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Torturas
Existem, e n�o s�o poucos, os que defendem as torturas. Waldo Bandeira
Fraga, quarenta anos, delegado de Pol�cia em Niter�i, que tem um filho
"poeta", como gosta de dizer, e que tem um crucifixo na parede azul atr�s
de sua mesa, as admite abertamente: "Eles s�o muito duros. O criminoso
� gente muito receosa de passar por dedo-duro, ter de enfrentar os
amigos depois, entende? Por isso � preciso muito pau em cima deles. Acho que a pol�cia
est� certa em agir assim". O conhecido delegado "Fraguinha", de Niter�i, n�o estava falando
apenas das torturas contra presos pol�ticos, que ocupararn as manchetes de quase todos os
jornais do pa�s durante v�rios dias na semana passada. Ele estava falando e defendendo a
tortura, de um modo amplo, universal. O Dr. "Fraguinha" n�o foi muito sutil ao defender a
tese de dar "muito pau" em cima do preso. Mas h� os que defendem a tortura com mais
argumentos. O delegado Eldes Schenini Mesquita, 35 anos, chefe de gabinete do
superintendente de Servi�os Policiais de Porto Alegre, que � estudante de Direito e escreve
cr�nicas dominicais no "Correio do Povo", jornal de maior circula��o na capital ga�cha, �
um destes. "O uso de tais m�todos (de tortura) dever� um dia ser abolido, quando se puder
fazer, de fato, a coa��o psicol�gica atrav�s de sistemas eminentemente cient�ficos. O que
se condena � a dosagem em excesso de viol�ncia" (os grifos s�o do pr�prio delegado
Schenini, que, pela gravidade de suas opini�es, preferiu d�-las por escrito). O policial e
candidato a bacharel de Direito defende uma viol�ncia especial, uma tortura dosada. Como
ele, como o Dr. "Fraguinha", h� muitos outros no pa�s. Alguns saem �s ruas para defender
suas opini�es. No fim da semana passada, num manifesto distribu�do por Volkswagens nas
ruas centrais do Rio, um grupo de cidad�os que se assinavam com as siglas VAR-Palmares,
MR-8 e PCBR criticava veladamente todos os jornais do pa�s e o pr�prio ministro da Justi�a
pela campanha iniciada pelo governo contra as torturas.

Historicamente, a defesa da tortura sempre teve muitos adeptos. Roger Willaume, inspetor-
geral das pol�cias civis da Fran�a no per�odo da guerra da Arg�lia, expunha
detalhadamente sua posi��o pr�-torturas. Dizia num relat�rio: "Os m�todos de �gua e
eletricidade, desde que cuidadosamente usados, produzem um choque que � mais
psicol�gico que f�sico e n�o constituem, portanto, crueldade excessiva... Esta conclus�o,
que nos leva de volta a um passado recente e doloroso, pode parecer repugnante. Mas, desde
que o problema est� em nossas m�os, n�s devemos enfrent�-lo com coragem".

Monsieur Willaume, que os pol�ticos franceses anteriores a De Gaulle chamavam de "um
homem de completa integridade moral", se referia �s torturas muito comuns - ontem e hoje -
de, por exemplo, jogar gotas de �gua no nariz da pessoa colocada de cabe�a para baixo
(que produzem uma brutal sensa��o de afogamento), ou ao caldo - forma de enfiar
repetidamente a cabe�a do preso dentro da �gua, produzindo a mesma sensa��o -, ou
ainda aos choques de eletricidade est�tica de certa voltagem, aplic�veis em diversas partes
do corpo, sendo especialmente eficientes na l�ngua do prisioneiro. O policial franc�s referia-
se tamb�m ao "passado repugnante" da �poca da invas�o alem�, quando a Gestapo,
pol�cia nazista, empregou m�todos de tortura refinados que certos franceses aprenderam
com dilig�ncia.

St�lin era outro excelente mecenas dos m�todos de tortura. Um de seus disc�pulos mais
oportunistas mostrou esse zelo do ditador vermelho pela tortura quando, em 1956, durante o
XX Congresso do Partido Comunista da Uni�o Sovi�tica, revelou que "milhares de comunistas
sinceros e inocentes morreram porque se aceitavam naquela �poca todas as esp�cies de
'confiss�es' falsas conseguidas gra�as � pr�tica de arrancar, pela tortura f�sica e moral,
acusa��es de uma pessoa contra a outra e at� acusa��es contra si pr�pria".

Os argumentos dos torturadores soam racionais, l�gicos. "Em nossa opini�o, h� duas coisas
b�sicas quando se considera a quest�o das torturas. A primeira � que n�s estamos em
guerra - uma guerra contra a subvers�o - e que essas pessoas (isto �, os torturados) s�o os
inimigos. Se eles subirem ao poder, n�o se falar� em torturas ou pris�es para n�s, mas se
falar� na nossa morte, com quatro balas nas costas", teria dito a Peter Kramer,
correspondente no Rio da revista semanal de informa��o americana "Newsweek", "alto
oficial dos servi�os de intelig�ncia brasileiros". "A outra coisa", teria continuado o oficial, "�
que uma pessoa com uma ideologia n�o d� informa��o de presente." O oficial citado por
"Newsweek" pode ser um personagem-simbolo e suas eventuais palavras poderiam
representar o pensamento generalizado dos que defendem as torturas contra os presos
pol�ticos. Talvez com boa inten��o democr�tica, e tamb�m com um excessivo zelo pelas
id�ias com que definem democracia, eles parecem dizer: "� melhor dar pancadas neste
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cidad�o e obrig�-lo a confessar onde est�o os outros terroristas, para evitar que eles matem
pessoas inocentes".

Na sua forma mais idealista e pura - se � que casas duas palavras n�o se incomodam de
aparecer nesta situa��o -, esses ide�logos da tortura poderiam ser comparados com
Creonte, a mitol�gica figura criada por S�focles, na sua eterna luta contra Ant�gona.
Creonte, que n�o ama sen�o sua cidade, que coloca o interesse p�blico acima de tudo, que
n�o pode ter por amigo nenhum inimigo de seu pa�s, que exige de seus concidad�os todos
os sacrif�cios pela grandeza de Tebas, seria aqui, na compara��o ousada, o alto oficial que
procura salvar os destinos da democracia brasileira colocando acima dos direitos do cidad�o
as suas id�ias pessoais - nem sempre obrigatoriamente corretas - sobre os ideais
democr�ticos do pa�s.

Mas, na longa evolu��o da esp�cie humana e das civiliza��es, na estrada dif�cil que levou
os homens da lei da selva � for�a da lei, a raz�o est�, seguramente, com Ant�gona, neste
caso. Com Antigona que � das pessoas que amam e n�o das que odeiam, das que v�em os
direitos divinos ou naturais da pessoa humana al�m dos direitos de Estado. Porque a tortura,
como dizem o presidente da Rep�blica do Brasil e seu ministro da Justi�a, nas suas recentes
provid�ncias para condenar esses m�todos, constitui uma pr�tica intoler�vel pelos homens
de bem do mundo moderno.

Nem sempre foi assim e � nas reminisc�ncias at�vicas de um passado medieval que os
defensores da tortura encontram seu apoio. A Igreja Cat�lica j� torturou bruxas e incr�us
para encontrar os sinais do dem�nio. Na Idade M�dia havia juizes torturadores para assistir
� aplica��o da viol�ncia na obten��o de confiss�es. E durante os per�odos de convuls�o
social, principalmente quando minorias tentaram manter-se no poder usando o terror para
calar seus inimigos, a tortura continuou - e continua - sendo praticada. "Nessas �pocas",
como diz Pierre Vidal Naquet, do Centro Nacional da Pesquisa Cient�fica, franc�s, no seu
livro "Tortura, C�ncer da Democracia", "a tortura come�a como um m�todo policial de
interroga��o, desenvolve-se como um m�todo militar de opera��o, e �ltimamente
transforma-se numa esp�cie de Estado clandestino que corr�i as pr�prias ra�zes da vida de
uma na��o." Os torturadores passam a ser encobertos por autoridades que se recusam a
iniciar investiga��es sistem�ticas em torno de seus crimes com medo de que esses
inqu�ritos paralisem a for�a repressiva do Estado policial. Na solid�o do c�rcere o cidad�o
perde definitivamente a seguran�a proporcionada pela lei, que n�o tem mais sua presen�a
simb�lica dentro da cela para paralisar o bra�o truculento do torturador. Os direitos
duramente conquistados pelos cidad�os de diferentes �pocas sociais s�o substitu�dos pelos
direitos dos policiais que defendem o Estado e sua minoria dirigente.

As torturas deixaram de ser uma pr�tica legal com a Grande Revolu��o, a Revolu��o
Francesa de 1789 que derrubou a monarquia e colocou no poder a burguesia nascente. "Todo
homem � suposto inocente at� que se prove sua culpa; no caso de ser considerada essencial
a sua pris�o, qualquer ato de viol�ncia maior que o necess�rio a assegurar sua deten��o
deve ser severamente punido por lei", dizia a "Declara��o dos Direitos Inalien�veis da
Pessoa Humana", promulgada pelos revolucion�rios e um s�culo e meio mais tarde
transformada num princ�pio jur�dico das Na��es Unidas. Os que defenderam o fim das
torturas n�o argumentaram apenas em termos human�sticos. Para os policiais que dizem,
como um ga�cho, "o que voc�s queriam, que trat�ssemos estes caras a p�o-de-l�?",
Cesare Bonesana, Marqu�s de Beccaria (1738-1794), dizia em linguagem simples no seu livro
"Dos Delitos e das Penas": "A lei que autoriza a tortura � uma lei que diz: 'Homens, resisti �
dor. A natureza vos deu um amor invenc�vel a vosso ser, e o direito inalien�vel de vos
defenderdes, mas eu quero criar em v�s um sentimento inteiramente contr�rio; quero
inspirar-vos um �dio de v�s mesmos; ordeno-vos que vos torneis vossos pr�prios
acusadores e digais enfim a verdade ao meio das torturas que dilacerar�o os m�sculos e
quebrar�o os ossos...'"

O marqu�s que revolucionou a ci�ncia jur�dica afirmava ser crime duplo torturar um preso:
se ele � realmente culpado, j� est� sendo castigado preliminarmente, apesar de ser depois
punido na forma da lei; se � inocente, sofre castigo pelo que n�o fez. O marqu�s ia mais
longe ainda, revelando o �bvio, que, apesar de �bvio, os torturadores se recusam a aceitar:
"Desde que a for�a dos m�sculos e a sensibilidade dos nervos de uma pessoa inocente s�o
fatores conhecidos, o problema � encontrar o n�vel de tortura necess�rio para faz�-la
confessar qualquer crime que se queira". Ou, como diz um dos mais conhecidos rep�rteres
policiais de Belo Horizonte, referindo-se a viol�ncias comuns nas cadeias mineiras: "A simples
amea�a da mesa de opera��es (mesa onde o detido fica amarrado pelos test�culos, de
barriga para cima e apoiado apenas nas plantas dos p�s e das ma�s) � suficiente para que o
detido confesse sua culpa at� na morte de Tiradentes". Ou ainda: a tortura beneficia e
incentiva os mais resistentes. O suspeito fraco confessa o que n�o fez; o forte - se tiver a
sorte de n�o ser morto, coisa que geralmente n�o interessa � pol�cia e ocorre quase
sempre por acidente - � absolvido.

Os torturadores s�o pouco sens�veis aos argumentos e filigranas jur�dicas. Um jornalista,
que acabara de fazer um depoimento de 22 dias, ao fim dos quais recebeu um atestado de
inoc�ncia do capit�o-chefe do IPM, ouviu desse soldado a seguinte proposta: se ele n�o
queria ficar alguns minutos a s�s com a pessoa que o acusara de subversivo (tamb�m
acusada de subvers�o) para vingar-se fisicamente. O jornalista recusou e o capit�o insistiu:
"Mas tenha cuidado para n�o bater com muita for�a. Ele est� com as costelas quebradas.
Pode dar perfura��o nos pulm�es". O jornalista explicou delicadamente que n�o tinha
motivos para agredir algu�m que, em sua opini�o, era apenas um doente mental. O capit�o
n�o entendeu: "Essa sua mania de ter pena dos outros � que terminou por jogar voc� aqui".

A horr�vel ingenuidade dos torturadores pode interessar a minorias fascistas interessadas em
dominar o povo por meio de uma elite policial-militar. N�o interessa, seguramente, a quem
pretende estabelecer num pa�s a normalidade democr�tica.

O psiquiatra Antonio Sapienza, de 39 anos, que cuida de alguns clientes (na sua maioria s�o
estudantes) v�timas de torturas, disse a VEJA como as torturas - ou mesmo os rumaros
persistentes de torturas - podem prejudicar at� o ritmo de desenvolvimento do pa�s: "O
processo de tortura � como uma ind�stria de desajustados. Cria um clima de terror que age
sobre todas as pessoas, inclusive sobre aquelas que nem t�m um envolvimento pol�tico.
Acentua sintomas e id�ias de persegui��o. Gera apreens�o, expectativa, quase que um
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p�nico generalizaido. Cria-se um clima de ansiedade que a gente percebe no ar. E esse clima
acaba transportando-se para outras �reas n�o especificamente ligadas ao aspecto pol�tico,
interferindo na produtividade e relacionamento familiar".

Como Garrastazu Medici � o presidente da Revolu��o que quer "construir e n�o reprimir",
como � o homem que pretende lan�ar as bases para o "Brasil Grande", para uma
p�tria.mais generosa no ano 2000, ele iniciou a inevit�vel campanha contra as torturas,
contra o clima de "ansiedade" pass�vel de ser percebido no ar. Mas como as torturas n�o
existem apenas porque existem homens maus, e geralmente desenvolvem-se porque
encontram sociedades com grandes problemas, o General Garrastazu Medici n�o extinguir�
as torturas por um decreto. Ele ter� de lutar contra os campos f�rteis e contra as sementes
prontas para a tortura. "Combater as condi��es que favorecem as torturas, mais do que
iniciar inqu�ritos contra os torturadores" � a sua tarefa principal, diz o advogado Modesto da
Silveira. "O governo deve antes de tudo restabelecer o direito multissecular do habeas corpus,
sem o qual as garantias individuais s�o mera letra morta. Deve favorecer o desenvolvimento
de uma plena e s�ria liberdade de imprensa, para que os fatos que ocorrem no pa�s se
convertam em informa��es e den�ncias seguras e permanentes. Deve criar as condi��es
de seguran�a e de di�logo necess�rias ao estabelecimento de um Estado democr�tico."

Uma s�rie de outros advogados pede tamb�m o fim da incomunicabilidade dos presos, para
que os advogados possam constatar imediatamente as marcas muitas vezes sutis e n�o
permanentes da tortura. N�o � uma caminhada f�cil: um presidente, como Creonte, deve
velar pelo destino de ssua cidade, deve preocupar-se com sua seguran�a. Mas a maioria dos
homens de bem de sua cidade estar� disposta a caminhar com ele. Desde que ele se
mantenha firme na disposi��o de trat�-los como prop�e Ant�gona, que preferia o amor em
lugar do �dio.

As hist�rias e as suas provas

"Muitas s�o as penas dos que trocam
o Senhor por outros deuses."

Salmos de Davi, cap�tulo 16

Leiben Kuperman, um dos dois funcio n�rios encarregados da cerim�nia de pu rifica��o do
cad�ver, no Cemit�rio Israelita do Butanta (S�o Paulo), vestiu o corpo de Chael Charles
Schreier, 23 anos, com o manto tradicional. Chamou os parentes designados para carregarem
o caix�o e leu ent�o os Salmos de Davi. Depois, uma reza encomendando paz para a alma
do morto. Nem Leiben - com sua refer�ncia aos poss�veis deuses de Chael - nem qualquer
um dos presentes estavam julgando as penas cab�veis ao morto ao trocar o Deus de seus
amigos e de sua fam�lia por outros deuses. Nos enterros n�o se julgam os mortos. E foi
assim na quarta-feira do dia 26 de novembro, �s 4 horas de uma tarde de sol, quando o
caix�o foi levado atrav�s da alameda de pinheiros at� a sepultura 136, quadra 49, uma das
quatro compradas por seu tio �s pressas, no dia anterior.

A OP��O TR�GICA - Os cinq�enta ou sessenta acompanhantes do enterro, parentes e
antigos colegas da Faculdade de Medicina da Santa Casa, que Chael abandonou quando
deveria cursar o terceiro ano em princ�pios de 1969 para aderir � viol�ncia, n�o julgavam o
terrorista Chael da Vanguarda Armada Revolucion�ria, grupo Palmares, chefiada pelo ex-
Capit�o Lamarca. Os que o conheceram na rua em que morava, no bairro da Aclima��o,
tamb�m n�o julgavam o rapaz gordo e alto, geralmente simp�tico e bonach�o, que trocara
a exist�ncia cheia de amigos e perspectivas de auto-realiza��o pela vida dos assaltos
criminosos, das opera��es de terror e das noites mal dormidas que lhe consumiram 30
quilos de peso e deixaram no seu rosto linhas carregadas e na sua mente jovem a decis�o
externada de n�o se deixar capturar vivo. Ari Schreier, 57 anos, o pai de Chael, e Em�lia
Brickman Schreier, 49 anos, sua m�e, tamb�m n�o julgavam o filho �nico que h� um ano
abandonara a casa, desaparecendo para sempre e recusando os �ltimos apelos de ao menos
terminar o curso de Medicina ou ent�o de viajar para o exterior.

No enterro de Chael, onde as pessoas n�o se falavam e mesmo amigos �ntimos evitavam os
cumprimentos e procuravam n�o estar juntos, n�o se julgava o caminho de Chael quase
igual ao de outros estudantes que aderiram ao terrorismo. Chael havia sido do MUD -
Movimento Universit�rio de Desfavelamento - e, depois de uma pris�o em setembro do ano
passado em S�o Paulo, fez a op��o tr�gica pelo terror. Ao som gutural do Kadish, a reza
judaica pela alma dos mortos, dito por seu pai em meio a solu�os e � discreta ajuda do
rabino, estavam em julgamento certas formas de aplica��o da justi�a brasileira e m�todos
empregados para combater o terrorismo. As circunst�ncias estranhas de sua morte levavam
a crer que o caso Chael era a primeira prova real de morte violenta durante um interrogat�rio
policial. Na ter�a-feira da semana passada, seis dias ap�s o enterro, o "Jornal da Tarde", de
S�o Paulo, publicava o atestado de �bito de Chael, datado do dia 22 (dia seguinte � sua
pris�o, noticiado em detalhes pelos jornais sem qualquer men��o a ferimentos recebidos).
Causa mortis: "contus�o abdominal com ruptura do mesoc�lon transverso e mesent�rio,
com hemorragia interna". Atrav�s da herm�tica linguagem m�dica, a cena que levou Chael
� morte, e que talvez nunca seja desvendada, transparecia com suficiente clareza. O
dicion�rio Caldas Aulete define contus�o como "les�o produzida nos tecidos pela pancada de
corpo duro sem que haja rompimento da pele". (O m�dico Marco Segr�, professor de
medicina legal, explica o que pode causar tal contus�o: atropelamentos, quedas acidentais
violentas, pauladas, pontap�s, etc.) A den�ncia foi a primeira de uma avalancha que durou
toda a semana. O advogado Leopoldo Heitor, preso durante duas semanas no DEOPS de S�o
Paulo, citou publicamente nomes de torturados e torturadores; a Ordem dos Advogados do
Brasil denunciou arbitrariedades na pris�o de tres advogados e outros casos come�aram a
chegar �s reda��es dos jornais. O Centro Acad�mico XI de Agosto de S�o Paulo (Faculdade
de Direito) anunciou ter uma lista de quarenta pessoas torturadas ou tratadas de forma ilegal.

De todas estas hist�rias e den�ncias, tr�s eram particularmente tr�gicas. E, de todas elas,
a de Chael � a mais dram�tica.

NA PISTA DE LAMARCA - O "aparelho" dos terroristas Chael Schreier, Maria Auxiliadora
Montenegro e Ant�nio Roberto Spinoza pode ter sido encontrado com a ajuda do economista
Ant�nio Alves, filho do propriet�rio da casa da Rua Aquidab�, 1053, em Lins de Vasconcelos
(Guanabara), intrigado pelo pouco movimento na casa. Pode tamb�m ter resultado de um
paciente e longo trabalho da pol�cia pol�tica carioca, empenhada em levantar todos os
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im�veis alugados com dep�sito de tr�s meses (op��o apresentada pelas companhias
imobili�rias para quem n�o tem fiador). De uma forma ou de outra, o trabalho detetivesco
n�o diferiu muito da minuciosa rotina j� estabelecida para o desmantelamento do terror. Um
informante da DOPS passou vinte dias na casa vizinha (pertencente ao mesmo propriet�rio)
vigiando os passos dos tr�s terroristas, dos quais Maria e Spinoza se diziam casados. Na
sexta-fcira, dia 21 de novembro, as suspeitas se confirmaram e � noite foi organizada uma
batida policial chefiada pelo comiss�rio Brito, pelo inspetor Vasconcelos e mais onze policiais
dirigidos pelo detetive Antero. A casa foi cercada e Maria Auxiliadora, ao atender ao toque de
campainha, foi logo presa. Chael e Spinoza resistiram a tiros no andar superior e s� se
entregararn quando a muni��o acabou e as nuvens de g�s lacrimog�neo os obrigaram a
sair. Primeiro Spinoza, de bra�os levantados, e depois Chael, com um len�o no nariz para se
proteger contra os gases. Da Rua Aquidab� foram levados � DOPS carioca, bem no centro da
cidade, onde a pol�cia constatou que os presos eram muito importantes. Spinoza, que disse
chamar-se Mauro, e Chael, que deu o nome falso de Joaquim, eram terroristas de confian�a
do grupo de Lamarca e suas fotografias estavam nos cartazes distribu�dos em todo o pa�s.
Na mesma madrugada, � 1h30, os tr�s e mais o material encontrado no "aparelho" foram
levados ao quartel da Policia do Ex�rcito na Vila Militar, em Marechal Deodoro, sub�rbio do
Rio de Janeiro, sob a responsabilidade do Capit�o Jo�o Lu�s. Ainda nessa mesma
madrugada de s�bado, poucas horas depois, o corpo de Chael dava entrada no Hospital
Central do Ex�rcito, em Benfica. O General-de-Brigada Galeno de Penha Franco, m�dico
diretor do Hospital Central do Ex�rcito garante que Chael deu entrada no hospital j� morto e
que o envio do corpo foi apenas uma formalidade, uma vez que provinha de unidade militar.
Cumprida a formalidade, o corpo foi enviado ao Instituto M�dico-Legal, na Avenida Mem de
S�, para ser autopsiado pelo m�dico Rubens Pedro Macuco Janini, o mesmo que, finalmente,
assinou o atestado de �bito. No Instituto M�dico-Legal o corpo de Chael foi ainda
embalsamado, provid�ncia cara e pouco comum, talvez pela necessidade de preserv�-lo caso
fosse sepultado em S�o Paulo, e nada foi cobrado � fam�lia, tr�s dias depois, na ter�a-
feira � tarde, quando Em�lia Brickman Schreier e Ari Schreier, os pais, tomaram
conhecimento, perplexos, de que o filho estava morto.

NOT�CIA DE JORNAL - Quando a primeira not�cia da pris�o de Chael foi publicada pelos
jornais cariocas, na edi��o de domingo, ele j� estava morto. Mas os jornais o davam como
vivo, contavam detalhadamente a pris�o, a resist�ncia at� o �ltimo tiro e n�o falavam em
qualquer ferimento leve ou grave. Ao contr�rio: segundo o "Jornal do Brasil", os terroristas
procuravam enganar a pol�cia fornecendo pistas falsas, Maria resistia aos interrogat�rios e,
finalmente, alguns nomes de comparsas teriam sido encontrados no caderno camuflado num
m�vel. Nesse dia, domingo, os pais de Chael recebem telefonema de um parente no Rio,
contando o que diz o "Jornal do Brasil". Emil�a e Ari v�o para o Rio de avi�o na mesma
tarde e instalam-se provisoamente na casa dos parentes. Come�am ent�o suas longas
manobras para ver o filho, que n�o sabem j� estar morto. As evasivas, a incerteza e a
ang�stia em nada diferem de tantos casos semelhantes. Os truques, at� ing�nuos, usados
pelos pais de Chael, tamb�m j� fazem parte da cr�nica desses dias de combate ao
terrorismo, onde a incomunicabilidade dos presos torna imposs�vel uma visita ao prisioneiro
nos primeiros dias e �s v�zes nas primeiras semanas da deten��o. Em�lia e Ari
procuraram a ajuda de um major conhecido da fam�lia para saber como estava o filho.
Atrav�s do major, sempre pelo telefone, conseguiram chegar a um coronel. Na segunda-feira,
recebem a primeira liga��o. "Certamente seu filho deve estar bem e farei o poss�vel para
que possam v�-loo", diz o major. Em�lia e Ari planejam ficar no Rio at� que termine o
processo, para aproveitar melhor os hor�rios de visitas ao filho �nico. Chegaram a procurar
um quarto para alugar e entraram em contato com advogados. Os jornais continuam dando
detalhes da pris�o e "O Globo" informa que os tr�s est�o presos na Pol�cia do Ex�rcito,
Vila Militar. Na ter�a-feira mais not�cias nos jornais: os tr�s continuam recolhidos, e com
base em suas informa��es outro "aparelho", no bairro do Leblon, � desmantelado. Os
contatos entre os pais de Chael e seu amigo militar continuaram at� esse dia, e � tarde, �s
15h30, s�o informados de que Chael est� morto e o corpo pode ser reconhecido e retirado
no Instituto M�dico-Legal, sendo o reconhecimento praticamente desnecess�rio dada a
coincid�ncia das fichas datilosc�picas com as enviadas pela pol�cia paulista. O papel
desempenhado pela imprensa carioca no caso Chael � outro mist�rio de dif�cil
compreens�o. De quem recebiam os rep�rteres as informa��es s�bre o comportamento de
um vivo que j� estava morto? Por que s� na quinta-feira, um dia depois da transfer�ncia do
cad�ver, providenciada pela fam�lia em avi�o co mercial, foram publicadas notas sobre a
sua morte ocorrida no s�bado anterior? E por que nessa quinta-feira, pela primeira vez, o
"Jornal do Brasil" fala que Chael teria chegado � pol�cia, na noite da pris�o, com a camisa
manchada de sangue? H� apenas uma hip�tese sobre a origem de not�cias sobre presos
incomunic�veis: v�m da pr�pria pol�cia.

A PURIFICA��O - O corpo chegou no Aeroporto de Congonhas em S�o Paulo �s 14h15,
pouco depois dos pais de Chael, e foi levado diretamente para o cemit�rio israelita, no outro
extremo da cidade. Na Faculdade de Medicina da Santa Casa, os antigos colegas e professores
foram avisados por telefone e cerca de dez acompanharam o sepultamento, sendo mais tarde
chamados � policia para esclarecer suas rela��es com o morto (na �ltima sexta-feira os
convites para prestar esclarecimentos continuavam, atingindo j� vinte pessoas, inclusive sete
professores, e n�o se restringiram aos que foram ao enterro, sendo as �ltimas inquiri��es
feitas pela Opera��o Bandeirantes, no quartel do Ex�rcito da Rua Tut�ia).

O caix�o foi aberto com dificuldade, talvez porque as pessoas que o fecharam n�o
conheciam o ritual judaico da purifica��o no cemit�rio. Com marcas de aut�psia, costuras
no t�rax e nas pernas, e sinais de sangue no nariz, o corpo tinha ainda manchas roxas no
rosto e na barriga. Um dos primos de Chael, ao sair da sala de purifica��o, falou: "Ele
apanhou como um cavalo". Nesta frase parece estar resumida dramaticamente a hist�ria das
horas passadas por Chael enquanto preso. Por enquanto, a frase tamb�m encerra a hist�ria
at� que uma poss�vel investiga��o do Minist�rio da Justi�a a reabra.

O QUE N�O APANHOU - A segunda hist�ria da tortura n�o � de viol�ncia f�sica. Na
semana passada, um rep�rt�r de VEJA tomou um t�xi-a�reo, e numa pequena cidade do
interior do Paran� entrevistou o dentista Jos� Lu�s Andrade Maciel, de S�o Paulo, pr�so a
12 de outubro do ano passado sob a suspeita de participa��o no assass�nio do capit�o
americano Chandler, acontecido no mesmo dia pela manh�. O relato do dentista e de sua
mulher, ambos inocentes, � o retrato da tortura psicol�gica e de seus efeitos permanentes.
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No dia 11 de outubro Jos� Lu�s completava 33 anos e ao entardecer fechou seu consult�rio
no centro de S�o Paulo. Em seguida, com sua mulher Maria Adelaide e o filho de dois anos,
saiu para passear em casa de amigos no interior paulista. Dormiu num hotel em S�o Carlos e
na manh� seguinte seguiu para Jales, a 170 quil�rnetros da capital, em seu Volkswagen 63,
cor p�rola, placa 21-67-29. Estava havia poucas horas em Jales quando foi detido por
agentes do DEOPS e ent�o ouviu, pela primeira vez, o nome Chandler. Uma testemunha
indicou o carro usado no crime: Volkswagen 63, placa 21-67-29.

O dentista aceitou ser levado para S�o Paulo, supondo que estaria livre do aborrecimento no
dia seguinte. Estava enganado. Para ele apenas come�ava uma longa hist�ria de viol�ncias
policiais que o levariam a abandonar S�o Paulo definitivamente e retirar-se para a pequena
cidade do interior paranaense. Jos� Lu�s ficou oito dias preso no DEOPS em cela
incomunic�vel e durante todos esses dias foi interrogado pelos policiais. N�o o deixavam
dormir. Quando voltava da sala de interrogat�rios para a cela n�o chegava a pegar no sono
porque as perguntas recome�avam: "Onde voc� conseguiu a metralhadora? Por que se
preocupou em guardar comprovantes de despesas?" As provas de inoc�ncia, os
comprovantes, eram transformados em provas da extrema perf�dia do suspeito. No quarto
dia de pris�o, Maciel foi levado algemado para S�o Carlos, onde ficou provado que ele
passara ali a noite de 11 para 12 de outubro. Apesar disso, continuou sendo interrogado pelo
DEOPS paulista durante mais quatro dias. Quando foi solto estava magro, tonto e doente.
"Sa� de l� com anemia profunda, n�o me deixavam dormir e a comida era p�ssima. Foi
pior que apanhar", diz Maciel, que era chamado de "dentista-metralhadora" e considerado o
preso mais "quente" do DEOPS. Maciel, que ganhava 3.000 cruzeiros novos por m�s com seu
consult�rio, enfrentou ent�o mais um problema comum aos que passam por uma pris�o
arbitr�ria: perdeu toda a clientela devido ao notici�rio dos jornais e come�ou a apresentar
problemas ps�quicos, que se acentuariam depois. Sua mulhe, 'Maria Adelaide, hospedou-se
na casa de uma amiga porque um parente receoso recusou-se a receb�-la. Estava no sexto
m�s de gravidez e sem poder falar com o marido. Seis policiais do DEOPS a interrogaram por
oito horas. "Ofenderam-me e quase perdi a crian�a que s� nasceu em fevereiro no Hospital
do Ex�rcito em Curitiba." Adelaide, agora com 22 anos, filha de um tenente do Ex�rcito que
mora em Curitiba, sofreu uma cesariana e n�o pode mais ter partos normais. Quando foi
libertado e se fixou em Santos, o dentista recebeu ordens de manter a policia informada sobre
seus movimentos. At� dezembro avisava o DEOPS toda vez que ia a S�o Paulo. Finalmente
fechou o consult�rio e foi a Curitiba com a esposa para visitar o sogro, acabando por optar
pelo isolamento num munic�pio de menos de 15.000 habitantes ("quanto mais longe
melhor"). Mas nem chegou a trabalhar. Crises nervosas (alucina��es, id�ias de
persegui��o policial) levaram-no a quarenta dias de internamento numa cl�nica
psiqui�trica. S� em abril come�ou a clinicar. Maciel, por�m, vai se submeter a novo
tratamento (com choques el�tricos e medicamentos), porque os sintomas nervosos est�o
voltando.

"Eles estragaram nossa vida", diz Maria Adelaide, que apesar do desejo do marido de
esquecer tudo, mant�m-se decidida a exgir indeniza��o ao governo. Uma audi�ncia
conseguida por seu pai, em abril, com o Ministro Gama e Silva n�o deu qualquer resultado: a
carta que o marido enviou, como ficara acertado, n�o foi respondida. Adelaide afirma que
agora vai recorrer ao novo ministro da Justi�a.

A RESMA DE CASOS - As hist�rias de Chael e de Maciel e sua esposa Adelaide s�o apenas
duas entre dezenas de outras que VEJA pesquisou desde que o Ministro da Justi�a Alfredo
Buzaid e o Presidente Garrastazu Medici expressaram a inten��o de impedir qualquer forma
de tortura ou arbitrariedade. De todas as sucursais chegaram relatos coletados especialmente
em reda��es de jornais, relatos que se enquadram em n�veis vari�veis de atrocidade,
desde casos extremos como o de Chael, at� a simples press�o psicol�gica como a sofrida
por Maciel e que o levou a um trauma ps�quico permanente. Muitos desses casos podem
estar errados em detalhes, e mesmo em detalhes importantes, mas s�o, evidentemente,
casos de tortura. Ser�o agrupados num dossi� e enviados ao ministro da Justi�a. A
incomunicabilidade dos presos e a tend�ncia natural ao exagero, quando as not�cias s�o
impedidas de divulga��o aberta, certamente s�o respons�veis por alguma distor��o como
a desta terceira hist�ria selecionada numa s�rie grande de relatos. O estudante Paulo de
Tarso Wenceslau, preso em S�o Sebasti�o e levado para S�o Paulo, foi dado diversas vezes
como morto pelos jornais. Dizia-se tamb�m que estava sem dentes, sem unhas, que teria
sido castrado. Um jornalista (solto depois, com atestado provando sua inoc�ncia) esteve com
Paulo de Tarso na mesma cela, na sede da Opera��o Bandeirantes, e contou como o viu: "As
m�os serniparalisadas devido aos longos per�odos no pau-de-arara, os p�s machucados e a
l�ngua cortada na parte superior, do lado esquerdo; estava em carne viva e ele n�o podia
mastigar. Ficou sem comer pelo menos tr�s dias. Os carcereiros encarregados da comida
separavam o caldo do feij�o e Paulo fazia for�a para engolir. Isto uma vez por dia, �s 19
horas, quando � servida a �nica refei��o. Paulo s� parou de apanhar quando confessou
onde estava seu "aparelho".
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