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A criminalização de jovens ativistas brasileiros: o caso do 
capitão do exército infiltrado em movimentos sociais

Rosemary Segurado5* y Rita de Cássia Alves Oliveira6**

(Pontifícia Universidade Católica de São Paulo)

Este artigo relata uma ação secreta do Exército Brasileiro, em conjunto com a Polícia Militar de 
São Paulo, que resultou na detenção e criminalização de 18 jovens ativistas em circunstâncias ainda 
não esclarecidas. A história narrada aqui tem como fio condutor o convite de uma garota a um jovem 
para a primeira manifestação “Fora Temer7”, na cidade de São Paulo. Iria ocorrer dia 04 de setembro, 
um domingo, na Avenida Paulista. Eles se conheceram na sexta-feira anterior a essa data, quando vá-
rias manifestações na capital paulista haviam sido reprimidas com muita perseguição policial, bom-
bas e prisões.

A menina o chamara para se juntar a uma “galerinha” que se comunicava por meio do Facebook, 
um canal aberto dos estudantes secundaristas (alguns tinham participado das ocupações ocorridas 
em 20168 e se conheciam devido a isso). A maioria deles nunca havia se encontrado pessoalmente. 
Nesses atos, começaram a conversar e a trocar telefones. Muitos não queriam ir sozinhos porque era 
a primeira vez que fariam parte de uma grande manifestação. Os que eram de cidades do interior do 
estado não avisaram aos pais sobre a ida ao protesto. 

Esses jovens tinham em comum a indignação em relação aos recentes acontecimentos políticos 
do Brasil, em especial, o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Por isso, não existia grupo orga-
nizado previamente, havendo apenas um espaço no Whatsapp, criado dois dias antes da manifestação. 
O jovem da nossa história, inicialmente, tinha o contato apenas da garota que o chamara para o ato.

O ponto de encontro dos manifestantes foi o Museu de Arte de São Paulo (MASP), na própria 
Avenida Paulista. Ao chegarem lá, o rapaz, mais velho que os outros (tinha aproximadamente 40 
anos, enquanto os demais estavam na faixa dos 16 aos 25), falou: “olha, aqui a gente não vai conse-
guir conversar porque vai encher de gente pro ato, e tá cedo, e como a gente vai se conhecer, vamo lá 
pro Centro Cultural Vergueiro”. Parte do grupo, que já estava perto da avenida Paulista, decidiu não 
ir ao novo local.  O restante achou a ideia boa e se encaminhou ao Centro Cultural São Paulo, consi-
derando não ser tão longe. Os que estavam atrasados foram avisados pelo Whatsapp. Nenhum deles 
imaginava que estavam sendo conduzidos a uma emboscada. 

O proponente da mudança do ponto de encontro era o então capitão Willian Pina Botelho, que se 
apresentava com o codinome Balta Nunes, um infiltrado do Exército em movimentos sociais. Naque-
le momento, iniciava-se a saga desses jovens e de suas famílias. O que era para ser apenas a partici-
pação política em uma manifestação pacífica, transformava-se em um dos episódios lamentáveis da 
história recente do Brasil.
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Balta lidera o grupo para a detenção

Willian Pina Botelho é oficial do Exército, graduado em Ciências Militares pela Academia Mi-
litar das Agulhas Negras, e mestre em Operações Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Ofi-
ciais. Ele está na ativa desde 1998, não tendo se afastado de suas funções para se infiltrar em manifes-
tações políticas. Em seu currículo, consta texto sobre operações de inteligência no turbulento ano de 
20139, um artigo intitulado A inteligência em apoio às operações no ambiente terrorista, publicado 
na revista A Lucerna, da Escola de Inteligência Militar do Exército.

Embora os estudiosos do tema afirmem que a prática de monitoramento de alguns grupos seja 
frequente, principalmente em momentos nos quais grandes eventos são realizados, como a Copa do 
Mundo (2014) e as Olímpiadas (2016), chama a atenção ainda existir, no período democrático, forças 
de inteligência infiltradas em manifestações legítimas. Esse tipo de operação necessita de mandado 
legal e isso não existiu.

As mídias digitais foram intensamente utilizadas pelo militar como instrumento de espionagem. 
Ele se aproximava das jovens através do Tinder, aplicativo de relacionamentos, dizendo estar à pro-
cura de “alguém de esquerda” para se relacionar. A partir dessa abordagem, começava a confirmar 
presença em eventos convocados pelo Facebook. Entre eles, as manifestações intituladas “Fora Te-
mer”. A partir desses contatos, conseguiu entrar no grupo de WhatsApp onde os jovens combinaram 
o encontro pessoalmente. 

Da manifestação à Delegacia de Investigações Criminais
 
Seguindo a sugestão de Balta, os jovens que se encontraram no MASP caminharam juntos em di-

reção ao Centro Cultural São Paulo. Um deles se incomodou com a presença de helicóptero da Polícia 
Militar durante todo o trajeto. Pensou, no entanto, ser normal, considerando que é comum a presença 
policial ostensiva em dias de manifestações.

Chegaram ao Centro Cultural, sentaram-se em roda e começaram a  apresentar-se. Nesse mo-
mento, Balta sugeriu a uma das moças: “vamos comprar cerveja?”. Um dos meninos retrucou: “es-
cuta, viemos aqui pra nos apresentar, a galera não se conhece; ninguém vai beber, ninguém vai pro ato 
beber. Vamos primeiro nos apresentar e, depois, se quiserem tomar cerveja, vão”. Mais tarde, perce-
beram que esse era o artifício do militar para não ser detido. O helicóptero que os tinha acompanhado 
desde a Avenida Paulista, surgiu por trás das árvores, quando Balta se sentou. 

O grupo jamais pensou estar sendo seguido, e alguém até brincou: “nossa, olha, tem um he-
licóptero atrás da gente”. Julgaram que o veículo da polícia estava acompanhando a manifestação que 
ocorreria mais tarde. Mas eles eram o alvo. De repente, olharam para a rua e viram ônibus e viaturas 
da polícia com cerca de 40 policiais armados. Foram abordados e, sem compreender nada - já que 
estavam só se apresentando entre eles -, perguntaram: “o que está acontecendo”? Os policiais respon-
deram: “Uma denúncia. Vocês vão para a delegacia”. O Balta desapareceu.

Os jovens que participavam da roda foram detidos, 22 ao todo: 4 menores de idade e 18 com mais 
de 18 anos. Um deles nem fazia parte do grupo, apenas estava passando pelo local para encontrar sua 
namorada; outro estava ali utilizando o wifi público para enviar seu TCC (Trabalho de Conclusão de 
Curso), porque faltava energia em sua casa. 

Muitos eram estudantes secundaristas que participaram das ocupações das escolas em 2015. Um 
deles era estudante universitário; outro era filho de um juiz e de uma promotora; outra pertencia a 
uma tradicional família do setor financeiro; uma delas morava no exterior e estava de férias no Brasil; 
alguns moravam na periferia da cidade. Nenhum filiado a partido ou a organização política. O grupo 
era absolutamente heterogêneo e sem vínculos anteriores a esse encontro.

9 Em junho de 2013, o Movimento Passe Livre (MPL) organizou manifestações contra o aumento das tarifas de transporte. Inicialmente, o movi-
mento começou em São Paulo, mas rapidamente se expandiu pelo país e se diversificou em pautas e espectros ideológicos. É considerado um dos 
protestos mais massivos da história política do país.
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A polícia recolheu os telefones dos ativistas e os levou para o DEIC (Departamento Estadual de 
Investigações Criminais) em viaturas e no ônibus; chegando lá, colocaram todos em uma única sala. 
Foi quando eles perceberam a ausência do Balta, que telefonou para um dos jovens detidos e pergun-
tou: “onde vocês estão, no DEIC”? Os jovens questionaram como ele sabia onde se encontravam, 
e Balta respondeu: “é que eu não fui preso porque estava com documento falso; aí me levaram pra 
delegacia, e eu falei para o delegado que namorava uma das meninas detidas apesar de ser casado. 
Paguei R$ 1.000,00, e o delegado me liberou. Então, eu estou livre, mas na delegacia falaram que 
vocês tinham ido pro DEIC. Como eu era mais velho, e na hora falei essa história, me levaram pra 
outra delegacia”.

O Balta, que eles não sabiam estar intencionalmente infiltrado no grupo, tinha conhecido uma 
estudante secundarista na sexta-feira e pediu para ir com eles no domingo. Mais tarde, souberam que 
já estava tentando entrar, havia tempo, num grupo de estudantes secundaristas. E também no Jorna-
listas Livres, no Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), no Movimento dos Sem Terrra 
(MST), no Mídia Ninja, e havia contatado o padre Julio Lancelotti. O MTST percebeu algo estranho 
e o excluiu do movimento. Ele procurava algum grupo para se infiltrar.

  
As horas de detenção

Os familiares foram comunicados da situação por volta das 15h, mas só conseguiram conversar 
pessoalmente com os jovens no início da madrugada. Políticos comprometidos com os direitos hu-
manos, defensores públicos, advogados e jornalistas foram chegando, mas não conseguiam entrar no 
DEIC nem obtinham informações sobre a acusação ou o ocorrido.

Na delegacia, ficaram isolados, em pé, olhando para parede, uma prática muito utilizada na 
chegada de presos políticos antes das sessões de tortura, durante a ditadura militar. A tática do 
chamado “bate e assopra”. Um dos investigadores permitia que saíssem para fumar e, outro, chegou 
até mesmo a pedir uma pizza para os maiores de idade.  Ainda assim, os jovens disseram que a noite 
na delegacia foi terrível.

As mulheres passaram por cinco revistas vexatórias10. A primeira delas ainda no banheiro do 
metrô Vergueiro, onde foram detidas. Nas revistas, os policiais procuravam drogas ou armas que 
pudessem incriminar o grupo, mas só encontraram alicate de unha; as chaves das casas de todos; ban-
danas e lenços; a máscara hospitalar de uma moça que era enfermeira; o símbolo da cruz vermelha 
de outra que participava do grupo de apoio aos ativistas; a câmera fotográfica do jovem que estava 
só passando pelo local; o TCC do rapaz que estava no Centro Cultural São Paulo; mochilas e bolsas. 
Nenhum desses pertences foi devolvido até o momento, incluindo os  telefones celulares.

Segundo os depoimentos dos detidos, ainda no Centro Cultural um dos policiais pegou uma barra 
de ferro que estava jogada ao lado, um pé de cadeira quebrada, e falou a um deles: “agora, isso aqui 
é seu e estava dentro da sua mochila”. O jovem disse que não possuía mochila e que o objeto não lhe 
pertencia.  O dono da mochila prontamente esclareceu: “essa mochila não é dele, é minha, tem o meu 
TCC aí dentro, eu vim aqui para usar a Internet”. Então, o policial teria dito: “tudo bem, a mochila 
não é dele, mas essa barra de ferro, sim”. O argumento apresentado, mais tarde, foi que ele estaria 
escondendo a “arma” na blusa, mas o jovem usava uma camiseta regata vermelha sem mangas. Como 
esconder uma barra de ferro ali?  O instrumento foi fotografado e exibido na grande imprensa como 
o principal elemento da atitude criminosa dos 18 jovens detidos.

Os policiais disseram ainda que todos estavam usando roupas pretas, sugerindo que seriam black 
blocs11. A máscara de enfermagem, de cor branca, também seria um indício de pertencimento aos 
black blocs. Nas fotografias da detenção e da chegada dos jovens ao Fórum, no dia seguinte, fica evi-

10 Procedimento utilizado principalmente em presídios, quando mulheres são obrigadas a ficar nuas, agachar diante de espelhos e mostrar seus 
órgãos genitais para agentes públicos.

11 É uma tática de ação direta, de caráter anarquista. Grupos de afinidades se reúnem para protestar em manifestações de rua, mascarados e vestidos 
de preto. O objetivo é desafiar as forças da ordem.
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dente, entretanto, que não estavam vestidos de preto. E mesmo que usassem roupas escuras, isso não 
seria motivo plausível para detenção e acusação criminal. Em relação à câmera fotográfica daquele 
que apenas estava se encontrando com a namorada, o argumento foi que ele se preparava para filmar 
as agressões aos policiais que estariam sendo tramadas no momento da abordagem.

 
No Fórum, depois da detenção

A audiência de custódia foi feita no primeiro dia útil depois da detenção, na segunda-feira. Às 8h, 
foram levados para o exame de corpo de delito. Os menores de idade foram encaminhados à unidade 
responsável no bairro do Brás, a Fundação Casa, e liberados no mesmo dia. Todos saíram do DEIC 
algemados e foram colocados no ônibus. Chegando ao destino, foram revistados outra vez. 

A audiência estava agendada para às 12h, no Fórum da Barra Funda, região central de São Paulo. 
Estranhamente, os jovens não chegavam. Familiares, amigos, advogados, políticos e ativistas espe-
raram por horas sem que nenhuma explicação fosse dada para o atraso. A hipótese dos presentes era 
que a demora seria proposital para que perdessem a audiência de custódia e, assim, respondessem ao 
processo encarcerados. Mas o juiz falou: “não vou sair daqui, enquanto esses meninos não chegarem”, 
o que aconteceu quase às 18h, quando o Fórum já estava fechando. A sentença foi divulgada às 20h. 

Na sentença, o juiz apontou que não havia nada que desabonasse a conduta dos manifestantes. 
O fato deles estarem reunidos não queria coisa alguma: as pessoas podem se reunir; estavam conver-
sando pacificamente. Ressaltou ainda que, do seu ponto de vista, pobre do país cuja democracia não 
pode ser exercida. Então, para os jovens e seus familiares, o problema havia se encerrado ali. Era o 
que imaginavam.

      Apoio aos 18 jovens. Fórum da Barra Funda, setembro/2017. (Foto: Aline Sasahara)

O pesadelo continuou

Os jovens foram detidos em setembro de 2016, e a denúncia apresentada pelo promotor em 23 
de dezembro de 2016. É importante ressaltar que o promotor, ao protocolar a denúncia, pediu 15 anos 
de detenção para cada um dos 18 jovens. Nesse momento, ativistas e familiares perceberam que o 
pesadelo estava apenas começando. 
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Em agosto de 2017, a denúncia foi aceita pela juíza. Em seguida, começaram as audiências. Na 
primeira, quando os pais chegaram ao Fórum, perceberam o ambiente extremamente hostil. Havia um 
contingente muito grande de policiais do Batalhão de Choque que separava os pais dos réus em duas 
filas. Formaram uma espécie de “corredor” por onde os jovens e seus familiares teriam que passar, 
num gesto claro de intimidação.

Notaram que os policiais envolvidos na abordagem no Centro Cultural e no consequente encarce-
ramento de 27h dos jovens estavam perfilados na triagem do corredor humano. A pressão e a tortura 
psicológica seguiam seus roteiros; os jovens estavam extremamente nervosos. No entanto, a juíza 
remarcou a audiência porque o militar infiltrado, o Balta, principal testemunha, não estava presente. 
Nos meses após a detenção no Centro Cultural São Paulo, o militar foi promovido a major e deslo-
cado para a Amazônia, um dos motivos alegados para não comparecer às audiências.

Foram cinco audiências até o momento de escrita deste texto. Numa delas, perguntaram a uma 
testemunha, com base numa foto, quem eram os jovens acusados. Nenhum usava roupa preta; o 
acusado de portar a barra de ferro na manga da blusa vestia uma camiseta regata vermelha, ficando 
evidente que não teria como esconder a “arma”. As contradições foram aparecendo. O infiltrado 
“Balta” continuava não indo às audiências. O Exército brasileiro admitira, ao longo desse período, 
que havia “operações de inteligência” em manifestações de rua.

A ação secreta do Exército em conjunto com a Polícia Militar

A operação realizada por Balta Nunes, a mando de um membro do Exército que não pôde ter o 
nome revelado por tratar-se de uma ação de inteligência, ainda conta com fatos sem explicação. A 
participação da Polícia Militar de São Paulo, por exemplo, é nebulosa. Num primeiro momento, o 
Exército admite a participação da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo na operação, embora 
esta negasse. Posteriormente, o envolvimento da Secretaria foi desmentido pelos militares. Não está 
esclarecido por que os manifestantes foram presos pela Polícia Militar no momento em que o infiltra-
do do Exército estava junto deles. 

Em seu depoimento, ¨Balta Nunes¨ disse que o ocorrido estava dentro da legalidade, baseado no 
decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), usado pelos militares em algumas situações para infil-
trar-se em grupo de manifestantes. A justificativa para a operação era a passagem da tocha olímpica 
pela cidade de São Paulo.

Entre os principais elementos da fala, destaca-se a declaração sobre a maioria dos integrantes do 
“suposto grupo” não se conhecer. Desmontava, assim, a peça central da acusação que dizia tratar-se 
de grupo organizado previamente com o objetivo de perturbar a ordem pública e fazer depredações 
ao patrimônio, carregando objetos nesse intuito. 

O impacto nos jovens e suas famílias

A relação entre os pais dos 18 jovens teve início quando seus filhos foram detidos. Os familiares 
que chegavam à delegacia desejavam avisar às outras famílias, mas não tinham o telefone de nin-
guém, pois os manifestantes não se conheciam até o encontro no Centro Cultural. Com o andamento 
inesperado do processo, passaram a atuar conjuntamente.

A pressão psicológica é grande. Familiares e manifestantes tiveram o emocional profundamente 
abalado. Até a intimação foi constrangedora, com a polícia na porta das casas, com o aparato de ar-
mas, sirenes e luzes de emergência. Uma das mães conta que perdeu o emprego por causa desse pro-
cesso. Outras deixaram de comparecer às audiências com medo de ficar desempregadas. As famílias 
se desestruturaram.

A vida não foi mais a mesma. Alguns secundaristas foram expulsos de suas escolas e paralisaram 
os estudos porque não foram aceitos em outras instituições de ensino. Os universitários passaram por 
situação semelhante. Um deles se formou, mas teve dificuldade em conseguir estágio. Os que tinham 
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emprego foram demitidos. Quatro deles, moradores de regiões periféricas da cidade, tiveram que sair 
de suas casas por medo de retaliação por parte da polícia. 

Há relatos de perseguição policial no cotidiano: ao sair da escola, caminhando no bairro e indo 
para o trabalho, com viatura acompanhando. Todos estão em tratamento contra depressão e síndrome 
do pânico. Tiveram tentativas de suicídio. Parte deles permanece bastante tempo dentro de casa, 
receosa; outra continua no ativismo. Uma jovem se jogou sob a mesa da ceia do Natal de 2016, 
quando escutou o barulho dos fogos de artifício. Muitos estão morando sozinhos, em ocupações ou 
casas de amigos. Vale reiterar que nenhum manifestante tinha passagem pela polícia, pertencia a 
partido político ou organização social. 

O caso chamou a atenção de grupos de defesa dos direitos humanos dentro e fora do Brasil e 
contou com a solidariedade dos movimentos sociais, que organizaram atos em apoio. A possível 
condenação desses jovens significa a criminalização da participação social e política e não pode ser 
aceita dentro de uma sociedade democrática.

Evento na Câmara Municipal de São Paulo organizado por movimentos sociais em apoio aos jovens processados. 
Novembro/2017. (Foto: Aline Sasahara)

Foram realizados atos em defesa dos 18 detidos e também contra a criminalização da participa-
ção em protestos. Uma rede de apoiadores foi construída para defesa dos jovens. Houve ainda solici-
tação de esclarecimentos dos fatos sem explicação relacionados a essa operação do Exército.

Em outubro de 2018, a juíza responsável pelo caso absolveu os envolvidos no acontecimento e 
considerou que a polícia não conseguiu provar que eles faziam parte de um grupo organizado, o qual 
pretendia cometer atos de vandalismo e violência contra policiais em uma manifestação agendada 
para setembro de 2016.

Na sentença, ela afirma: “A prova, portanto, é no sentido de pessoas reunidas, sem demonstra-
ção nem de intenção nem de prática efetiva de atos de violência nem de vandalismo: a manifestação 
pública é permitida e nenhum objeto de porte proibido foi apreendido, o que também afasta a prática 
da corrupção de menores” (Ponte Jornalismo).

A notícia foi comemorada pelos jovens, familiares e pela rede de apoiadores em torno deles. A 
comemoração, no entanto, durou poucos dias: o promotor entrou com recurso, ainda em fase de aná-
lise. Esperamos e exigimos que a justiça seja feita, que a verdade venha à tona e que os jovens e suas 
famílias conquistem a reparação dos danos causados pelo estado.


