reduzida para 30 anos
de prisão. Com a Lei da Anistia, foi colocado em liberdade. Morreu em Santa
Rita do Passa Quatro-SP, no dia 17 de novembro de 1999. Segundo sua certidão
de óbito, “a morte deu-se por asfixia por enforcamento (suicídio)”.
De acordo com denúncias do Ministério Público, os três condenados à
pena de Morte foram acusados de:

Difusão de doutrinas estrangeiras incompatíveis com a
Constituição, agrupamento prejudicial à segurança nacional,
espionagem, divulgação de notícias falsas, tentativa de
subversão, tentativa de insurreição, provocação de guerra
subversiva, roubo ou dano à instituição financeira, sabotagem e
terrorismo, revelação de segredo, ofensa a dignitários, incitação
a crime contra a segurança nacional, greve de funcionários
públicos, agrupamento paramilitar, propaganda subversiva e
posse ilícita de armamentos. A adequação da classificação do
crime não implicou em modificação no objeto da acusação.67

O sistema judiciário, nesse contexto ditatorial, desempenhou a função de
zelar e interpretar as normas jurídicas, mas funcionou politicamente tanto para
beneficiar os militares no poder como a oposição política radical. São extremos
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que se apresentam numa correlação de forças opostas dentro da ditadura que
combina práticas democráticas com demonstrações ditatoriais num ambiente
autoritário.
Argumento nessa direção partiu de Bolívar Lamounier que conceitua esse
contexto como “hibridismo político”. Para ele, esse hibridismo é uma
característica ou peculiaridade da ditadura, contrariando a tese da “fachada
democrática”. Postula:

Naturalmente, não faltam análises nas quais essa preservação
de traços representativos é explicada como engodo, fachada,
mistificação, ou, quem sabe, até como capricho. São, no meu
entender, visões banais fundadas num equívoco básico que é o
de não compreender os dilemas de um processo complexo de
legitimação (Lamounier, 1974, p. 93.)

A “fachada democrática” é concebida pelos autores que entendem que o
governo militar invocou para si o Poder Constituinte para alterar a Constituição
Federal de 1946 sem aprovação do Congresso Nacional. Kinzo (1988, p.15), por
exemplo, defende que o Poder Judiciário funcionou e preservou os mecanismos
liberais utilizando do direito e interpretando livremente as normas constitucionais
que visavam garantir apenas uma “fachada democrática”.
Já o modelo híbrido, defendido por Lamounier, é uma articulação dos
instrumentos normativos, pensada de maneira a combinar os Atos Institucionais
impostos pela ditadura com a Constituição democrática de 1946 e, ainda, com a
legalidade da Segurança Nacional68 em vigor sob o poder da própria
Constituição de 1946.
Nesse contexto, o poder judiciário se manteve ativo e desempenhou
funções políticas. Continuou interpretando e determinando o direito, utilizando a
Lei de Segurança Nacional, direcionadora dos rumos da política no Brasil nos

68

Lei de Segurança Nacional 1.802/1953. Definia os crimes contra o Estado e a ordem política
e social. Esta lei foi utilizada de forma extensiva contra os adversários políticos suspeitos da
prática de atividades comunistas em território nacional, durante a ditadura que se iniciou em
1964. Foi revogada somente em dezembro de 1983.
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anos inicias da ditadura (1964-1968), como mecanismo de extensão contra os
adversários políticos, suspeitos de defenderem a ideologia comunista durante
toda a vigência da ditadura de 1964.
Um dos aspectos característicos e fundamentais do Estado de direito
reside no seu pleno funcionamento, preservador de sua autonomia e
independência no que diz respeito aos outros poderes do Estado, como a
igualdade formal perante a lei e a garantia do devido processo legal,
asseguradas a presunção de inocência aos acusados em quaisquer processos
judiciais, em especial, nos criminais.

As Ditaduras militares da América Latina, do mesmo modo que
os regimes totalitários europeus, com as ressalvas e diferenças
históricas dos casos específicos, também buscavam
legitimidade pela via do ordenamento jurídico imposto pelos
regimes. Havia no ambiente autoritário latino-americano uma
preocupação com a manutenção da legalidade existente. Essa
é também uma característica que se verifica nos regimes
totalitários europeus. (Souza, 2015, p.30)

O papel do Poder Judiciário brasileiro, no contexto das ditaduras, acaba
desempenhando a função de manutenção e perpetuação do poder autoritário
dos governos e dos militares que colocam em prática estratégias de dominação
política no momento em que se utilizam de instrumentos jurídicos. Em muitos
casos, aquele está subjugado ao novo grupo, o que o impede de produzir
resultados e delinear um novo rumo político do país. Sendo assim, atua apenas
como mera figuração na organização do Estado.
Houve uma quietude por parte do Poder Judiciário, que se ausentou do
processo de resistência à ditadura imposta ao povo e quando presente, atuou de
maneira tímida e submissa ou absteve-se de atuar efetivamente, que se deu, em
grande medida, pela limitação da competência imposta pelo Governo autoritário
ao Supremo Tribunal Federal que se manteve subserviente à ditadura e à
coerção política da elite dominante, agindo ao arrepio da Lei, colidindo com os
interesses das classes menos favorecidas e chancelando os desejos de alguns
segmentos da burguesia.
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Sabe-se que o sistema normativo brasileiro não concebe que o Poder
Judiciário possa ter como natureza precípua o exercício da função política
coatora e a função de legitimadora da própria ordem coatora imposta pelo Estado
de exceção. Esse papel duplo de funções só se observa naquele período e
contexto histórico. Para Renato Lemos,

O Judiciário sintetiza as contradições da ordem fundada na lei:
limita o exercício de práticas reprodutoras da desigualdade,
regulando-as, mas, também as legitima, reforçando a ideia
mistificadora de que a preservação da legalidade é o ponto
central
da
vida
política,
independentemente
da
heterogeneidade, frequentemente contraditória, dos interesses
por ela regulados. (2004, p.420)

Nesse momento histórico, o poder judiciário se militariza, cerceia o direito
das pessoas e se esvazia ao fugir de suas funções precípuas e exclusivas,
tendendo aos interesses de segmentos dominantes da burguesia e do governo.
Muda sua estrutura de onze ministros para dezesseis, (coincidentemente, um
número par, o que facilitava a manipulação e o controle a serviço do interesse
político). Institui os Inquéritos Policiais Militares (IPM) como mecanismo legal de
indiciamento dos inimigos do Estado, dos subversivos que seriam julgados por
um foro especial69, sem direito ao recurso do habeas corpus. Para Carlos Fico,
a suspensão do habeas corpus tornou-se a razão e o sucesso do ato de 1º de
abril de 1964.
A ideia da “Revolução” não estava dando certo, por isso a necessidade
urgente de suspensão desse recurso, a fim de que os presos políticos ficassem
sob custódia do Estado e pudessem ser interrogados e seus respectivos
processos finalizados. Abre-se, aqui, uma sangria desvairada para as práticas
de torturas, de prisões ilegais, de desaparecimentos e de assassinatos, teatro
da vida real, aplaudido pelo Estado.
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Julgados pelos tribunais militares desde o AI-2, definição incorporada à Lei de Segurança
Nacional de 1967 e seguintes.
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O argumento da preservação da família, dos bons costumes e da moral
eram lemas utilizados pelos órgãos do Estado, de grande parte da sociedade
conservadora e dos grupos socioeconômicos dominantes como alicerce para a
construção do discurso da perseguição e eliminação dos subversivos, dos
supérfluos e dos perigosos.

3.3 O Papel dos Inquéritos Policiais Militares: a legalidade da pena de morte

Os inquéritos policiais militares, os famosos IPM, nascem das
investigações sumárias sobre “subversão” e “corrupção”. Ato orquestrado pela
linha dura da ditadura, os IPM foram instrumentos de investigação e perseguição
por parte das forças armadas contra os opositores da ditadura implantada pelo
Golpe Civil Militar de Estado naquele 31 de março de 1964.
Sua finalidade era a apuração de todas as supostas atividades
subversivas, da corrupção e do combate à imoralidade, assim entendida como
típica ação dos comunistas, os quais foram colocados no mesmo nível de
classificação dos terroristas.
Os IPM constituíram-se, no período ditatorial, como mecanismo legal.
Tinham como objetivo a busca sistemática pela segurança absoluta e a
eliminação do inimigo interno. A segurança absoluta era a estabilidade da
ditadura e os inimigos internos eram os políticos e militantes considerados pelos
membros da ditadura como agentes do comunismo. Nesse sentido, os IPM se
tornaram efetivamente fonte de poder para os militares, que eram designados
para chefiar ou coordenar as investigações, ressalta Wanderley70.
Como afirma a autora, os IPM tornaram as ações truculentas — como as
torturas, as perseguições e as mortes — um ato legal e legítimo, por meio de
instrumentos normativos que fortaleceram o domínio político e lhes conferiram a
permanência por vinte e um anos, retirando dos acusados o direito de ampla
defesa e do devido processo legal, sendo levados à condenação a priori.
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Inocentes ou culpados deveriam desaparecer pelo fato simples de contrariarem
a ordem estabelecida. O sistema criou e apoiou tais práticas.
A submissão do Judiciário ao Executivo fortaleceu ainda mais as prisões
ilegais e as execuções sumárias. Em outubro de 1965, através do AI2, os
dispositivos da Constituição foram reformados para garantir a competência
exclusiva da Justiça Militar, a fim de julgar e processar os acusados de crime
contra a segurança nacional, além de manter a “fachada democrática” ao
conciliar a Constituição de 1946 até a implementação da Constituição de 1967.
Essa conciliação era uma forma de institucionalizar a “Revolução”, revestila de armadura jurídica. Para isso, justificaram a criação dos dezessete Atos
Institucionais com o apoio e a conivência do Judiciário, arranjo que demonstrou
a estreita ligação entre os juristas civis e militares, entre os grupos econômicos
poderosos da sociedade e os políticos. Uma verdadeira orquestra do terrorismo
de Estado.
São exemplos desse terrorismo de Estado o genocídio e o extermínio,
termos herdados da Segunda Guerra Mundial e do clima dos regimes totalitários.
Enquanto o genocídio é a eliminação das coletividades étnicas, o termo
extermínio não tem uma definição precisa nos instrumentos normativos
nacionais ou internacionais, a não ser uma tímida definição nos dicionários,
como na Enciclopédia Universal: “ato de eliminar com a morte”, o que se
apresenta de modo ambíguo.
Entendemos por extermínio qualquer projeto de determinados grupos
políticos, com desenvolvido comportamento autoritário, invocado para si o poder
de perseguir, eliminar ou expulsar do meio social pessoas indesejáveis,
consideradas marginalizadas ou as que não correspondem à ideologia
construída desse grupo.
Na ditadura, bem como no período da democracia restrita, a retórica da
prática de extermínios fora usada para justificar a proteção do Estado, abrindo
sulcos para o surgimento dos grupos de extermínio ou esquadrões da morte no
Brasil, tendo em vista o caso de Uberlândia-MG, com o “Kombão da morte”.
Como já declinado nos capítulos iniciais, os primeiros grupos surgem em
1950, numa política de Estado que não se preocupava em dar às vítimas o direito
de defesa. Os integrantes se sentiam acima da lei como sendo os “lixeiros da
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sociedade” ou “pelotões de fuzilamento” contra os quais não se falava em
punição.
O período histórico em que nasceram esses grupos é de extrema
importância para compreendermos o porquê de sua constituição. Se tratarmos
do período da ditadura, 1964 a 1985, tais grupos têm o propósito de eliminação
dos “inimigos” do Estado, dos subversivos ou dos terroristas e comunistas.
Se tratarmos do período pós ditadura, como é o caso aqui estudado, o do
“Kombão da morte”, seu propósito é o de eliminação de pessoas comuns, como
os mendigos ou marginais, além dos bandidos, usuários de drogas e demais
pessoas consideradas como criminosas, como já mencionado, o “lixo” humano.
Sobre isso, o Policial “L” nos revela que

a esse tempo da ditadura, o meu instrutor na minha formação
inicial, inclusive usou o tempo desse “Kombão”, falou assim:
“não sou a favor de matar hoje porque não pode, mas nós
tínhamos uma Kombi que era, que era o caminhão do lixo”, usou,
inclusive, essa expressão, “o caminhão do lixo”, ou seja, os
policiais eram os lixeiros e os marginais seriam o lixo a ser
recolhido, triturado e jogado no lixão, fora da sociedade. Então,
falar assim, que entre ser o”lixeiro” e ser o pedagogo, eu gosto
de ser o pedagogo e não tenho nenhum tipo de orgulho de saber
que um dia já tiveram, já tivemos de usar essa expressão. Foi
usada essa expressão para minha profissão porque era um
“lixeiro” que recolhia. (28 jul. 2015)

Esse mesmo raciocínio é corroborado pela concepção do então juiz
criminal da cidade, Sebastião Lintz, o que se constata na entrevista concedida
ao Jornal “O Triângulo”, em 22 de julho de 1989, nº 7.339, p. 08, quando defende
a implementação da pena de morte em virtude do aumento da onda de violência
no município de Uberlândia nos idos de 1989.
Se pensarmos na vida cotidiana, na realidade empírica e no contexto
histórico atual, essas instituições militares são tão perniciosas e desnecessárias
ao Estado quanto o militarismo. Para Foucault,
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A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados,
corpos “dóceis”. A disciplina aumenta as forças do corpo (em
termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças
(em termos políticos de obediência). Em uma palavra: ela
dissocia o poder do corpo; faz dele por um lado uma “aptidão”,
uma “capacidade” que ela procura aumentar; e inverte por um
lado a energia, a potência que poderia resultar disso, e faz dela
uma relação de sujeição estrita (1987, p. 119).

No seu entendimento, as instituições militares são vistas como espaço de
exercício do poder disciplinar, local onde o poder recompensa, controla o tempo,
vigia espaços, classifica e pune.
Ainda que a lei proibisse a pena de morte, o grupo “Kombão da morte” se
valeu desse parágrafo 11, das exceções, para transformar em regra suas
execuções. O Policial “M” justificou uma de suas “batidas” de rotina que resultou
na morte do suspeito:

Não houve execução. Não houve execução. Houve, como posso
te dizer, quando você revida uma agressão injusta. Houve isso.
Não houve uma execução. Houve o revide de uma agressão da
qual, muitas das vezes um policial sofria, porque o policial aqui
na época era praticamente marginalizado. (02 ago. 2015)

Cumpre lembrar que terminada a parte mais dura da repressão militar, os
defensores dos Direitos Humanos perderam o apoio de certos setores quando
passaram a se preocupar com a violação dos direitos de todos, sobretudo dos
ditos presos comuns ou dos “suspeitos de sempre”, considerados a escória da
sociedade. Nesse aspecto, já se constata a ambiguidade que cerca a ideia de
Direitos Humanos no Brasil, devido à diferenciação profunda e cruel entre ricos
e pobres, entre intelectuais e iletrados. As classes populares continuam sendo
vistas como “classes perigosas”, ameaçadoras pela feiura da miséria, pelo
grande número, pelo possível desespero de quem nada tem a perder, e, assim,
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consolida-se o “medo atávico das massas famintas” (e daí, ao invés de direitos,
pau neles)71.
Pode-se, portanto, afirmar que a tortura existente hoje, no Brasil,
principalmente "contra pretos e pobres" é herdeira de uma tradição totalitária,
aperfeiçoada em grande parte pelos esquadrões da morte e intensificada
principalmente durante o Estado Novo e a ditadura, lapidando-se e se mantendo
no período da democracia restrita.
As atividades dos grupos de esquerdas, dos guerrilheiros e dos chamados
subversivos em 1969 — que não se conformavam com a ditadura e se opunham
ao governo militar — somadas ao sequestro do Embaixador dos Estados Unidos
no Brasil, Charles Burke Elbrick, pelo grupo ALN e o MR-8, levaram a cúpula de
todos o sistema de defesa à elaboração de um projeto de repressão que
contemplasse a pena de morte como meio de intimidação psicológica sobre os
terroristas, apostando na convicção de que seriam desencorajados a
continuarem com suas ações e suas organizações desmanteladas.
Em julho de 1970, a Comissão Internacional de Juristas acusou o regime
militar

brasileiro

da

prática

da

“tortura

sistemática

e

cientificamente

desenvolvida”, pois a tortura teria deixado de ser uma medida subsidiária ao
interrogatório judiciário para se transformar em uma verdadeira arma política.
(Biocca, 1974, p. 182-183)
No âmbito internacional, as regras para combater a prática da tortura
datam de 1984. Essas regras foram explicitadas pela Convenção da ONU contra
esta prática e ratificadas por 119 países que se comprometeram a prevenir, punir
e erradicar este crime, mas, reiteradamente, observamos uma prática que se
distancia sensivelmente da teoria legislada.
Dessa leitura sucinta do constitucionalismo em matéria de tortura,
concluímos que apenas a Constituição de 1824 fez menção à proibição do uso
da tortura. As demais constituições não se referem diretamente a esse assunto,
deixando ao cargo do legislador a posição sobre o tema, que se deu muitos anos
depois, com a promulgação da Constituição de 1988. Para Ferrari,
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em nossas constituições republicanas nada é apresentado sobre
a prática da tortura (Constituições de 1891, 1934, 1937, 1946 e
1967). Tirante a manifesta repulsa a determinadas penas cruéis
e uma menção direta no artigo 150, § 14 da Constituição Federal
de 1967 quanto ao "respeito à integridade física e moral do
detento e do presidiário, não se encontra realmente nenhuma
referência explícita à tortura. Isso somente se opera com o
advento da Lei Maior de 1988, através de seus dispositivos
supramencionados, os quais são, porém, normas constitucionais
de eficácia limitada, precisando da atuação do legislador
infraconstitucional para que seus efeitos se produzam. (2004, p.
02)

Por ter uma natureza democrática e de valorização dos direitos
fundamentais como a vida e a liberdade, por exemplo, a Constituição de 1988
deixou claro um princípio de repúdio à prática da tortura. Erra quando delega ao
legislador ordinário o papel de definir as condutas que a constituem; erra, de
igual modo, ao determinar as regras legais sobre a repressão e a prevenção das
graves violações dos direitos humanos.
Como o legislador pátrio não se preocupou em definir o crime de tortura,
a Constituição acabou por deixar essa lacuna e não tipificou esse delito nem a
natureza que o constitui para fins de interpretação do seu próprio texto, sendo
este constante apenas no Código Penal brasileiro, o que pode ser observado na
leitura do art. 121, § 2º, III deste:

Art. 121. Matar alguém:
§ 2° Se o homicídio é cometido:
III- com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou
outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo
comum.

Somente em 1990, essa lacuna foi sutilmente preenchida, com a
promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90) que, em
seu artigo 233, previa como crime o ato de "submeter criança ou adolescente,
sob sua autoridade, guarda ou vigilância à tortura".
Logo em seguida, é promulgada a Lei dos Crimes Hediondos (Lei
8072/90) que equiparou o crime de tortura aos hediondos, recepcionando o
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dispositivo constitucional impresso no art. 5º, XLIII, CF c/c art. 1º e 2º da Lei
8072/90.
Já no período de democracia restrita, acontece a defesa dos direitos
fundamentais. Esse posicionamento contra as práticas de tortura vem com a
promulgação da Constituição Federal de 1988, a qual orienta que a tortura deve
ser considerada crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, por ele
respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se
omitam (artigo 5º, XLIII), embora o Brasil tenha ratificado a convenção da ONU
contra essa prática.
Todavia, a prática dos atos de tortura ainda subsiste. Desde o expurgo
dos índios de suas terras, da violência contra os negros e pobres e da repressão
aos “subversivos”, a tortura tem sido o modelo de atuação do Estado na
justificação de seu fracasso e incompetência. Prova disso é o objeto de nossa
tese, a atuação do “Kombão da morte” na cidade de Uberlândia-MG. Sobre esse
assunto, Cecília Coimbra, psicóloga, militante e Coordenadora da Organização
Não Governamental “Tortura Nunca Mais”, nos apresenta seu entendimento
sobre a resistência da tortura na História do Brasil:

A História do Brasil é a história da tortura”, pontua a professora,
em entrevista por telefone à IHU On-Line. “Carregamos em
nossa História mais de 300 anos de escravidão, em que o negro
é tratado como mercadoria. Isso gera um contexto em que certas
pessoas não são humanas. Certas pessoas precisam ser
tratadas de forma diferente, e para elas vale tudo.” Durante a
ditadura, esses párias sociais eram os “comunistas” ou
“terroristas”, para os quais a tortura era mais do que justificada
em nome da “segurança” dos demais. Hoje, como vemos nos
inúmeros casos de justiceiros que assolam o país, estes párias
são os pobres, os favelizados e os “criminosos”.72
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A tortura no Brasil. Um estudo sobre a prática da tortura por agentes públicos, a ação da
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Com o processo de redemocratização que se inicia em 1985, cria-se o
mito de que a prática de tortura, com fins políticos, tenha cessado. Isso não
procede. As técnicas não desapareceram, apenas foram incorporadas e
aprimoradas por novos grupos compostos por policiais das forças armadas, que
passaram a aplicá-las, conforme já referido, contra os presos comuns, os
"suspeitos", os detentos, os negros e pobres, os marginais, entendidos como
pessoas que apresentassem ameaça à sociedade, num processo aviltante de
violação dos direitos humanos.
Ainda que a legislação tivesse avançado um pouco sobre o assunto ao
mencionar em seus textos o crime de tortura, nenhum dos dois diplomas chegou
a estabelecer em que consiste a "tortura" até o surgimento da Lei 9.455/97 - que
assevera, em seu teor, que a tortura é sofrimento ou dor provocada por maustratos físicos ou mentais:

Art. 1º. Constitui Crime de tortura:
I - constranger alguém com emprego de violência ou grave
ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental; a) com o fim
de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de
terceira pessoa; b) para provocar ação ou omissão de natureza
criminosa; c) em razão de discriminação racial ou religiosa.
II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com
emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento
físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou
medida de caráter preventivo.
Pena: reclusão, de dois a oito anos.

O Relatório do Colóquio Internacional sobre como Combater a Tortura,
realizado em Genebra, em abril de 1983, já definia o significado do termo:

Para os propósitos desta Convenção, tortura significa qualquer
ato de dor severa, ou sofrimento, quer física, quer mental, e
intencionalmente infligida a uma pessoa para propósitos tais
como obter dela, ou de uma terceira pessoa, informação ou uma
confissão, puni-la por um ato que ela, ou uma terceira pessoa
cometeu ou é suspeita de ter cometido, ou para intimidá-la ou
coagi-la, ou uma terceira pessoa, ou por qualquer razão baseada
na discriminação de qualquer espécie, quando tal dor ou
sofrimento é infligida por ou sob a instigação ou com o
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consentimento ou aquiescência de um funcionário público ou
outra pessoa agindo em capacidade oficial. Não se inclui a dor
ou sofrimento resultante apenas, inerente a, ou incidental de
sanções legais73.

De acordo com o Código Penal brasileiro, a tortura se configura como
crime hediondo e material, pois se consuma ao provocar na vítima, sofrimento
físico, mental e/ou moral. Nesse tipo de crime, o Código Penal brasileiro
estabelece que o resultado exige uma condição fundamental para a sua
consumação, qual seja, a constatação de tais sofrimentos a que foi submetida a
vítima. As sequelas são imprescritíveis, mas ignoradas pelos militares que
insistem em afirmar suas autoridades, utilizando-se de vários mecanismos de
tortura, como as tonfas, ou os cassetetes, o que tem provocado resultados letais
em suas vítimas.
Seguindo esse raciocínio, a regra geral, no ambiente militar, estabelece
que, mesmo utilizando esses instrumentos, o torturador se atente para não
deixar marcas no torturado, o que lhe permite se livrar da tipificação imposta no
Código Penal brasileiro.
Ocorre que os tribunais já têm entendido que a tortura praticada por
qualquer pessoa é crime permanente e, por conta disso, a condenação do
torturador leva em conta as consequências dos seus atos e o que eles
provocaram na vítima, além das sequelas que foram impressas em suas almas.
A decisão do Superior Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 74 ratifica esse
entendimento: “Configura-se o crime de tortura quando o agente, com emprego
de violência ou grave ameaça, alternativa ou cumulativamente, constrange
alguém, causando-lhe sofrimento físico ou mental”. A prática de tortura mediante
grave ameaça não deixa vestígios, não se exigindo, para a sua constatação, a
realização de exame de corpo de delito (art. 158 do CPP).
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Colóquio Internacional de Genebra. Como combater a tortura: relatório. Tradução de Eglê
Malheiros. Florianópolis. Editora da UFSC: OAB/SC, 1986.
74 É a decisão judicial proferida em segundo grau de jurisdição por uma câmara/turma de um
Tribunal. Os julgados recebem este nome por serem proferidos de forma colegiada e refletirem
o acordo de mais de um julgador. Este acórdão pode ser unânime ou não unânime. (art. 204 e
205 do Código de Processo Civil e art. 804 do Código de Processo Penal)
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Ementa:
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS-CORPUS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RELATÓRIO SUCINTO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. TORTURA (LEI 9.455/97).
EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. TIPO
ALTERNATIVO. CRIME TRANSEUNTE. EXAME DE CORPO
DE DELITO. INEXIGIBILIDADE. EXAME DE PROVAS.
INIDONEIDADE (grifo nosso). DO WRIT. Data da Decisão:
07/02/2002. 75

As lesões de natureza física são visíveis em sua grande maioria e, por
isso, mais fáceis de serem identificadas, o que não ocorre com as lesões de
natureza psíquica, pois não revelam com facilidade as sequelas causadas nas
vítimas e dificultam a produção de prova judicial apta a ensejar uma condenação.
O médico e perito Genival Veloso de França, em sua palestra76 “A Perícia em
Casos de Tortura”, tratou da Síndrome Pós Tortura. Para ele,

Essas perturbações psíquicas, conhecidas como síndrome póstortura, são caracterizadas por transtornos mentais e de
conduta, apresentando desordens psicossomáticas (cefaléia,
pesadelos, insônia, tremores, desmaios, sudorese e diarréia),
desordens afetivas (depressão, ansiedade, medos e fobias) e
desordens
comportamentais
(isolamento,
irritabilidade,
impulsividade, disfunções sexuais e tentativas de suicídio). O
mais grave desta síndrome é a permanente recordação das
torturas, os pesadelos e a recusa fóbica de estímulos que
possam trazer a lembrança dos maus tratos praticados. (França,
2000)

A síndrome do pós-tortura ronda o torturado diuturnamente e essa
recordação configura o caráter de crime permanente. Segundo as lições de
Noronha, "Delito permanente é aquele cuja consumação se prolonga no tempo,
dependente da atividade, ação ou omissão, do sujeito ativo, como sucede no
cárcere privado." (1993 p. 107). É o que concebe o filósofo francês Michel
Foucault, em Vigiar e punir:
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Acórdão. HC 16142 / RJ; HABEAS CORPUS. 2001/00024831-4. Fonte: DJ. DATA:11/03/2002
PG:00281. Relator: Min. VICENTE LEAL (1103).
76 Palestra proferida durante o Brasil Forense, em Recife, no mês de outubro de 2000. Link
http://www.dhnet.org.br/denunciar/tortura/textos/pericia.htm. Acesso em: 28 mar. 2017.
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um homem acorrentado e espancado é submetido à força que
se exerce sobre ele. Não ao poder. Mas se pode leva-lo a falar,
quando seu último recurso poderia ter sido o de segurar sua
língua, preferindo a morte, é porque o impelimos a comportar se
de certa maneira. Sua liberdade foi sujeitada ao poder. Ele foi
submetido ao governo. Se um indivíduo pode permanecer livre,
por mais limitada que possa ser sua liberdade, o poder pode
sujeitá-lo ao governo. Não há poder sem recusa ou revolta em
potencial. (2003, p. 38)

Isso se infere dos depoimentos de várias pessoas torturadas cujas
declarações revelam a crueldade, a frieza e a monstruosidade dos atos de tortura
de grande parte dos repressores, como nos atestam os historiadores Dória e
Severiano:

Os caras que me torturaram me cumprimentam na rua. Um me
perguntou: ‘tens ódio de mim?’ Falei ‘não tenho, tenho bronca é
do sistema que obriga a ter tortura para um governo se
conservar, tenho é pena de ti: tu te drogas para me torturar’. A
responsabilidade é do sistema que cria essas condições. A
Ditadura, ela criou essas condições. Daí condenar os
torturadores, e continua o regime de exceção? E as elites
paulistas que frequentavam as salas de tortura? Quantos eu vi
lá, empresários, dirigentes da Fiesp. E esse pessoal está aí.
Esse negócio precisa ver até onde vai. Porque o que está
mesmo comprometido com isso são as elites. (Carlos Araújo,
Apud. Dória e Severiano, 2015, p. 53)

As sequelas deixadas pela tortura não podem ser dimensionadas,
principalmente as provocadas pelos agentes do Estado em período de exceção,
como revelou um dos componentes do “Kombão da morte” ao narrar a sua
atuação e a dos demais militares no início da década 1980, na cidade de
Uberlândia,

porque o policial era truculento, era treinado para isso, eu fui
treinado para isso. A gente sofria truculência no treinamento
para que você aplicasse lá fora. E isso acontecia há muito
tempo. Hoje não sei mais como está o treinamento porque não
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acompanho, mas até pouco tempo atrás ainda era. Então o
cidadão não tinha respeito, tinha medo mesmo e respeito é uma
coisa, medo é outra. (Policial “M”, 02 ago. 2015)

As torturas pelas quais passavam os suspeitos eram fruto dessa
truculência revelada pelo militar. É considerada por Nigel Rodley (2000), relator
especial da ONU para tais assuntos, como crime de oportunidade, de
desumanização que pressupõe a certeza da impunidade77.
Esse projeto implica em negar totalmente a pessoa humana ao retirar-lhe
a liberdade. É uma negação ontológica porque além de submeter o torturado ao
esgotamento de suas forças físicas através de um discurso intimidador e cruel,
coloca o corpo da vítima em constante conflito com a mente, motivo pelo qual se
torna seu principal algoz. Logo, o torturado, além de viver um conflito com sua
própria mente, tem, do outro lado, o torturador que segue, quase sempre,
impune.
Conforme declaração do Policial “M” (02 ago. 2015), os atos praticados
pelos militares são sempre de revide a (supostas) agressões ou por legítima
defesa, portanto, dispensam julgamentos. Todavia, em alguns casos, estes
acontecem: o referido policial foi julgado pela justiça militar e pela comum. Na
primeira, foi absolvido; na segunda, foi condenado, mas em grau de recurso, foi
absolvido. A justiça comum entendeu que houve excesso numa ação em que
alguns suspeitos foram mortos, mas para ele,

não houve excesso porque houve o assalto, eles balearam uma
pessoa, um trabalhador do supermercado que estava na porta.
Quando nós chegamos eram quatro assaltantes, três homens e
uma mulher. Cada um correu para um lado e eu sai atrás de um
e nós trombamos frente a frente, distância de dois metros. Tanto
ele quanto eu trocamos tiros a distância de dois metros. (Policial
“M”, 02 ago. 2015)
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Primeiro Relatório do Brasil relativo à implementação da Convenção Contra a Tortura e outros
Tratamentos ou Penas, Cruéis, Desumanos ou Degradantes no Brasil; Relatório sobre a tortura
no Brasil produzido pelo relator especial Nigel Rodley da Comissão de Direitos Humanos da
Organização das Nações Unidas em 2000.
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Os instrumentos utilizados na prática desses suplícios mantiveram suas
estruturas materiais e intelectuais como em outros tempos históricos e espaços
sociais, além da falta de preparo psicológico, emocional e técnico dos agentes
do Estado, que consideram, em primeiro lugar, o uso da força arbitrária com algo
legítimo; em segundo, a utilização das técnicas medievais de tortura é um
método barato, rápido e eficaz, pois traz o resultado esperado em pouco tempo.
Nessa mesma direção, é o pensamento da corporação militar, repudiada
por um policial que teve conhecimento da existência do “Kombão da morte”:

Olhando para trás, assim, uma triste lembrança, uma triste
lembrança do que foram esses períodos onde o marginal era
visto como se fosse um lixo a ser removido. Eu já ouvi, por
exemplo, superiores na época que eu entrei, superiores já com
muito tempo de formação, dizer que nós éramos os lixeiros da
sociedade. (28 jul. 2015)

Esse modo de conceber o suspeito configura cenário de atuação
semelhante ao utilizado pela polícia de repressão. Legitima seus atos,
justificando que a violência deve ser combatida com mais rigor, não dando ao
“marginal” a chance de se defender.

3.4 O militar como figura de combate

A profissão militar impele o homem, como profissional das armas, a se
tornar um ser com identidade determinada para a instituição cuja função
teleológica é o combate. Seu aprendizado, no período de sua formação, é o da
construção de um novo homem, viril, masculinizado, características típicas do
guerreiro, agressor, moldado no espaço exclusivamente dos homens, num
ambiente privilegiado de organização da dominação masculina. Afirma Bourdieu:

A dominação masculina se sustenta em uma divisão arbitrária
entre homens e mulheres, concebida por meio de oposições
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binárias: aos homens, atribui-se adjetivos positivos e às
mulheres, negativos. Tal maneira de classificar (taxionomia)
homens e mulheres consiste em princípio um trabalho de
construção social dos corpos, cujo objetivo é tornar verdadeira
(fatídica), algo pretensamente natural, as oposições homólogas.
Este processo faz uso de características físicas existentes no
plano biológico. (Bourdieu, 2010, p. 157)

O mundo social e, por similaridade, o universo militar, constrói o corpo
numa visão sexualizada, imprimindo na figura masculina o éthos cultural da
virilidade enquanto quidade do vir, virtuoso, questão de honra que deve ser
experimentada diante dos outros, principalmente na formação militar a partir dos
seus treinamentos desumanos e cruéis. Na obtenção de um “brevê de virilidade
militar”, é necessário um aprendizado voltado para o sofrimento físico e para as
dores morais. (Bertaud, 2013, p. 18)
Sobre o papel do militar, o historiador Manuel Domingos Neto tem o
seguinte posicionamento:

O militar, tendo ou não a exata dimensão de seu papel, interfere
direta e indiretamente, de forma explícita ou encoberta, nas
relações sociais, na economia e na cultura. O militar está
presente na modelagem de instituições, na configuração e na
dinâmica do poder político; é decisivo na delimitação de
fronteiras territoriais e, em boa dose, responsável pelo desenho
do cenário internacional. (2005, p. 04)

Logo, a extensão de seu exercício lhe confere extrema amplitude de
poder, calcada em métodos cruéis. Entre estes, alguns são utilizados nos
treinamentos e, posteriormente, no exercício profissional, como as execuções
sumárias, acompanhadas por uma farta dose de torturas, sevícias, estupros e
violência psicológica. O aperfeiçoamento dessas técnicas leva o policial militar a
identificar, aprisionar e destruir a pessoa, o grupo ao qual ela pertence, em regra,
entendido como marginal, além da eliminação dos seus familiares. Essa forma
de treinamento, que perdura nos ambientes militares até os nossos dias, sempre
foi objeto de ensinamento e propagação nos cursos de formação, principalmente
num período histórico em que não se exigia a qualificação dos homens dispostos
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a participarem da carreira militar; alguns deles eram semianalfabetos. A exemplo
disso, temos a manifestação do Policial “L”:

Eu cheguei a conhecer e a trabalhar, inclusive, com policial que
sequer havia redigido a ocorrência na vida dele, que ainda era
manual. Ele era praticamente semianalfabeto. Ele entrou numa
época em que, vamos colocar assim, num entre aspas, se
entregava um bastão na mão e falava assim: “Bate ali!”. Se você
fosse um bom batedor, um bom espancador e tivesse uma
técnica boa de conseguir retirar do cidadão através da porrada,
mesmo que ele confessasse onde estava o crime, ou produto do
crime, ou o que ele fez, estava perfeito! (28 jul. 2015)

Essa maneira de retirar do suspeito uma confissão ou um produto de furto
era característica marcante dos grupos de extermínio como alternativa para
resolver o embate entre polícia e bandido, atuando na clandestinidade com a
mentalidade da “limpeza” através da justiça pessoal, que demonstra o desvio da
verdadeira missão do policial. Esse desvio vai tomando uma proporção
desmedida de tal modo que as ações se expandem para o cometimento de
outros delitos. De acordo com o relatório final da Comissão Nacional da Verdade,

Os grupos de extermínio podem ser definidos como
organizações criminosas que, em sua origem, contaram com a
participação e o treinamento de policiais – junto a traficantes,
seguranças privados e marginais em geral – para a prática de
execuções sumárias contra os presos comuns, como
decorrência e em face do mercado de trabalho constituído
durante o regime militar. Não contando mais com o apoio
financeiro do regime militar, passaram a cobrar "segurança" de
comerciantes que se sentiam inseguros com o aumento
crescente da violência comum. Com o tempo, esses grupos
passaram a expandir sua ação criminosa para outros crimes:
"Tem grupo que se especializa no tráfico de drogas, outros em
sequestros, roubos – inclusive de carros – e, outros, em tudo
isso junto”. (Relatório final da Comissão Parlamentar de
Inquérito do Extermínio no Nordeste, p. 23)

Num contexto de extrema desigualdade e insegurança sociais, os grupos
de extermínio ou esquadrões da morte ganharam força no país, efetivamente, a
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partir do período ditatorial, como braços executores que procuraram esconder,
mas acabaram por escrever uma história com o sangue de muitos inocentes.
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CAPÍTULO IV
O ESPÍRITO E A HERANÇA DO GOLPE: POLÍCIA NA DEMOCRACIA
RESTRITA

4.1 Controle social: a crise do Estado Social

A violência institucional subsiste num sistema político de democracia
restrita, entendida como descompasso entre a cidadania constitucional garantida
plenamente pela Constituição Federal de 1988 e a efetivação dos direitos civis
ainda violados pelas instituições do Estado. Para Houston e Caldeira (1998), o
termo deve ser “democracia disjuntiva” porque,

seria o que melhor qualificaria o caso brasileiro, dado que o
desenvolvimento das instituições políticas democráticas convive
com um massivo comprometimento da dimensão civil, a qual se
refere às esferas dos direitos, das práticas e dos valores que
contêm as ideias de respeito à vida, à liberdade e acesso à
justiça. Incluir-se-iam também as práticas relacionadas ao
controle social das instituições concebidas para viabilizar a
proteção das liberdades individuais e da justiça. Nesse cenário,
a grande disjunção diz respeito ao fato de que as instituições que
deveriam garantir a substância da democracia em sua dimensão
civil (polícias e tribunais de justiça) seriam as primeiras a
violarem essas premissas. (Huston e Caldeira, 1998, p. 265)

Os argumentos do senso comum afirmam que moradores de favelas, em
geral, pobres e negros, diante da miséria, optam pela violência e pela
criminalidade. Logo, o que deveria ser visto como grave problema social e objeto
de políticas públicas, é considerado como mera “opção” por parte desses
desvalidos sociais.
A ideologia dominante contribui para a difusão de uma imagem negativa
do sujeito sobre si mesmo e sobre os outros. Ela constitui um determinado
padrão de relacionamento social que se estabelece com base em estereótipos,
elaborados dentro de um determinado processo comunicativo cuja base objetiva
se estabelece pela dominação política e econômica de uma classe sobre a outra
(Alfaro, 1993, p 14-31).
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Esse raciocínio funda-se em um critério, segundo o qual, se um
comportamento criminoso está vinculado às condições sociais do indivíduo para
seu combate, não há outro recurso senão o uso da força (por meio da polícia)
que se transforma, assim, na solução dos problemas de criminalidade urbana.
Tal discurso remete às concepções das escolas sociológicas sobre o criminoso,
como as de Enrico Ferri, criminalista italiano do Séc. XIX, conhecido como “pai
da moderna sociologia criminal”, que sustentou a existência do trinômio causal
do delito formado por fatores físicos, antropológicos e sociais.
Para ele, o estudo do crime deveria partir de dados empíricos, isto é, a
observação do acusado, suposto criminoso, tomado como alguém diferente dos
demais. Concebe, ainda, que a causa de todo crime está exatamente nessa
pessoa. Partindo dessa constatação, ficaria mais fácil classificar os criminosos
pelo grau de criminalidade, de periculosidade e iniciar a aplicação dos meios
necessários para tratar seus desvios. O intuito de Ferri era “mostrar que as bases
de qualquer teoria relativa à autodefesa contra seus detratores deveriam se
basear na observação dos indivíduos e da sociedade relativamente à atividade
criminosa”.78
Ainda segundo o referido autor, os criminosos oriundos das classes
pobres nascem em um ambiente propício a cometer pequenos delitos, que
muitas vezes são vistos como faltas leves. Com o tempo, esse indivíduo se
“profissionaliza” na delinquência e não percebe mais tais atos como reprováveis
ou criminosos, o que lhe possibilita ver o crime como um modo de vida.
Discípulo de Césare Lombroso, um dos criminologistas que mais
influenciaram as escolas criminológicas no Brasil, Ferri deu continuidade a seu
mestre, para o qual a tendência ao crime é patológica, isto é, nasce com os
indivíduos e tal patologia pode ser diagnosticada por características físicas e
mentais, a maior delas, coincidentemente, semelhantes ao biótipo dos povos de
origem africana. A determinação biológica identificada por tais sinais anatômicos
seria hereditária, o que resulta em um pré-julgamento dos indivíduos suspeitos
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FERRI, Enrico. Criminal Sociology. http://www.pinkmonkey.com/dl/library1/digi448.pdf,
acesso em: 25 out. 2017.
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de atos criminosos. Naturaliza-se o crime, pois restrito seu cometimento por
indivíduos primitivos e doentes.
Tais conceitos exerceram uma enorme influência nas escolas de
criminologia do Brasil que teve como presidente Evaristo de Moraes (1871 –
1939), autor dos livros79 que foram tomados como livros didáticos na formação
dos juristas, advogados, forças armadas (civis e militares). Outro autor que
influencia a formação da criminólogos no Brasil e que vem no mesmo diapasão
foi Joaquim Pimenta (1886 – 1963), que” estudava o alcoolismo como fonte
direta da criminalidade e as lutas das famílias e sua persecução na sociedade
sertaneja”.80
No período da última ditadura tais preceitos criminológicos foram
associados à doutrina de segurança nacional que trouxe em seu bojo a
incorporação dos preceitos de segurança voltados para o inimigo interno para o
interior do Código Penal brasileiro e dos sistemas de penalidades,81 conforme os
estereótipos difundidos internacionalmente no contexto da Guerra Fria. Assim,

a formação do policial militar também teve assento sobre bases
doutrinárias fundadas em estratégias de “guerra”, de “combate
ao inimigo”, sob o argumento de sua necessidade da proteção
da sociedade e das instituições, (...). Tais (pré)conceitos e
valores ignoraram a dimensão humana em nome da defesa do
Estado e descuidaram de alguns direitos fundamentais, o que
teve efeitos avassaladores no papel das polícias militares,
permitindo a formação de subculturas de violência, de
arquetípicos policiais, de violação institucionalizada de direitos e
garantias individuais, como no caso da realização das chamadas
“buscas pessoais”, “revistas”, “blitze”, “operações varredura”,
dentre outras ações de legalidade questionável e que ainda
ocorrem rotineiramente, via de regra em desfavor dos pobres e
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De suas obras destacam-se Crianças Abandonadas e Crianças Criminosas (1900); Teoria
Lombrosiana do Delinquente (1902); Ensaios de Patologia Social (1921); Criminalidade da
Infância e da Adolescência (1927); Criminalidade Passional (1933) e Embriaguez e
Alcoolismo.
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OSHIMA, Thais Calde dos Santos. Evolução histórica das escolas criminológicas. Jornal
da
Univem.
Centro
Universitário
Eurípides.
Marília.
in:
https://www.univem.edu.br/jornal/materia.php?id=342
81 PAULINO, Andrea de Souza Silva; BATISTA, Gustavo Barbosa de Mesquita. O conceito
penal do inimigo durante a ditadura militar brasileira. Acta Semiotica et Lingvistica, v.20, nº2,
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das pessoas que moram
vulnerabilidade social.82

em

áreas

de

abandono

e

Se pensarmos em termos históricos, findados os 21 anos de ditadura, a
sociedade brasileira experimenta o retorno do governo civil e a normalidade
constitucional. Embora a perspectiva de reconstrução democrática apontasse
para novas mudanças, elas não aconteceram obstaculizando a instalação de um
Estado de direito. Persistiram as graves violações de direitos humanos, seja nos
agentes do Estado, responsáveis pela preservação e manutenção da ordem
pública, seja nas raízes estruturadas em alguns segmentos da burguesia,
fundada em costumes e manifestos dessa parcela social.
A continuidade da violação dos direitos humanos pelos agentes do Estado
ao longo do período denominado de transição democrática, expressa o
aprofundamento dos padrões da violência, pois aos tradicionais excluídos
socialmente, incorporou os subversivos e presos políticos.
Denúncias de toda sorte de abusos de ilegalidade cometidos pelos
agentes policiais, civis e militares aparecem diuturnamente nos meios de
comunicação: ora, por meio de violências diversas contra suspeitos, presos em
delegacias ou em sistemas penitenciários, ora pela prática de assassinatos e
mortes de líderes de movimentos no campo, crianças, adolescentes, mulheres e
minorias étnicas, além dos linchamentos e justiçamentos privados, como os
perpetrados pelos esquadrões da morte e organizações paramilitares afins.
Contra os mais pobres e miseráveis, assim como contra mendigos e
meninos/meninas que vivem nas ruas, que está “(...) centrada a tese do inimigo,
o ‘suspeito’, ao qual é negada a condição de cidadão cabe-lhe sempre o ônus
de provar que não é ‘bandido’ ou ‘marginal’”.83
A violência utilizada como ferramenta política durante a ditadura apenas
agregou uma justificativa a mais uma conduta atávica da ação policial dos
agentes policiais, civis e militares, contra os tradicionais excluídos socialmente
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e, em especial onde o consenso falha, ou seja, onde há resistência à corrente
política. A banalização da prática da tortura transparece no relato colhido de um
dos entrevistados, quando responde à pergunta sobre evidencias de tais práticas
pelos integrantes do “Kombão”.

é uma história muito, uma história muito falada, assim, duas por
duas ou três vezes eu ouvi a mesma história é relativo a um fato
ocorrido dentro da Kombi, correto, seria isso? de duas a três
vezes eu ouvi essa mesma história ali onde hoje em Uberlândia
você sabe onde funciona o corpo de bombeiros? (Entrevistador:
sim), naquela avenida ali que é a Rondon Pacheco ne na época
assim já... entre o início do declínio do “Kombão da morte” é...
um rapaz que era ladrão contumaz já na cidade muito já
conhecido de todos os policiais militares e além de criminoso
contumaz ele era audaz porque ele sempre evadia fugia das
guarnições policiais militares e ele foi um dos alvos desse
“Kombão da morte” na época e eu me lembro bem do local
porque enquanto a história era relatada mentalmente eu ficava
imaginando que teria acontecido ali onde e a Rondon Pacheco
bem próximo ele foi pego naquele local porque o “Kombão da
morte” na verdade não estava com, não estava com a
identificação da polícia (certo) então quando ele chegou ele não
viu eles chegando ele foi pego bem próximo de onde seria o
onde é hoje, onde seria não, onde é hoje o corpo de bombeiros
e dentro da Kombi ele foi, a palavra correta é eles usaram o
termo que ele apanhou bastante mas o termo que ele foi
barbaramente torturado lá dentro, muito espancamento é com
cassetete, porrada, chutes, eu lembro que um deles comentava
assim de forma até gracejando que o coturno dele de preto ficou,
de preto não, marrom, desculpe que na época coturno marrom
ficou vermelho que ele teve que lavar o coturno em um posto
de gasolina escondido atrás de tanto que ficou sujo ele chegou
lá todo molhado e o pessoal ainda ficava zoando se ele tinha
pego chuva né “choveu para você “ ele teve que praticamente
se lavar e ir em casa pegar uma outra farda e despistou
alegando que a farda tinha rasgado que ficou muito manchada
de sangue tanto que bateu”. (28 jul. 2015)

Observa-se neste relato que a pessoa torturada não teve como se
defender diante da truculência e dos vários métodos utilizados: “barbaramente
torturado lá dentro, muito espancamento é com cassetete, porrada, chutes”, que
sujou de sangue a farda e o coturno do policial que se viu obrigado a trocar de
roupa.
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Além do uso da força na aplicação das práticas de tortura, eram utilizados
também outros instrumentos e técnicas. Os componentes dos grupos de
extermínios receberam treinamentos e os aplicaram no processo de
interrogatório, conforme podemos perceber pela fala do Policial L, no período da
ditadura, várias denúncias de presos políticos descreveram alguns tipos de
instrumentos e aparelhos utilizados nas práticas de tortura: pau-de-arara,
choque elétrico, cadeira do dragão, palmatória, afogamento, corredor polonês,
soro da verdade, temperamento com éter, crucificação, sufocamento, furar poço
de petróleo, latas, geladeira, corda de cristo, churrasquinho, injeção de éter, uso
de animais, “nescau”, empalados, violação sexual, além da brutal tortura
psicológica. Inúmeros são os casos revelados atualmente por vítimas dessas
atrocidades cometidas no período da repressão pela chamada polícia política,
os esquadrões da morte e grupos de extermínio.
As reflexões teóricas que tais práticas suscitaram não conseguem, apesar
de tudo, expressar a banalização da violência de forma tão contundente quanto
o relato de tal prática. Os comentários “até gracejando” demonstram como a
criminologia da punitividade demonstra-se na letalidade que se deduz também
recorrente, pois, se este suspeito torturado não morreu, outros não tiveram o
mesmo desfecho.

Esse não comentaram da morte, foi só do espancamento ele
sofreu que quebrou mão quebrou perna e eu não sei te falar se
esse cara morreu porque nunca houve esse comentário se
houve morte ou não, mas o comentário do espancamento sofrido
dentro da Kombi se me perdoe se eu tiver equivocado se não
me engano mesmo, foi esse crime efetivamente que foi o fator
que deflagrou a denúncia contra o “Kombão da morte” foi onde
eles começam a ter o declínio mesmo foi onde deflagra a
primeira denúncia mais seria a respeito desse “Kombão”.
(Policial L, 28 jul. 2015)

Pelo exposto acima, o problema dessa pessoa tão barbaramente
torturada não ter morrido é que se cria a possibilidade de testemunhar contra
seus algozes que, afinal, tinham ciência de que suas práticas estavam além da
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legalidade, ainda que consentidas, incentivadas e aprovadas pelos altos
comandos da Polícia Militar.
Nesse contexto, há a concretização de tais práticas com a atuação aberta
dos esquadrões da morte, que, atualmente, se travestem de outras técnicas e
passam a ser chamados de ROTAM, Tropas de Elite, grupos de extermínio,
enquanto representantes de uma tradição brasileira construída desde os
primórdios da nação.
Esses exemplos mostram, sem sombra de dúvida, que Estados que
negam vias legais de acesso dos cidadãos às suas instituições, tendem a
extrapolar as barreiras no monopólio do direito de punir. A existência da
corporação e seus atos arbitrários estão diretamente ligados à existência da
marginalidade, sem a qual não teria sentido a atuação das corporações
castrenses. Para Foucault, tais corporações sobrevivem graças ao medo que a
sociedade tem do delinquente, e isso contribui para que aquela “acate” os
“direitos” e exercícios aos quais ela própria não tem acesso:

Sem delinquência não há polícia. O que torna a presença
policial, o controle policial tolerável pela população se não o
medo do delinquente? Você fala de um ganho prodigioso. Esta
instituição tão recente e tão pesada que é a polícia não se
justifica senão por isto. Aceitamos entre nós esta gente de
uniforme, armada enquanto nós não temos o direito de o estar,
que nos pede documentos, que vem rondar nossas portas.
(Foucault, 1979, p. 78)

Assim, a atuação do Estado contra os considerados não cidadãos é
consequência lógica e a ilegalidade ainda se justifica em virtude do
reducionismo. Entretanto, a vida cotidiana tem demonstrado o contrário. São
muitas as explicações encontradas por entes estatais, como as forças armadas,
por exemplo, capazes de legitimar suas ações de ilegalidades e encontrar algum
respaldo, seja no campo do próprio direito, seja na opinião pública.
Nas entrevistas realizadas com os integrantes do “Kombão”, as
justificativas para os atos de ilegalidades vão desde a legítima defesa até a
higienização social, perpassando pela eliminação de “mentes perniciosas”, a
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exclusão dos mendigos e pobres que foram enviados para suas cidades de
origem, vinculados ao clamor público por justiça, sossego e proteção contra os
atos desses “marginais”:

Então nos bairros periféricos, a polícia manda mesmo é para dar
porrada, é para prender, porque todo mundo ali é englobado no
meio dos marginais. Então ali manda se a polícia mais pesada,
(Policial” L”. 28 jul. 2015).

Um fator que, de forma indireta, não somente respalda a atuação da
polícia militar, mas também a agrava é o desejo da população de fazer justiça
com as próprias mãos, torturando, espancando e chegando ao absurdo de
linchar como forma de provocar o próprio Estado por sua ineficiência no combate
à violência. De forma paradoxal, essas atitudes passam a contribuir com os atos
abusivos de ilegalidade à medida que, “ofendidos” em sua suposta moral ordeira,
os policiais partem para a ofensiva segundo uma ordem particular de ação.
O descontentamento social com a ineficácia no controle da criminalidade
e do criminoso por parte do Estado leva a população a querer fazer justiça com
as próprias mãos, como que em resposta à insegurança que sentem e ante a
ineficácia dos poderes públicos, conforme se observa na reportagem que
destaca uma notícia contra um suspeito de estupro: “’PM EVITA LINCHAMENTO
NO BAIRRO LUIZOTE DE FREITAS’. A população aprisionou o indivíduo e
contra ele desferiu chutes e pancadas, o qual não chegou a óbito por
interferência da polícia militar”. (Correio de Uberlândia. 11/01/1989, p. 05).
Quando este não demonstra eficiência na área da segurança pública,
aflora-se o senso de justiça nas pessoas vitimadas ou naquelas que se sentem
ameaçadas pela onda de violência, levando-as ao cometimento de atos
extremos.
Como resposta imediata por parte desse Estado em situações dessa
natureza, é promovida uma mobilização interna do seu corpus bellum, para
atender a esse clamor público por meio da violência, com a repressão e a
eliminação dos suspeitos ou dos considerados criminosos quando a ação leva a
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letalidade imediata, sem passar pelos procedimentos judiciais da ordem
instituída.
Foucault, em sua conhecida obra “Vigiar e punir”, posiciona-se contra
essas motivações públicas, evidenciando que a propagação (sobretudo nos
jornais) dos atos violentos de policiais contra os delinquentes acaba por se tornar
um exemplo para a sociedade:

Foi absolutamente necessário constituir o povo como um sujeito
moral, portanto, separando nitidamente da delinqüência o grupo
de delinqüentes, mostrando−os como perigosos não apenas
para os ricos, mas também para os pobres, mostrando−os
carregados de todos os vícios e responsáveis pelos maiores
perigos. Donde o nascimento da literatura policial e da
importância, nos jornais, das páginas policiais, das horríveis
narrativas de crimes. (Rago et al. 2008, p. 192)

Assim, as narrativas de crime pela imprensa provocam o anseio social por
justiça e eliminação dos criminosos. Esse corpo social moral, tratado por
Foucault revela-se nas reportagens sobre a ação de limpeza pública feita pela
polícia de Uberlândia desde os idos de 1950.
A banalização ação da polícia uberlandense sempre denotou abusos
decorrentes de sua impunidade, garantida por políticas públicas, sob os olhos
complacentes da população. Essa afirmativa pode ser depreendida do recorte
de um jornal local, da década de 1950, que retrata, sem críticas, essa visão
elitista e segregacionista de uma parcela da burguesia uberlandense:

Domingo, às nove horas da noite, acima da linha na rua
Guarany, soldados da polícia espancaram barbaramente um
preto até que ele caiu no chão, tendo sido depois levado pela
“carrocinha”. Disse um vereador que acha necessário o
policiamento da cidade. Mas que espancamentos como este não
estão de acordo com Uberlândia, cujos moços, se precisam de
correção, devem ser procurados legalmente. Terminou por
afirmar que a situação cada vez se agrava entre os soldados e
o povo, pedindo que seu protesto fosse acompanhado de um
pedido de providências (Correio de Uberlândia, nº. 3522.
22/10/1952, p. 1).
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Depreende-se que, sem medidas de controle, a ação policial, nestes idos
de 1950, atingiu segmentos médios da população, como se observa nos
acontecimentos abaixo, rememorados pelo historiador Júlio Cesar de Oliveira,
cuja percepção dos citadinos segue esse mesmo viés:

Essa força militar que causava furor em toda a sociedade,
incluindo a imprensa, também afrontava impiedosamente as
moças de família: as senhoritas Cacilda de Oliveira, que era
professora do Liceu de Uberlândia e da Escola Municipal noturna
que funciona no Grupo Escolar Doutor Duarte, e Terezinha de
Oliveira, foram agredidas por um soldado da cavalaria, de
acordo, também, com os jornais da época. (Revista O
Almanaque, apud Oliveira, 2003, p.38).
A polícia prendeu a vigarista Lúcia Helena do Carmo, solteira e
mãe de três filhos. Lúcia Helena é especialista em dar o golpe
da empregada. A crioula chega numa casa, trabalha três ou
quatro dias e depois desaparece com todo o que puder;
carregando jóias e objetos de valor. Ela foi presa aqui em
Uberlândia e uma parte das jóias furtadas está em poder da
polícia para ser entregue aos seus legítimos donos. Igual a Lúcia
Helena, existem outras vigaristas, que merecem cuidado se
estiverem trabalhando em sua casa. (Correio de Uberlândia,
Uberlândia, pp. 14–5 jun. 1980, p. 2 – grifo nosso, apud Oliveira,
2003, p. 40)

A cidade de Uberlândia, de pretensão “iluminista” — assim denominada
em virtude de suas pretensões progressistas —, nos leva a perceber como a
população era tratada, em especial os negros, vistos como suspeitos e
marginais. Além de sofrerem todo tipo de hostilização por parte de segmentos
burgueses, recebiam os apelidos que depreciavam flagrantemente sua condição
humana, violando os princípios básicos da sua dignidade, de que é um exemplo,
a segregação em determinados espaços públicos daquela cidade, como a do
bairro Patrimônio, local de predominância negra, operários e trabalhadores em
geral. Segundo a notícia do jornal, “a cavalaria trazida pelo prefeito” da referida
cidade, no início de 1950, após uma greve de condutores de veículos” 84 —
considerada pacífica pela imprensa -, tinha como um dos seus objetivos ordenar
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o espaço urbano, dele expurgando os negros e os pobres. Sobre essa população
excluída, Moura e Soares informam:

O bairro Patrimônio foi também um exemplo de Vila Operária,
pois surgiu a partir da construção de casas para os
trabalhadores do Frigorífico Ômega e somente alguns anos
depois, quando a mão-de-obra operária já era abundante, é que
o Conjunto Habitacional Patrimônio foi construído. Assim como
as demais vilas, o Patrimônio não possuía infraestrutura (água,
esgoto, iluminação elétrica, calçamento nas ruas),
permanecendo dessa forma durante muito tempo, de acordo
com seus moradores, que sempre reivindicaram por melhorias,
mas eram deixados ao acaso pelo Poder Público local. (2009, p.
06)

A ausência de políticas públicas nesses bairros mais afastados causou
graves problemas urbanos, onde moradias se aglomeravam e pessoas cada vez
mais segregadas e com condições de igualdade de vida dificultados, pois foram
excluídas dos grandes centros que tinham acesso aos serviços urbanos.

Estas transformações não atingiram a população residente nos
bairros mais afastados da área central, denominados até aquele
momento de vilas ou subúrbios [...] Nesses bairros persistia o
problema da falta de água para abastecer a população; as ruas
transformavam-se em verdadeiros lamaçais nos tempos de
chuva; a iluminação pública era muito precária; os terrenos
vazios viravam depósitos de lixo e entulho; o traçado urbano não
obedecia a critérios técnicos, assim como a arquitetura de suas
habitações (Soares, 1995, p. 130).

Além dessa forma de segregação, sobravam às mulheres os empregos
de domésticas nas casas da elite uberlandense, particularmente às negras, que,
em muitos casos, sofriam hostilização além de serem apelidadas de maneira
pejorativa, o que demonstrava uma clara discriminação por parte dessa elite:

Na maioria das vezes, a questão do preconceito e da
discriminação aparecia entrelaçada com as dificuldades
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advindas da condição de pobreza e de ser empregada
doméstica. As alusões à escravidão e ao trabalho escravo, por
exemplo, apareceram articuladas com as rotinas pesadas
impostas pelo trabalho doméstico. (Silva, 2010, p. 68) 85

Assim, as teses segregacionistas do Brasil Colônia se mantêm quase que
inalteradas, perpassando por toda a ditadura, adquirindo mais impunidade na
década de 1980, através dos esquadrões e, posteriormente, das milícias, que
atuam a partir da década de 1990.
Por outro lado, conforme já referido, a crise dos anos de 1980 que abalava
o país não impactou Uberlândia, mas provocou outro problema: o aumento de
desemprego em outras regiões do país e a intensificação da migração do
nordeste rural para as zonas do centro sul urbana acabaram por provocar uma
migração intensa para a cidade, o que fez emergir a atuação arbitrária da polícia
militar. Esse fato reproduz a exclusão de outrora e intensifica a atuação da polícia
no sentido de coibir o livre acesso desses migrantes. Para a entrevistada, a
policial civil “Ana”:

Começou esses invasores, digamos assim, começou a tomar
conta e gerar desemprego dentro da própria cidade mesmo.
Existe muito dessas pessoas que vêm de outros Estados menos
favorecidos em busca de uma vida melhor. Quando chegaram,
principalmente naquela época, Uberlândia surgia muita indústria
e quando chegava essa população não conseguia trabalho,
então eles ficavam perambulando pelas ruas de um lado para o
outro e nessa época o prefeito então resolveu devolver ao seu
Estado, por isso de certa forma as ruas ficaram limpas. (Policial
“Ana”, 22 jul. 2015)

Observa-se que, embora a policial afirme ser o movimento migratório o
responsável pelos sérios problemas provocados na cidade, ela insiste na tese
de que essas pessoas são invasoras. Ora, quem tinha uma perspectiva
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semelhante, naquela sociedade uberlandense, eram as pessoas já instaladas,
com seus empregos garantidos ou donos de seus próprios estabelecimentos, os
proprietários rurais que dominavam a política e os próprios políticos locais.
A concepção dessa elite fundamenta-se no fato de que a prática policial,
focalizada nesta tese, legitima a atuação do Estado. Este atua contra a desordem
instalada e promove a eliminação dessas pessoas que não integram as relações
sociais construídas, argumento suficiente para justificar os abusos de
ilegalidade.
Portanto, torna-se comum concebermos os bairros periféricos como
incidentes do maior número de moradores vistos como delinquentes, bandidos
e criminosos, pois essas pessoas já são marginalizadas pelo próprio Estado, e
contra elas recaem todas as mazelas sociais pela ausência, em grande medida,
do próprio poder público.
Contra muitos desses moradores de bairros periféricos já estigmatizados
pelo Estado, a atuação do “Kombão da morte” se fez presente e se alimentou do
argumento do combate à violência. Para o Policial “M”, em entrevista concedida
a este autor, referindo-se à década de 1980

Uberlândia, naquela época, estava se tornando uma cidade sem
lei e essa guarnição que foi montada com esses sete homens —
e poucos estão vivos—, foi de essencial importância para a
segurança da cidade (Policial “M”, 02 ago. 2015)

Uma cidade sem lei, como afirmado pelo policial, nos remete aos filmes
de faroeste cujas vilas são invadidas e saqueadas, deixando um rastro de mortes
numa disputa de poder econômico, provocando uma onda de insegurança e
clamor por proteção por parte das pessoas mais frágeis e desprotegidas. Esse
clamor é um aspecto que alimenta o discurso justificador das atrocidades que
esse Estado comete para manter a paz e a ordem social submetendo a
sociedade às experiências de miséria e à garantia dos direitos sociais.
Com o avanço da política econômica do Brasil, na década de 1950, o
município se vê em condições de implantar esses antigos projetos e planos de
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modernização, calcados nos valores morais arcaicos porque vinculados a
preconceito e discriminação.
A Revista Almanaque traz uma reportagem segundo a qual “na década de
1960, tinha tantos anúncios em neon que ganhou o slogan de “cidade dos
luminosos”. Os primeiros arranha-céus se ergueram na Avenida Afonso Pena: o
edifício da Drogasil e o Tubal Vilela. Os desfiles cívicos e carnavalescos se
realizavam nela” (Ano 2, nº 4, fevereiro de 2013, p. 43).
O desejo de modernidade e de progresso enfatizado nos idos 1960 foi um
dos lemas dos segmentos burgueses de Uberlândia (pequenos empresários,
comerciantes e donos de industrias), que já se manifesta desde os fins do século
XIX por ocasião de sua emancipação quando seus projetos se tornaram
vultuosos, resultando na promulgação do Código de Posturas de 1903, o qual
pretendeu regulamentar a vida e o comportamento das pessoas que habitavam
aquele espaço geográfico, tornando-as uma espécie peculiar de homens e
mulheres modernos.
Embora esse desejo de progresso e emancipação social seja comungado
por parte da burguesia brasileira nesse período histórico, a particularidade de
Uberlândia reside no fato de esse pensamento ter produzido uma modernidade
estranha e desvirtuada, haja vista o comportamento de autoridades locais como
o Prefeito Tubal Vilela86, que se apossou do policiamento da cavalaria, instituição
mantida com recursos públicos, para também contemplar seus interesses
particulares, pois a ela já eram atribuídos os deveres — e direitos — de controlar
a vida das pessoas, expurgar do centro os negros e pobres, extorquir e agredir
as mulheres que trabalhavam em casas noturnas. (Correio de Uberlândia,
Uberlândia, n. 3522, p.1, 22/10/1952)
Esse tipo de comportamento demonstra a construção do ideário de
urbanização excludente, de manutenção precária das condições de vida e da
constante repetição da desigualdade social. Analisando essas questões da
cidade de Uberlândia, Mariano entende que:
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Os preceitos estéticos que haviam banhado a cidade e os
pressupostos de higienização do espaço urbano incluíam a
eliminação das velhas e simplórias construções que, bem como
seus moradores, não condiziam com o embelezamento
almejado. Era necessário restringir a ocupação do espaço
central às elites e o oferecimento de serviços urbanos,
secundarizando a urbanidade das áreas do entorno. Estas
características eram parte integrante do projeto de cidade.
(Mariano, 2014, p. 179)

Nesse contexto contraditório, implementa-se o plano de urbanização, a
instalação do seu distrito industrial e a construção da Universidade Federal de
Uberlândia (UFU). Esses fatores, somados à construção de Brasília e à rota de
passagem por Uberlândia fizeram desta um símbolo de progresso. “Sua
economia desenvolve, com expressiva modernização, as fases do ciclo
econômico — produção, distribuição e consumo —, estabelecendo um
intercâmbio comercial de acentuada influência sobre outras áreas e demais
municípios do Triângulo Mineiro”. (Monnet, 2002, p. 127)
Embora a Universidade desempenhe o papel da Ilustração, a de
Uberlândia, em sua gênese, foi criada estrategicamente pela ditadura para
atender aos interesses político-oligárquicos daquele período. Essa elite política,
com o apoio dos intelectuais da cidade, de percepções visionárias e ambiciosas,
contribuiu decisivamente para a criação da UFU. A contradição litoral/interior era
o assunto do momento. A sua instalação concedia a oportunidade de superar a
situação de cidade interiorana e elevar nomes de pessoas locais aos cargos
importantes no governo ditatorial, como Rondon Pacheco, ex-chefe da Casa Civil
do Governo Costa e Silva.
Essa elite chegou a abrir mão de patrimônios pessoais, incentivada pelas
campanhas de doações para a construção da Universidade, símbolo de
progresso e de instalação de novas ideias, o que provocou um sentimento de
pertencimento exclusivo dessa parcela da sociedade: “a universidade era dos
coronéis”.
Na década de 1980, o crescimento econômico em Uberlândia-MG
caminhou num sentido oposto ao restante do país. Enquanto em outras regiões,
a economia e o crescimento demográfico apresentavam um tímido crescimento,
esta cidade foi impulsionada pelos nomes no ramo atacadista (Armazém Peixoto,
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Martins, Aliança, São Jorge, Alô Brasil, Grupo ARCOM), de telefonia (Cia
Telefônica Brasil Central - CTBC) — atual Grupo Algar — além da instalação da
Empresa de Cigarros Souza Cruz.
No entendimento de Valéria Maria Queiroz Cavalcante Lopes87 (2008), a
construção simbólica em torno desses valores ideais teria assentado o esforço
das elites dirigentes para organizar uma rede de convivências, na qual os
interesses emergentes foram tramados a fim de possibilitar a materialização e a
oficialização desses discursos no espaço urbano.
Entretanto, o crescimento de Uberlândia atraiu um número expressivo de
pessoas de várias partes do país, o que provocou um aumento demográfico
atípico, pois a implantação daquelas empresas contribuiu para a geração de
muitos empregos. Embora a oferta de empregos tenha sido grande, não foi
suficiente para atender à expressiva demanda que se apresentou naquele
momento histórico. Dessas migrações e da falta de oportunidades nesse
mercado de trabalho, aparecerem muitos problemas sociais contra os quais o
município não apresentou solução, a exemplo, a não efetivação dos direitos
sociais: oferta necessária de moradia e transporte, maior investimento na área
da saúde e da educação.
Em meados da década de 1980, o Jornal Correio de Uberlândia divulgou
uma matéria que vai ao encontro desse debate: “Favela: um problema ainda sem
solução”. O conteúdo dessa matéria revela o retorno das favelas na cidade e os
problemas decorrentes desse aglomerado de pessoas que convivem com a falta
de estrutura básica na região do bairro Bom Jesus. “Há um expressivo número
de pessoas vindas de vários Estados brasileiros, em especial de Goiás, no afã
de encontrar uma vaga de emprego e lutar por melhoria de vida, como é o caso
da família de dona Clarice e do seu Dirceu Francisco de Oliveira, que está há
dois anos na cidade e a cerca de dois meses se mudaram para a favela da
FEPASA” Situações como essa da família Oliveira, acende o debate sobre a
ausência de políticas públicas e a necessidade de rever aspectos importantes
da vida dos trabalhadores e das pessoas menos favorecidas. Essa ausência tem
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provocado o retorno dessas favelas, as quais já haviam desaparecido no início
da década de 1980, além da ampliação de grupos de pessoas excluídas, aquelas
que se encontram em situação de vulnerabilidade e consequentemente, de
miséria. 88
Essa imagem de cidade progressista idealizada por longos anos, aos
poucos vai sendo corroída pelos problemas sociais que emergem dos lugares
mais periféricos e sem atenção do Estado. Uma imagem que tenta excluir os
trabalhadores, os negros, as empregadas domésticas, fazendo emergir o que
Dantas chama de “o mundo elegante da burguesia”. (Dantas, 2001, p. 25).
Nesse viés, a desigualdade social, a falta de planejamento estratégico e
a ineficiência do Estado provocaram um aumento no índice de violência e de
crimes contra a vida e contra o patrimônio, o que gerou insegurança e medo na
população, motivo para que segmentos burgueses reivindicassem do Estado
uma maior atuação para punir e extirpar as “inteligências perniciosas” e dessa
forma, como em todo setor, “tem que haver uma limpeza”. (Policial “M”, 02 ago.
2015)
Essa dinâmica da cidade acaba por servir como justificativa para a
atuação do “Kombão da morte”, o que se observa na visão do (Policial “M”, 02
ago. 2015):

a migração cresceu muito. Eu acredito que cinquenta por cento
da população de Uberlândia não seja uberlandense. A maioria
veio de fora e entre as pessoas de bem tem as pessoas com
problemas dessa ordem. E a gente não pode se esquecer que
nem todo cidadão que nasce numa cidade de bem seja de bem.
Alguém vai sair da linha. Isso vem acontecendo em grandes
centros, apesar que aqui hoje é um grande centro. Então nós
estamos vivendo hoje como nas grandes cidades, uma guerra
urbana. (Policial M, 02 ago. 2015).

A fala do policial evidencia que o mesmo critério discriminatório apontado
na história das relações sociais brasileiras se mantém na década de 1980, já que
segundo ele, é necessário saber separar as pessoas de bem das outras, e para
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tanto, o conceito: “em uma guerra urbana, só as armas da guerra”. A isso se
somaram o crescimento do tráfico de drogas — o qual, de acordo com o jornal
Correio de Uberlândia89, teve um crescimento diário no ano de 1988, provocando
graves problemas sociais — e o consumo destas, fatores que aumentaram a
vulnerabilidade social dos segmentos mais pobres, já penalizados pela falta de
infraestrutura urbana, e justificaram a atuação violenta e repressora por parte do
Estado.
Conforme já apontado, nesse período é criado o grupo “Kombão da
morte”, sob os auspícios do próprio sistema, como instrumento de repressão e
limpeza social, que funcionava como um dos aparelhos de Estado treinados para
essa repressão e para a atuação em tempos de democracia restrita.
Surpreendentemente, um dos policiais entrevistados, membro do grupo, era
contrário e criticava as ações de abuso da legalidade, praticadas pelo “Kombão
da morte”. Em sua entrevista, afirmou que

aquele grupo era um grupinho de jagunços, fardados, militares,
ah, e na verdade sob ordem do comando, porque vamos ser
hipócritas de dizer que o comando não tinha conhecimento
disso? Com certeza tinha, não sejamos hipócritas em dizer que
não tinha conhecimento daquilo, porque o teu próprio comando
faz uso disso, aliás fazia uso desse tipo de coisa nessa época
porque ele também estava sendo mandado. E estava sendo
demandado por uma sociedade. Ele convivia realmente com
prefeito, com vereadores, pessoas de muito poder aquisitivo e
elas cobram uma reposta efetiva e se a reposta efetiva não vem
através das prisões, ela poderia vir de uma forma muito mais
eficaz para a sociedade; seria o extermínio desses seres
cancerosos que estavam infiltrados dentro da sociedade,
entendeu? (28 jul. 2015)

Quando o policial considera que a sociedade equivale aos donos do poder
e afirma que são estes que solicitam uma ação mais efetiva, atesta claramente
que eram os mandatários da cidade quem solicitava o extermínio, o que explica
parcialmente sua crítica aos fatos expostos.
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É sabido que as forças armadas fazem uso dos soldados e daqueles de
menor patente para o exercício das atividades de extermínio. Nessas
organizações fechadas, o policial se forma para exercer suas atividades num
ambiente de lealdade conformista: seus membros permanecem ou porque não
querem decepcionar o corpus bellum ou por medo das sanções, de maneira que
se conformam, embora muitos deles se decepcionam após frustrações advindas
das idealizações contrariadas pela realidade vivida no trabalho diário. Esses
fatos encerram os sentimentos de contrariedade do policial “L”, referindo à forma
discriminatória como é aplicada a lei.

Se ela efetivamente não funciona que se cobre dos nossos
políticos uma efetivação de uma lei, não que se prenda a pessoa
por mais tempo, não vejo dessa forma também, não vejo que
resolva, mas algo que seja mais efetivo que seja discutido algo
que seja mais efetivo para essa mudança social e essas
mudanças são muitas em várias instancias e em vários pontos,
de cima para baixo, de baixo para cima e em todos os
patamares, não vou discutir aqui sobre prisão com você, uma
vez que vivemos em uma sociedade com uma série de outros
problemas e, então desde fatore psicológicos a fatores sociais
vai levar as pessoas a cometer o crime. (....). Aquele que se
sentir cobrado e vem a polícia não cumprindo a ordem dela por
fatores demandados de superiores, de políticos de que tem
poder, vai querer cobrar e vai começar uma revolta generalizada
já há dessa forma, como as pessoas dizem, a polícia não prende
o rico ou a lei não funciona para quem tem dinheiro somente
para pobre, preto. (28 jul. 2015)

Nessa perspectiva, delineia-se o surgimento do soldado moderno como
algo que se fabrica (Foucault, 1987, p. 160), pois, na construção de sua
subjetividade, ele aprende a obedecer de forma automática, de modo a não
admitir resistências ao que lhe é imposto, renunciando à sua vontade para ficar
na expectativa de cumprir o que lhe foi mandado realizar, mesmo que suas
concepções peçam o contrário.
Para França, no entanto, na maioria dos cursos, a pedagogia militarista
nas PMs atrela-se a uma forma de profissionalizar seus alunos voltada para o
sofrimento físico e psíquico, como mote orientador da construção de uma
vontade bélica de proteger a sociedade, de acordo com a crença policial, o que
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se torna legítimo na concepção de todo o grupo ao longo dos anos de formação
e exercício efetivo. (França, 2015, p.146)
A organização militar atravessa uma cultura institucional que valoriza o
senso de missão, a hierarquia e a disciplina, intrínsecas ao modelo militar e uma
cultura das ruas cujos traços mais marcantes são o isolamento, a solidariedade
interna, a suspeição, a estereotipação, o cinismo, o pragmatismo, o machismo e
a valorização da ação, da juventude e da virilidade num totalitarismo moderno.
Nesse processo, constrói-se uma honra baseada numa “ética extrínseca”,
contrária àquela da Antiguidade, pois no caso do soldado moderno desenvolvese nele um “espírito de corpo”, (...) que permite a eliminação física não só dos
adversários políticos, mas também de categorias inteiras de cidadãos que, por
qualquer razão, pareçam não integráveis ao sistema político”. (Agamben, 2004,
p.13).
Esses fatores impedem a mudança na estrutura da corporação mantida
numa situação de justiça que não funciona — policiais matando com
impunidades e políticas públicas não protetivas do cidadão — e, mais uma vez,
evidencia a atuação truculenta do Estado.

4.2 Formação e atuação da polícia na democracia restrita

As ações policiais de extermínio, em muitas cidades do país, são
caracterizadas pela força letal, quer seja, o uso excessivo de força por parte da
polícia, em sua maioria, com execuções sumárias, cuja escalada é justificada
pelo aumento dos crimes.
O Policial “M”, em um trecho de sua entrevista, conta-nos que essa força
letal sempre existiu e ela se justifica para revidar as “agressões injustas” sofridas
por eles, como podemos depreender de sua fala:

Infelizmente teve gente que destoou da normalidade, mas a
maioria trabalhou corretamente e revidou a agressão imposta à
altura do que merecia ser feito. Houve excesso? Houve, porquê?
Numa situação dessa nem sempre você pode trabalhar dentro
da lei. (Policial “M”, 02 ago. 2015)

172

O uso dessa força revela que a violência abusiva e desproporcional à
ameaça recebida aumentou consideravelmente nos anos 1990, colocando em
risco a vida do cidadão, bem como a dos próprios policiais. Na maioria das vezes,
as mortes dos policiais ocorriam quando estes encontravam-se fora do exercício
regular da sua profissão, popularmente entendido como “à paisana” em
atividades complementares a suas rendas.
De acordo com a pesquisadora Adriana Loche90, “se a polícia mata mais
do que fere, isto nos sugere que não são considerados os princípios de
razoabilidade e de necessidade da ação. Mesmo em um caso de resistência
armada, por parte de delinquentes, cabe à polícia eliminar a resistência e não
quem resiste".

Modelo disciplinar versus Direitos humanos
As entrevistas com os componentes do “Kombão da morte” nos levaram
a entender que não só essa visão da cultura política sobre a atuação da polícia,
mas o próprio ambiente no qual são formados e toda a cultura que recebem no
processo de treinamento e atuação diária, têm sido fatores que dificultam o
exercício dos direitos humanos, criando um ambiente propício de rejeição a
estes. Nesse sentido, afirma Lopes et al:

É nesse ambiente que é gerada a cultura policial, isto é, o
conjunto de valores, crenças e regras informais que orientam o
modo como os policiais enxergam o mundo social e o modo
como deveriam agir nele. Nesse sentido, a resistência dos
policiais aos direitos humanos guardaria relação não apenas
com o contexto político e cultural mais amplo da sociedade
brasileira, mas também com as especificidades de uma cultura
ocupacional que pode ser encontrada em forças policiais de
diversas partes do mundo. (Lopes et al., 2016, p. 323)
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A atividade militar diária sempre exigiu dos policiais de baixa patente que
enfrentassem a realidade e os confrontos, cumprindo a lei, o que, na prática,
acabava levando-os a decidir como e quando agir, resultando em atos de justiça
sem julgamento. Segundo Skolnick91, as pressões por eficiência induziriam os
policiais a resolverem os crimes e realizarem prisões, independente do respeito
às regras que visam impor limites ao desempenho dessas funções.

Os policiais da linha de frente não se orientam primariamente
pela lei e sim por um estoque de conhecimento informal que
comporia a cultura organizacional da polícia. Esse estoque de
conhecimento seria formado por teorias sobre a origem e a
natureza dos criminosos, métodos próprios de investigação e por
uma série de outros conhecimentos aprendidos informalmente e
que contrastam fortemente com os valores e comportamentos
formalmente prescritos pela organização. (Skolnick 2011)

A exemplo disso, temos a fala do policial “L” para o qual a rejeição dos
direitos humanos na corporação se deve em especial aos policiais de formação
mais antiga, para os quais esses direitos são um entrave no combate à violência
e à criminalidade.

Os mais antigos entraram numa época que, vamos colocar
assim, num entre aspas, se entregava um bastão na mão, falava
assim: bate ali, se você fosse um bom batedor, um bom
espancador e tivesse uma técnica boa de conseguir retirar do
cidadão através da porrada, embora ele confessasse de onde
estava o crime, ou produto do crime, ou que ele fez, estava
perfeito. (28 jul. 2015)

Esses integrantes há mais tempo na corporação estão intrinsecamente
ligados à cultura policial do uso da força e da letalidade como instrumentos para
coibir o avanço da criminalidade. O policial “Y”, também atuante em operações
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de rua, em uma entrevista de data posterior à da primeira (20 jul. 2015),
assegurou:

Há uma resistência maior dos policiais mais antigos porque a
gente vem de uma época onde a polícia era respeitada, você
tinha total respeito contra os marginais, não tinha essa inversão
de valores. Hoje em dia, a polícia está praticamente engessada
porque não pode fazer nada e vem um “punhado” de coisas
contra o policial. O marginal vai ser processado e logo estará na
rua; e dentro da polícia, as leis são aplicadas de verdade e são
muito rígidas. É mais fácil o policial ficar preso do que o bandido.
(Policial “Y”, 17 nov. 2017)

Esse pensamento quase unânime na corporação castrense, denuncia a
prática dos policiais de rua que tendiam a valorizar mais os resultados que os
meios, conforme se depreende da fala do Policial “Y” (20 jul. 2015). Em razão
disso, a aceitação das normas de direitos humanos tornou-se menos comum
entre aqueles do que entre outros de maior patente, principalmente quando se
tratava de política de redisciplinarização da polícia militar e ruptura com o modelo
de criminalização e de repressão. Consoante a opinião do policial “L”,

Então, no quesito também formação, fora a formação intelectual,
que era a formação mesmo da forma de trabalhar, você pensa a
dicotomia gigantesca que existia entre você estar formando uma
pessoa, em 1999, para poder atender ao cidadão com
qualidade, presteza, com educação, tendo que trabalhar
subordinado a um cidadão que a vida inteira aprendeu que ele
tinha que bater, que ele não podia conversar, não podia andar
na sombra porque, além dessa formação pesada que era dada
a esse policial, ele também sofria essa pressão interna pelo seu
superior, porque quem regia a polícia era o antigo RDPM92. (28
jul. 2015)

Desta feita, a transição da ditadura para a democracia restrita foi marcada
por denúncias de abuso policial e pela atuação de movimentos sociais que
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colocaram a dimensão civil dos direitos humanos na ordem do dia. (Caldeira,
1991; Adorno, 1998)
Percebe se, nas falas de alguns entrevistados, certo arrependimento,
caracterizado por um desejo de considerar os direitos humanos e apresentar à
sociedade outra visão da polícia, acentuando que as funções e as atribuições do
policial militar vão além do uso da força e da violência, justificadas pela
necessidade de higienização social:

Uma expressão que é muito utilizada para nós nos cursos de
aperfeiçoamento que fazemos por parte dos nossos superiores,
os quais têm esse interesse em ver essa polícia nova, que
trabalha diretamente com isso, eles sempre dizem que somos
os “pedagogos da cidadania”. Eu prevejo, num futuro, assim,
uma polícia muito, mas muito diferenciada. Olhando para trás,
assim, uma triste lembrança do que foram esses períodos onde
o marginal era visto como se fosse um lixo a ser removido. Uma
outra expressão que você pode utilizar, eu gosto dos
“pedagogos da cidadania”, mas eu já ouvi, por exemplo,
superiores na época que eu entrei, já com muito tempo de
formação, dizer que nós éramos os lixeiros da sociedade.
(Policial “L”, 28 jul. 2015)

Contudo, essa visão se restringe apenas ao discurso. Grande parte dos
policiais, dentre eles os componentes do “Kombão da morte”, considera que tais
direitos são para os “manos”, em referência aos encarcerados, suspeitos,
marginais e seus familiares. Referindo-se aos direitos humanos, o Policial “Y”
(17 nov. 2017) salienta:

É muito bonito no papel, mas eu sou totalmente contra porque
hoje em dia a gente vê que ele só beneficia o marginal e é
totalmente contra a polícia. Houve uma inversão de valores
muito grande. Há muita disciplina voltada para os direitos
humanos e eles repetem sobre o que pode acontecer, sobre o
crime que você está cometendo.

Essas vozes criticam os organismos de defesa dos direitos humanos,
alegando que se preocupam apenas com o lado dos indesejados, para os quais
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não resta outra solução senão a prisão ou a morte. Sustentam seus argumentos,
afirmando que, em nenhum momento, os organismos em defesa dos direitos
humanos se comovem com a dor daqueles que perderam um policial em
situações reais de confronto. Para Marcos Paes, policial do 9º BPM do Rio de
Janeiro:

Direitos humanos do cara que morreu trocando tiros com a
polícia...? Direitos humanos têm que ser para os dois lados.
Quem vem defender os direitos de uma família desamparada
como a do sargento morto no Morro do Turano? — pergunta,
referindo-se ao assassinato do sargento Jorge Luís Tedesco de
Carvalho, 34 anos, por traficantes, na madrugada de quintafeira. (Araújo, 2007, p.125)

Segundo o policial “L” (28 jul. 2015), a aceitação dos direitos humanos
não é uma questão fácil de se resolver, pois “isso não vai mudar da noite para o
dia. Nós temos ainda um resquício de pessoas que vieram com uma formação
ainda atrás e que estão próximos de se aposentar, mas que estão aí, algumas
em posição de comando”.
Concebe-se que, para além de uma obrigação moral, “matar bandido”
aparece como uma obrigação funcional do policial, enquanto “cidadão cumpridor
de suas atribuições”,93 operando certa manutenção de hierarquia, assim, o
policial, ao se construir em oposição ao bandido, precisa demonstrar “força”
antes que este o faça, constituindo-se a partir de um lugar de superioridade nas
relações de poder e reforçando a importância do papel da corporação policial.
Para Arruda Campos,

Aplica-se o Código Penal contra os delinquentes que violam as
normas garantidas pela polícia. Raramente, porém, sabe-se de
alguma autoridade policial punida pelas violências perpetradas.
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A própria Constituição Federal, na parte em que cerceia o campo
de ação dos agentes policiais, submetendo-os a direta
fiscalização do judiciário, poucas vezes encontra quem, por
sistema, se dê ao trabalho de executá-la. O que há, nessa parte,
é o relaxamento geral. Para que a polícia não seja
desprestigiada, muitos juízes permitem que ela tome o freio nos
dentes. (Campos, 1959, p. 84)

Logo, como se trata de uma corporação, o judiciário se molda aos
interesses das elites e das castas militares. Raramente os suspeitos têm quem
os defenda, o que pode ser inferido a partir dos inúmeros pedidos de habeas
corpus,94 impetrados pelos advogados dativos ou defensores públicos, negados
pelos julgadores. Esse remédio constitucional, o habeas corpus, não existe;
trata-se de mera ficção jurídica.
Historicamente, tem-se percebido o antagonismo entre a cultura policial
do uso da violência ligada à ordem e à autoridade e os direitos humanos,
condição que deslegitima direitos civis e dificulta a incorporação destes às
atividades policiais. Parte dessa dificuldade se deve, também, à cultura política
nacional que valoriza o uso da violência policial como resolução de conflitos
como resolução de seus anseios pelo fim da criminalidade, conforme relata o
policial L,

Eu vou querer que a polícia cumpra a remoção do meu veículo,
vamos colocar uma coisa mais simples, a remoção do meu veículo
porque ele está estacionado em um local errado, mas eu quero
que ela mate o rapaz que furtou o meu relógio enquanto eu
passava ali pela rua ou que apontou a arma para mim para roubar
minha carteira e dinheiro, é bem estranho então eu quero que ela
aja de uma forma mas não quero que ela aja de outro. (28 jul.
2015)

94

A Defensoria, então, ingressou com um pedido de habeas corpus perante o Tribunal de Justiça
do Estado (TJ-SP). Após negativa, novo habeas corpus foi oferecido ao Superior Tribunal de
Justiça (STJ), que também negou o pedido, apontando que, por se tratar de recurso contra
decisão liminar, não competiria ao órgão a análise antecipada da questão, conforme previsto
pela Súmula 691/STF. Réu pobre não pode permanecer preso apenas por falta de condições de
pagar
fiança.
Jornal
Justificando.
11
de
Outubro
de
2016.
De
http://justificando.cartacapital.com.br/2016/10/11/reu-pobre-nao-poder-permanecer-presoapenas-por-falta-de-condicoes-de-pagar-fianca> Acesso em: 08 dez. 2017.
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Os métodos alternativos de resolução de conflitos, como são
característicos dos modelos liberais, e muito utilizados pelas corporações
militares — por se constituírem de meios mais rápidos e “eficientes” —, nascem
para atender as demandas sociais em ações de repressão contra pessoas com
perfis considerados criminosos. Para Lopes,

O trabalho brasileiro pioneiro no estudo da cultura policial é a
pesquisa qualitativa de Paixão (1982) sobre a Polícia Civil da
Região Metropolitana de Belo Horizonte. Nesse estudo, o autor
descobriu que os policiais da linha de frente não se orientam
primariamente pela lei e sim por um estoque de conhecimento
informal que comporia a cultura organizacional da polícia. Esse
estoque de conhecimento seria formado por teorias sobre a
origem e a natureza dos criminosos, métodos próprios de
investigação e por uma série de outros conhecimentos
aprendidos informalmente e que contrastam fortemente com os
valores e comportamentos formalmente prescritos pela
organização. (Lopes et al, 2016, p. 319)

Esse modelo atual de polícia militar, produzido no limiar do Golpe de 1964,
implantou-se como força auxiliar do exército, que tem uma origem autoritária.
Mesmo com a abertura democrática, a integração entre as forças armadas e o
judiciário permaneceu, trazendo graves consequências para a transição política
e para o desenvolvimento da justiça de transição no Brasil. O Status quo dos
mandatários do poder no período da ditadura foi mantido e os instrumentos de
instauração de uma justiça plena foram minados.

4.3.

O julgamento dos militares nos tribunais de júri: as fragilidades e
resistências nas condenações judiciais

O período de abertura democrática está inserido no contexto histórico de
ascensão do consumo e do tráfico de drogas em nosso território, colocando o
Brasil numa situação semelhante aos maiores países latino-americanos
consumidores de cocaína, o que ensejou uma nova política de combate ao tráfico
e ao crime organizado, exigindo, assim, uma postura de enfretamento por parte
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da polícia, guardadas as devidas proporções, semelhante as praticadas no
período da ditadura.
Em Uberlândia-MG, não foi diferente. Em meados de 1980, os jornais
locais

noticiavam

diariamente

o

aumento

de

uso

de

drogas

e,

consequentemente, de tráfico. É o que depreendemos de uma reportagem do
Jornal Correio de Uberlândia, cuja noticia afirmava que o Delegado da cidade
pretendia pôr fim ao tráfico de drogas, em virtude da onda de violência e de
mortes na cidade. (Correio de Uberlândia, 09 de fevereiro de 1989, p. 04). Para
isso, requereu da polícia militar uma atuação mais intensiva, o que prontamente
foi atendido pelo Comandante do 17º Batalhão de Polícia Militar, o qual designou
cinquenta Policiais Militares para atuarem nas entradas das escolas, locais de
possíveis focos de uso e tráfico de drogas.
Para o Delegado, o aumento nos índices de violência na cidade se devia,
naquele momento, ao expressivo número de usuários e traficantes de drogas
bem como pelos furtos e roubos, muitas vezes sem punição, o que demandava
da polícia militar uma atuação com maior rigor e eficiência.
Esse pensamento é herança daquelas forças repressivas criadas para
perseguir escravos, reproduzidas na ditadura e intensificadas nesse período
histórico pós-ditadura, com o assassinato de outros segmentos sociais, como os
jovens, negros e/ou moradores das periferias, além dos suspeitos em geral.
Essa nova realidade requereu do militar um treinamento e identidade
profissionais semelhantes aos das forças armadas: o enfrentamento para a
guerra, naturalizando o confronte e as mortes, muitas vezes até de inocentes,
sob o discurso de se tratar de uma situação de confronto constante.
Do ponto de vista policial, como já declinado anteriormente, a guerra é
contra o bandido, o marginal, o traficante, com os quais se aliam os inocentes de
uma determinada região geográfica e são arrastados para essa guerra, cujos
confrontos se acirram e são marcantes nas periferias das cidades.
O jornal Correio da Manhã,95 do Rio de Janeiro, em sua edição de 5 de
julho de 1909, descreve a favela como o locus do mal: “o lugar onde reside a
maior parte dos valentes da nossa terra, e que, exatamente por isso — por ser

95

Jornal Correio da manhã, 5 de julho de 1909 in MATTOS, Romulo Costa. Aldeias do Mal.
Revista de História da Biblioteca Nacional, n° 25, outubro de 2007.
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o esconderijo da gente disposta a matar, por qualquer motivo, ou, até mesmo,
sem motivo algum —, não tem o menor respeito ao Código Penal brasileiro nem
à Polícia”. Tal observação nos leva a refletir sobre a forma como a sociedade
segrega essa parcela de cidadãos, imprimindo-lhes a responsabilidade pelas
mazelas do mundo, pelo aumento do índice de criminalidade e de insegurança
pública.
Nesses ambientes são corriqueiros os confrontos, lugar de extremo
estresse. O policial se vê numa condição de perigo, sujeito à morte. Alega viver
numa situação de baixa remuneração, de desprestígio junto aos seus superiores,
de descrença no sistema jurídico que não pune o delinquente e sem apoio
financeiro do Estado.
Esse pensamento ganha terreno e é bem comum no meio dos policiais de
menor patente que se veem numa relação e num sentimento de pertencimento
a um grupo com ideias comuns. Formam uma irmandade, o que favorece o
espirito de corporativismo e impede que um denuncie o outro em situações de
violação dos direitos humanos, de execuções ou extermínios, prevalecendo a
situação de indiferença diante das atrocidades que cometem.

Entraves para as condenações - a justiça a serviço do crime

Julgar e condenar um militar por crimes cometidos no exercício de suas
profissões não são tarefas fáceis; a exemplo, temos a Lei 6683/1979, também
conhecida como Lei da Anistia, cujo projeto original seria anistiar os opositores
políticos, acabou por beneficiar e garantir uma irrestrita e prévia anistia aos
militares torturadores, criminosos de lesa-humanidade, contra os quais não
houve a punição dos atos que cometeram de abuso de ilegalidade porque a
ditadura não reconheceu a tortura como crime, abrindo um grave precedente
jurídico: ela naturaliza e legaliza a tortura de Estado.
Os crimes praticados na ditadura por agentes públicos, principalmente
pelos agentes das forças armadas, e os cometidos pela geração de policiais da
democracia restrita, se mantêm impunes em muitos casos porque a Lei da
Anistia os perdoou tanto no pretérito como os que ainda serão praticados. A
exemplo da impunidade desse corpus bellum, tem-se o referido “Kombão da
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morte”, que viveu na “clandestinidade” em pleno período de abertura
democrática, permanecendo até os anos de 1995 sendo que apenas dois
militares foram excluídos, mas livres da pena de prisão. Mesmo quando se
consegue abrir um processo, em decorrência da ousadia e coragem, apesar do
medo da retaliação, a impunidade e a conivência dos poderes judiciários se
manifestam, do que é um exemplo o relato do citado Policial L:

eu acho, que vou te falar a verdade quando começam as
denúncias e os processos começam a surgir há praticamente uma
extinção. Não se fala disso. Após, quando eu entro na polícia esse
assunto corriqueiro e começa a surgir porquê? Os processos já
estavam encerrados, havia ocorrido já as exclusões de quem já
tinha sido realmente pego e apontado, na época, aqueles que
escaparam ilesos das denúncias por não ter seus nomes citados,
ficaram lá na suspeição sendo apontados. (28 jul. 2015)

Essa “clandestinidade” ocorre porque cria-se uma rede protetora de
organismos internos, como as corregedorias das polícias, as quais, em
processos judiciais, providenciam os aditamentos nas peças processuais,
apontando elogios aos colegas e reforçando, positivamente, as atuações e os
atos de bravura dos militares acusados.
Outro fator que dificulta a condenação dos militares acusados dos crimes
de tortura era e ainda é a credibilidade da vítima, quase sempre colocada sob
suspeição quando interrogada nos julgamentos. Ela passa a ser vista como
“mentirosa”, equivocada provocando nos jurados um sentimento de descredito.
Como a tortura é um crime sem testemunhas, cabe à vítima o ônus da prova.
A impunidade se deve a outros fatores; dentre eles, a falta de denúncia
por parte da população, por medo de represália ou porque muitos investigadores
concordam com os métodos de tortura e morte empregados pelos policiais
militares, não dando prosseguimento às questões processuais básicas que
auxiliariam nas denúncias por parte do Ministério Público.
No caso explanado acima do jovem negro suspeito que foi torturado até
quase a morte, qualquer denúncia demanda muita coragem, conforme
transparece no já citado relato do policial L,
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porque até o momento, ah, não existia denúncias a respeito. Via
se os mortos, sabia se, entre aspas, efetivamente que eram eles.
Então estava ótimo. Quando do espancamento desse rapaz,
então, presumo que nessa época, eu sei que ele não morreu
porque eles disseram, mas presumo que ele deve ter
denunciado, ou alguém com dó, ou mais coragem, deve ter feito
a denúncia, foi onde começam as primeiras denúncias contra o
“Kombão da morte” mesmo.

Mesmo quando alguma punição é atribuída aos policiais que cometem
semelhantes crimes como os do “Kombão da morte”, ou até mesmo em
decorrência de suas próprias bravatas, sobre o cometimento dos abusos da
legalidade, a corporação lhe garante a possibilidade de uma vida tranquila e até
mesmo de tentar tornar-se novamente “respeitado”, ou respeitável, para, quem
sabe, voltar a comandar uma outra unidade, conforme se deduz da
rememoração sobre o caso, referindo-se a uma terceira pessoa:

Este outro, o segundo, eu cheguei a trabalhar, ele chegava
comentar isso de forma a orientar que na época ele tinha feito
isso mas que não era interessante que nós o fizéssemos porque
isso quase custou a ele a carreira, então eu não sei se a tentativa
era se vangloriar por ter sido um policial violento ou “bam bam
bam” na época dele e viveu um polícia mento mais calmo, mais
tranquilo, que era o que ele apresentava naquele período de
trabalho mas usava isso de forma a pedir que nós não o
fizéssemos aquilo do qual havia custado a carreira dele que não
era uma coisa legal e que, se nós tivéssemos de fazer qualquer
coisa relativo aquilo, existia meios de se fazer sem que nós nos
comprometêssemos, Entendeu? De uma forma ou outra não há,
talvez fosse uma tentativa de reviver esse período mais de uma
forma mais tranquila, mas chegar e chamar efetivamente, nunca!
Talvez fosse lançar uma semente de um futuro grupo, alguma
coisa neste aspecto, entendeu?

Outro fator é por fragilidade das provas testemunhais que geralmente são
os próprios policiais que vivem num ambiente corporativista e o espirito de
irmandade os protege. Isso revela um alto índice de absolvição desses
acusados, quando e se chegam a ser julgados nos tribunais de júri. No
entendimento de Ribeiro,
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Quando vítimas de um crime, os indivíduos tendem a temer a
ação policial, rechaçando-a, procurando resolver seus conflitos
em âmbito privado. Um indicativo desse fenômeno são os dados
que podem ser extraídos dos suplementos de vitimização e
justiça da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, incluído
nos anos de 1988 e 2009. Em quase 20 anos, a taxa de
reportagem de crimes como agressões e furtos/roubos à polícia
não cresceu substantivamente. Entre as razões mais
comumente apontadas para esse procedimento são o descrédito
na polícia e o medo de represálias, sendo que o último item foi
um dos que mais cresceram como justificativa para não
acionamento da polícia nos crimes mencionados. (2013, p. 197)

Esse medo tem provocado grande desconfiança por parte dos familiares
em relação a possíveis retaliações da polícia. Não se pode esquecer, também,
do estigma difundido em comunidades: quem se relaciona com policiais é “X-9”,
o que serve como argumento para que as testemunhas não compareçam nas
delegacias e relatem o que de fato sabem sobre as execuções presenciadas.
Já o Ministério Público, titular das ações penais públicas e do direito de
acusar, tem encontrado, também, obstáculos para oferecer as denúncias dos
crimes cometidos por policiais, o que revela a prática, quase corriqueira, de pedir
a absolvição dos acusados, sob o argumento de que não há provas suficientes,
alterando a tipificação dos crimes contra a vida: de dolosos para culposos.

Depois que ele conseguiram permanecer na corporação porque
não houve uma forma de incriminá-los, quando a coisa fluiu é
que entre a tropa as pessoas já sabiam que existia isso mas não
tinha como provar é que acabavam comentando e revivendo
essas histórias novamente e após ter passado, vamos colocar
assim, o perigo da exclusão e o processo encerrado é que
alguns chegavam a comentar, né que houve esse período,
inclusive alguns, um deles pelo menos com que eu trabalhei
chegou a comentar, um ficava mais calado, sabia que ele havia
participado pelo comentário dos outros, ele jamais citou alguma
coisa. (Policial “L”, 28 jul. 2015)
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Outras vezes, invocam o artigo 2396 do Código Penal brasileiro de 1942
para descriminalizar as condutas pelas chamadas excludentes de ilicitude.
Outros fatores — a inércia e a lentidão no trabalho do policial, a burocracia
na feitura das peças internas, como as guias, os laudos e as correspondências
— têm dificultado a produção de um Inquérito Policial (IP)97 que traduza a
verdadeira situação vivida pelos policiais e suas vítimas na cena do crime. Essa
peça, de grande importância para a produção do Processo Criminal, muitas
vezes é alterada, adulterada e modificada, o que compromete ainda mais o
trabalho dos Promotores de Justiça no pedido de condenação pelos crimes
dolosos por parte do corpo de jurados.
Em situações de julgamento dos crimes dolosos contra a vida, cometidos
por policiais militares, a imagem da vítima tem sido apresentada nos tribunais de
júri de maneira negativa para dirimir a culpabilidade dos agentes. E esses
estereótipos acabam se transformando em tipos ideais paradigmáticos por
comparação, contra os quais recaem a acusação social baseada em sua origem,
nas regras de experiência social e no incremento da opção criminal, pelos quais
são tipificados ou incriminados (Misse, 1999, p. 21).
A acusação dessas práticas imorais e criminosas por parte das vítimas,
quando apresentada num julgamento, provoca uma reação forte nas pessoas
que compõem o tribunal do júri, pois essas práticas passam a ser vistas como
aberrações individuais, o que desenvolve uma reciprocidade negativa. É
exatamente essa provocação que querem os defensores dos policiais indiciados.
Os jurados se colocam no lugar do policial que “defende” a sociedade, enoja-se
do comportamento da vítima já intitulada como criminosa, aceita a linha de
defesa do advogado e inocenta o acusado.

96

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
I – “em estado de necessidade”; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II – “em legítima defesa”; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III – “em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito”. (Incluído pela Lei
nº 7.209, de 11.7.1984)
97 Tem-se por inquérito policial todo procedimento policial destinado a reunir os elementos
necessários à apuração da prática de uma infração penal e de sua autoria. Trata-se de uma
instrução provisória, preparatória, informativa, em que se colhem elementos por vezes difíceis
de obter na instrução judiciária, como auto de flagrante, exames periciais, etc. MIRABETE, Júlio
Fabbrini. Processo Penal. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1994. p. 135.
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Dos policiais envolvidos no “Kombão da morte”, apenas dois foram
julgados e expulsos da corporação. O Policial “M” (02 ago. 2015) sofreu um
processo administrativo e uma ação penal no exercício de suas atividades no
período de existência do referido grupo. Revelou-nos: “respondi tanto na justiça
militar quanto na justiça comum, fui absolvido na justiça militar. Na justiça
comum, recorri e por pouco eu não fui condenado. No meu entendimento, a
justiça achava que eu tinha que ter morrido, porque sendo eu um policial, estava
plenamente preparado para morrer e não para me defender”.
Embora a justiça veja como excesso as mortes provocadas pelo referido
militar, este foi absolvido, o que corrobora a tese da impunidade e a fragilidade
das provas para levar o acusado à condenação, conforme se verifica em sua
fala:

A justiça viu como excesso, mas não houve excesso porque
houve o assalto, eles balearam uma pessoa, um trabalhador do
supermercado que estavam na porta. Quando nós chegamos
eram quatro assaltantes, três homens e uma mulher. Cada um
correu para um lado e eu sai atrás de um e nós trombamos frente
à frente, distância de dois metros. Trocamos tiros à distância de
dois metros. Tanto ele quanto eu. (Policial “M”, 02 ago. 2015)

A absolvição, nesse caso, está ligada à cultura do herói vingador, figura
que defende a sociedade da criminalidade. Para o referido militar, o grupo
“Kombão da morte” era necessário: uma ação em defesa da sociedade, mesmo
num contexto de adesão voluntária do Brasil ao Sistema Interamericano de
Direitos Humanos na década de 1992, além de reconhecer a jurisdição
contenciosa da Corte Interamericana assumindo o compromisso de aceitar as
suas decisões como obrigatórias e de pleno direito com julgar e punir as graves
violações de direitos humanos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho desenvolvido nos apresentou alguns desafios. O tema, além
de sua complexidade, é demasiado espinhoso, principalmente pelas revelações
obtidas em entrevistas com o grupo “Kombão da morte”, encarregado de sanar
os problemas da violência com a eliminação de cidadãos comuns, pontos que
foram se evidenciando após as pesquisas, o que nos levou a perceber que a
questão da letalidade policial está muito mais intrínseca na sociedade do que se
revelava no início da pesquisa.
A pesquisa oral nos impressionou, principalmente nos momentos em que
os policiais revelavam as atrocidades cometidas em nome da segurança pública
e em defesa dos interesses de alguns segmentos burgueses.
Como defensores de direitos humanos, é impossível não nos
sensibilizarmos diante da revelação sobre as torturas pelas quais passaram as
vítimas, em sua maioria, inocentes, recebendo, muitas vezes, a pecha de
marginais, delinquentes, “lixo” social, com o apoio e o incentivo de grupos da
sociedade sedentos por “justiça” a qualquer preço.
O primeiro capítulo desta tese propôs compreender a atuação do Estado
com a institucionalização do seu braço armado — o grupo de extermínio
chamado de “Kombão da morte”, sua gênese e a constituição de sua força
coercitiva na cidade de Uberlândia-MG, nas décadas de 1980 e 1990, em grande
medida —, capitaneado pelos anseios de segmentos burgueses daquele
município, para os quais o combate à violência deveria ser feito a qualquer preço,
inclusive pela exterminação dos “indesejados” por parte do grupo de policiais
militares escolhidos criteriosamente para o desempenho de atividades cruéis e
desumanas.
O “Kombão” foi integrado por pessoas com perfis físicos e psicológicos,
moldados e adequados pelo alto comando da PM para o trabalho que
desempenharam no período de existência do grupo, entre os anos de 1988 a
1995. Os praticantes desses extermínios sequer tinham o ensino fundamental
completo, o que revela a falta de formação e precariedade em matéria
humanista, condição sine qua non para o trabalho das execuções sumárias e de
torturas, toleradas, assistidas e financiadas pelos referidos segmentos sociais
daquele município.
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O primeiro contato com o tema e com os entrevistados nos possibilitou a
identificação das características comuns com o período de atuação das forças
armadas de repressão na ditadura. Seu modus operandi se revelou semelhante
aos aplicados pelos grupos de extermínio do período do Golpe de 1964 até a
pretensa abertura democrática em 1985, com a agravante de eliminarem
pessoas comuns, em especial, as desprovidas de qualquer bem patrimonial ou
pecuniário, por oferecerem ameaça à sociedade, constituindo uma parcela
indesejada, o “lixo humano”.
Percebemos

que

esse

discurso

obteve

eco

em

programas

sensacionalistas e até mesmo nas falas dos comandantes militares da época,
para os quais a atuação dos policiais se justificou pela legítima defesa, amparada
pelo artigo 23 do Código Penal brasileiro e pelos “Autos de resistência” das
vítimas, quase sempre armadas e dispostas a enfrentar a “pacífica” recepção
dos policiais militares, como se os códigos e institutos normativos legitimassem
e instrumentalizassem a violência cometida pelo Estado, ainda que essa
violência tenha nascido bem antes desses instrumentos legais.
Para que pudéssemos fundamentar essa parte inicial do trabalho,
construímos o segundo capítulo com a proposta de compreendermos
determinados conceitos que subsistem em tempos históricos e nos permitem
esclarecer os pontos importantes do trabalho, como a execução sumária e outros
tipos de violência policial, tidos como ações do próprio Estado.
Identificamos a tese do higienismo como argumento contundente utilizado
pelos grupos de extermínio como justificativa de seus atos, uma vez que o
próprio Estado se negligencia na sua genuína atuação, qual seja, promover a
igualdade social; e transfere às forças armadas o monopólio do uso da violência,
fazendo surgir tais grupos, muitos, inclusive, no Estado de Minas Gerais, em
especial o de Uberlândia, “Kombão da morte”, na década de 1980.
A atuação desses policiais foi nomeada e classificada pelo OVP em cinco
categorias básicas: as chacinas, a morte sob custódia, as execuções sumárias,
as injustiças e a tortura. Para o Observatório, essa ideologia é assim entendida
pelo Estado: suspeitos, marginais, delinquentes devem ser eliminados e o uso
excessivo da força policial é necessário. Isso nos levou a refletir, a partir das
falas reveladas pelo grupo pesquisado, como a atuação do “Kombão da morte”
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de fato exerceu o seu papel, atendendo aos mandos de seus superiores e
revelando uma intenção de matar ao invés de simplesmente prender os
suspeitos.
A atuação do “Kombão” também nos esclareceu as influências e os
métodos de tortura adquiridos por meio de doutrinas militares, a exemplo, os
franceses, que se tornaram referência no que diz respeito à eliminação da
esquerda e de seus líderes, justificando a tortura como forma de evitar a morte
de pessoas inocentes ou de retirar do meio das “pessoas de bem” as mentes
perniciosas, discurso próprio do Estado de terror para o qual a prática de prisões
ilegais e sem garantia de ampla defesa são recorrentes.
Os policiais que compuseram o referido grupo praticaram na cidade um
terrorismo de Estado, que trouxe consequências desastrosas para o processo
de efetivação do verdadeiro papel da Polícia Militar do município de Uberlândia,
a saber, o de proteger a sociedade e o seu bem maior, a vida, todavia, na prática,
o comportamento desses homens era outro: violaram flagrantemente os direitos
fundamentais, como os indivisíveis, e, por consequência, os direitos humanos,
com suas ações truculentas e desprezíveis.
Esse comportamento se deve, em parte, à construção ideológica das
nossas Constituições: a maioria liberal preocupando-se unicamente com a
preservação da propriedade e agindo contra os cidadãos suspeitos, vistos
sempre como pessoas do “mal”, classificadas e rotuladas de acordo com suas
características físicas, psicológicas e comportamentais. O Estado criou um
padrão para punir.
A punição pelo método da tortura, conforme estudado nesta tese, teve sua
gênese na Doutrina de Guerra Contrarrevolucionária francesa, por meio do
militar Paul Aussaresses e na Doutrina da Segurança Nacional americana, já
apresentados anteriormente, ambas como instrumentos para a contenção das
reivindicações democráticas e do extermínio dos comunistas e dos “inimigos
internos”. Esses ensinamentos embasaram as ações dos militares do “Kombão
da morte”, conforme revelado pelos próprios componentes daquele grupo,
tornando-se elementos transformadores da polícia em instrumento político que
defende o país contra qualquer ideologia que contrarie a soberania do Estado.
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Essa violência executada pelos grupos de extermínio, em tempos de
democracia restrita, tem sido objeto de reflexão no terceiro capítulo. Os hiatos
no processo democrático dificultaram a sua efetiva atuação, principalmente pela
violação flagrante dos valores sociais por parte do Estado, fato que leva a
sociedade brasileira, até os dias atuais, a pagar dívidas do passado, contraídas
por organismos internos e externos, como as torturas, os aprisionamentos e as
mortes, retirando dos cidadãos o direito de se constituírem como verdadeiros
“donos do poder”.
A dignidade da pessoa humana tem sido violada constantemente pelos
aparelhos de repressão do Estado, para os quais, mesmo em período
democrático, as “classes perigosas” são ameaçadoras, motivo pelo qual se
justifica o uso arbitrário da força por parte desses aparelhos.
A propósito, o uso da força, como a tortura, foi um dos pontos de reflexão
sobre as falas daqueles que compuseram o “Kombão da morte”. Para eles,
“nenhum inocente foi morto”. O discurso oficial acerca desse tipo de
comportamento cruel revela-se legitimador dessa violência. No entanto, o
enfraquecimento das instituições judiciárias e a sua consequente falta de
eficiência, bem como a morosidade promovida pela burocracia do sistema frente
às práticas de letalidade foram responsáveis pela instalação da impunidade no
país, mesmo em período de democracia restrita, a exemplo, a atuação do grupo
revelado.
Assim, a atuação do judiciário passa a reproduzir a mítica ideia da
preservação da legalidade e a limitação das práticas da desigualdade, já que
tende aos interesses dos segmentos dominantes e legitima as ações dos grupos
de extermínio que se utilizam de instrumentos, como os “Autos de resistência” e
os inquéritos policiais para justificar suas ações arbitrárias.
Levantamos a hipótese de que a função política dos esquadrões não se
restringia ao cumprimento do papel de uma “limpeza social”, pois expressava
uma dimensão maior de atuação do próprio Estado e sua dinâmica ditatorial
custeada pelo capital que se colocava a serviço da brutalidade, das práticas de
tortura, do desaparecimento, do aniquilamento, da humilhação, em suma,
práticas de uma burguesia vil, covarde e indigna. Esse comportamento, através
do justiçamento pessoal, característico desses grupos de extermínio, demonstra
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o desvio do verdadeiro papel desses policiais. Aliás, um desvio que é
reconhecido até mesmo pelos policiais que participaram do “Kombão da morte”,
conforme se observa na fala do Policial L:

Na verdade, essa é a função nossa: policiar ostensivamente
para que o crime não venha ocorrer. Que a sociedade
compreenda que se há um cidadão infrator, existe uma série de
leis que vão conduzi-lo a uma cadeia para que ele cumpra uma
lei. Ela foi planejada, foi organizada. Então, assim, que a
sociedade vislumbre esse policial militar, que é seu funcionário.
Mas que está ali para fazer cumprir a lei perante todos os
cidadãos. Então, vamos cumprir as leis, vamos ser efetivos no
cumprimento dessas leis e também vamos apoiar, porque se eu
não apoio a polícia para trabalhar de uma forma geral, tanto a
meu favor como a favor do outro, eu não posso querer que ela
trabalhe de forma correta. Eu vislumbro que, no futuro, teremos
uma polícia mais bem preparada cada vez mais, mas eu vejo
também que vai precisar que a sociedade consiga entender qual
é o verdadeiro e efetivo papel da polícia, porque cobrar uma
coisa, mas não querer que seja cobrada para mim, é complicado,
não tem jeito. (28 jul. 2015)

Tais crueldades se revelam ainda maiores quando analisamos as
entrevistas obtidas dos policiais, cujas falas legitimam tal violência: a “escória”,
o “lixo” que deveria ser eliminado da sociedade, “criminosos” que precisariam
“conhecer as profundezas do inferno.”
No entanto, reconhecemos que a barbárie não se restringiu à atuação de
tais policiais, dado que isso significaria considerar que bastaria neutralizá-los
para que o abuso de legalidade e de atrocidades cessasse. Tal violência,
conforme vimos, decorre de muitos outros fatores existentes na configuração da
dinâmica Histórica do Brasil, analisada na particularidade do arrefecimento da
ditadura e na especificidade desse grupo de extermínio em Uberlândia-MG a
partir de 1988 até 1995.
A herança do golpe e a atuação da polícia no período de democracia
restrita são apresentados no quarto capítulo. Constatamos que Grupos de
direitos humanos não articulavam linhas de denúncias e ativismo em proteção
desses setores considerados pela polícia como “marginais”, atingidos mais
diretamente pelos citados esquadrões, embora a mídia evidenciasse as notícias

191

de violência e morte por parte das polícias militares em algumas regiões do
Brasil.
É fundamental conceber que as forças armadas não são um organismo
acima das pessoas ou do próprio Estado. Seu poder de polícia pressupõe
legitimidade que, no Estado democrático de Direito, provém da lei a qual garante
a efetiva percepção das liberdades individuais.
Contudo, essa corporação, incumbida dessas atrocidades, desconsiderou
esses direitos, confrontando a importância das democracias, sua existência
salutar e imprescindível, já que promovem os direitos humanos de todos,
inclusive deles mesmos e elevam os direitos sociais à categoria de
fundamentais. Essa foi uma das atrocidades deixadas pela ideologia dos
mentores do Golpe de 1964 que assolou os segmentos sociais, destituídos do
acesso aos bens materiais e, infelizmente, perdura até nossos dias.
É função dos representantes políticos minimizar o problema, mas é função
da sociedade, em especial dos intelectuais, promover a reflexão sobre a atuação
desse Estado. Almejamos que outros pesquisadores se sintam tocados por essa
temática e continuem denunciando as atrocidades cometidas pelo Estado no afã
de encontrarmos uma saída para o combate à violência vivenciada em nosso
cotidiano.
Nesse sentido, comprova-se a evidência já analisada e teorizada por
muitos autores, de que o direito, embora criado para todos têm servido apenas
para um grupo de pessoas, defenda seus interesses, seus privilégios sem a
existência de conflitos.
As Constituições democráticas, em especial a de 1988, mantêm-se,
sobretudo, em níveis teóricos, uma vez que se supõe ser o povo o soberano,
detentor do poder, exercido em seu nome por um representante, mas a prática
dessa ideologia difere sensivelmente. A democracia, que deveria ser uma forma
de regulação entre os homens, tornou esses mesmos homens escravos dos
piores e perversos métodos de dominação, planejados e executados pelos
grupos hegemônicos, que fomentam seus interesses, suas ideias, guilhotinando
os direitos da população, por isso essa democracia é restrita: esse é o atual
modelo de Estado democrático de Direito.
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A lei mostra-se genérica. É ela que define o crime e o gera quando segue
o direito posto, ao mesmo tempo que deixa ao arbítrio do legislador a aplicação
e a estigmatização do crime. Doravante, vai depender do ponto de vista de quem
julga e a qual grupo o judiciário serve. Nesse ponto, o crime passa a ser
particular. Se o indivíduo pertencer a determinados segmentos burgueses que
articulam a superestrutura da sociedade e defendem seus interesses e sufocam
as reivindicações dos que estão na infraestrutura, o crime tem uma conotação,
e, dependendo da subjetividade do juiz, pode até ser ignorado. Por outro lado,
se o cidadão não fizer parte de nenhum grupo, o crime passa a ter cor, credo,
orientação sexual e gênero, encaixando-se no rol dos crimes previstos em lei.
Constatamos que o sistema judiciário tem dificuldades em julgar os
militares e alcançar os economicamente favorecidos, punindo-os conforme os
crimes cometidos, porque é escravo da lei, porque faz parte desse mesmo grupo.
Assim, o Estado só alcança os menos favorecidos e os pune. Utiliza-se
das forças armadas e seleciona quem são os delinquentes, sejam desvalidos
sociais, marginalizados e excluídos das garantias constitucionais, ou aqueles
que elege como inimigos internos. A regra é simples: sopesam-se os crimes
cometidos pelos suspeitos que recebem a punição imposta pelo Código Penal
brasileiro, o instrumento de roteiro da justiça criminal, o dicionário dos crimes.
Esses indivíduos são aprisionados, reajustados nas prisões e devolvidos à
sociedade

para

que

voltem

ao

convívio

coletivo,

comumente

sem

ressocialização.
Como hidras, novos esquadrões da morte surgem todos os dias,
resquícios dos grupos de outrora, reproduzindo a violência do Estado que se
manifesta em diversas instituições, nos bairros periféricos, eliminando quem
ouse contrariar os desmandos dos governantes que se negam a garantir o
Estado de Direito, fazendo dele apenas uma teoria.
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FONTES
A) ENTREVISTAS

Foram entrevistados dois policiais militares envolvidos com o grupo “Kombão da
morte”, dois que tiveram conhecimento da existência do grupo e uma policial
civil; eles contribuíram para a compressão de todo o processo de constituição do
grupo e da atuação dos policiais no período histórico em questão.

B) DOCUMENTOS

1. Acervo do Jornal Correio de Uberlândia e Jornal O Triângulo;
2. Acervo da Folha de São Paulo e Estadão;
3. Acervo do Jornal Estadão
4. Relatórios e diligências da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais.
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ANEXO 2 - PEÇA PROCESSUAL DE DENÚNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
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ANEXO 3 – MODELO DE “AUTO DE RESISTÊNCIA”

AUTO DE RESISTÊNCIA, PRISÃO, CONDUÇÃO E ENTREGA
Ao(s) ____________ dia(s) do mês de __________ de 20___ (dois mil e ________),
nesta cidade e Comarca de ____________ na Rua/Av./Pç/Bc. ________________,
nº ____, Bairro _______________, em cumprimento ao mandado nº ________ do(a)
MM. Juiz(a) de Direito da ____ Vara _____, extraído dos autos da Ação de
_________,

Processo

nº_____,

que

_____________________

move

a

________________ e obedecidas as formalidades legais, procedemos à prisão da
parte resistente, Sr.(a) ______________________________ CI: ____________,
diante de sua oposição ao cumprimento da ordem judicial. O ato foi cumprido com
o auxílio dos componentes da viatura policial nº _____, Cia ____ Batalhão, que
lavraram no momento a ocorrência nº ______, na presença das testemunhas ao
final arroladas. O ato foi comunicado à pessoa indicada pelo réu, Sr(a)
_______________________. Ato contínuo, o conduzimos e o entregamos à
Autoridade Policial ________________ no Estabelecimento __________________,
à Rua/Av./Pç. _________________, nº _______, Bairro _________________. A
presente diligência iniciou às _____ h _____ min e terminou às ____ h ____ min.
Para constar, lavrei o presente auto, que, lido e achado conforme, segue
devidamente assinado. O(A) Oficial(a) de Justiça Avaliador(a).
Ass.: _____________________________________________ Matrícula: __________
Oficial (a): ____________________________________________________________
Ass.: _____________________________________________ Matrícula: __________
2º Oficial(a): __________________________________________________________
Ass.: _____________________________________ Identificação:_______________
Parte resistente: ______________________________________________________
Ass.:

____________________________________Identificação:_______________

Recebedor do preso: ___________________________________________________
Ass.: ______________________________________________ CI:_______________
1º testemunha: ________________________________________________________
Ass.:_______________________________________________ CI:_______________
2º testemunha: _______________________________________________________
Ass.:_______________________________________________ CI:_______________
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ANEXO 4 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU LEGAL RESPONSÁVEL

1.

Dados de Identificação

Nome do Entrevistado:..........................................................................................
Documento de Identidade nº:........................Sexo: ( ) M ( ) F
Data de Nascimento:............/............/...........
Endereço:................................................................Nº:....................Apto:.............
Bairro:..............................Cidade:.................................CEP:.....Telefone:............
Responsável Legal:................................................................................................
Natureza (grau de parentesco, tutor, curador, etc.): ..............................................
Documento de Identidade Nº:.......................Sexo: ( ) M( ) F Data de
Nascimento:........../........../........
Endereço:.............................................................Nº:....................Apto:................
Bairro:....................................Cidade:...................................................................
CEP:...................................................Telefone:....................................................
II – DADOS SOBRE A PESQUISA

2.

Título do Protocolo de Pesquisa:............................................................

Pesquisador:................................................................................................................
Documento de Identidade Nº :.......................................................Sexo: ( )M( )F
Cargo/Função:.......................................................................................................
Departamento ..................... da Faculdade ...........................................................

2. 1 Avaliação de Risco da Pesquisa
(

) Sem Risco

Médio (
Maior

(

) Risco Mínimo

) Risco Baixo

(

) Risco

(

) Risco
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(Probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência
imediata ou tardia das entrevistas por e tratar de grupo de extermínio por parte
de policiais militares).

3. Duração da Pesquisa:......................................................................................
III – REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO SUJEITO DA PESQUISA OU
SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO:

Justificativa e os objetivos da pesquisa;
Procedimentos que serão utilizados e propósitos; incluindo a identificação dos
procedimentos que são experimentais;
Desconfortos e riscos esperados;
Benefícios que poderão ser obtidos para o sujeito da pesquisa e/ou coletividade;
Procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o sujeito da
pesquisa.

Lembrete: linguagem clara e acessível
IV – ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO
SUJEITO DA PESQUISA

1.

Acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos

e benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais
dúvidas (fornecer endereço e telefone para contatos do(s) pesquisador(es)
e do Comitê de Ética da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo;
2.

Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar

de participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da
assistência;
3.

Salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade;

Da indenização por parte do Patrocinador por eventuais danos decorrentes
da pesquisa.
4.

V – INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO
ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA PARA CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS
ADVERSAS.
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Nome: ....................................................................... Telefone: ...........................
Endereço:.......................................................Nº:....................Apto:.............Bairro
:...................................Cidade:......................................... CEP: ............................
Nome: ........................................................................ Telefone: ...........................
Endereço:................................................................Nº:....................Apto:.............
Bairro:...................................Cidade:................................. CEP: ..........................

VI – OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
VII – CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter
entendido o que me foi explicado, consinto em participar do presente
Protocolo de Pesquisa.

São Paulo,

de_____________de ____ .

Assinatura do sujeito de pesquisa

Assinatura do pesquisador

ou responsável legal

(carimbo ou nome legível)

