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3 – contexto histórico das graves violações entre 1946 e 1988

Nós exercíamos o dever de rebelião porque todo cidadão que tem algum
compromisso com o seu grupo, ao se deparar com a ruptura do contrato
social que rege a sociedade, ao se deparar com um golpe de Estado que
rompe com as regras, tem o dever moral de se opor a isso, tem o dever
moral de restabelecer a constituição, de restabelecer as regras da vida em
comum que haviam sido usurpadas por um pequeno grupo que exercia o
poder em caráter desse pequeno grupo.
[Antônio Roberto Espinosa, depoimento prestado à CNV em parceria com
a Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, em 24 de janeiro de
2014. Arquivo CNV, 00092.005570/2014-21.]

A) Democracia de 1946
1. Entre 1946 e 1964, o Brasil viveu um período de democracia frágil, instável, hesitante.
Democracia é sempre melhor do que ditadura. No regime democrático, a política substitui a violência
e os conflitos e confrontos políticos são resolvidos por discussão e eleições. Democracia permite ampliação, criação e reinvenção de direitos. Os anos entre 1946 a 1964 foram, certamente, bem melhores do
que os da ditadura que os sucederam. Esses anos carregam, entretanto, o peso de uma polícia política
gestada pelo Estado Novo – deformada pela crença de que os que detêm o poder tudo podem e por práticas violentas que absorveram o pior de nossa tradição escravocrata e das lições de agentes da repressão
estrangeiros, especialmente da Central Intelligence Agency [Agência Central de Inteligência] (CIA).
2. Em 1946, o Brasil emergia em uma nova ordem política, sob o impulso de grandes transformações internacionais que se harmonizaram com forças internas em favor da democracia, obrigando a
um reposicionamento dos grupos dirigentes. A nova ordem democrática passava a existir com um sistema
socioeconômico bem diverso do que o país conhecera na sua primeira experiência republicana (1889-1930).
Verdade que o país ainda se encontrava preso a uma situação de miséria e carência abissais, como atestam
sua taxa de alfabetização e uma mortalidade infantil mais de seis vezes maior do que a existente hoje.
3. Apesar da ambiguidade que caracterizava o período, com a prevalência conspícua de regras
advindas do Estado Novo e a participação ativa de muitos dos seus principais agentes políticos, havia
o consenso generalizado de que a Constituição de 1946 representava um avanço para o Brasil.
4. A Constituição de 1946 estabeleceu o equilíbrio entre os três poderes. Recuperou o bicameralismo da Constituição de 1891, com eleições simultâneas em todo o país, sendo ambas as casas,
Câmara Federal e Senado Federal, responsáveis por votar o orçamento. O texto é liberal, prevendo
que o Estado só poderia intervir na economia mediante lei especial. No que diz respeito à organização
partidária, garantia a formação livre de partidos, embora proibisse a legalidade daqueles que “contrariassem o regime democrático”.
5. O governo Dutra, o primeiro eleito na democracia recém-instalada, seria fortemente
marcado, em suas bases de sustentação política, pelo continuísmo. Ampliava-se a supremacia da coli-
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6. Atento à importância crescente da economia norte-americana, e da hegemonia política
dos Estados Unidos no processo global de reconstrução da ordem internacional durante o pós-guerra,
o governo decidiu reforçar seu relacionamento com aquele país, promovendo a abertura da economia
ao capital estrangeiro e favorecendo claramente a empresa privada. Em seu início, a resposta da administração Dutra à inflação oriunda da guerra consistiu em adotar uma política de importação livre de
bens manufaturados, aproveitando as reservas acumuladas durante o conflito mundial. Essa escolha
resultou em um período de estagnação para a indústria nacional.
7. Tendo em vista suas opções, as maiores dificuldades para o governo Dutra passaram a estar
nas ruas e nas fábricas. Em 1945, havia sido criado o Movimento de Unificação dos Trabalhadores
(MUT). Em janeiro de 1946, o MUT promoveu o I Congresso Estadual dos Trabalhadores do Estado
de São Paulo, que defendia a autonomia e a liberdade sindical, exigia o direito de greve, a manutenção
das conquistas sociais e enfatizava a necessidade de criar-se uma central sindical de trabalhadores.
8. Concomitantemente, tendo obtido uma votação expressiva nas eleições de 1946, o
Partido Comunista do Brasil (PCB) começava a firmar-se, sobretudo em meio à população das
grandes cidades. Em 7 de maio de 1947, a histórica e dominante objeção das elites políticas aos
comunistas fez com que o Tribunal Superior Eleitoral, por três votos contra dois, pusesse o PCB na
ilegalidade. Em maio de 1946, o governo já havia determinado a demissão de todos os funcionários
públicos conhecidos como membros do Partido Comunista. Em 15 de abril de 1947, a Juventude
Comunista teve suas atividades suspensas por um período de seis meses. Nesse mesmo dia, suspenderam-se as uniões sindicais e outras organizações similares, acusadas de serem controladas por
comunistas, de funcionarem como organismos de cooptação e de buscarem desestabilizar a ordem
vigente. Somente o Sindicato dos Metalúrgicos eliminou, em novembro de 1947, cerca de 900 comunistas do seu quadro de associados.
9. A ilegalidade do PCB conduziu à cassação dos mandatos de seus eleitos, medida promovida pelo Legislativo. A cassação do partido teve como consequência a saída do embaixador soviético
do país. Sua ilegalidade foi acompanhada de uma grande onda de violência no país. Ao mesmo tempo
que esses fatos ocorriam, estreitavam-se as relações entre o Brasil e os Estados Unidos.
10. Muitos militares que iniciaram a carreira na Escola Militar do Campo dos Afonsos
durante a guerra tiveram forte atuação na desestabilização do governo Vargas, nas sedições durante o
governo Juscelino e no golpe de 1964. Um dos militares mais identificados com o golpe e com a prática de graves violações aos direitos humanos durante a ditadura foi o brigadeiro João Paulo Moreira
Burnier. Em entrevista concedida ao Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea
do Brasil (CPDOC), em 1993, ele disse: “Eu fui da primeira turma formada já no Campo dos Afonsos”.
Uma das mais graves sanções impostas as militares expurgados em 1964 originou-se no Ministério da
Aeronáutica: os oficiais aviadores tiveram seus brevês cassados e foram proibidos de voar.
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gação varguista no Congresso. A União Democrática Nacional (UDN), criada para lutar contra o regime, passou a compartilhar o governo e estabeleceu uma aliança com o Partido Social Democrático
(PSD). Mesmo assim, logo ficaram explícitas suas divergências com o presidente deposto Getúlio
Vargas, em especial no que se referia a posições quanto ao nacionalismo e ao seu comportamento
ante às classes trabalhadoras.
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11. Laços de camaradagem profissional e afinidade ideológica uniram militares brasileiros e
americanos que haviam trabalhado do mesmo lado do front, durante a Segunda Guerra Mundial. Um
caso notório foi o das relações pessoais estabelecidas entre Humberto Castelo Branco, futuro marechal
e presidente da República, e Vernon Walters, oficial de ligação entre a Força Expedicionária Brasileira
e o V Corpo do Exército norte-americano. Este último oficial viria a ser adido militar-assistente da
embaixada dos EUA no Brasil de 1945 a 1948, retornando em 1962, como adido militar da embaixada
norte-americana, permanecendo no cargo até 1967.
12. Em dezembro de 1948, foi elaborado o anteprojeto do regulamento da Escola Superior
de Guerra (ESG), escrito por um grupo de militares liderado pelo general Oswaldo Cordeiro de
Farias, além de três militares norte-americanos. Posteriormente, em agosto de 1949, foi criada a Escola
Superior de Guerra, instituto de altos estudos, que pretendia ser um centro de pesquisas sobre segurança e desenvolvimento do Brasil, e estava diretamente subordinada ao ministro de Estado, chefe do
Estado-Maior das Forças Armadas. A ESG nasce imersa no clima ideológico da época, que postulava
um conflito permanente entre o Ocidente e o Leste comunista, a partir do qual se buscava formular
uma doutrina de segurança nacional.
13. Concluído o mandato de Dutra, Vargas foi eleito para o período de 1950 a 1954. O resultado eleitoral, quando anunciado, sofreu candente contestação. Partidários da UDN, notadamente
o deputado Aliomar Baleeiro e o jornalista Carlos Lacerda, argumentavam que uma interpretação
criteriosa da Constituição exigia que o candidato vitorioso tivesse a maioria absoluta dos votos. A
influência que Vargas ainda mantinha junto aos militares mais uma vez o socorreu. No Clube Militar,
dois generais influentes – Estillac Leal, presidente do clube, e Zenóbio da Costa – declararam em
público que ele havia vencido as eleições.
14. As Forças Armadas, que, em 1945, haviam tornado possível o estabelecimento de
um regime constitucional democrático, mediante a deposição de Vargas, viam-se cada vez mais
envolvidas nas disputas políticas, no que, aliás, pareciam retomar uma prática inaugurada com a
proclamação da República. Instituições como o Clube Militar tornar-se-iam palco de conflitos políticos, à medida que os grandes temas ideológicos da década iam adquirindo forma, notadamente as
questões do nacionalismo econômico e das relações com os Estados Unidos, em um contexto no qual
o anticomunismo apareceria como um elemento fundamental da aliança. De maneira geral, a politização da corporação militar, para além das divisões em frações ideológicas e partidárias, indicava
uma posição de relativa autonomia institucional, com as Forças Armadas se impondo aos demais
atores da política nacional como uma interlocutora do poder Executivo (monitorava crítica de seus
atos e grupos de pressão ou de apoio), e não como parte subordinada desse poder. Reforçava-se um
desequilíbrio institucional, foco de tensões, que seria uma característica fundamental da Realpolitik
da década de 1950 e que viria a ter desdobramentos nos diversos movimentos insurgentes iniciados
por oficiais militares, culminando com o golpe de 1964.
15. Muitos analistas dividem o segundo período constitucional de Vargas em dois momentos:
o primeiro, de 1951 até meados de 1953, quando ele teria buscado firmar uma ampla aliança em torno
das mudanças econômicas, sobretudo em um esforço para industrializar e prover o país de uma política
energética. O segundo, a partir de 1953, quando enfrentou a radicalização de grupos políticos e militares
que associavam à sua oposição, naquele momento, derrotas eleitorais desde a redemocratização.
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17. Em 1950, a ala “nacionalista” dos militares, que apoiava Vargas, venceu as eleições do
Colégio Militar e o novo presidente do clube, general Estillac Leal, que viria a ser ministro da Guerra
do governo Vargas, qualificou a vitória como a aprovação de um programa que buscava defender os
interesses nacionais. A recém-empossada diretoria logo passou a ser acusada de comunista. No apagar
das luzes do governo Dutra, os seus adversários, majoritários entre os oficiais mais graduados, transferiram boa parte da diretoria para unidades afastadas do centro do país.
18. A volta de Getúlio ao poder pelo voto popular recolocou em discussão os temas do nacionalismo e do trabalhismo – designação genérica que se refere, ao mesmo tempo, aos direitos sociais
e à organização social, mobilizando a imaginação política e galvanizando solidariedade de parte da
sociedade. O novo governo de Vargas foi um contraponto ao de seu predecessor, ao estabelecer um
clima de maior tolerância, favorecendo a atividade sindical e as manifestações públicas, inclusive de
“grupos de esquerda”. Note-se que, para esses grupos, o nacionalismo oferecia uma bandeira legítima,
perfeitamente adequada às suas formulações anti-imperialistas.
19. O segundo governo Vargas manteve o banimento do Partido Comunista do Brasil (PCB).
Enquadrando sua perseguição e punição, foi promulgada, em 5 de janeiro de 1953, uma nova Lei de
Segurança Nacional, a Lei no 1.802, que definiu os crimes contra o Estado e a ordem política e social.
Essa lei estabelecia a competência da Justiça Militar para julgamento dos crimes contra a segurança
externa, deixando os crimes contra a segurança interna a critério da Justiça comum.
20. Ao longo do ano de 1953, trabalhadores e organizações sindicais, nas grandes cidades, convocaram greves por aumento de salários. Em junho, Getúlio nomeou João Goulart para o
Ministério do Trabalho. Desde o início da gestão de João Goulart, conhecido como Jango, a oposição
promoveu uma campanha feroz e diária, por intermédio da imprensa, de boicote e acusações, em que
o jovem ministro era definido como um perigoso “demagogo sindicalista”, “admirador do justicialismo
peronista”, porta-voz de uma classe trabalhadora rebelada. A situação tornou-se particularmente grave
em fevereiro de 1954, quando Jango defendeu um aumento de 100% para o salário mínimo, aplicável,
sobretudo, aos trabalhadores do comércio e da indústria do setor urbano. O aumento prometido alarmou a classe empresarial, que alegava não poder pagá-lo sem um grande repasse aos preços. Afetaria
também a classe média, que, sob a pressão do custo de vida, não seria beneficiada por medida similar.
21. Nesse contexto, dois dias depois de declarada a pretensão de aumento salarial, um grupo
de oficiais divulgou um documento intitulado “Memorial dos coronéis”, com ampla repercussão na
opinião pública. Nele, contrasta-se a penúria da instituição, suas deficiências técnicas e financeiras, e
a remuneração insuficiente à:
iniciativa de elevação do salário mínimo que, nos grandes centros do país, quase atingirá
o dos vencimentos máximos de um graduado, resultará, por certo, se não corrigida de
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16. Vargas submeteu ao Congresso Nacional, e teve aprovadas, todas as suas grandes decisões econômicas. Entre elas, a criação da Petrobras, do Fundo Nacional de Eletrificação, do Fundo
de Reaparelhamento Econômico, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) e da
Eletrobras, além de legislações tarifárias e cambiais. Não conseguiu obter base de apoio parlamentar,
nem apoio às iniciativas governamentais.
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alguma forma, em aberrante subversão de todos os valores profissionais, destacando qualquer possibilidade de recrutamento para o Exército de seus quadros inferiores.1

O documento não é apenas um rol de reivindicações materiais, de críticas à incúria administrativa do
governo e de acusações de práticas ilegais. É também uma denúncia do “clima de negociatas, desfalques
e malversação de verbas que infelizmente vem nos últimos tempos envolvendo o país e até mesmo o
Exército”,2 e do descaso do governo com a corporação.
22. O memorial ou manifesto dos coronéis foi enviado a Getúlio por seu ministro da Guerra,
general Ciro Cardoso. Assinado por 82 oficiais, o texto teve a autoria atribuída ao então tenente-coronel Golbery do Couto e Silva. Entre os signatários, vários militares que seguiriam em franca oposição
aos governos trabalhistas – e alguns teriam posições de destaque no movimento que conduziu ao golpe
militar de dez anos depois. Entre os coronéis, assinam, por exemplo, Syseno Sarmento, Adalberto
Pereira dos Santos, Jurandir de Bizarria Mamede, Antônio Carlos da Silva Muricy, Amaury Kruel,
Ademar de Queiroz e Alfredo Américo da Silva. Entre os tenentes-coronéis que endossaram o documento estão Golbery do Couto e Silva, Sílvio Frota, Antonio Jorge Corrêa, Ednardo D’Avila Mello,
Fritz Azevedo Manso, Ramiro Tavares Gonçalves e Euler Bentes Monteiro. Diante da repercussão do
memorial, o governo Vargas tenta contornar os impasses substituindo os ministros da Guerra e do
Trabalho. Em 22 de fevereiro de 1954, Zenóbio da Costa assume o Ministério da Guerra. Dois dias
depois, Hugo Faria, um funcionário graduado, torna-se ministro do Trabalho.
23. Os antigetulistas atacavam Jango, mas o seu verdadeiro objetivo era o presidente Vargas.
As manobras institucionais e o ânimo conspiratório haviam se tornado marcas da oposição. Em junho
de 1954, Afonso Arinos, líder da UDN e da oposição parlamentar (UDN-PL-PR-PDC), encaminha
ao Congresso um pedido de impeachment de Vargas, apoiado em acusações de corrupção, conivência
com atos criminosos e imoralidade. Apesar de forte campanha junto à opinião pública, a Câmara dá
vitória esmagadora a Vargas: 136 deputados votam contra o impeachment, e apenas 35 a favor.
24. Havia se posto em marcha um mecanismo de questionamento permanente do regime
e de sua legitimidade. Começa a construir-se, na articulação das Forças Armadas com setores conservadores do país, a narrativa que buscará legitimar, na década seguinte, o golpe de Estado de 1964.
Essa articulação estaria também presente nas tentativas de impedir as posses dos presidentes Juscelino
Kubitschek e João Goulart.
25. Na madrugada de 5 de agosto de 1954 ocorre uma tentativa de assassinato contra o
jornalista e então candidato a deputado federal Carlos Lacerda. Lacerda sobrevive, mas o major-aviador Rubens Florentino Vaz, que o acompanhava e dava segurança depois de um comício, é vítima
de um tiro fatal. Em 8 de agosto, Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Getúlio, confessa
que fora o mandante do crime.
26. Nesse contexto, o movimento iniciado pelos coronéis ganhou a adesão de generais, da grande imprensa e dos udenistas mais radicais. Em 21 de agosto, Café Filho, vice-presidente da República,
sugeriu que ambos, Getúlio e ele, renunciassem, para que assumisse a presidência da República o presidente da Câmara de Deputados, Carlos Luz. A proposta foi repelida. No dia seguinte, um grupo de
oficiais da Aeronáutica, liderados por Eduardo Gomes, lançou um manifesto exigindo a renúncia do
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B) O primeiro atentado armado à ordem constitucional de 1946: golpe e contragolpe em 1955
27. O desenlace dramático da crise de agosto de 1954 acabou por desestabilizar os movimentos para subverter a ordem constitucional vigente, promovidos pelos grupos antigetulistas. O
suicídio de Getúlio Vargas gerou imensa comoção popular, mas também permitiu que se instalasse
o seu sucessor no governo.
28. O primeiro teste político do governo Café Filho foi a realização das eleições para o
Congresso, programadas para outubro de 1954. A votação não alterou fundamentalmente a composição do Congresso. PSD e PTB registraram pequenos avanços. A UDN, entretanto, perdeu dez
cadeiras, reduzindo sua representação e tornando o partido mais receoso de futuros embates eleitorais.
29. Em 3 de outubro de 1955, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente da República, após o
pleito ter sido garantido por tropas do Exército. Definido o resultado, quase imediatamente uma parte
da oposição passou a defender abertamente um golpe, apelando, no dizer de Carlos Lacerda, a “quem
tem nas mãos a força de decidir a questão. Basta que ouçam a voz do seu patriotismo”.3 A exemplo do
que já fizera nas eleições de 1950, a UDN voltou a contestar, junto à Justiça Eleitoral, o resultado final
do pleito, utilizando o mesmo argumento de outrora, que agora não oferecia melhor oportunidade
de sucesso: pela Constituição, os candidatos vencedores necessitavam de maioria absoluta de votos.
Em campanhas na imprensa, a oposição udenista continuava afirmando que a eleição de Juscelino
Kubitschek seria a “vitória da minoria”, uma vez que 64,32% dos eleitores não haviam votado em
Juscelino para a Presidência.
30. No dia 1o de novembro, no enterro do general Canrobert Pereira da Costa, o coronel
Jurandyr de Bizarria Mamede, um dos signatários do manifesto dos coronéis, profere um violento
discurso – na presença do general Lott –, pronunciando-se ampla e favoravelmente a um golpe militar,
e contraria o resultado das eleições presidenciais retomando o mesmo argumento:
Não será por acaso indiscutível mentira democrática um regime presidencial que, dada a
enorme soma de poder que concentra em mãos do Executivo, possa vir a consagrar, para
investiduras do mais alto mandatário da nação, uma vitória da minoria? 4

31. O que havia de permanente era a existência de um núcleo importante dentro das
Forças Armadas que reivindicava para si a legitimidade de intervir na vida pública, fora ou a despeito das normas constitucionais. Sublinhe-se aqui a notável continuidade do pessoal desse grupo,
que não é de todo espantosa, dados os pequenos intervalos de tempo entre os diversos movimentos
golpistas. Em contraste, as reações militares em defesa da democracia são combinações ad hoc,

91

comissão nacional da verdade – relatório – volume i – dezembro de 2014

presidente, documento que lhe foi entregue pelo marechal Mascarenhas de Morais, comandante da Força
Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Uma vez mais, Vargas resistiu. Em 23 de agosto,
27 generais do Exército – entre os quais Juarez Távora, Canrobert Pereira da Costa, Pery Bevilaqua,
Humberto de Alencar Castelo Branco, Machado Lopes e Henrique Lott – lançaram um manifesto à
ação, exigindo a renúncia do presidente. Formara-se assim, uma ampla aliança entre o alto oficialato para
derrubar o presidente. Em 24 de agosto, Getúlio dá um tiro em seu peito.

3 – contexto histórico das graves violações entre 1946 e 1988

formadas ao sabor de circunstâncias ou do senso de oportunidade e da habilidade dos dirigentes
políticos em foco. Nesse contexto, distingue-se em particular o governo Kubitschek, eleito pelo
voto popular e homologado por um movimento militar, que conheceu durante praticamente todo
o seu exercício uma trégua democrática.

C) O governo Juscelino Kubitschek
32. Juscelino Kubitschek (JK) confirma nos seus cargos os dois principais articuladores do
golpe preventivo de 11 de novembro, os quais viabilizaram sua posse: o ministro da Guerra, general
Henrique Teixeira Lott, e o comandante do I Exército, com sede no Rio de Janeiro, o general Odílio
Denys, mantidos nessas posições por praticamente todo o seu mandato. Ao assumir a Presidência,
defronta-se, entretanto, com uma rebelião deflagrada por oficiais da Aeronáutica, que, inconformados
com sua posse, reclamavam sua deposição.
33. Na noite de 10 de fevereiro de 1956, oficiais da Aeronáutica insatisfeitos, liderados
pelo major Haroldo Veloso e pelo capitão José Chaves Lameirão, partiram do Campo dos Afonsos,
no Rio de Janeiro, instalaram-se na base aérea de Jacareacanga, no sul do Pará, e ali organizaram o
seu quartel‑general. Encontrando pouca resistência e contando com a cumplicidade de colegas de
farda, os revoltosos tomam posse dos aeródromos das localidades de Itaituba, Belterra e da cidade
de Santarém, esta última já uma importante escala na rota Belém–Manaus. Ao ter conhecimento
da invasão de Santarém, o governo federal, por meio dos ministros militares (major-brigadeiro
do ar Vasco Alves Secco, da Aeronáutica; general de Exército Henrique Duffles Teixeira Lott, do
Exército; e almirante de esquadra Antônio Alves Câmara Júnior, da Marinha), decide adotar uma
reação enérgica para intimidar os revoltosos e impedir o surgimento de novos focos de rebelião. A
Aeronáutica passa a ocupar preventivamente aeródromos da região e um contingente de paraquedistas do Exército é deslocado pela Força Aérea Brasileira (FAB) do Rio de Janeiro para Belém. No
dia 29 de fevereiro, o levante já havia sido totalmente debelado. Encerrado o episódio, o presidente
Juscelino Kubitschek envia anteprojeto ao Congresso:
concedendo anistia, ampla e irrestrita, a todos os civis e militares que, direta ou indiretamente, se envolveram, inclusive recusando-se a cumprir ordens de seus superiores, nos
movimentos revolucionários ocorridos no país a partir de 10 de novembro de 1955 até 1o de
março de 1956 (decreto Legislativo no 22, de 23 de maio de 1956).

A anistia concedida aos revoltosos acabou beneficiando também os militares que, nos embates políticos
do período, haviam sido enquadrados como comunistas.5
34. Embora convivendo com movimentos conspiratórios, tensões permanentes no meio
militar e, pelo menos, duas pequenas rebeliões (ou atos graves de insubordinação), o governo de
Juscelino Kubitschek desenvolveu-se sob o signo do otimismo. Ele emerge como um período atípico
de desenvolvimento econômico e estabilidade política, no meio de dois governos problemáticos: o de
Getúlio Vargas, que terminou com o seu suicídio, e o de Jânio Quadros (1961), encerrado com sua
renúncia. Tornar-se-ia, assim, o segundo presidente, desde 1945 até o golpe de 1964, que conseguiu
cumprir o seu mandato por inteiro.
6
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36. De maneira geral, no governo de Juscelino Kubitschek não houve políticas destinadas a
introduzir reformas sociais no campo, ou qualquer iniciativa que afetasse o poder ou os interesses dos
grandes proprietários de terra. Durante o seu governo, contudo, começou a se expandir o movimento
das Ligas Camponesas, cujas origens localizavam-se na luta dos foreiros do Engenho Galileia, em
Vitória de Santo Antão, na zona da mata de Pernambuco. Foi lá que a primeira liga foi criada, em 1955.

D) O golpe de 1961, ensaio geral para 1964
37. Em 1960, Jânio Quadros foi eleito presidente. Na época, a legislação eleitoral permitia
chapas independentes para a Presidência e seu vice. Por essa razão, João Goulart, do PTB, foi reeleito.
Alguns meses depois foi enviado pelo presidente, em missão comercial, à China. Ainda nesse país, em
24 de agosto de 1961, teve notícia de que Jânio renunciara. Em conformidade com a Constituição
Federal, João Goulart seria empossado como presidente. Não era o que militares e civis antigetulistas
estavam dispostos a admitir. Iniciou-se, então, o episódio conhecido como a Campanha da Legalidade.
A Campanha da Legalidade foi uma mobilização civil-militar defendendo a posse de João Goulart,
contestada por grupamentos de adversários civis e militares. Em 25 de agosto, Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, lança um manifesto em apoio à posse de João Goulart.
38. No dia seguinte, o país amanhece com o poder tomado por três ministros militares: o
general Odílio Denys, ministro da Guerra; o brigadeiro Gabriel Grün Moss, ministro da Aeronáutica;
e o almirante Silvio Heck, ministro da Marinha. Esses ministros declararam o estado de sítio, sob o
argumento de impedir manifestações públicas. Entravam em choque duas concepções de legalidade.
Na noite do dia 25, o marechal Lott divulga um manifesto à nação:
Tomei conhecimento, nesta data, da decisão do sr. ministro da Guerra, marechal Odílio Denys
[...] de não permitir que o atual presidente da República, dr. João Goulart, entre no exercício de
suas funções e, ainda, de detê-lo no momento em que pise no território nacional [...] sinto-me no
indeclinável dever de manifestar o meu repúdio à solução anormal e arbitrária que se pretende
impor à Nação. Dentro desta orientação, conclamo todas as forças vivas da Nação [...] para
tomar posição decisiva e enérgica pelo respeito à Constituição e preservação integral do regime
democrático brasileiro, certo, ainda, de que meus nobres camaradas das Forças Armadas saberão
portar-se à altura das tradições legalistas que marcam a sua história nos destinos da Pátria.7

39. Sequencialmente, Lott seria preso por ordem do ministro da Guerra e recolhido à
Fortaleza da Lage, no Rio de Janeiro.
40. Os setores favoráveis aos ministros militares também se mobilizaram. No Rio de Janeiro,
Carlos Lacerda, governador da Guanabara, partidário do golpe desde o seu início, censura os meios de
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35. Apesar da estabilidade alcançada em alguns períodos do governo JK, em 2 de dezembro
de 1959, um grupo composto por oficiais da FAB, do Exército e de civis organizou um autodesignado
“movimento revolucionário”, liderado pelo tenente-coronel João Paulo Moreira Burnier, que ficou conhecido como Revolta de Aragarças. O levante pretendia derrubar o Governo, acusado de corrupção
e de proximidade com o comunismo internacional. Dessa vez, a rebelião durou apenas 36 horas.

3 – contexto histórico das graves violações entre 1946 e 1988

comunicação e manda ocupar rádios, a fim de que a cadeia da Legalidade não tome o Rio de Janeiro. A
polícia ocupa as oficinas do jornal Última Hora e são apreendidas edições do Jornal do Brasil, Correio da
Manhã, Diário da Noite e Gazeta da Noite. Apenas um periódico seria poupado da censura: a Tribuna
da Imprensa, de propriedade do governador.8
41. Segundo os líderes do golpe, João Goulart era um agente da subversão no país, perigoso
para a segurança nacional, abertamente identificado com o comunismo internacional. Em um regime
presidencialista como o brasileiro, no qual o chefe do Executivo possuía um grande poder discricionário, sua posse seria fatalmente um veículo desagregador da ordem e da segurança nacional.
42. A Campanha da Legalidade foi vitoriosa, João Goulart assumiu a Presidência, mas as
articulações para tirá-lo do poder se tornaram cada vez mais consistentes, inclusive do ponto de vista
da ação dos civis.
43. O golpe frustrado de 1961 foi um ensaio geral para 1964. Consideremos, então, o golpe
de 1964: a fundação do novo regime, a autodesignada “Revolução”. Depois, retomemos os seus antecedentes, no intervalo de 1962-1964.

E) O Golpe de 1964
44. Em 9 de abril de 1964, em manifesto à nação sob a forma de norma jurídica, mais tarde
conhecido como Ato Institucional no 1, é confirmada a vitória do movimento militar que derrubara
o governo constitucional de João Goulart. Publicado no Diário Oficial de 9 de abril de 1964, o ato
vinha assinado pelos comandantes em chefe das três armas: general do Exército Artur da Costa e
Silva, tenente-brigadeiro Francisco de Assis Correia de Mello e o vice-almirante Augusto Hamann
Rademaker Grunewald. No seu preâmbulo, e de maneira notavelmente sucinta, ele expõe as razões e
o escopo de poder reivindicado pelo regime que formalmente ali se inaugurava:
À NAÇÃO9
É indispensável fixar o conceito do movimento civil e militar que acaba de abrir ao Brasil
uma nova perspectiva sobre o seu futuro. O que houve e continuará a haver neste momento,
não só no espírito e no comportamento das classes armadas, como na opinião pública nacional, é uma autêntica revolução.
A revolução se distingue de outros movimentos armados pelo fato de que nela se traduz, não
o interesse e a vontade de um grupo, mas o interesse e a vontade da Nação.
A revolução vitoriosa se investe no exercício do Poder Constituinte. Este se manifesta pela
eleição popular ou pela revolução. Esta é a forma mais expressiva e mais radical do Poder
Constituinte. Assim, a revolução vitoriosa, como Poder Constituinte, se legitima por si mesma. Ela destitui o governo anterior e tem a capacidade de constituir o novo governo. Nela se
contém a força normativa, inerente ao Poder Constituinte. Ela edita normas jurídicas sem
que nisto seja limitada pela normatividade anterior à sua vitória. Os Chefes da revolução
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[...]
Os processos constitucionais não funcionaram para destituir o governo, que deliberadamente se dispunha a bolchevizar o País. Destituído pela revolução, só a esta cabe ditar
as normas e os processos de constituição do novo governo e atribuir-lhe os poderes ou
os instrumentos jurídicos que lhe assegurem o exercício do Poder no exclusivo interesse
do País. Para demonstrar que não pretendemos radicalizar o processo revolucionário,
decidimos manter a Constituição de 1946, limitando-nos a modificá-la apenas na parte
relativa aos poderes do Presidente da República, a fim de que este possa cumprir a missão de restaurar no Brasil a ordem econômica e financeira e tomar as urgentes medidas
destinadas a drenar o bolsão comunista, cuja purulência já se havia infiltrado não só na
cúpula do governo como nas suas dependências administrativas. Para reduzir ainda mais
os plenos poderes de que se acha investida a revolução vitoriosa, resolvemos, igualmente,
manter o Congresso Nacional, com as reservas relativas aos seus poderes, constantes do
presente Ato Institucional.
Fica, assim, bem claro que a revolução não procura legitimar-se através do Congresso. Este
é que recebe deste Ato Institucional, resultante do exercício do Poder Constituinte, inerente
a todas as revoluções, a sua legitimação.

45. O golpe de 1964 introduzia uma mudança radical na base da organização política do
país quando, intitulando-se “movimento revolucionário”, lhe foram atribuídos poderes constitucionais e ele vem a ser um verdadeiro ato de fundação: “A revolução se distingue de outros movimentos
armados pelo fato de que nela se traduz, não o interesse e a vontade de um grupo, mas o interesse e a
vontade da Nação. A revolução vitoriosa se investe no exercício do Poder Constituinte” e, portanto,
“se legitima por si mesma”.10
46. A revolução vitoriosa, especifica o documento, “edita normas jurídicas sem que nisto
seja limitada pela normatividade anterior à sua vitória”. O fato revolucionário que se legitimava por
si mesmo fundava-se em uma decisão política fundamental do movimento de 1964, a de impedir a
ação daqueles que se dispunham a “deliberadamente [...] bolchevizar o País” e, assim, “drenar o bolsão
comunista, cuja purulência já se havia infiltrado não só na cúpula do governo como nas suas dependências administrativas”. Referia-se, naturalmente, ao governo deposto, cuja vigência fora atravessada
por uma série de conflitos e crises político-sociais, estancadas pela emergência do novo regime.
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vitoriosa, graças à ação das Forças Armadas e ao apoio inequívoco da Nação, representam
o Povo e em seu nome exercem o Poder Constituinte, de que o Povo é o único titular. O
Ato Institucional que é hoje editado pelos Comandantes em Chefe do Exército, da Marinha
e da Aeronáutica, em nome da revolução que se tornou vitoriosa com o apoio da Nação
na sua quase totalidade, se destina a assegurar ao novo governo a ser instituído, os meios
indispensáveis à obra de reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil, de
maneira a poder enfrentar, de modo direto e imediato, os graves e urgentes problemas de
que depende a restauração da ordem interna e do prestígio internacional da nossa Pátria. A
revolução vitoriosa necessita de se institucionalizar e se apressa pela sua institucionalização
a limitar os plenos poderes de que efetivamente dispõe.

3 – contexto histórico das graves violações entre 1946 e 1988

F) Os antecedentes imediatos do golpe de 1964: retomando 1961
47. O relativo sucesso da Campanha da Legalidade simbolizara a participação das grandes
massas urbanas nos embates políticos. A questão polarizou a classe política, em meio à qual surgiu
um grupo minoritário, mas expressivo, de parlamentares, governadores e prefeitos que assumiam
posição não apenas em defesa das instituições, mas também contra aqueles que identificava como
associados à reação golpista.
48. Os movimentos sociais repercutiam essa tendência geral. As atividades sindicais multiplicavam-se, organizavam-se centrais agrupando sindicatos, as greves começavam a fazer parte da
vida pública, sobretudo nos centros mais industrializados. Mas a sindicalização começava também a
avançar nas áreas rurais, onde havia grandes massas de assalariados, como na região açucareira nordestina, o que afetava diretamente e assustava os setores menos desenvolvidos e economicamente mais
vulneráveis das classes proprietárias.
49. Emergiam e multiplicavam-se organizações camponesas questionando a distribuição da
terra e exigindo a reforma agrária. Esta era vista por muitos não apenas como instrumento de justiça
social, mas também como um estímulo necessário à expansão das forças produtivas, em uma agricultura sufocada, em muitas regiões do país, pelo latifúndio.
50. A questão do desenvolvimento econômico tornava-se centro de uma discussão política,
que alcançava a esfera pública ampliada e assumia recortes ideológicos mais nítidos e conflitantes
diante de problemas crônicos e interligados da economia do país: as limitações de sua capacidade de
importação para desenvolver a indústria, o endividamento externo e o déficit publico, cujo crescimento
se acelerou desde o governo JK, bem como as consequentes pressões inflacionárias.
51. O governo João Goulart ainda procurava uma forma de enfrentar a situação econômica,
que exibia dificuldades crescentes no gerenciamento das contas públicas e dos contratos externos. Em
30 de dezembro de 1962, foi divulgado o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social.
Elaborado por Celso Furtado, futuro ministro extraordinário do Planejamento, era conduzido pelo
ministro da Fazenda San Tiago Dantas. O plano procurava, no curto prazo, estabelecer regras e instrumentos rígidos para o controle do déficit público e refreamento da inflação.
52. O Plano Trienal fracassou desde o começo, porque nem obteve resultados favoráveis com
investidores e credores norte-americanos, nem conseguiu conter o aumento de preços.
53. Em meio a essas dificuldades, o país atravessava um período de extrema vitalidade política, em que lideranças de sindicatos e de partidos, assim como elementos de todos os espectros políticos
debatiam suas teses ou trocavam insultos na imprensa, nas organizações de classe, no Parlamento e até
dentro de um mesmo partido.
54. A manifestação de movimentos sociais ou grevistas, a balbúrdia política e as manifestações
do suboficialato eram recebidas com suspeição por muitos setores, notadamente por militares, que em
tudo viam uma porta de acesso para a infiltração de comunistas e a expansão de atividades subversivas.
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56. Intensificam-se o monitoramento da situação interna e as interferências diretas na política
nacional por meio de organizações dirigidas por aliados internos. Isso ficou patente, sobretudo, durante
a campanha eleitoral de 1962, quando se viram multiplicadas as ações de entidades como o Instituto de
Pesquisas e Estudos Sociais (IPES), dirigido pelo general Golbery do Couto e Silva, e o Instituto Brasileiro
de Ação Democrática (IBAD) – que recebiam recursos dos Estados Unidos –, na orientação e financiamento de certos candidatos. Esse núcleo civil esteve também articulado a grupos fascistas e integralistas
de extrema direita, organizados em movimentos anticomunistas, que praticaram muitos atos de terror e
de intimidação, particularmente junto ao movimento estudantil, então bastante influente.
57. A luta por reformas e conquistas trabalhistas era frequentemente demonizada. Nos estados brasileiros em que o governo estava nas mãos de adversários do governo Goulart, já se inicia, antes
do golpe de 1964, uma escalada de violência contra a classe trabalhadora, como ocorreu no Rio de
Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais. Exemplo dessa violência é a praticada no chamado Massacre
de Ipatinga, cidade de Minas Gerais, ocorrido em 7 de outubro de 1963.
58. Em 1964, em meio às tensões sociais e à pressão externa, precipitaram-se os acontecimentos. O ponto culminante, e que veio a transformar-se em um marco simbólico da derrocada do regime,
foi o comício de 13 de março na estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro: uma manifestação a favor
das “reformas de base” em que o presidente João Goulart discursou para 150 mil pessoas, anunciando
reformas como a encampação de refinarias privadas de petróleo e a desapropriação de terras por interesse
social ao longo de rodovias, ferrovias e açudes, em áreas superiores a 500ha numa extensão de 10km.
59. Em 19 de março, realizou-se, no Rio de Janeiro, a Marcha da Família com Deus pela
Liberdade, organizada pela Campanha da Mulher pela Democracia (Camde) e pela Sociedade Rural
Brasileira (SRB).
60. Em 25 de março ocorreu a Revolta dos Marinheiros, quando marinheiros e fuzileiros
navais contrariaram ordens do ministro da Marinha e foram, posteriormente, anistiados por Goulart,
acirrando as tensões entre o governo e os setores militares.
61. No dia 30 de março, o presidente compareceu a uma reunião de sargentos, no Automóvel
Clube do Brasil, com a presença de 3 mil sargentos, discursando em favor das reformas pretendidas
pelo governo e invocando o apoio das Forças Armadas.
62. Em 31 de março, o comandante da 4a Região Militar, sediada em Juiz de Fora (MG),
iniciou a movimentação de tropas em direção ao Rio de Janeiro. A despeito de algumas tentativas de
resistência, o presidente Goulart reconheceu a impossibilidade de oposição ao movimento militar que o
destituiu. O novo governo foi reconhecido pelo presidente norte-americano, Lyndon Johnson, poucas
horas após os governistas tomarem o poder.
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55. Pouco tempo passara desde a vitória da Revolução Cubana. Em 1961, os Estados Unidos
romperam relações diplomáticas com Cuba, enquanto Fidel Castro anunciava seu alinhamento com
o bloco socialista. A Guerra Fria fazia-se presente na América Latina, o que provocou uma mudança
considerável na política dos Estados Unidos com relação ao continente.

3 – contexto histórico das graves violações entre 1946 e 1988

G) Traços constitutivos do regime entre 1964 e 1988: continuidades e mudanças
63. A assinatura do Ato Institucional no 1 marca o final do período constitucional inaugurado em 1946. A polarização dos conflitos e a extensão que eles assumiram, em número de
pessoas, de organizações e de instituições implicadas, levou os seus efeitos bem além “do circulo
estrito das cúpulas política e militar”.11 A “vitória não podia extinguir-se com a deposição do presidente”. Um vencedor pela força estaria necessariamente em posição de empreender um “expurgo político,
militar e administrativo”.12
64. No dia 10 de abril, foi divulgada a primeira lista de cassados, que já indicava o largo
espectro de personalidades e instituições visadas pelos militares. Continha 102 nomes, entre os quais
40 congressistas, militares, governadores, sindicalistas, diplomatas e os ministros mais progressistas
de Jango. As cassações atingiram o PTB em cheio: 19 dos 40 deputados que perderam seus mandatos
pertenciam à sigla trabalhista.
65. A lista continha os nomes mais proeminentes da esquerda brasileira na época. Entre os
deputados cassados estavam Leonel Brizola (PTB-GB) e Francisco Julião (PSB-PE). O ex-governador
gaúcho, deputado pelo estado da Guanabara, exilou-se no Uruguai. Francisco Julião, fundador das
Ligas Camponesas, foi preso e ficou na prisão até 1965, quando foi solto, beneficiado por um habeas
corpus, exilando-se no México. Luís Carlos Prestes teve seus direitos políticos mais uma vez revogados
e entrou na clandestinidade.
66. O novo regime não esperou sua formalização para dar inicio à onda repressiva depuradora. Desde o primeiro dia, os diversos comandos militares procederam a centenas de prisões, entre elas
a de dois governadores de estado: Seixas Dória, de Sergipe, e Miguel Arraes, de Pernambuco. Ambos
foram presos no exercício dos seus mandatos, dos quais foram destituídos por decisão das respectivas
Assembleias Estaduais, constrangidas pela força das armas.
67. Desde as primeiras horas, uma perseguição violenta atingiu sobretudo indivíduos e organizações mais identificados como esquerdistas, como o Comando Geral dos Trabalhadores (CGT),
a União Nacional dos Estudantes (UNE), as Ligas Camponesas e grupos católicos como a Juventude
Universitária Católica (JUC) e a Ação Popular (AP). “Sete em cada dez confederações de trabalhadores e sindicatos tiveram suas diretorias depostas.”13 Milhares de pessoas foram presas. Segundo a
embaixada norte-americana, nos dias seguintes ao golpe, prenderam-se em torno de 5 mil pessoas,14 e
a ocorrência de brutalidades e torturas foi comum, especialmente no Nordeste.
68. Ao longo do mês de abril de 1964, foram abertos centenas de Inquéritos Policiais-Militares
(IPMs). Chefiados em sua maioria por coronéis, esses inquéritos tinham o objetivo de apurar atividades
consideradas subversivas. Eles implicaram milhares de pessoas e se prolongaram por vários meses.
69. Nove chineses que participavam de uma missão comercial no Brasil, estabelecida por
Jânio Quadros em 1961, foram presos em 3 de abril de 1964 no apartamento onde estavam, no Rio
de Janeiro, e em seguida torturados. Acusados de subversão e de conspiração, foram condenados a dez
anos de prisão em setembro de 1964 e, no ano seguinte, expulsos do Brasil.
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O que se pretendeu alcançar, e de fato foi alcançado com tais mentiras, foi persuadir, tanto
os membros das Forças Armadas quanto a opinião pública do país, senão a opinião pública
mundial, que o presidente João Goulart mandara buscar na China comunista especialistas e
técnicos em revolução que, em conluio com políticos brasileiros, se incumbiriam de implantar no Brasil o regime comunista do tipo que vigora em Cuba e na China continental. Esse
escândalo pede reparação. É preciso resgatar a honra daqueles nove cidadãos inocentes que
serviram de pretexto para os militares justificarem o golpe de 1964. O povo brasileiro não
pode continuar a conviver com essa vergonha, e clama aos poderes constituídos no Brasil
democrático que anulem a injusta condenação dos nove cidadãos chineses, revoguem o decreto de suas expulsões e devolvam o dinheiro ao Governo da República Popular da China.15

71. No curso desse período, as Forças Armadas fortaleceram, com a cumplicidade de uma
parte da elite civil, duas práticas que perduraram até o fim do regime: a tutela sobre a classe política e
o controle policial e judicial dos movimentos sociais.
72. Um dia depois de publicada a lista de cassados, o Congresso, mutilado, reuniu-se e elegeu presidente o marechal Humberto Castelo Branco, até então chefe do Estado-Maior. Com ele se
inaugurava a série de governos militares que duraria 21 anos, até a posse, em 1985, de um presidente
civil, ainda eleito indiretamente dentro das regras estabelecidas pelo regime.
73. O governo Castelo Branco impôs uma série de medidas anti-inflacionárias que afetaram os assalariados. Aumentou as tarifas de energia elétrica e telefone, e o preço da gasolina e
do pão, que eram subsidiados. Os reajustes salariais passaram a ser feitos com índices inferiores à
inflação, as greves foram praticamente proibidas e foi imposta a rotatividade da mão de obra, sob o
pretexto de conter os custos de produção e o preço final dos produtos. Criou-se o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS), que acabou com a estabilidade decenal, adquirida após dez anos de
serviços prestados ao mesmo empregador.
74. A impopularidade advinda da política econômica e das medidas repressivas do Governo,
que logo passaram a atingir parceiros civis e políticos na conspiração do golpe militar, tornava inviável
a convivência do poder estabelecido com a legislação constitucional de 1946, formalmente mantida
pelo primeiro ato institucional.
75. Em outubro de 1965, a oposição que sobreviveu aos primeiros expurgos foi vitoriosa nas
eleições para os governos de dois importantes estados, Minas Gerais e Guanabara. Em resposta, o governo
promulgou, em 27 de outubro, o Ato Institucional no 2, que, entre outras medidas de exceção, dissolveu
todos os partidos políticos e estabeleceu eleições indiretas para presidente da República e governadores.
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70. O caso dos chineses é exemplar para a caracterização dos métodos com que as ditaduras
operam, entre os quais se destacam a violência e a mentira. Defendendo os nove chineses judicialmente,
Sobral Pinto, referência ética da advocacia brasileira, demonstrou a farsa produzida a partir da prisão.
Ressaltando as inverdades divulgadas sobre os motivos de os chineses estarem no Brasil, denunciando
a remissão das autoridades a provas inexistentes, bem como a tradução falseada de escritos encontrados
com os chineses, Sobral Pinto concluiu a sua defesa afirmando:

3 – contexto histórico das graves violações entre 1946 e 1988

76. No final de novembro são definidas as regras a serem seguidas na reorganização
partidária, que dariam origem à instalação do bipartidarismo no país: de um lado, a agremiação governista Aliança Renovadora Nacional (Arena) e, de outro, o oposicionista Movimento
Democrático Brasileiro (MDB).
77. Castelo Branco assinou três atos institucionais: o terceiro foi o Ato Institucional no 4,
baixado em 7 de dezembro de 1966. Convocava o Congresso Nacional para a votação e promulgação
de projeto de Constituição apresentado pela Presidência da República e revogava definitivamente a
Constituição de 1946.
78. Em 24 de janeiro de 1967, foi promulgada pelo Congresso Nacional uma nova
Constituição que dava grandes poderes ao presidente da República. Em particular, facultava ao chefe
de Estado editar Decretos-Lei – um instrumento jurídico criado pelo Estado Novo (vigente entre 1937
e 1946) e recriado pelo AI-2 – sobre matérias como segurança nacional e finanças públicas.
79. Juntavam-se aos atos institucionais os atos complementares, igualmente criados pelo
AI-2 e que davam poderes ao presidente para editar normas em torno do ato institucional, livre também da deliberação do Congresso e da apreciação do Judiciário.
80. O marechal Humberto Castelo Branco foi sucedido em 15 de março de 1967 pelo marechal Artur da Costa e Silva, que fora eleito indiretamente pelo Congresso Nacional, em 3 de outubro
de 1966, como havia estabelecido a nova legislação. Em 13 de dezembro de 1968, tendo em vista os
atos de insurgência em curso na sociedade brasileira, o AI-5 é decretado.

H) O segundo ato fundador da autodesignada R evolução
Quantas vezes teremos que reiterar e demonstrar que a Revolução é irreversível?
(Costa e Silva)16

81. O Ato Institucional no 5 (AI-5) autorizava o presidente da República a
decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de
Vereadores, por Ato Complementar, em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos
a funcionar quando convocados pelo presidente da República.
Decretado o recesso parlamentar, o poder Executivo correspondente fica autorizado a legislar em todas as matérias e exercer as atribuições previstas nas Constituições ou na Lei
Orgânica dos Municípios.

82. O AI-5 aprofundava a autorização para as cassações políticas, estabelecendo que
o presidente da República, sem as limitações previstas na Constituição, poderia suspender os
direitos políticos de qualquer cidadão pelo prazo de dez anos e cassar mandatos eletivos federais,
estaduais e municipais.
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84. Finalmente, todas as ações facultadas ao presidente não eram passíveis de recurso legal.
O AI-5 excluía de apreciação judicial todos os atos alcançados por ele e por seus atos complementares,
bem como os respectivos efeitos.
85. O país não tivera, em toda a sua vida republicana, um conjunto de medidas que concentrasse tanto poder discricionário nas mãos de um chefe de Estado.
86. Punido com a decretação de recesso, o Congresso sofreu, em acréscimo, o imediato expurgo de parlamentares. Houve dezenas de cassações na Câmara baseadas no AI-5. Começando com
Márcio Moreira Alves e Hermano Alves, 51 deputados do MDB e 37 da Arena foram privados de seus
mandatos. No Senado, houve a acusação de oito senadores. Assembleias estaduais foram fechadas,
como as do Rio de Janeiro e de São Paulo.
87. O caso de Márcio Moreira Alves foi o que teve maior repercussão junto à opinião pública do país. Em 2 de setembro de 1968, o deputado fez um discurso na Câmara protestando contra
a invasão da Universidade de Brasília pela Polícia Federal. Sua crítica à violência do regime e a não
aceitação, pela Câmara, do pedido de cassação de seu mandato, encaminhada pelo Supremo Tribunal
Federal, apressaram a edição do Ato Institucional no 5 em dezembro de 1968.
88. O Judiciário não tardou a ser atingido. Em janeiro de 1969, três ministros do
Supremo Tribunal Federal, Victor Nunes Leal, Hermes Lima e Evandro Lins e Silva, foram aposentados compulsoriamente.
89. Um balanço das cassações e perseguições políticas mostra a amplitude da repressão
durante os governos militares. Inventário produzido por Marcus Figueiredo, e citado por José Murilo
de Carvalho,17 apresenta os seguintes números, produzidos entre 1964 e 1973: 1) foram punidas, com
perda de direitos políticos, cassação de mandato, aposentadoria e demissão, 4.841 pessoas; 2) o AI-1
atingiu, isoladamente, 2.990 pessoas, ou seja, 62% dos punidos entre 1964 e 1973; 3) foram cassados
os mandatos de 513 senadores, deputados e vereadores; 4) perderam os direitos políticos 35 dirigentes
sindicais; 5) foram aposentados ou demitidos 3.783 funcionários públicos, dentre os quais 72 professores universitários e 61 pesquisadores científicos; 6) foram expulsos ao todo 1.313 militares, entre os
quais 43 generais, 240 coronéis, tenentes‑coronéis e majores, 292 capitães e tenentes, 708 suboficiais e
sargentos, trinta soldados e marinheiros; 7) nas policias militar e civil, foram 206 os punidos; 8) foram
feitas 536 intervenções (durante o período entre 1964 e 1970) em organizações operárias, sendo 483
em sindicatos, 49 em federações e quatro em confederações.
90. O Ato Institucional no 5 foi também utilizado como instrumento de política econômica
e até mesmo em matéria fiscal. A série de medidas e ações repressivas desenvolvidas a partir do mencionado ato não se coadunava com o processo eleitoral disciplinado pelo regime. Em 26 de fevereiro
de 1969, foi promulgado o Ato Institucional no 7, que suspendia as eleições para cargos executivos
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83. O mencionado ato também suspendia as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, bem como a de exercício em funções por prazo certo. Ficava
suspensa (artigo 10o) a garantia do habeas corpus, instrumento usado por prisioneiros e perseguidos
políticos do regime para garantir sua vida e liberdade.

3 – contexto histórico das graves violações entre 1946 e 1988

e legislativos no âmbito federal, estadual e municipal, ficando a cargo do presidente da República,
quando lhe aprouvesse, providenciar junto à Justiça Eleitoral a fixação de novas datas para eleições. O
governo militar estendia crescentemente seus poderes.
91. A sucessão de Costa e Silva seria, por razões fortuitas, atribulada, pois o presidente sofreu
um derrame cerebral e foi substituído por uma junta militar, como solução de transição. Pouco depois
seria escolhido o general Garrastazu Médici para ocupar a Presidência.

I) A ditadura: a política de controle
92. Com Médici, o regime ditatorial-militar brasileiro atingiu sua forma plena. Criara-se uma
arquitetura legal que permitia o controle dos rudimentos de atividade política tolerada. Aperfeiçoara-se um
sistema repressor complexo, que permeava as estruturas administrativas dos poderes públicos e exercia uma vigilância permanente sobre as principais instituições da sociedade civil: sindicatos, organizações profissionais,
igrejas, partidos. Erigiu-se também uma burocracia de censura que intimidava ou proibia manifestações de
opiniões e de expressões culturais identificadas como hostis ao sistema. Sobretudo, em suas práticas repressivas, fazia uso de maneira sistemática e sem limites dos meios mais violentos, como a tortura e o assassinato.
93. Médici chegou ao poder em meio à intensificação de ações realizadas por grupos de luta
armada – pelo menos no que se refere à visibilidade e à ousadia –, às quais o Governo responderá com
truculência até então inédita. O novo presidente já havia passado pela chefia do Serviço Nacional de
Informações (SNI), cargo que assumiu em março de 1967, substituindo o general Golbery do Couto
e Silva, e que lhe garantia participação no Conselho de Segurança Nacional (CSN). Sob sua gestão,
o SNI ampliou suas atividades, antes restritas a investigações sobre ação subversiva e corrupção, para
incluir a análise dos problemas políticos, sociais e econômicos que agitavam o país.18
94. Em 4 de novembro, Carlos Marighella – líder da Aliança Libertadora Nacional (ALN)
e principal figura da luta armada naquele momento – foi fuzilado em São Paulo numa emboscada
comandada pelo delegado Sérgio Fleury. Naquela madrugada, um grupo de frades dominicanos que
dava apoio logístico à ALN havia sido retirado de dentro do Convento das Perdizes, em São Paulo, na
chamada Operação Batina Branca, comandada pelo mesmo Fleury, e se encontrava preso. Dias depois,
frei Betto, também dominicano e pertencente ao mesmo grupo, foi preso no Rio Grande do Sul, onde
auxiliava militantes da luta armada a deixarem o país pela fronteira.
95. Desde julho de 1969, em São Paulo, a Operação Bandeirantes (Oban) concentrava as ações
repressivas, contando inclusive com doações de empresários e industriais para realizar suas atividades. Em
janeiro de 1970, o governo Médici institucionalizou a Oban. A seguir, entraram em funcionamento o
Destacamento de Operações de Informações (DOI) e o Centro de Operações de Defesa Interna (CODI).
96. Já em 16 de janeiro de 1970, Mário Alves, fundador e secretário-geral do Partido
Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), foi preso pelo DOI-CODI no quartel da Polícia do
Exército, na Rua Barão de Mesquita, no Rio de Janeiro. Segundo depoimentos colhidos pela CNV,
Mário Alves morreu no local em decorrência de torturas. Seu corpo jamais foi encontrado.
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98. Em 11 de março de 1970, é sequestrado em São Paulo, por militantes da Vanguarda
Popular Revolucionária (VPR), o cônsul japonês Nobuo Okuchi. É libertado quatro dias depois, após
ser trocado por cinco presos políticos. Em sua mensagem de comemoração do sexto aniversário da
“Revolução”, em cadeia de rádio e televisão, o general Médici afirmava: “Haverá repressão, sim. E dura
e implacável. Mas apenas contra o crime e só contra os criminosos”.19
99. No fim de abril, as Forças Armadas desmantelam o foco de guerrilha implantado por
Carlos Lamarca no Vale do Ribeira, em São Paulo. Em 11 de junho, integrantes da VPR sequestram o
embaixador alemão Ehrenfried von Holleben, exigindo a liberdade de 40 presos políticos. Cinco dias
depois, os presos seguiram para a Argélia e o embaixador foi libertado.
100. No dia 7 de dezembro de 1970 realiza-se o último sequestro promovido pela luta armada no Brasil: o do embaixador suíço Giovani Enrico Bucher. Carlos Lamarca foi o líder da ação.
Dessa vez, o governo brasileiro foi mais duro e prolongou a negociação, recusando condições como a
leitura de um manifesto. O embaixador foi libertado em 16 de janeiro de 1971, sendo trocado por 70
prisioneiros políticos, que embarcaram, banidos, para o Chile.
101. Em junho, Stuart Edgard Angel Jones foi preso e levado para o Centro de Informações
de Segurança da Aeronáutica (CISA), na base aérea do Galeão, da III Zona Aérea, que estava sob o
comando do brigadeiro João Paulo Burnier. Ali, é torturado e, segundo relatos de companheiros,
morto. Em resposta à crise decorrente da morte de Stuart Angel, Médici exonerará o ministro da
Aeronáutica, marechal do ar Márcio de Sousa e Melo, em 26 de novembro de 1971, substituído pelo
tenente-brigadeiro Joelmir Campos de Araripe Macedo. No início de dezembro de 1971, o brigadeiro
Burnier é demitido do comando da III Zona Aérea.
102. Em 17 de setembro de 1971, Carlos Lamarca é morto em uma enorme operação
que mobilizou mais de duzentos homens das Forças Armadas e da Polícia Federal, no interior da
Bahia. Com a execução de Lamarca, a maior parte dos líderes das categorias de luta armada estavam mortos, presos ou exilados, e a resistência armada e organizada ao regime militar se encontrava
praticamente neutralizada.
103. Em 1972, o Exército desencadearia operações contra a guerrilha do Araguaia (v.
Capítulo 14). Organizado pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), esse movimento localizou-se
na região limítrofe dos estados do Pará, Maranhão e Goiás, às margens do rio Araguaia, reunindo
algumas dezenas de militantes, tendo a maior parte chegado à região por volta de 1970. Toda a área
foi declarada zona de segurança nacional. Apesar dos vastos recursos empregados, o Exército levou
mais de dois anos para concluir sua missão. A tortura foi utilizada largamente contra os insurretos e
os camponeses locais. Em 1975, todos os guerrilheiros estavam mortos ou presos.
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97. Em janeiro de 1970, em visita ao Vaticano, dom Hélder Câmara, arcebispo de Olinda
e Recife, relata ao papa Paulo VI a situação da Igreja católica no Brasil, esclarecendo a denúncia
sobre tortura de presos políticos feita por um grupo de prelados franceses e italianos. Em fevereiro
de 1970, entra em vigor o Decreto-Lei no 1.077, de 26 de janeiro de 1970, estabelecendo a censura
prévia a livros e revistas.

3 – contexto histórico das graves violações entre 1946 e 1988

104. Desde 1964, a tortura vinha sendo utilizada em maior ou menor grau por agentes da
repressão e não desapareceu com a liquidação das organizações armadas. Era usada para obter informações, mas também como um meio de dissuasão, de intimidação e disseminação do terror entre as
forças de oposição. O sistema repressivo aperfeiçoou-se, institucionalizou-se.
105. A repressão atingia, sobretudo, grupos ou instituições que procuravam organizar as
classes populares: sindicatos de trabalhadores urbanos e rurais, associações de moradores em bairros
pobres e ainda o trabalho de padres e religiosos junto a esses mesmos grupos.
106. Baseado no apoio militar, dotado de um aparelho repressivo aprimorado, eliminadas
ou neutralizadas as forças de oposição, o governo pôde desenvolver uma política econômica eficiente
em seu desempenho geral – apresentando altas taxas de crescimento –, mas que favorecia sobretudo o
grande capital, sem grande consideração sobre seus efeitos na distribuição da renda ou no bem-estar
da grande maioria da população trabalhadora.

J) O controle da política
107. Em janeiro de 1971, o próprio Médici aponta para sucedê-lo, em reunião com colaboradores próximos, o chefe do Gabinete Militar, Ernesto Geisel.
108. O golpe de 1964 completava dez anos quando o general Ernesto Geisel foi empossado na
Presidência da República, no dia 15 de março de 1974. Incluindo-se o pequeno interregno da junta militar
que assumira o Governo em função da incapacitação de Costa e Silva, seria a quarta sucessão na Chefia do
Estado conduzida desde então. Se o processo sucessório correspondia a um período de conflitos e incertezas
– como, de resto, acontece a muitos processos sucessórios de ordem diversa –, o sistema vinha adquirindo a
capacidade de reproduzir-se e renovar-se, mantendo certa continuidade e estabilidade. Esta última sustentava-se, sobretudo, nos poderes incontestes do Executivo, conferidos pelo Ato Institucional no 5.
109. Depois do período Médici – durante o qual as restrições às liberdades públicas e as
denúncias sobre violação dos direitos humanos haviam atingiram níveis até então inéditos –, o discurso
do novo presidente surgia, para alguns setores da opinião pública, notadamente imprensa e classe política, como esboço de um projeto liberalizante. Ao longo todo o governo Geisel, o país passou a viver,
ao mesmo tempo, o embate esporádico entre iniciativas políticas de grupos ou pessoas que protestavam
contras as violências cometidas pelo Estado – e que reivindicavam uma liberalização do regime – e a
permanência ativa e continuada dos instrumentos oficiais de repressão.
110. Com Geisel, o aparelho policial continuaria a perseguir e matar os remanescentes da
oposição armada. Em 1974, foram assassinadas “cerca de 50 pessoas, a maioria nas matas e nos cárceres
militares do Araguaia”.20 O clima de abertura política que marcaria o governo de Geisel não atenuaria
a manutenção da repressão e as graves violações de direitos humanos: no ano de 1974 foram registrados
54 desaparecimentos políticos, o maior número do regime.21
111. Em janeiro de 1975, iniciou-se mais uma vaga de ações repressivas contra o Partido
Comunista Brasileiro (PCB). Dezenas de militantes foram presos e torturados. Dirigentes, cujos cor-
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112. Em 26 de outubro de 1975, a morte de um prisioneiro político, acusado de ter ligações
com o PCB, causou grande impacto na opinião pública nacional: o comandante do II Exército, general Ednardo d’Avila Mello, emite nota oficial comunicando que o jornalista Vladimir Herzog fora
encontrado morto por enforcamento em uma das celas do DOI-CODI. Ele era diretor-responsável do
Departamento de Jornalismo da TV Cultura de São Paulo e editor de cultura da revista Visão. Por três
dias, houve greve de estudantes e professores na Universidade de São Paulo. O Sindicato dos Jornalistas
declarou-se em sessão permanente para exigir a abertura de inquérito e a OAB protestou no mesmo
sentido. O cardeal de São Paulo, d. Paulo Evaristo Arns, conduziu um serviço fúnebre ecumênico com
grande participação popular.
113. No dia 15 de novembro, a imprensa publicou um relatório da 5a Região Militar (RM) sobre a prisão de 67 membros do Partido Comunista Brasileiro no Paraná. Dias depois, o Departamento
de Ordem Política e Social (DOPS)22 paulista divulgou um extenso documento sobre as atividades
dos comunistas no estado, envolvendo 105 nomes de militantes e simpatizantes, entre os quais os
deputados Marcelo Gato, federal, e Nélson Fabiano Sobrinho e Alberto Goldman, estaduais, eleitos
na legenda do MDB. O AI-5 voltou a ser aplicado, em 16 de janeiro de 1976, para cassar o mandato
e suspender por dez anos os direitos políticos dos dois primeiros.
114. Em 17 de janeiro de 1976, ocorreria uma repetição do caso Herzog: Manuel Fiel Filho, operário do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São
Paulo, teve a sua morte, também nas dependências do DOI-CODI do II Exército, oficialmente divulgada
como suicídio. Também dessa vez o laudo pericial do Instituto Médico-Legal foi assinado pelo médico
Harry Shibata, mais tarde punido pelo Conselho de Medicina de São Paulo por falsidade ideológica. O
general Ednardo d’Avila foi demitido do cargo e substituído pelo general Dilermando Gomes Monteiro.
115. No final de março, mais uma vez o governo utiliza o AI-5. Foram cassados os mandatos
dos deputados federais gaúchos Nadir Rosseti e Amauri Müller, ambos do MDB. Três dias depois, ocorre
a cassação do carioca Lysâneas Maciel, que protestara contra as cassações de seus companheiros de partido.
116. Até o fim do mandato, a Presidência de Geisel será caracterizada – talvez mais do que
as anteriores – por um duplo movimento que atravessa todo o período ditatorial. O primeiro dizia respeito à vigilância repressiva em vários níveis: censura à imprensa, prisões, tortura e assassinatos. Mais
tarde, o próprio Geisel legitimaria a violência quando, em depoimento concedido a historiadores sobre
sua trajetória no regime autoritário de 64, admitiu considerar a tortura necessária em determinados
casos: “Há circunstâncias em que o indivíduo é impelido a praticar a tortura, para obter determinadas
confissões e, assim, evitar um mal maior”.23
117. Um segundo movimento era o da reinvenção institucional casuística que visava resguardar o caráter autoritário do regime em circunstâncias diversas.
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pos ainda estão desaparecidos, foram assassinados depois de submetidos à tortura. Além de David
Capistrano da Costa, Luiz Ignácio Maranhão Filho e Walter de Souza Ribeiro, dirigentes do PCB, e
João Massena Mello, comunista, ex-deputado estadual carioca, desaparecidos logo nos primeiros dias
do governo Geisel, nunca foram encontrados Jayme Amorim de Miranda, Orlando Bonfim Júnior,
Nestor Veras, Hiram Lima Pereira, Élson Costa, José Roman e Itair Veloso.

3 – contexto histórico das graves violações entre 1946 e 1988

118. Em 31 de dezembro de 1977, Geisel comunicou formalmente ao general João Baptista
de Oliveira Figueiredo, chefe do Serviço Nacional de Informações (SNI) desde o inicio de seu governo,
que o indicaria como sucessor. Em 8 abril, durante sua convenção nacional, a Arena segue a indicação
do presidente da República e apoia os nomes de Figueiredo e Aureliano Chaves, governador de Minas
Gerais, respectivamente para presidente e vice-presidente do Brasil. O MDB decidiu apresentar candidaturas de protesto: para presidente foi escolhido o general Euler Bentes Monteiro, ex-diretor da
Sudene; e o gaúcho Paulo Brossard, senador pelo MDB do Rio Grande do Sul, para vice-presidente.
119. Acertadas as candidaturas, o governo dará um passo importante dentro do processo de
institucionalização do regime, como fora anunciado por Geisel, enviando ao Congresso um conjunto
de medidas aglutinadoras sob o título de Emenda Constitucional no 11. Esta seria aprovada em outubro
de 1978.24 O MDB não participou da votação final da emenda, argumentando que as propostas eram
insuficientes e que votá-las seria legitimar uma impostura.
120. A mudança mais importante contida na emenda seria a abolição do AI-5, extinguindo
consequentemente a autoridade do presidente para colocar o Congresso em recesso, cassar parlamentares ou privar os cidadãos dos seus direitos políticos. Ao mesmo tempo, a emenda inseria novas medidas
de emergência na Constituição. Revogava o Decreto-Lei no 477, que permitia a expulsão de estudantes
por motivos políticos. Transferia para o Supremo Tribunal Federal (STF) a responsabilidade de cassar mandatos parlamentares, com base em denúncias enviadas pelo Executivo. Restabelecia o habeas
corpus para crimes políticos e abolia as penas de morte, prisão perpétua e banimento. Previa ainda o
abrandamento das penas previstas na Lei de Segurança Nacional, a diminuição das exigências para a
criação de novos partidos e a restauração do voto em separado do Senado e da Câmara na apreciação
das emendas constitucionais.
121. O general João Figueiredo recebe a Presidência da República para um mandato de seis anos,
que será exercido integralmente. As regras eleitorais definidas pelo seu antecessor favoreciam claramente o
partido do governo. Embora o AI-5 houvesse sido abolido, a Emenda Constitucional no 11 ainda conferia
poderes excepcionais ao Executivo. Além do mais, a tutela militar explícita sobre o processo político, nas
suas linhas gerais, e o poder repressivo das Forças Armadas guardavam, obviamente, considerável força
dissuasiva. A economia, no entanto, apresentava um quadro desfavorável e que se agravaria rapidamente.
122. Em 28 de agosto de 1979, Figueiredo sancionou a Lei no 6.683, de iniciativa do governo
e aprovada pelo Congresso, anistiando (artigo 1o):
a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 [data da anistia anterior – houve 47 na história do Brasil25] e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos
ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos
servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder público,
aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e Complementares.

123. A lei excetuava dos benefícios da anistia (artigo 1o, parágrafo 2o) “os que foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal”. Entre presos, cassados,
banidos, exilados ou simplesmente destituídos dos seus empregos, a Lei da Anistia beneficiou 4.650
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124. Em 17 de outubro de 1979, um projeto de lei foi enviado ao Congresso propondo a
extinção da Arena e do MDB e a formação, em 18 meses, de novos partidos, que deveriam montar
diretórios em, pelo menos, um quinto dos municípios de nove estados. Apesar da forte oposição do
MDB, o projeto foi aprovado em novembro. Extintos Arena e MDB, novos partidos foram criados.
A Arena reorganizou-se como Partido Democrático Social (PDS), enquanto a maior parte do MDB
criou o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Foi também constituído o Partido
Popular (PP), que reunia políticos atuantes, tanto na oposição, como Tancredo Neves, senador eleito por Minas Gerais em 1978 pelo MDB, como no Governo, como Magalhães Pinto, ex-senador
mineiro pela Arena (1970-78).
125. Surgiram, também, ao longo dos meses seguintes, o Partido Democrático Trabalhista
(PDT), liderado por Leonal Brizola, e o Partido dos Trabalhadores (PT), tendo Luiz Inácio Lula da
Silva como a liderança mais expressiva, após ter sido, em 1980, um dos principais líderes sindicais na
greve dos metalúrgicos, na região do ABC, em São Paulo. Lula, com outros dirigentes sindicalistas,
fora preso naquele momento por tropas de choque e oficiais do DOI-CODI. Recriou-se o Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB), registrado por uma sobrinha de Getúlio Vargas, a deputada Ivete Vargas.
Este último renasceu sob os auspícios do governo, que conseguia, assim, impedir que Leonel Brizola
ficasse à frente da legenda historicamente varguista.
126. O regime procurava monitorar o processo político, mas, na esfera pública, as movimentações
na sociedade civil já haviam adquirido vida e força consideráveis. A partir de janeiro de 1980, e durante vários
meses, o país assiste a uma série de manifestações terroristas de direita, em oposição a essa vaga liberalizante.
127. Entre essas manifestações, ocorreram 25 atentados sem vítimas, em sua maioria explosões de bombas em bancas de jornal que vendiam publicações de esquerda, ou aquelas denominadas à
época de “imprensa alternativa”. Em 27 e 28 de agosto, no entanto, cartas-bombas enviadas ao vereador
do Rio de Janeiro Antônio Carlos de Carvalho, do PMDB, e a Eduardo Seabra Fagundes, presidente
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), tiveram sérias consequências e provocaram imensa indignação: o jornalista José Ribamar de Freitas, chefe de gabinete do vereador, ficou gravemente ferido e
dona Lida Monteiro da Silva, secretária da OAB, foi morta.
128. Em 30 de abril de 1981, outro episódio de terrorismo teve imensa repercussão: duas bombas
explodiram no Riocentro, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, onde o Centro Brasil Democrático (Cebrade)
promovia um show de música popular, em comemoração ao Dia do Trabalho, com a presença de cerca de 20
mil pessoas. Uma das explosões ocorreu em um carro, matando o sargento Guilherme Pereira do Rosário
e ferindo gravemente o motorista, capitão Wilson Luís Chaves Machado, ambos do CODI do I Exército.
O incidente estabelecia uma ligação direta entre os atentados e o aparelho repressivo do regime. O general
Gentil Marcondes, comandante do I Exército, divulgou, entretanto, a versão de que ambos cumpriam
“missão de rotina” e determinou que o sepultamento do sargento fosse realizado com honras militares.
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pessoas. Havia então 52 presos políticos, dos quais 17 foram imediatamente libertados e 35 permaneceram à espera de uma análise de seus processos. Entre os exilados que retornavam ao país, e dando à
lei grande força simbólica, estavam alguns nomes identificados como inimigos do regime desde o seu
início, e cuja participação na vida política do país se estendia por várias décadas: Luís Carlos Prestes,
Leonel Brizola, Miguel Arraes e Francisco Julião.

3 – contexto histórico das graves violações entre 1946 e 1988

129. O governo do general Figueiredo tinha ainda, antes do pleito indireto que elegeria o seu
sucessor, duas eleições pela frente: as municipais, de prefeitos e vereadores, em 1980, e as estaduais, de
governadores, senadores, deputados federais e estaduais, em 1982. A maioria dos prefeitos e vereadores
no país pertencia ao PDS, e os governistas receavam uma grande derrota se o pleito ocorresse no prazo
previsto. Uma vez mais, o pragmatismo dos legisladores do regime (a palavra casuísmo era frequentemente invocada pela oposição) foi mobilizado: em 4 de setembro de 1980, a emenda apresentada
pelo deputado Anísio de Sousa, do PDS de Goiás, foi aprovada pelo Congresso. Ela adiava as eleições
municipais para 1982, associando-as às eleições estaduais. Na opinião do governo, o PDS, e não a
oposição, seria beneficiado com a reunião dessas votações em um mesmo dia.26
130. Pouco tempo depois, introduz-se mais uma reforma eleitoral, dessa vez de cunho liberalizante e com o apoio da oposição. Em 13 de novembro de 1980, o Congresso Nacional aprovou
por unanimidade a emenda constitucional proposta pelo governo, que estabelecia eleições diretas para
governador e extinguia a figura do senador “biônico”, preservando os mandatos em andamento.27
131. Ao aproximar-se das eleições de 1982, o regime retomaria a sua capacidade legiferante
no afã de deter ou evitar os avanços oposicionistas. Em 10 de janeiro de 1982 é aprovada, por decurso
de prazo, facultado pela legislação, a mensagem do Executivo proibindo a coligação de partidos e
estabelecendo a vinculação total de votos. O eleitor seria obrigado a sufragar a chapa integral de um
único partido para os cargos de governador, senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito
e vereador. Qualquer discrepância – um voto em candidato de outro partido – implicaria anulação.
132. As duas medidas tornariam praticamente impossível a formação de uma maioria oposicionista.
Para evitar uma completa fragmentação das forças de oposição, o PP incorporou-se ao PMDB no mês seguinte.
133. Em maio foi enviada ao Congresso proposta de emenda constitucional alterando a
composição do Colégio Eleitoral responsável pela eleição do presidente da República. Aprovada em 25
de junho, instituía o voto distrital misto para 1986, suprimia exigências para a formação de partidos e
restituía ao Legislativo algumas das prerrogativas que ele havia perdido desde abril de 1964.28

K) Epílogo: uma transição sob medida
134. O Colégio Eleitoral reuniu-se em Brasilia, no Congresso Nacional, em 15 de janeiro de 1985 e elegeu, por 480 votos, Tancredo Neves e José Sarney, ex-presidente do PDS, para
presidente da República e vice-presidente, respectivamente, contra os candidatos do PDS, Paulo
Maluf e Flávio Marcílio, que receberam 180 votos, de um total de 686. Houve 17 abstenções e
nove ausências. Tancredo Neves obteve quase o mesmo número de votos (166) de representantes
do PDS que Maluf (174).
“Foi uma autêntica vitória da coalizão”, comenta Skidmore, fazendo alusão ao sucesso de
uma articulação política encaminhada, sobretudo, pelo candidato vitorioso, que conseguiu durante o segundo semestre de 1984 formar uma aliança com parte significativa do
partido governista para a formação de uma chapa conjunta que concorreria à Presidência
dentro do Colégio Eleitoral. Deram a essa aliança o nome de Aliança Liberal.29
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136. De maneira geral, o governo militar deixou para a “Nova República”, denominação
assumida pelo governo recém-empossado, dois legados que se distinguem. O primeiro, como mencionado, foi a desastrosa situação econômica: uma dívida assustadora, uma inflação galopante e uma
recessão que se prolongava. Tudo isso se arrastou ainda por vários anos e só foi resolvido depois de uma
moratória e vários insucessos de políticas econômicas em mandatos de diferentes presidentes. O segundo legado é o referente às relações civis-militares na esfera pública, não somente pelo longo período de
dominância dos militares sobre os civis, mas também por fatores relacionados às características do que
a literatura política chama de “transição de regime”.
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135. O país passaria, assim, das mãos de um general presidente para as de dois civis, veteranos representantes da classe política brasileira, cujas carreiras haviam se iniciado praticamente
nos primórdios do exercício da Constituição de 1946. As causas, a natureza e as implicações dessa
mudança ainda são motivo de debate entre os estudiosos, mas elas certamente têm a ver com as
relações entre dirigentes civis e militares na condução do Estado e da Administração em sociedades
contemporâneas. A morte de Tancredo Neves e a posse de José Sarney como presidente emprestaram
um traço inesperado a essa transição.
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