Secretaria de Direitos Humanos Acervo de Mortos e Desaparecidos

Dossiê: ...

Procedimento administrativo CEMDP: 244/96

Nome: ADERVAL ALVES COQUEIRO

Data de Nascimento: 18/07/1937

Status: Morto

Biografia:
Aderval Alves Coqueiro foi um dos 40 presos políticos trocados pelo embaixador alemão Von
Holleben, em junho de 1970. Tinha sido preso em São Paulo, em 29/05/1969, como militante da "Ala
Vermelha", sendo torturado na 2ª Companhia da Polícia do Exército, depois transferido para o
DOPS/SP e, finalmente, para o Presídio Tiradentes.
Banido e enviado á Argélia, de lá se deslocou para Cuba, regressando ao Brasil já inte- grado ao
MRT e Movimento Revolucionário Tiradentes, grupo dissidente da "Ala Vermelha." Coqueiro
morreu no Rio de Janeiro, de acordo com o laudo oficial assinado por João Guilherme Figueiredo,
no dia 06/02/1971, no Cosme Velho, em conseqüência de 'ferida transfixante do tórax e lesão do
pulmão direito'. Seu corpo foi entregue á família posteriormente, sendo enterrado no cemitério de
Inhaúma no dia 14.
Nascido no município baiano de Brumado, Coqueiro iniciou cedo sua militância política no PCB e foi
um dos candangos que trabalhou na construcção de Brasília, além de ter sido operário da
construção civil no estado de São Paulo, onde residiu desde 1961. Ao se desligar do PCB, passou a
integrar o Comitê Regional do PCdoB/SP, focando suas atividades na zona rural. Por volta de
1967/1968, desligou-se do PCdoB para integrar a "Ala Vermelha". Vivendo em São Bernardo do
Campo e Diadema, trabalhou também como operador de máquinas e vendedor autônomo. Casado
com Isaura, tiveram duas filhas. Coqueiro teria retornado ao Brasil em 31/01/1971, valendo-se de
um esquema clandestino da VAR-Palmares, e foi morar no apartamento do bairro Cosme Velho,
onde foi morto uma semana depois. Não foi possível localizar perícia do local, fotos e tampouco o
laudo necroscópico.
http://cemdp.sdh.gov.br

26/06/2019 18:34:41 - 1

Duas matérias de jornais da época permitiram desqualificar a versão oficial. O Jornal do Brasil de
08/02/1971 referiu-se ao cerco de mais de 50 policiais e publicou uma foto de Coqueiro morto,
alvejado pelas costas. O Jornal da Tarde, na mesma data, complementou as informações com o
depoimento de um oficial que participara da operação, informando que a localização da casa onde
estava Coqueiro começara a ser feita um mês antes. Repetindo a tática já costumeira de manchar a
imagem dos militantes detidos, esse agente dos órgãos de segurança disse que a residência teria
sido apontada pelo ex-deputado federal Rubens Paiva a um grupo de oficiais da PE antes de ser
seqüestrado por companheiros. Tal afirmação levantou indignação na CEMDP, pois Rubens Paiva
representa um dos casos mais conhecidos de desaparecimento ocorrido no Brasil, por ser notória a
brutalidade do assassinato de um opositor político que, sabidamente, não estava engajado na
resistência armada ao regime militar.
Para complementar as informações, foi possível localizar o zelador do prédio onde Coqueiro foi
morto, que declarou não ter presenciado o tiroteio, pois estava no último andar do edifício. Mas
ouviu, durante a operação militar, um agente gritando: 'atira e mata'. O zelador contou ainda que foi
chamado pelos policiais para prestar informações sobre a vítima e viu o cadáver no local, com
diversas marcas de tiro. Também afirmou que Coqueiro estava desarmado, vestido com apenas um
calção, e que ouviu um dos agentes dizer: 'bota a arma do lado dele'. O zelador, em seu relato, não
deu qualquer indicação de que Coqueiro teria tentado reagir.
A Comissão de Familiares juntou ao procedimento na CEMDP fotos do corpo, cedidas pela Agência
JB, e fotos atuais do prédio onde ocorreu a morte, sendo solicitada a expedição de ofício ao IML/RJ,
em mais uma tentativa de localização do laudo necroscópico. Apenas uma certidão do IML Afrânio
Peixoto foi fornecida, com o seguinte teor: 'consta no Livro de Registro de Cadáveres, às fls 03, que
na data de 06/02/71, deu entrada no Serviço de Necropsias, o corpo de Aderval Alves Coqueiro,
tendo sido encaminhado pelo DOPS, com a guia de remoção s/n., com a idade de 33 anos,
brasileiro, casado, profissão: datilógrafo, residência: Rua Bandeirantes 10-B, Diadema, São Paulo,
tendo a morte ocorrida em conseqüência de crime, sendo a causa mortis ferida transfixante do tórax
e lesão do pulmão direito'.
O episódio teve grande repercussão na imprensa porque Aderval Alves Coqueiro foi o primeiro
banido encontrado no Brasil pelos órgãos de segurança. Franquearam o acesso de fotógrafos ao
local, mas não exibiram o ocorrido para a imprensa. Salvo a presença do revólver junto ao corpo,
não foi apresentada qualquer indicação precisa comprovando a alegada resistência a tiros. Na
CEMDP, as fotos obtidas junto à Agência JB representaram uma prova conclusiva da falsidade da
versão oficial, pois as manchas de sangue no piso sugeriam que o corpo fora arrastado e
evidenciaram que Coqueiro não fora abatido exatamente no local onde se encontrava o corpo.
Tampouco o revólver poderia estar na posição em que se via na foto. Mostraram, ainda, outras
lesões não referidas nas informações do IML: nítidos sinais de ferimentos na cabeça, na nádega
esquerda e na perna direita.
Após o voto favorável do relator, houve pedido de vistas ao processo. O revisor, Luís Francisco
Carvalho Filho, acompanhou o voto do relator. A CEMDP concluiu que Coqueiro não morreu
conforme a versão oficial.1.

Local de morte/desaparecimento:
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Apartamento no bairro Cosme Velho, Rio de Janeiro, RJ.

Organização política ou atividade: MRT

Data do Recolhimento da documentação física para o Arquivo Nacional:
06/08/2009

Data da autuação:
29/03/1996

Descrição (resumo do procedimento administrativo): Procedimento contendo 1 volume e 210
páginas.

Data do julgamento:
07/08/1996

Data da publicação no DOU:
13/08/1997

Filiação Mãe: Jovelina Alves Coqueiro

Filiação Pai: Jose&#769; Augusto Coqueiro

Data do desaparecimento ou última vez que foi visto:
06/02/1971
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