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AGetú́lio cai, Linhares assume
A política internacional após a Segunda Guerra Mundial é regida pela chamada Guerra 

Fria. “A União Soviética, plenamente consciente de sua força, reivindica a direção total do 
bloco do Leste. Os Estados Unidos, que garantem a proteção do Ocidente, só reconhecem 
o perigo à medida que desaparece seu sentimento de segurança, devido à perda do mono-
pólio atômico. O confl ito Leste-Oeste se transforma na ‘Guerra Fria’ política e ideológica 
entre o comunismo e o capitalismo aliado à democracia parlamentar do Ocidente. Ela se 
expressa pela propaganda, a política de prestígio, as alianças supranacionais, a rivalidade 
tecnológica e econômica, o auxílio aos países em desenvolvimento.”105

Um desdobramento potencialmente positivo para a América Latina é visualizado 
por Skidmore: “A América Latina havia permanecido longe do combate e, como os Es-
tados Unidos, escapara dos bombardeios de saturação e ao castigo dos exércitos saquea-
dores. Uma interessante questão emergia agora: teria o destino selecionado a América 
Latina para benefi ciar-se dessa tragédia abrindo-lhe novos mercados, trazendo novos 
imigrantes e conferindo um novo valor a seus imensos recursos naturais? Mais especi-
fi camente, teria o futuro fi nalmente chegado para o Brasil, o maior, mais populoso e 
mais bem dotado país da América Latina? Era nesse clima otimista que a elite política 
brasileira enfrentava o mundo do pós-guerra”.

No plano interno, a suspeita de que Getúlio Vargas manobrasse para permanecer 
no poder é o móvel do desenlace que leva à Presidência da República José Linhares, 
presidente do STF, para o qual fora nomeado por Vargas em dezembro de 1937. Getúlio 
é ao mesmo tempo o articulador por trás da criação de dois partidos políticos, o PSD 
e o PTB, concebidos para participar do jogo eleitoral, e o benefi ciário da mobilização 
popular queremista, cujo mote “Queremos Getúlio” se traduz politicamente na equação 
Constituinte com Getúlio.

Estimulados pela oposição udenista, os militares, com quem ele havia governado por 
15 anos, derrubam-no em 29 de outubro de 1945. Linhares – única autoridade cogitável 
numa linha de sucessão que fora destruída pelo Estado Novo – toma posse no dia seguin-
te e reúne-se no Ministério da Guerra com os dois candidatos principais, o general Dutra 
e o brigadeiro Eduardo Gomes. Fica mantida a data de 2 de dezembro para as eleições pre-
sidenciais e para o Congresso Constituinte. A Constituição de 1937 permanece intocada. 

105  ATLAS Historique, 1975.
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Linhares fi cou na Presidência da República por 95 dias, de 29 de outubro de 1945 até 
31 de janeiro de 1946, o mais longo período de exercício do cargo por um presidente do 
Supremo Tribunal Federal. Uma das primeiras medidas tomadas por ele foi a extinção 
do Tribunal de Segurança Nacional, devolvendo para a Justiça comum o julgamento dos 
crimes contra o Estado e a economia popular. 

Revogou também o artigo 177, das disposições transitórias da Constituição de 1937, 
que permitia a aposentadoria e o afastamento a bem do serviço público e por iniciativa 
do governo de funcionários públicos, dispositivo que representava permanente ameaça 
para os membros do Judiciário. Coube a Linhares ainda restabelecer a tradição da esco-
lha do presidente do Supremo Tribunal Federal e do vice por seus pares106.

106 COSTA, 2001.

O Supremo na Presidência: além de José Linhares (1946), 

também ocuparam interinamente a Presidência da 

República os presidentes do STF Moreira Alves (1986), 

Otávio Gallotti (1994) e Marco Aurélio (2002)
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S

Em 31 de janeiro de 1946, Linhares passou a presidência ao vencedor da eleição de 
1945, o general Dutra, e retornou ao STF. Em 2 de fevereiro, foi eleito para presidir a 
Corte Suprema no triênio 1946-1949, e depois sucessivamente reeleito, até aposentar-se, 
em 28 de janeiro de 1956. 

Vale destacar que, além de Linhares, também ocuparam a Presidência da República 
de forma interina e breve os ministros do STF Moreira Alves (de 7 a 11 de julho de 
1986); Otávio Gallotti (de 13 a 15 de junho de 1994) e Marco Aurélio Mello (de 15 a 21 
de maio, 4 e 5 e 25 a 27 de julho, 20 e 21 e 31 de agosto a 9 de setembro de 2002). 

Disputa fardada, mão de ferro
Segundo Thomas Skidmore, as eleições presidenciais de 1945 foram basicamente 

uma disputa entre dois ofi ciais do Exército. Dutra havia sido ministro da Guerra de 
1936 a 1945, servindo de pilar ao Estado Novo autoritário de Getúlio Vargas. Agora, 
tinha o apoio de grande número de caciques estaduais que queriam preservar sua infl u-
ência sob o novo regime democrático. 

Ainda que a base eleitoral em 1945 fosse bem maior do que em 1930, socioeconomicamen-
te o Brasil era ainda, na expressão da época, um país “atrasado”. “Sua indústria limitava-se a 
poucas cidades grandes, doenças crônicas eram comuns e cuidado médico regular era inexis-
tente para a maioria da população. A expectativa de vida geral era de 46 anos, diminuindo para 
40 no Nordeste. A economia continuava a depender das exportações de café.”

Embora tivesse passado para a reserva dois dias antes, Dutra toma posse fardado. 
O presidente, segundo o Dicionário Histórico-Biográfi co Brasileiro, segue uma política de 
isolamento do PTB, dos varguistas e dos comunistas. 

“Governando por decretos, com base na Carta de 1937, emendada por Vargas e 
José Linhares, Dutra tomou algumas medidas sem esperar a conclusão dos trabalhos 
da Constituinte, além de nomear novos interventores em todos os estados e territórios, 
que, por sua vez, nomearam novos prefeitos para os municípios brasileiros, à época 
pouco mais de 1.650.”

E segue o Dicionário, no qual é calcado o presente retrospecto sintético do governo 
Dutra:

“Diante da onda de greves que crescia desde a redemocratização do ano anterior, 
Dutra, já em 15 de março, aprovou um decreto-lei que tendia a suprimir o direito de 
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greve, ou a tornar a greve uma forma inócua de pressão dos trabalhadores. O Decreto-
Lei nº. 9.070 garantiu a continuidade da legislação sindical de orientação corporativista, 
sobretudo na medida em que, pouco adiante, a Constituinte legislou com grande fl uidez 
sobre as questões do mundo do trabalho, deixando intacto o sistema de tutela dos sin-
dicatos pelo Estado, como observou Luís Werneck Viana107. 

A tendência observada na legislação foi acompanhada por medidas repressivas apli-
cadas através do Ministério do Trabalho: a suspensão de eleições e as intervenções em 
sindicatos e o fechamento do Movimento de Unifi cação dos Trabalhadores (MUT), que 
levou à criação da Confederação dos Trabalhadores do Brasil (CTB), fechada, por seu 
turno, no ano seguinte”108.

Os militares manifestavam preocupação com o crescimento do PCB, então com cer-
ca de 150 mil fi liados. O ex-procurador do Tribunal de Segurança Nacional Honorato 
Himalaia Virgulino e o recém-eleito deputado petebista Edmundo Barreto Pinto pedi-
ram ao Tribunal Superior Eleitoral, em denúncias separadas, o cancelamento do registro 
do partido, acusando-o de ser “uma organização internacional a serviço de Moscou”. 
Embora o procurador-geral da República, Temístocles Cavalcanti, tenha opinado pelo 
arquivamento das denúncias, o TSE ordenou ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito 
Federal que realizasse investigações. Dutra não esperou o resultado das investigações e 
demitiu do serviço público funcionários acusados de serem comunistas.

“A polícia de José Pereira Lira109 arremetia sem contemplação contra os participan-
tes dos freqüentes movimentos sociais, que se viam incursos, com a concordância do 
ministro da Justiça, Carlos Luz, na Lei de Segurança Nacional. Na Constituinte, parla-
mentares dos mais importantes partidos protestaram contra o clima repressivo e tenso 
que se criara no país no momento em que se elaborava a nova Carta.” 

A cronologia, a seguir, elaborada ainda com base no Dicionário Histórico-Biográfi co 
Brasileiro, ilustra bem o período e o cenário no qual foi elaborada a Carta de 1946.

A Constituinte instalou-se no dia 2 de fevereiro de 1946. Para redigir um anteprojeto 
de constituição, foi formada, em março, uma comissão constitucional de 37 membros, 
presidida pelo senador pessedista Nereu Ramos. O envio do anteprojeto de constituição 
ao plenário foi marcado para o dia 27 de maio. No dia 23, um comício convocado pelo 

107   Liberalismo e Sindicato no Brasil, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978, apud BELOCH e ABREU, 1984.
108   BELOCH e ABREU, ib., verbete Eurico Gaspar Dutra. 
109  Chefe de polícia do Distrito Federal, que em dezembro de 1946 se transforma em Departamento Federal de Segurança 
Pública (DFSP), ancestral do atual Departamento de Polícia Federal.
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Vícios e virtudes da Carta 
de 1946

A Constituinte de 1946 partiu do texto 

de 1934 e dele pouco se afastou. Miguel 

Reale1, citado por Gilmar Mendes, 

Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Branco, 

aponta, entre as virtudes da Carta de 1946, 

“a melhor distribuição das competências 

entre a União, os estados e os municípios, 

a fi xação de diretrizes gerais de ordem 

econômica ou educacional, e o signifi cativo 

avanço em delinear, além dos direitos 

políticos, também os direitos sociais”.

Entre os equívocos da nova Carta, os 

autores enumeram: “a) o enfraquecimento 

do Executivo, deixado à mercê do 

Legislativo; b) o fortalecimento do 

Legislativo, mas num quadro normativo 

anacronicamente reduzido às fi guras da lei 

constitucional e da lei ordinária; c) a criação 

de óbices à intervenção do Estado no 

domínio econômico, o que era incompatível 

com a sociedade industrial emergente; 

e, por fi m, d) a adoção do pluralismo 

partidário, sem limitações nem 

cautelas, o que levou ao ressurgimento 

da ‘política estadual’ e à criação de 

‘partidos nacionais’ de fachada, cujas 

siglas escondiam meras federações de 

clientelas ou de facções locais”.

Os autores2 mencionam, em contraste, 

a opinião positiva de Paulo Bonavides 

e Paes de Andrade, sustentada pelos 

seguintes pontos: a nova Carta recuperou 

o princípio federativo; declarou inviolável 

a liberdade de consciência e de crença; 

deixou assente que as liberdades e 

garantias individuais não poderiam ser 

1  BONAVIDES, P.; ANDRADE, P. “Momentos decisivos 
da história constitucional brasileira”. In: Direito Natural/Di-
reito Positivo. São Paulo: Saraiva, 1984, obra citada acima.
2  MENDES, COELHO e BRANCO, op. cit.

cerceadas por nenhum expediente autoritário; buscou devolver ao 

Legislativo e ao Judiciário a dignidade, “apesar da opinião contrária 

dos que entendem que esse modelo acabou desequilibrando a 

balança a favor do Legislativo e gerando, mais tarde, fricções que 

colaboraram para a erosão daquela lei fundamental”.

A criação de partidos políticos foi em princípio declarada 

livre, “vedando-se, no entanto, a organização, o registro e o 

funcionamento de partidos ou associações cujo programa ou 

ação contrariasse o regime democrático, baseado na pluralidade 

dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem. 

Essa ressalva, no entendimento de Bonavides e Paes de Andrade3, 

revelava-se contraditória, tendo em vista o caráter pluralista e 

democrático daquela Constituição. 

Ainda de acordo com Bonavides e Paes de Andrade, “aos olhos 

povo, a Carta de 1946 nada teria feito para melhorar a sua qualidade 

3  BONAVIDES e ANDRADE, op. cit.

Volta da democracia: em 19 de setembro de 1946, o povo saiu às ruas 
para comemorar a promulgação da nova Constituição
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de vida, considerada superior antes da redemocratização do país, 

tanto mais em face da legislação trabalhista e previdenciária, que, 

indiscutivelmente, operara avanços signifi cativos na proteção dos 

menos favorecidos”.

Francisco Iglésias vê a Constituição de 1946 como “documento 

bem-feito e de boa técnica jurídica, que exprime o liberalismo 

clássico, com pouco avanço relativamente à de 1934, sobretudo 

quando se recorda a enorme transformação do país depois de 

1930. Exigia-se mais avanço, faltou audácia aos seus autores: se 

os políticos haviam negado o Estado Novo, incorporam muito 

do que ele fez, como a legislação trabalhista, que devia ser 

levada em conta, liberada, contudo, de seu caráter tutelador e de 

medidas equívocas de segurança nacional” 4.

Boris Fausto observa que a Constituição de 1946 reproduziu 

um artigo da Constituição de 1934 em que se determinava que 

4  IGLÉSIAS, 1993.

o número de deputados seria fi xado em 

lei, de acordo com a seguinte proporção: 

um para cada 150 mil habitantes até 20 

deputados e, além desse limite, um para 

cada 250 mil habitantes. A razão desse 

critério não se encontrava no desejo 

desinteressado de favorecer as unidades 

menores. Como nelas o clientelismo 

imperava com mais força, a intenção da 

maioria dos constituintes foi de dar maior 

peso aos redutos eleitorais controlados 

pelas oligarquias locais, sobretudo no 

Nordeste. Por outro lado, a Constituição de 

1946 suprimiu a representação profi ssional, 

prevista na Constituição de 1934, que 

trazia a marca do corporativismo de 

inspiração fascista.

O historiador nota que só então 

verifi cou-se a igualdade política formal 

entre homens e mulheres: “No capítulo 

referente à cidadania, o direito e a 

obrigação de votar foram conferidos 

aos brasileiros alfabetizados, maiores 

de dezoito anos, de ambos os sexos. 

Completou-se assim, no plano dos direitos 

políticos, a igualdade entre homens 

e mulheres. A Constituição de 1934 

determinava a obrigatoriedade do voto 

apenas para as mulheres que exercessem 

função pública remunerada”.

O jornalista Carlos Castello Branco, titular 

durante mais de 30 anos da “Coluna do 

Castello”, no Jornal do Brasil, também critica 

o voto proporcional5: “A República do voto 

proporcional, implantada pela Constituição 

de 1946, foi o reino da instabilidade e da 

insegurança política, tal de resto como 

aconteceu na França pré-gaullista e 

acontece hoje na Itália. A estabilidade dos 

regimes democráticos tem sido apanágio 

dos países que adotam a representação 

5  Jornal do Brasil, 22/7/71, disponível em www.carlos-
castellobranco.com.br.
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PCB para comemorar o primeiro aniversário de sua legalidade, no Largo da Carioca, 
foi violentamente dispersado pela polícia, com evidentes intenções provocativas, como 
documentou Edgard Carone110. 

No início de junho, começaram o trabalho de elaboração constitucional em plenário, com 
a apresentação de emendas ao anteprojeto da grande comissão. O mês de julho foi marcado 
por confl itos políticos e sociais violentos em várias cidades de diferentes estados. No dia 15 de 

110  CARONE, Edgard. A Quarta República, 1945-1964, apud BELOCH e ABREU, 1984.

majoritária, como os Estados Unidos, a 

Inglaterra e mais recentemente a Alemanha, 

onde o ecletismo do sistema vai cedendo à 

realidade da disputa majoritária” 6.

“Havia naquela Constituição muitos 

erros a corrigir, entre os quais se tornou 

gritante o fato de permitir a eleição de um 

vice-presidente da República de partido 

contrário ao do presidente da República e 

de possibilitar a hipótese grotesca, ocorrida 

em São Paulo, de se registrarem candidatos 

a vice-governador independentemente de 

participação em chapa que tivesse cabeça, 

isto é, candidato a governador. Os erros do 

regime de 1946 conduziram ao impasse 

posterior a 1961, impasse que não foi de 

resto apenas político, mas igualmente 

econômico, na medida em que coincidiu 

com o esgotamento do modelo econômico 

utilizado pelo presidente Juscelino 

Kubitschek.” 7

Justiça Federal restabelecida
Segundo Ives Gandra Filho, a Constituição 

de 1946 restabeleceu a Justiça Federal, indo 

além, com a criação do Tribunal Federal 

6  Jornal do Brasil, 22/7/71, ib.
7  Jornal do Brasil, 21/12/75, ib.

de Recursos, como instância revisional das sentenças prolatadas 

pelos juízes federais, composto por nove ministros. Restabelecida 

também a Justiça Eleitoral, como instituição responsável não apenas 

pelo julgamento das contendas eleitorais, mas como organizadora 

dos pleitos, “teve a Constituição de 1946 o mérito de trazer para o 

seio do Poder Judiciário a Justiça do Trabalho, transformando seus 

Conselhos em Tribunais” 8. Completando o quadro das Justiças 

Especiais, fi cou mantida a Justiça Militar como foro especial para os 

militares, cujos órgãos de base passaram a ser as auditorias militares.

O Breve Histórico da Justiça Federal descreve:

“A Constituição de 1946 recriou apenas a segunda instância da 

Justiça Federal – o Tribunal Federal de Recursos, composto de nove 

juízes, que integrava o Poder Judiciário Nacional juntamente com o 

Supremo Tribunal Federal, os juízes e tribunais militares, os juízes e 

tribunais eleitorais e os juízes e tribunais do trabalho. Destaque-se o 

ressurgimento da Justiça Eleitoral, a constitucionalização da Justiça 

do Trabalho e a utilização do termo ‘Poder Judiciário Nacional’, que 

excluiu a Justiça Estadual – seguindo o raciocínio de que cada estado 

constituiria seu Poder Judiciário próprio”.

A jurisdição anteriormente atribuída à Justiça Federal de primeira 

instância continuou sendo exercida pelos juízes de Direito dos 

estados e do Distrito Federal; situação paradoxal, pois os juízes 

estaduais passaram a ter dupla natureza – estadual e federal. 

Assim bem observa José Maurício de Almeida: “Malgrado 

sua origem estadual, os juízes subordinados aos tribunais dos 

estados-membros faziam as vezes de ‘juízes federais’. Os recursos 

cabíveis nas causas de interesse da União seriam da competência 

8 MARTINS FILHO, set 1999.
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agosto, Carlos Luz mandou apreender a edição da Tribuna Popular, principal jornal comunista do 
Rio de Janeiro. No dia 23, proibiu a realização de comícios em todo o território nacional111.

A mesma fonte de pesquisa registra que a votação em plenário dos títulos e artigos 
da Constituição começou em 13 de agosto. A parte final da Constituição, das disposi-
ções transitórias, começou a ser votada em 7 de setembro, concluindo-se os trabalhos 
no dia 18, com a promulgação solene da nova Carta. 

111  BELOCH e ABREU, ib.

Anota Lenine Nequete10 que na 

Constituição de 1946: 

“Nada se acrescentou, nem se diminuiu, 

à conceituação do habeas corpus e do 

mandado de segurança, restrito aquele 

à proteção da liberdade de locomoção 

(artigo 141, parágrafo 23) e amparando, 

este, todos os demais direitos líquidos e 

certos, qualquer quer fosse a autoridade 

responsável pela ilegalidade ou abuso de 

poder (artigo 141, parágrafo 24). Melhor 

dito: fez um pouco mais a Constituição 

de 1946, frente à de 34, ao suprimir, 

quanto ao mandado de segurança, a 

exigência de ilegalidade manifesta. Com 

o correr do tempo, porém, impuseram os 

acontecimentos sucessivas restrições a 

ambos os institutos.

Elevou-se a princípio constitucional a 

regra – excludente de quaisquer juízos e 

tribunais de exceção – de que nenhuma 

lesão de direito individual poderia excluir-

se da apreciação do Poder Judiciário”.

10 NEQUETE, 2000c.

do Tribunal Federal de Recursos, bem como as decisões 

denegatórias de habeas corpus proferidas por juízes locais, e 

aquelas proferidas em mandados de segurança, originariamente 

quando a autoridade coatora fosse ministro de Estado, o próprio 

Tribunal ou o seu presidente, ou em grau de recurso quando a 

autoridade fosse federal. A possibilidade de criação de outros 

tribunais federais de recursos em diferentes regiões, por meio de 

lei ordinária, mediante proposta do próprio Tribunal Federal de 

Recursos, também foi estabelecida nessa Constituição.

Compulsória aos 70 anos
Além daquelas conferidas nas legislações anteriores, o Supremo 

Tribunal Federal passou a ter como competências: processar e 

julgar, originariamente, o procurador-geral da República, nos 

crimes comuns, e nestes e nos de responsabilidade os juízes dos 

tribunais superiores federais, os desembargadores dos tribunais 

de Justiça dos estados, do Distrito Federal e dos territórios; os 

mandados de segurança contra atos do presidente da República, da 

Mesa da Câmara ou do Senado e do presidente do próprio STF; e 

julgar em recurso extraordinário as causas decididas em única ou 

última instância por outros tribunais ou juízes, nas circunstâncias 

cabíveis. Foram restauradas as garantias da magistratura 

(vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos). 

A aposentadoria dos juízes tornou-se compulsória aos 70 anos ou 

facultativa após 30 anos de serviço” 9. 

9 OLIVEIRA, Alexandre Vidigal de. “Justiça Federal: evolução histórico-legislativa”; 
ALMEIDA, José Maurício Pinto de. O Poder Judiciário Brasileiro e Sua Organização, 
Curitiba: Juruá, 1992; VELLOSO, Carlos Mário da Silva. “Do Poder Judiciário: organização 
e competência”, apud BREVE Histórico da Justiça Federal.
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No dia 19, antes de se separarem em Senado Federal e Câmara dos Deputados, 
os constituintes elegeram Nereu Ramos vice-presidente da República, com 178 votos, 
contra 139 dados a José Américo de Almeida, candidato da UDN. Nereu tomou posse 
no mesmo dia, passando a exercer automaticamente, de acordo com as novas normas 
constitucionais, a presidência do Senado112.

As primeiras eleições sob a nova Constituição foram realizadas em 19 de janeiro de 
1947, com a escolha de governadores, deputados estaduais, vereadores do Distrito Fe-
deral, terceiros senadores de todos os estados, suplentes dos senadores eleitos em 1945 
e ainda um pequeno número de deputados federais para preencher vagas suplementares 
em alguns estados113.

Em fevereiro de 1947, com base na acusação de duplicidade de estatutos do PCB, 
apresentada em setembro do ano anterior pelo TRE do Distrito Federal, o subprocu-
rador-geral da República Alceu Barbedo (substituto ad hoc de Temístocles Cavalcanti, 
que se declarara impedido) opina pela procedência da denúncia e pela “inconstitu-
cionalidade dos partidos extremistas”, citando o texto constitucional que acabara de     
 ser aprovado114.

Em 7 de maio de 1947, ocorre o julgamento pelo TSE, com a posição do governo 
saindo vitoriosa por três votos contra dois. Imediatamente, a polícia fecha todas as 
sedes e comitês do PCB no Distrito Federal e dá início ao mesmo procedimento nas 
outras cidades. No dia 10, Costa Neto determinou formalmente a cessação das ativi-
dades do partido em todo o país. A imprensa comunista, entretanto, não foi suprimi-
da – o que somente viria a ocorrer em 1964115.

Reduzindo o próprio mandato
Na mensagem que enviou ao Congresso em março de 1947, Dutra atribuiu a seu 

governo “a máxima lisura no relacionamento com a Constituinte”, conforme registra o 
Dicionário Histórico-Biográfi co Brasileiro. Os fatos que mencionou eram verdadeiros, mas as 
motivações, como observou Hélio Silva, foram diferentes das sugeridas. 

“É verdade que o governo, pela primeira vez, não apresentou seu próprio projeto 

112  BELOCH e ABREU. ib.
113  Ib.
114  Ib.
115  Ib.
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constitucional (o texto básico utilizado foi o da Constituição de 1934), mas por falta 
de tempo, pois Dutra tomou posse dois dias antes da instalação da Constituinte. O 
mesmo se aplica à não decretação prévia de um regimento interno, situação circuns-
tancial e independente da boa vontade presidencial.” 

De acordo com o Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro, Dutra foi o único presi-
dente brasileiro que reduziu seu próprio mandato. “A Constituição de 1937 estabe-
lecia um mandato de seis anos, e parlamentares do PSD tentaram fazer aprovar essa 
duração de mandato alegando que ela era determinada pelo texto constitucional que 
estava em vigor quando o general foi eleito. Sem tergiversar, Dutra manifestou seu 
desacordo, anunciando que, aprovada ou não a disposição, passaria o governo em 31 
de janeiro de 1951 (cinco anos de mandato). Essa, finalmente, acabou sendo a data 
adotada pela Constituinte para o término de todos os mandatos decorrentes das elei-
ções de dezembro de 1945 e das que lhes foram complementares”.

O segundo ano do governo Dutra começou com a cassação dos mandatos dos 
parlamentares comunistas, amparada por um polêmico e muito detalhado projeto do 
senador Ivo d’Aquino, aprovado nas duas casas legislativas. Segundo Afonso Arinos 
de Melo Franco, “a divisão operada no Congresso superou, então, os quadros par-
tidários; manifestou-se entre os que defendiam, na intangibilidade dos mandatos, as 
normas constitucionais e os princípios básicos da democracia representativa, e aque-
les que, por espírito de intolerância ideológica ou por simples oportunismo político, 
atropelavam de forma consciente a Constituição, expulsando do Congresso elementos 
a ele levados legalmente pelo voto popular”116.

De acordo com o Dicionário, tão logo aprovado o projeto de Ivo d’Aquino, desen-
cadeou-se em vários pontos do território nacional uma caçada policial aos ex-parla-
mentares comunistas, muitos dos quais foram presos. 

O senador Prestes, que estava na clandestinidade desde agosto de 1947, teve sua 
prisão preventiva decretada ainda no dia 5 de janeiro de 1948, antes da cassação. 
Permaneceria na clandestinidade até março de 1958, quando o mandado de prisão 
preventiva seria revogado. 

116  FRANCO, Afonso Arinos de M. História do Povo Brasileiro; Fase nacional (três volumes), em colaboração com Antônio 
Houaiss e Francisco de Assis Barbosa, apud BELOCH e ABREU. 1984, verbete Eurico Gaspar Dutra.
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OO petróleo é  nosso
O Dicionário Histórico-Biográfi co Brasileiro registra também a síntese da Campanha do 

Petróleo, da criação do ESG e do CNPq, resumidas a seguir: 
“Em fevereiro de 1947, Dutra designou uma comissão para, sob a direção do 

CNP, elaborar o Estatuto do Petróleo, de modo a definir a maneira como o país, 
cujo consumo do produto crescia rapidamente, iria equacionar o problema. Em abril, 
ainda durante a elaboração do Estatuto, que consumiria oito meses, uma vigorosa 
reação nacionalista tomou corpo através de uma série de conferências e debates rea-
lizados no Clube Militar. Foi o estopim da Campanha do Petróleo, uma das maiores 
campanhas políticas da história brasileira, que ficaria famosa por seu slogan ‘O pe-
tróleo é nosso’. 

A Campanha do Petróleo foi severamente reprimida durante todo o governo Dutra, 
sob o argumento de que se tratava de um movimento dominado pelo ilegal PCB. A 
polícia dispersava a cassetetes e a bala quer os comícios em praça pública, quer os atos 
em recintos fechados. Apenas o prédio da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) era 
poupado. Mas a Tribuna Popular foi novamente invadida e empastelada em 1948, após um 
cerco armado e um tiroteio de que resultaram vários feridos”. 

Relata ainda o Dicionário que “em outubro de 1948, acatando opinião do chefe 
do Estado-Maior das Forças Armadas, general Salvador Obino, Dutra criou a Esco-
la Superior de Guerra (ESG) e nomeou o general Osvaldo Cordeiro de Farias para 
comandá-la. Inspirada no National War College (criado nos EUA em 1946), cujas 
normas adotou, a ESG foi concebida inicialmente para ministrar só para militares o 
curso de alto comando”. 

Sua estrutura levava em contata alguns princípios básicos: “substituição do conceito 
de defesa nacional pelo de segurança nacional; a consciência de que o Brasil já possuía 
os requisitos para chegar a grande potência; a crença de que o desenvolvimento vinha 
sendo retardado por incapacidade de planejamento e de execução; a necessidade de 
dotar os grupos sociais dominantes, em aliança com a corporação militar, de uma for-
mulação da política nacional”117.

Em janeiro de 1951, Dutra aprovou a Lei 1.310, “que subordinou todas as atividades 
referentes ao aproveitamento da energia atômica ao controle direto do Estado, através 

117  BELOCH e ABREU. ib., verbete Eurico Gaspar Dutra.
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do Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), criado pela mesma lei. Outras leis impor-
tantes aprovadas durante seu governo foram a que incorporou a plataforma submarina 
ao território nacional e a que nacionalizou as jazidas de xisto”118.

A volta do líder, agora “das massas”
 A volta de Getúlio Vargas ao poder é antecedida por ensaios de lançamento de 21 

candidatos à Presidência da República, além dos nomes de Vargas e do brigadeiro Edu-
ardo Gomes, afi nal os principaís contendores119. Dutra obtivera um acordo entre PSD e 
UDN para dar sustentação política a seu governo. A UDN e muitos no PSD buscavam 
uma saída que afastasse o espectro da reconquista do poder por Getúlio – deposto, mas 
não punido nem banido. 

118  Ib.
119  D'ARAÚJO, Maria Celina. O Segundo Governo Vargas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1982, apud BELOCH e ABREU. ib., 
verbete Getúlio Vargas.

A campanha pelo 

monopólio estatal 

do petróleo, 

inicialmente 

reprimida pelo 

governo, acabou 

mobilizando a 

população
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Em fevereiro, em entrevista ao repórter Samuel Wainer, de O Jornal, Vargas falou 
sobre sua volta ao centro da política nacional: “Sim, eu voltarei, não como líder político, 
mas como líder de massas”120. 

Getúlio é lançado pelo PTB. Entre 6 de agosto e 30 de setembro, aos 67 anos de 
idade, visitou em campanha todos os 20 estados então existentes e o Distrito Federal. 
Nas eleições de 3 de outubro, não alcançou a maioria absoluta (chegou a 48,7%), mas 
bateu Eduardo Gomes por mais de 1,5 milhão de votos.

Boris Fausto chama a atenção para o fato de Vargas ter obtido no estado de São 
Paulo 65% dos votos – verdadeira reviravolta em relação à memória dos confl itos da 
década de 30, resultado “das transformações econômico-sociais que vinham ocorrendo 
em grande escala em São Paulo. 

O desenvolvimento econômico atraíra para o estado grandes levas de migrantes das 
pequenas cidades de Minas e do Nordeste e de trabalhadores do campo. Além disso, 
resultara na prosperidade de pequenos e médios industriais e comerciantes, que atribu-
íam sua ascensão à política de Getúlio. A velha classe média, os ‘paulistas tradicionais’, 
tornavam-se cada vez mais antigetulistas, mas também cada vez mais minoritários”.

Vargas toma posse em 31 de janeiro de 1951, “num contexto de polarização de forças 
a que não estava habituado e no âmbito de um regime democrático cujas virtudes não 
reconhecia”, informa Fausto. Além do já mencionado antagonismo entre varguismo e 
antivarguismo, há o divisor de águas da questão nacional. “Pelo seu ímpeto e seu cará-
ter multiclassista, a chamada luta pelo petróleo demonstrou que os ideais nacionalistas 
eram um instrumento capaz de mobilizar a nação com uma amplitude que movimentos 
baseados em reivindicações de classe jamais conseguiriam lograr.” 

A lei de criação da Petrobras é sancionada, enfi m, em outubro de 1953, consagrando 
o monopólio estatal e excluindo a participação de empresas estrangeiras no setor.

No relato de Skidmore, ao voltar ao poder Vargas rompeu em defi nitivo com a polí-
tica econômica liberal parcialmente reinstalada pelo governo Dutra. A industrialização 
seria a resposta aos problemas de balanço de pagamentos. “Cria-se, assim, em 1952, o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, e surgem propostas para a 
criação de empresas estatais de petróleo e eletricidade, despertando fortes críticas na 
esfera política e entre a elite favorável ao liberalismo econômico.”

120  Id., ib., verbete Getúlio Vargas.
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A

Skidmore analisa o cenário então vigente:
“À direita, apoiados pela oposição dos EUA à proposta, porta-vozes a atacavam 

como perigosamente intervencionista. À esquerda, o Partido Comunista exigia um mo-
nopólio estatal completo, explorando a desconfi ança do público em relação às compa-
nhias petrolíferas internacionais. A oposição do governo dos EUA à Petrobras apenas 
reforçava a fúria da esquerda. Getúlio fora apanhado no meio”.

O caminho da tragé dia
Aos processos e fatos que levam ao suicídio de Getúlio Vargas, em agosto de 1954, 

não pode ser sonegado espaço, porque o gesto do presidente foi respondido com uma 
grande manifestação nacional de protagonismo popular na arena política. Vejamos 
como os acontecimentos se precipitaram. 

Nas palavras de Boris Fausto, “o ambiente militar do início dos anos 50 distanciava-
se daquele com que Getúlio estava acostumado a lidar, no qual as tendências eram con-
troladas por algumas fi guras de cúpula, especialmente Góis e Dutra. Agora não só Góis 
já não tinha o poder de outrora, não só Dutra se tornara seu inimigo, como as facções 
e cruzamentos tinham se multiplicado. Para agravar a cena, a Aeronáutica se convertera 
em uma força política, em que predominavam ofi ciais antigetulistas, em particular o 
brigadeiro Eduardo Gomes, atuante nas articulações para a derrubada do presidente”. 

Prossegue Boris Fausto:
“A proposta de aumento de 100% do salário mínimo, nos primeiros meses de 1954, 

lançou mais lenha à fogueira. No chamado ‘Manifesto dos Coronéis’, 81 coronéis e 
tenentes-coronéis protestavam contra o abandono em que o governo deixara o Exército, 
tanto em termos de equipamento quanto de níveis salariais, e advertiam que a crise mi-
litar dividira a ofi cialidade, o que poderia ser fatal para o Brasil diante do ‘comunismo 
solerte, sempre à espreita’. Lembravam ainda que a elevação de 100% do salário mínimo 
faria que um trabalhador qualifi cado passasse a ganhar quase o mesmo que uma pessoa 
com formação universitária”.

Getúlio, ainda de acordo com as observações de Boris Fausto, reagiu de ma-
neira dúbia. “Demitiu do Ministério da Guerra o general Ciro Espírito Santo 
Cardoso, supostamente por não tê-lo advertido do vulto dos problemas, e fez o 
mesmo com o ministro do Trabalho, João Goulart. Em 1º de maio, confimou e 
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Rio de Janeiro, 1945: multidão em comício queremista, movimento que defendia a permanência de Getúlio Vargas na presidência

Getúlio Vargas suicida-se em 24 de agosto de 1954: 

“Deixo a vida para entrar para a história”
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anunciou o aumento de 100% do salário mínimo e elogiou Jango, “incansável 
amigo e defensor dos trabalhadores’”.

O embate entre “nacionalistas” e “entreguistas” e as manifestações políticas de 
grandes choques de interesses econômicos pressionam o governo num grau inusitado. 
“A ponta de lança do antivarguismo é encarnada com virulência e golpismo pelo jorna-
lista Carlos Lacerda. Quatro anos antes, ele escrevera em seu jornal, a Tribuna da Impren-
sa, que Vargas não deveria se candidatar à Presidência, e que, se o fi zesse, não deveria 
ser eleito. Eleito, não deve tomar posse. Empossado, devemos recorrer à revolução para 
impedi-lo de governar.” Seria esse o cenário que Vargas teria de enfrentar.

“Um integrante da guarda pessoal do presidente – Gregório Fortunato – decide 
revidar com golpismo criminoso: primeiro com espionagem, depois com a eliminação 
de Lacerda.” Segundo Fausto, no fi nal de 1953 Gregório encarrega Climério Euribes 
de Almeida, membro, como ele, da guarda pessoal, e Alcino João do Nascimento de 
levantar informações e seguir o jornalista. “O objetivo era descobrir algo que pudesse 
atingir em cheio um dos mais temíveis opositores do governo.”121 

Em 4 de agosto de 1954, tiros desferidos por Alcino na Rua Tonelero, em Copa-
cabana, no Rio de Janeiro, onde morava Lacerda, provocam a morte de um major da 
Aeronáutica que o escoltava, Rubens Florentino Vaz, e deixam o jornalista ferido no pé. 
Não há comprovação de que esse erro político tenha tido a cobertura de instâncias mais 
graduadas da entourage do presidente, muito menos dele mesmo – o que, se o exime da 
pecha de insensatez, assinala falta de controle e coesão.

A tréplica também é golpista. A Aeronáutica não se contenta com a investigação 
iniciada pela polícia civil e instala um Inquérito Policial Militar na base aérea do Galeão. 
No relato de Fausto, o local onde fora instalado o IPM “passou a ser o centro de poder 
paralelo dos ofi ciais da Aeronáutica, naqueles dias incertos, a ponto de fi car conhecido 
como República do Galeão”.

A oposição parlamentar pede, pela voz do deputado udenista Afonso Arinos de 
Melo Franco, a renúncia de Vargas. É uma palavra de ordem que ganha a imprensa, as 
ruas e os quartéis. Em 22 de agosto, os brigadeiros da Aeronáutica decidem comunicar 
ao presidente que desejam sua saída. A cúpula da Marinha apoia. No dia seguinte, gene-
rais do Exército assinam um manifesto exigindo a renúncia.

121  FAUSTO, 2006.
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Na madrugada de 22 de agosto, em reunião ministerial com o presidente, os chefes 
das três Forças não escondem sua preferência pela renúncia, ideia rechaçada principal-
mente pelo ministro da Justiça, Tancredo Neves. Às 6h30 da manhã, chega a notícia 
de que a cúpula militar, agora com o apoio do ministro da Guerra, general Zenóbio da 
Costa, exige a renúncia e recusa a opção de uma licença.

Vargas suicida-se. A divulgação de uma carta-testamento dirigida ao povo, escrita 
em tom épico, desencadeia mobilização popular nas grandes cidades.

Segundo Thomas Skidmore, o clima político transformou-se. “Antes do suicídio ha-
via uma atmosfera de hostilidade contra o presidente. Agora havia uma onda de indig-
nação contra seus atormentadores. As ruas encheram-se de manifestantes pró-Getúlio, 
que atacaram a sede do jornal conservador O Globo. Lacerda passou de herói a homem 
caçado e logo deixou o Brasil para um prolongado exílio.”

No entender de Bolívar Lamounier, “o tiro desferido por Getúlio contra o próprio peito 
revitalizou de imediato o getulismo e a aliança PSD-PTB como forças políticas e eleitorais, 
granjeado-lhes alguma simpatia adicional até entre militares”. Café Filho, que havia obtido 
dos antigetulistas a garantia de assumir a Presidência da República em caso de renúncia ou 
impedimento de Vargas, toma posse no mesmo dia e garante a realização das eleições legis-
lativas, previstas para outubro, e para a presidência, marcadas para um ano depois.

Juscelino e Jango ganham
JK ( Juscelino Kubitschek) e JG ( Jango Goulart) saem vitoriosos das eleições presi-

denciais de 3 de outubro de 1955. Logo após a proclamação dos resultados, registra o Di-
cionário Histórico-Biográfi co Brasileiro, teve início uma crise política de âmbito nacional, pois 
a UDN defl agrou uma campanha contra a posse de Juscelino e Goulart, alegando que 
eles não haviam obtido a maioria absoluta dos sufrágios122. “Alguns setores udenistas, 
tendo à frente Carlos Lacerda, passaram a pregar abertamente a implantação de um esta-
do de exceção123. O ministro da Guerra, general Henrique Teixeira Lott, assumiu posição 
favorável à posse dos eleitos, mas as tensões nos meios militares não desapareceram.” 

122  JK teve 35% dos votos “e escassos 12% em São Paulo, estado que se autointitulava ‘locomotiva do Brasil’, escreve 
LAMOUNIER (2005).
123  Lacerda, eleito deputado federal pela UDN e já de volta do exílio, escreve na Tribuna da Imprensa, em 9/11/55: “Esses 
homens não podem tomar posse, não devem tomar posse, nem tomarão posse”. Lacerda defendeu no jornal, também, “a idéia
 de instituir[se] o parlamentarismo com gabinete chefiado por um militar” (KOIFMAN, 2002, capítulo Juscelino Kubitschek).
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No dia 1º de novembro, o coronel Jurandir de Bizarria Mamede discursou como 
porta-voz da diretoria do Clube Militar, externando posição claramente contrária à do 
ministro. Lott passou então a reivindicar a punição de Mamede, que servia na Escola 
Superior de Guerra, subordinado portanto à Presidência da República. Dois dias depois, 
um distúrbio cardíaco forçou a internação do presidente Café Filho no Hospital dos 
Servidores do Estado e, em 8 de novembro, a passagem de seu cargo ao presidente da 
Câmara, Carlos Luz. 

Apesar de não alterar de imediato o ministério, o novo chefe do governo negou-se a 
punir o coronel Mamede e aceitou, no dia 10, a renúncia de Lott, escolhendo o general 
Álvaro Fiúza de Castro para substituí-lo. De volta ao prédio do Ministério da Guerra 
para preparar a transmissão do cargo124, Lott foi convencido por vários generais, espe-
cialmente Odílio Denys125, a permanecer em suas funções e, assim, provocar a deposi-
ção do presidente em exercício.

Na madrugada de 11 de novembro de 1955, a capital federal foi ocupada por tropas 
do Exército, levando Carlos Luz e outras autoridades civis e militares a buscar abrigo no 
Ministério da Marinha e a embarcar, na manhã seguinte, no cruzador Tamandaré, que 
tomou o rumo de Santos. No mesmo dia, o Congresso Nacional se reuniu e, refl etindo 
a posição de Lott e dos demais chefes militares decididos a garantir a posse dos eleitos, 
aprovou o impedimento de Carlos Luz por 257 votos contra 72, dando posse a Nereu 
Ramos na Presidência da República.

Em 12 de novembro, Nereu visitou Café Filho no hospital, manifestando a in-
tenção de transmitir-lhe a chefia do governo tão logo se verificasse seu restabeleci-
mento, posição que reiterou três dias depois. No dia 20, porém, Lott entrevistou-se 
com Café e lhe comunicou que, na opinião do esquema militar vitorioso, sua volta 
à presidência não seria conveniente. Café insistiu em reassumir o cargo, mas no dia 
21 o Congresso aprovou seu impedimento por 208 votos contra 109. O ex-presidente 
ficou então confinado em seu apartamento, em Copacabana, cercado por tropas e 
blindados do Exército.

No dia 24, atendendo a uma solicitação dos ministros militares, o Congresso de-
cretou o estado de sítio126. Segundo o livro Presidentes do Brasil, “a Constituição previa 

124  Marcada para o dia seguinte, à tarde.
125  Comandante da Zona Militar Leste.
126  BELOCH e ABREU, ib., verbete Nereu Ramos.
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que a medida só poderia durar um mês, tal como fora decretada, mas os ministros 
Lott e Alves Câmara, respectivamente da Guerra e da Marinha, queriam sua prorro-
gação. Nereu Ramos não aceitou. Só consentiria em pedir que o Congresso a prorro-
gasse mediante solicitação do presidente eleito, Juscelino Kubitschek, que estava em 
Paris. Como não houve resposta do futuro chefe de governo, a situação foi resolvida 
por pedido formulado pelo PSD, o partido que elegera Juscelino. O estado de sítio só 
foi suspenso depois que Juscelino e João Goulart tomaram posse”.

Ainda de acordo com Presidentes do Brasil, “em 1º de janeiro de 1956, a vigência 
do estado de sítio foi prorrogada até 26 de fevereiro. Em 31 de janeiro, Nereu 
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passou o governo a Juscelino Kubitschek, de quem se tornou, na mesma data, 
ministro da Justiça”127. 

Juscelino, lê-se na mesma obra, iniciou sua gestão afi rmando seu compromisso com a 
pacifi cação política. Para tanto, solicitou ao Congresso que suspendesse o estado de sítio, 
o que foi feito rapidamente. No mesmo sentido, aboliu a censura à imprensa e enviou 
projeto de lei ao Congresso concedendo anistia a todos os envolvidos em movimentos 
políticos ou militares no período de 10 de novembro de 1955 a 1º de março de 1956.

127 KOIFMAN. ib., capítulo Nereu Ramos.

Juscelino presidente: governo focado na pacifi cação política e no desenvolvimento 

econômico (acima, Nereu Ramos, primeiro ministro da Justiça de JK)
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Em maio de 1956, Nereu Ramos nomeou uma comissão especial de juristas encar-
regada de estudar uma reforma constitucional. “Entretanto, seus esforços nesse sentido 
foram frustrados, o que o levou a pedir exoneração do Ministério da Justiça em 4 de 
novembro de 1957”128.

De volta à síntese apresentada em Presidentes do Brasil:
“Sob vários aspectos, o governo de Juscelino Kubitschek pode ser considerado um 

sucesso, pelo menos do ponto de vista do crescimento. Construíram-se 20 mil quilôme-
tros de estradas de rodagem – em detrimento das ferrovias129, pois apenas 826 quilôme-
tros foram acrescidos à malha nacional. No setor energético, passou-se de 3 milhões de 
kW, em 1955, para 4,75 milhões de kW, em 1961, estando ainda em construção algumas 
hidrelétricas, com destaque para as centrais de Furnas e Três Marias. 

No que se refere à produção de petróleo, houve crescimento exponencial, pas-
sando-se de 2 milhões de barris por ano, em 1955, para 30 milhões, em 1960. A pro-
dução de aço, que em 1955 era de 1,15 milhão de toneladas, alcançou 2,5 milhões em 
1960, o que serviu de base também para a implantação da indústria automobilística. 
Em 1960, 321.150 veículos tinham sido produzidos, contra a meta original de 100 
mil veículos”.

Juscelino é o segundo – o primeiro fora Dutra – e último presidente a passar a faixa 
para o sucessor eleito diretamente, no regime da Constituição de 1946. Jânio Quadros 
é eleito para sucedê-lo em 1960, com 48% dos votos, derrotando o marechal Henrique 
Lott, candidato do PSD, e Ademar de Barros, do PSP.

 Ação Direta de Inconstitucionalidade
Há pouca mudança registrada no funcionamento da Justiça durante os governos de 

Dutra, Vargas, Café Filho e JK. É do fi nal do segundo governo Vargas o nascimento da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade, conforme refere Lenine Nequete, ao comentar 
dispositivo da Carta de 1946 que permitia a intervenção federal “sempre que o Supremo, 
a requerimento do procurador-geral da República, desse pela inconstitucionalidade de 

128  Id., ib., verbete Nereu Ramos.
129  Há outras visões a respeito do contraste entre a expansão das rodovias e o declínio das ferrovias. Para alguns técnicos, a 
construção de ferrovias, num país onde a Serra do Mar se ergue a apenas 60 quilômetros, em média, do litoral, nas regiões onde 
à época se encontravam as maiores concentrações produtivas, é muito cara, e operá-las mais ainda – quem constrói a ferrovia 
deve manter todo o parque ferroviário, ao passo que o parque de veículos rodoviários pôde ser constituído por uma miríade de 
proprietários individuais e muitas empresas.
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atos estaduais”, regra posteriormente regulamentada pela Lei 2.271, de 22 de julho de 
1954, que criou a Ação Direta de Inconstitucionalidade130.

Nequete constata ainda que mesmo antes do golpe de 1964 era visível a marcha no 
sentido de apoucar-se o amparo do mandado de segurança: “Primeiro, a Lei 2.410, de 
29 de janeiro de 1955, artigo 3º, letra a, vedaria a concessão de medida liminar nos man-
dados ‘requeridos para o desembaraço de bens de qualquer ordem, vindos a qualquer 
título do estrangeiro sem licença prévia ou com licença considerada falsa’. Logo em 
seguida, a Lei 2.770, de 4 de maio de 1956, artigo 1º, estendia a vedação a outras ações, 
inclusive a de reintegração de posse, nos casos que especifi cava”.

O homem da vassoura
O símbolo da campanha de Jânio é uma vassoura131, com a qual varreria a corrupção. 

No dizer de Skidmore, “Jânio atraía um apoio tão amplo e entusiástico que chegava ao 
público como uma espécie de messias. Ele foi a escolha da UDN, que o nomeou na espe-
rança de fi nalmente ter um vencedor. Mas Jânio dava pouca importância à fi delidade par-
tidária. No meio da campanha renunciou à indicação da UDN para caracterizar sua inde-
pendência”. Ofi cialmente, Quadros concorreu pelo PDC, Partido Democrata-Cristão. A 
UDN apoiou. João Goulart é novamente eleito vice-presidente, com 39% dos votos. O 
companheiro de chapa de Jânio, Milton Campos, da UDN, tem 36% dos votos.

Skidmore ressalta que, a cada dia que passava, sua considerável vitória eleitoral 
parecia importar menos, enquanto ele enfrentava uma burocracia e um Congresso 
imunes à oratória de campanha. “Seu bizarro comportamento pessoal não ajudava. 
Ele passava um tempo extraordinariamente longo posicionando-se, de modo obsessi-
vo, exatamente no meio do banco de trás de sua limusine, por exemplo. E emitia sem 
aviso ordens presidenciais altamente específi cas (os famosos bilhetes) como aquela 
proibindo o lança-perfume no Carnaval (que teria sido a causa de seu ferimento no 
olho durante a infância). Comentaristas políticos começavam a se perguntar como ele 
planejava governar. Na verdade, Jânio estava se esforçando pouco para negociar seu 
programa com o Congresso.”132

130  NEQUETE, 2000c.
131  O mesmo símbolo havia sido usado por Carlos Ibañez na eleição que o conduziu à Presidência do Chile em 1952.
132  SKIDMORE, 1998.
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Segundo Presidentes do Brasil, “para enfrentar os desequilíbrios orçamentários 
que herdara de JK, Jânio repetiu na administração federal o que já tinha feito nas 
suas experiências executivas municipal e estadual: demitiu funcionários públicos. 
Paralelamente, desvalorizou em 100% a moeda nacional em relação ao dólar, como 
forma de aumentar as exportações, e, com isso, conseguiu divisas para honrar a 
dívida externa.

O aumento do preço dos produtos importados, decorrente da desvalorização cam-
bial, gerou protestos que se somaram à insatisfação dos funcionários públicos demitidos. 
A preocupação do presidente da República com assuntos menores, como as rinhas de 
briga de galo e o uso do biquíni nas praias (ambos proibidos por ele), produziu galhofas 
que o perseguiriam até ao fi m da vida. Mas o que engendrou a crise que levaria Jânio 
Quadros ao nunca esclarecido gesto da renúncia foi a política externa”133.

O pano de fundo da renú́ncia
Em 1966, em sua coluna no Jornal do Brasil, Carlos Castello Branco escreveria:
“Quando o Sr. Jânio Quadros assumiu o governo, na base de manifestação entu-

siástica do eleitorado, sua mensagem renovadora foi sendo trocada em miúdo numa 
massa de providências e determinações que logo tornaram evidente a impotência dos 
instrumentos de que dispunha para atender à aspiração de aumentar a eficiência da 
máquina administrativa e organizar o poder público na base da supremacia do inte-
resse coletivo.

Desse choque, entre a aspiração que simbolizava e a resistência da rotina, entre o 
desejo de mudar e melhorar e a tentação de salvar e conservar até mesmo os vícios mais 
profundos do sistema político, terá resultado a renúncia do Sr. Jânio Quadros, sejam 
quais forem as circunstâncias pessoais e as inspirações imediatistas que a tenham dita-
do”, escreveu o jornalista134.

Para Bolívar Lamounier, um fator decisivo para a renúncia de Jânio foi, sem dúvida, 
“o grau em que ele se deixou imbuir pela visão plebiscitária da política”. Diz Lamounier: 
“Iludido quanto à consistência do apoio recebido das massas para chegar à presidência e 
encantado pelo modelo da nascente Quinta República francesa, supunha provocar com 

133  KOIFMAN, ib., capítulo Jânio Quadros.
134  Jornal do Brasil, 8/12/1966, texto disponível em http://www.colunadocastello.com.br. 
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a renúncia uma comoção popular capaz de levá-lo de volta ao Planalto com poderes 
comparáveis aos do general Charles de Gaulle. Expresso dessa forma, o script até soa 
grandioso, mas a encenação da peça revelou-se um fi asco”.

Poder, sem poderes: conspiração À vista
Lê-se em Presidentes do Brasil:
“Os poderes presidenciais tinham se tornado bastante limitados quando Jango as-

sumiu. De acordo com a emenda parlamentarista, o Executivo passava a ser exercido 
pelo presidente do Conselho de Ministros – o primeiro-ministro –, e não mais pelo 
presidente da República. As leis por ele assinadas precisavam ser endossadas pelo pri-
meiro-ministro; os vetos presidenciais poderiam ser anulados por dois terços de ambas 
as casas do Congresso; o presidente poderia ser impugnado nos casos previstos em lei; 
ele poderia dissolver o Congresso nas situações previstas, mas teria de convocar eleições 
para a Câmara e o Senado em noventa dias; e, até a realização das eleições, o Congresso 
dissolvido continuaria a funcionar. 

O plebiscito foi confi rmado para 1965. Em suma, a emenda transformava o presi-
dente em chefe de Estado e o primeiro-ministro em chefe de governo. Ainda de acordo 
com Presidentes do Brasil, a fórmula parlamentarista era mero expediente circunstancial. 
Não era para durar e não durou. E a data do plebiscito não demorou também a ser 
antecipada”135 (para 6 de janeiro de 1963). No plebiscito, o presidencialismo recebe 9,4 
milhões de votos e o parlamentarismo, 2 milhões. Houve 935 mil votos nulos e 307 
mil em branco. Em 23 de janeiro, Jango assume os poderes presidenciais previstos na 
Constituição de 1946.

Já em meados de 1963, a conspiração militar contra Goulart se tornava evidente. A 
insatisfação com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que confi rmou a proibição 
de sargentos se candidatarem a eleições, levou cabos e sargentos da Aeronáutica e da 
Marinha rebelados a ocupar prédios públicos. No dia 4 de outubro de 1963, o governo 
enviou ao Congresso o pedido de decretação do estado de sítio por 30 dias. 

“Como justifi cativa, argumentou que vários e graves problemas estavam ocorrendo 
simultaneamente, como a quebra de disciplina nas polícias militares, o movimento de 

135  KOIFMAN, ib., capítulo João Goulart.
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cabos e sargentos, o aumento das reivindicações salariais e até uma ‘conspiração de go-
vernadores’. Praticamente todos os grupos políticos se opuseram ao pedido de Goulart. 
Os da esquerda temiam o cerceamento das liberdades democráticas; os da direita, viram 
nele uma tentativa de golpe do presidente. Diante da certeza da derrota no Congresso, 
o governo retirou o pedido”.

O ano de 1964 iniciou-se sob intensa crise política. Perdido o apoio no Congresso, 
sofrendo a desconfi ança dos setores militares e dos empresários, Jango buscou susten-
tação nos setores populares. Com a reunião de grande número de pessoas em comícios, 
anunciaria a implantação das reformas por decreto.

No dia 24 de janeiro, regulamentou a Lei de Remessa de Lucros, que havia sido 
aprovada em setembro de 1962. Em 13 de março, no Rio de Janeiro, realizou-se o pri-
meiro grande comício em frente à Central do Brasil. No ato, Jango assinou dois decre-
tos: um desapropriando as refi narias que ainda não pertenciam à Petrobras, o que tinha 
um signifi cado apenas simbólico; e outro que sujeitava a desapropriação as propriedades 
rurais que estivessem subutilizadas. A grande manifestação popular e o segundo de-
creto apavoraram os conservadores. A classe média preocupou-se quando o presidente 
informou que estava preparando a reforma urbana.

Para Bolívar Lamounier, a melhor síntese sobre a quebra do regime democrático em 
1964 foi produzida por José Guilherme Merquior136:

“Instabilidade governamental, desintegração do sistema partidário, virtual para-
lisia da capacidade decisória do Legislativo, atitudes equívocas por parte do presi-
dente Goulart, quando nada com respeito a sua sucessão; a ameaça de uma reforma 
agrária mal definida; inquietação militar em face da tolerância do governo aos mo-
tins dos sargentos; e radicalismo crescente, tanto da direita como da esquerda, tudo 
isso complementado pela inf lação em alta e, naturalmente, pelo fantasma assustador 
da revolução cubana”.

O movimento militar destinado a derrubar Jango é marcado para 2 de abril. “Ante-
cipando-se ao combinado, na madrugada de 31 de março o general Mourão Filho, co-
mandante da IV Região Militar, de Minas Gerais [sediada em Juiz de Fora], movimen-
tou seus comandados em direção ao Rio de Janeiro”, prossegue Lamounier. Esboça-se 
uma resistência, mas Goulart não a autoriza.

136  MERQUIOR, José Guilherme. “Patterns of State-Building in Brazil and Argentina”. In: HALL, J.A. (ed.), States in History, 
Londres: Blackwell, 1986, apud LAMOUNIER, 2005.
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“No dia 2 de abril, estando ainda o presidente constitucional no país, o Congresso 
declarou vaga a Presidência e empossou [Paschoal] Ranieri Mazzilli [presidente da Câ-
mara dos Deputados] como presidente da República.”

Em 9 de abril, o autodenominado Comando Supremo da Revolução promulga um 
ato institucional, que depois, tendo em vista a promulgação de novos atos institucionais, 
assumiria o número 1 (AI-1). O general Humberto de Alencar Castelo Branco é eleito 
presidente pelo Congresso no dia 15 e toma posse imediatamente.
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Golpe em marcha: 
no dia 13 de março 

de 1964, o presidente 
João Goulart anuncia 

as reformas de base 
no Comício da 

Central. Dezoito 
dias depois, militares 
depõem o presidente
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ARodízio de generais no poder
A Guerra Fria ainda é o processo mundial dominante na época em que se dá a ins-

tauração da ditadura no Brasil. Depois da Guerra da Coreia (1950-1953), escreve J.M. 
Roberts, em tradução livre, “a política americana foi infl uenciada mais do que antes por 
percepções globais de uma ameaça comunista. Washington não tinha sido alarmada 
por manifestações ruidosas de nacionalismo latino-americano (que sempre tendiam a 
procurar e encontrar um bode expiatório na política americana), mas tornou-se cres-
centemente preocupada com a possibilidade de que o hemisfério pudesse dar abrigo à 
infl uência soviética. O governo americano tendeu a apoiar regimes conservadores ao sul 
do Rio Grande, como na Ásia”137.

Na América Latina, o divisor de águas político foi a Revolução Cubana. Assinale-
se que o ponto mais perigoso da Guerra Fria é a Crise dos Mísseis de 1962, quando a 
instalação de foguetes nucleares soviéticos em território cubano, a 200 quilômetros da 
Flórida, deixa o mundo à beira da catástrofe nuclear. 

É nesse contexto que se dá a renúncia de Jânio Quadros, a contestada chegada de 
João Goulart ao poder e sua derrubada. Registre-se, para maior clareza, que a opção de 
forças de esquerda pela luta armada – herança autóctone de experiências do PCB em 
1935 e de consignas adotadas após a ilegalização, em 1947, do mesmo Partido Comunis-
ta –, na esteira do sucesso revolucionário em Cuba, já havia sido retomada antes mesmo 
da destruição da institucionalidade de 1946 pelo golpe de 64. Mas durante o regime 
militar iria se converter naquilo que se chamaria de terrorismo.

O mesmo se dirá do recurso à violência por forças de direita, tão frequente na histó-
ria brasileira. Especifi camente quanto ao terrorismo político, segundo Elio Gaspari, ele 
“entrou na política brasileira na década de 60 pelas mãos da direita”138. O historiador e 
jornalista menciona ataque a tiros a um congresso da União Nacional dos Estudantes 
(UNE), que se realizava em julho de 1962 no Hotel Quitandinha, em Petrópolis, no 
qual dois estudantes foram feridos, e atribui sua autoria ao Movimento Anti-Comunista. 
Gaspari afi rma também que o CCC, Comando de Caça aos Comunistas, fora criado em 
São Paulo em 1963. Haverá ainda uma Frente Anti-Comunista, a FAC.

137  ROBERTS, 1999.
138  GASPARI, 2002b.
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SCaserna e tecnocracia
Skidmore sintetiza a chegada ao poder dos vencedores de 1964:
“Em 31 de março e 1º de abril unidades militares tomaram prédios governamentais-

chaves em Brasília e no Rio. Os militares esperavam encontrar séria resistência armada. 
A esquerda havia alardeado que os setores populares jamais permitiriam que os mili-
tares tomassem o poder novamente, e os organizadores do golpe haviam levado essa 
afi rmação a sério. A resistência não se materializou”.

Em poucos dias, o novo governo havia consolidado o poder. Segundo Skidmo-
re, no cerne havia uma aliança entre os militares e os tecnocratas. “O Congresso 
expurgado prontamente elegeu para a presidência o general Castelo Branco, o chefe 
do Estado-Maior das Forças Armadas, que havia liderado a conspiração militar139. 
Os udenistas eram os grandes vencedores políticos. Frustrados por anos de luta 

139  O PSD – inclusive o senador Juscelino Kubitschek e o deputado Ulisses Guimarães, este simpático ao golpe – vota em 
bloco em Castelo Branco. Há uma única exceção, o deputado Tancredo Neves, que era amigo pessoal de 
Castelo, mas que não se dispunha a transigir por estar convencido de que o regime militar não seria bom para o Brasil. Os corre-
ligionários pessedistas de Tancredo tentam em vão convencê-lo, relata Ronaldo Costa Couto, na História Indiscreta da Ditadura 
e da Abertura. Em derradeiro argumento, Kubitschek diz: “Mas, Tancredo, o Castelo é um intelectual como você! Já leu centenas 
de livros”. Tancredo: “É verdade, Juscelino. Mas ele leu os livros errados”.

1º de abril: população sai às ruas e estudantes da Universidade Mackenzie, em São Paulo, 

fazem manifestação de apoio ao Golpe Militar de 1964
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infrutífera contra Getúlio e seus herdeiros, finalmente ganhavam acesso ao poder 
via intervenção militar.”

O novo governo não tinha legitimidade pela lei constitucional existente – o que não 
representava um problema para os militares, ressalta o brasilianista. “Seu alto coman-
do emitiu um decreto legitimador em 9 de abril de 1964 denominado Ato Institucio-
nal140. Essa lei autoproclamada dava aos militares o poder para fazer o que quisessem141. 
Curiosamente, porém, incluía uma cláusula autolimitadora, que deveria caducar em 31 
de janeiro de 1966. Este era o primeiro exemplo das contínuas acrobacias legais dos 
militares para garantir legitimidade a si mesmos.”142

Para o historiador Boris Fausto, várias das medidas do AI-1 tinham por objetivo refor-
çar o Poder Executivo e reduzir o campo de ação do Congresso. “O presidente da Repú-
blica fi cava autorizado a enviar ao Congresso projetos de lei que deveriam ser apreciados 
no prazo de trinta dias na Câmara e em igual prazo no Senado, caso contrário, seriam 
considerados aprovados. Como era fácil obstruir votações no Congresso e seus trabalhos 
normalmente se arrastavam, a aprovação de projetos do Executivo por ‘decurso de prazo’ 
se tornou um fato comum. Passou também para a competência do presidente da República 
a iniciativa dos projetos de lei que viessem a criar ou aumentar a despesa pública.”143

O ato deu cobertura jurídica para o comando supremo da revolução cassar manda-
tos nos planos federal, estadual e municipal e suspender direitos políticos por dez anos. 
“As garantias de vitaliciedade, asseguradas aos magistrados, pela qual eles têm direito a 
permanecer em seu cargo, e de estabilidade, conferida aos demais servidores públicos, 
foram suspensas por seis meses para facilitar o expurgo no serviço público”, prossegue 
o historiador.

“O ato criou também as bases para a instalação dos Inquéritos Policiais Militares 
(IPMs), a que fi caram sujeitos os responsáveis ‘pela prática de crime contra o Estado ou 
seu patrimônio e a ordem política e social ou por ato de guerra revolucionária’. A partir 
desses poderes excepcionais, desencadearam-se perseguições aos adversários do regi-
me, envolvendo prisões e torturas. Mas o sistema ainda não era inteiramente fechado. 

140  O AI-1 foi redigido pelo mesmo jurista autor da Carta de 1937, Francisco Campos.
141  COUTO (1998): o Poder Executivo “ganha, inclusive, a iniciativa de alterar a Constituição por maioria simples, decretar 
estado de sítio, cassar mandatos parlamentares, suspender direitos políticos. (….) Os congressistas são proibidos de apresentar 
projetos que aumentem a despesa pública. E a garantia constitucional de vitaliciedade e estabilidade em empregos públicos é 
suspensa por seis meses. O Ato cria ainda o instituto jurídico político do decurso de prazo pelo qual os projetos do governo não 
votados pelo congresso em 45 dias são aprovados automaticamente"
142  SKIDMORE, 1998.
143  FAUSTO, 1994. COUTO (1998) registra que o Poder Executivo ganha a iniciativa de alterar a Constituição por maioria 
simples. 
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Existia a possibilidade de se utilizar o recurso do habeas corpus perante os tribunais e 
a imprensa se mantinha relativamente livre.”144

Os estudantes estiveram entre os primeiros alvos do regime, mas “a repressão mais 
violenta concentrou-se no campo, especialmente no Nordeste, atingindo sobretudo as 
Ligas Camponesas”, relata Fausto. “Nas cidades, houve intervenção em muitos sindi-
catos e federações de trabalhadores e a prisão de dirigentes sindicais. As intervenções 
visaram em regra os sindicatos mais expressivos, abrangendo 70% das organizações que 
tinham mais de 5 mil membros.

Os expurgos atingiram, em 1964, 49 juízes. No Congresso, cinqüenta parlamentares 
tiveram o mandato cassado. Calcula-se, em números conservadores, que mais de 1.400 
pessoas foram afastadas da burocracia civil e em torno de 1.200, das Forças Armadas. 
Eram especialmente visadas as pessoas que haviam se destacado em posições naciona-
listas e de esquerda. 

Perderam o mandato os governadores dos estados de Pernambuco e Sergipe, respec-
tivamente Miguel Arraes e Seixas Dória, este último eleito pela UDN. O governador 
de Goiás, Mauro Borges, ligado ao PSD, foi deposto em novembro de 1964, quando o 
AI-1 já havia expirado. A fórmula encontrada consistiu na aprovação pelo Congresso da 
intervenção federal naquele estado.

Todas essas indicações não chegam a dar conta do clima de medo e das delações que 
gradativamente foram se instalando no país. Em junho de 1964, o regime militar deu 
um passo importante no controle dos cidadãos, com a criação do Serviço Nacional de 
Informações (SNI)145. Seu principal idealizador e primeiro chefe foi o general Golberi 
do Couto e Silva. 

O SNI tinha como principal objetivo expresso ‘coletar e analisar informações perti-
nentes à segurança nacional, à contra-informação e à informação sobre questões de sub-
versão interna’. Na prática, transformou-se em um centro de poder quase tão importan-
te quanto o Executivo, agindo por conta própria na ‘luta contra a subversão interna’”.

Na visão de Ronaldo Costa Couto, o general Castelo Branco é preservado. “Assume 
depois de severa cirurgia político-ideológica patrocinada pela direita militar encarapitada 
no Comando Revolucionário. E assume com discurso e compromisso democráticos.”

144  Id., ib.
145  Substituto do Serviço Federal de Informação e Contra-Informação (Sfici), criado formalmente em 1946 (no governo Dutra) e 
montado efetivamente em 1956 (no governo JK, segundo algumas fontes por pressão do governo americano).
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E

Ainda nas palavras do economista e historiador, o país está debilitado, endividado 
interna e externamente. Enfrenta grave problema de governabilidade, que vem desde 
o fi nal do governo Kubitschek. A infl ação tende a se acelerar, a recessão a aprofundar-
se. É preciso fazer reformas urgentes na economia e na administração pública, fato 
reconhecido pelos dois governos anteriores, que esbarraram em obstáculos políticos. 
“Agora, com o governo investido de autoridade revolucionária, a adoção de política eco-
nômica austera, indispensável à estabilidade, tem viabilização política compulsória.”

Em 27 de abril, por decreto-lei, instituem-se os Inquéritos Policiais-Militares (IPMs). 
São criadas comissões especiais de inquérito nos órgãos governamentais, inclusive uni-
versidades, com o objetivo principal: identifi car pessoas comprometidas com atividades 
“subversivas”146. “Assim, em 8 de junho de 1965, último dia de vigência do artigo 10 
do AI-1, o que lhe permite cassar mandatos e suspender direitos políticos, ele fulmina 
o senador e ex-presidente Kubitschek. Cassa-lhe o mandato e suspende seus direitos 
políticos por dez anos. O PSD, partido do ex-presidente, retira seu apoio ao governo. 
Resta aos moderados o consolo de Castelo não ter permitido a prorrogação da vigência 
do dispositivo.”

A historiadora Dulce Chaves Pandolfi  chama a atenção para a natureza peculiar 
do regime. “Ao contrário do que acontecera no Estado Novo e ainda que de forma 
limitada, o regime militar que vigorou de 1964 a 1985 manteve alguns mecanismos da 
democracia representativa. O Congresso, por exemplo, permaneceu em funcionamento. 
Mas as regras do jogo político foram pouco a pouco alteradas para benefi ciar os que 
estavam no poder.”147 

A respeito da primeira ruptura de regras que o próprio governo se propunha obser-
var, relata Costa Couto:

“Com 205 votos a favor e 96 contra, a Emenda Constitucional 9, de 22 de julho de 
1965, prorroga o mandato de Castelo Branco até 15 de março de 1967 e marca a escolha 
de seu sucessor para 15 de novembro de 1966, também data da eleição de deputados, 
senadores e onze governadores. Além disso, vincula a eleição do presidente à de seu 
vice-presidente, implanta o critério da maioria absoluta e fi xa o prazo do mandato pre-
sidencial em quatro anos”.

146  Nesta passagem, uma nota do livro relata como militares fortemente armados invadiram a casa do poeta e crítico de arte Ferreira Gullar 
e confiscaram um exemplar do livro Do Cubismo à Arte Neoconcreta, vendo na palavra “cubismo” indício de adesão à revolução cubana.
147  PANDOLFI, Dulce Chaves, "Voto e participação política nas diversas repúblicas do Brasil". In: GOMES, ALBERTI e 
PANDOLFI, 2002.
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E

Dulce Pandolfi  lembra que em 27 de outubro, foi editado o Ato Institucional 2 
(AI-2), que estabeleceu, entre outras medidas, a eleição indireta para a presidência da 
República148 e a dissolução de todos os partidos políticos existentes. “O AI-2 expan-
diu também os poderes do presidente da República, que poderia decretar o estado de 
sítio por 180 dias sem consulta prévia ao Congresso; ordenar a intervenção federal nos 
estados; decretar o recesso do Congresso; e demitir funcionários civis e militares con-
siderados ‘incompatíveis com a revolução’149. Na realidade, o AI-2 reforçava algumas 
medidas contidas no AI-1, por força do qual líderes sindicais e parlamentares tiveram 
seus direitos políticos suspensos e seus mandatos cassados logo depois do golpe.” 

Costa Couto informa que “o AI-3 faz indiretas também as eleições de governado-
res” e acrescenta: “Em cumprimento ao disposto no AI-2, em 20 de novembro de 1965 
foi expedido o Ato Complementar número 4150, defi nindo as regras a serem seguidas 
na reorganização partidária. Instituiu-se, então, de fato, o bipartidarismo. De um lado, 
criou-se um partido governista, a Aliança Renovadora Nacional (Arena), e, de outro, um 
partido de oposição, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Os parlamentares 
que haviam sido eleitos pelo sistema partidário anterior [em 1962] tiveram que redefi nir 
suas preferências partidárias, fi liando-se a uma dessas duas novas agremiações. Do total 
de deputados, 257 ingressaram na Arena e 149 no MDB”151.

O projeto e a promessa de Castelo Branco de breve reencontro com a democracia 
engrenam nova marcha a ré. A ação militar avança cada vez mais sobre os limites de 
suas atribuições constitucionais. “O regime se afasta progressivamente de seus propó-
sitos iniciais. É a linha dura que se impõe e se afi rma. O governador Carlos Lacerda 
rompe defi nitivamente com o presidente.”

Costa e Silva eleito e Congresso fechado
Em 3 de outubro de 1966, Costa e Silva obtém 295 votos dos 472 senadores e depu-

tados presentes no Congresso Nacional. A bancada do MDB se absteve de votar. 

148  COUTO (1998) detalha: “eleições indiretas para presidente e vice-presidente da República pelo Congresso Nacional em 
sessão pública, com votação nominal, exigida maioria absoluta”. E diz que os castelistas apontam o “gesto de desprendimento de 
Castelo, que, pessoalmente, introduzira no AI-2 a proibição de sua própria reeleição”. 
149  COUTO (ibidem) assinala que o AI-2 “devolve ao governo o poder de cassar mandatos e direitos políticos”, “permite-lhe a 
edição de decretos-leis sobre assuntos considerados de interesse da segurança nacional”, “fortalece a Justiça Militar”.  
150  O regime militar editou 17 Atos Institucionais e 104 Atos Complementares. 
151  PANDOLFI, op. cit. O AI-9, de 10 de maio de 1966, regulamenta as eleições indiretas para presidente e vice-presidente, 
governadores e seus vices.
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Segundo Costa Couto, “novas cassações de direitos e mandatos levam a mais uma 
crise entre o governo e o Congresso, invadido militarmente na madrugada de 15 de 
outubro e colocado em recesso. 

Ao lado da nova Constituição, são sancionadas a Lei de Imprensa, Lei 5.250, de 9 de feve-
reiro de 1967, e, pouco depois, a Lei de Segurança Nacional, pelo Decreto-Lei 200, de 25 de 
fevereiro. Segundo Heleno Cláudio Fragoso, a doutrina “profundamente antidemocrática” da 
segurança nacional foi introduzida na Lei de Segurança Nacional pelo Decreto-Lei 314, de 13 
de março. “De acordo com essa doutrina, objeto de proteção jurídica passam a ser certos obje-
tivos nacionais permanentes, entre os quais se incluem a paz pública e a prosperidade nacional, 
elementos que levam a confundir a criminalidade comum com a criminalidade política.”152 

152  FRAGOSO, jan-jun 1983.
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Fragoso informa que “a competência da Justiça Militar para o julgamento de crimes 
contra a segurança interna foi introduzida no Direito brasileiro com o AI-2 (artigo 8º), 
como reação ao comportamento dos tribunais civis, notadamente o Supremo Tribu-
nal Federal, no julgamento de pessoas acusadas de crimes políticos. O fato constituiu 
fenômeno comum nos movimentos políticos, que procuram introduzir severidade na 
pretensão punitiva revolucionária”.

No balanço de Costa Couto, Castelo Branco “cassou os direitos políticos de mais 
de 2.000 brasileiros, assinou mais de 700 leis, 11 emendas constitucionais, 312 decretos-
leis, 19.259 decretos e três atos institucionais. E foi o principal responsável pela Cons-
tituição de 1967”.

A ditadura escancarada: tropas do Exército cercam o Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, 

em 13 de dezembro de1968, local e data em que o presidente Costa e Silva (acima) baixou o AI-5. 

Coube ao ministro da Justiça, Gama e Silva, autor da obra, anunciar as medidas à nação (à esquerda)
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No que diz respeito ao funcionamento da Justiça, Lenine Nequete153 informa que o 
AI-2 não só aumentou de 11 para 13 o número de ministros do STF como determinou 
que fosse composto por oito magistrados e cinco advogados e membros do Ministério 
Público. “E a Emenda Constitucional 16, de 26 de novembro de 1965, autorizou a sua 
divisão em câmaras ou turmas, assim como a criação de outros Tribunais Federais de 
Recursos em diferentes regiões do país. 

Esta última Emenda, ainda, deu ao artigo 104, II, nova redação: ‘julgar, em grau de 
recurso, as causas decididas pelos juízes federais em matéria civil ou criminal, ressalva-
da a hipótese do artigo 101, II, c)154, fi cando o número I desse mesmo dispositivo assim 
concebido: ‘processar e julgar ordinariamente: a) os mandados de segurança contra atos 
de ministro de Estado, do presidente e das câmaras ou turmas do próprio Tribunal ou 
de juiz federal; b) os habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal; c) os con-
fl itos de jurisdição entre juízes federais subordinados ao mesmo Tribunal; d) as ações 
rescisórias dos seus acórdãos e dos acórdãos de suas Câmaras ou Turmas’.”

Nequete refere-se ainda à ampliação de poderes dos Tribunais Federais de Recursos 
promovida pela “Constituição de 17 de outubro de 1969”, nos termos do artigo 122:

“Compete aos Tribunais Federais de Recursos: 
I – processar e julgar originariamente:

a) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados;
b) os juízes federais, os juízes do trabalho e os membros dos tribunais regionais 
do trabalho, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e os do Distrito 
Federal, nos crimes comuns e de responsabilidade;
c) os mandados de segurança contra ato de ministro de Estado, do presidente 
do próprio Tribunal ou de suas câmaras ou turmas, do responsável pela direção 
geral da polícia federal ou de juiz federal;
d) os habeas corpus, quando a autoridade coatora for ministro de Estado ou a res-
ponsável pela direção geral da polícia federal ou juiz federal; e
e) os confl itos de jurisdição entre juízes federais subordinados ao mesmo tri-
bunal ou entre suas câmaras ou turmas; entre juízes federais de vária categoria; 
entre juízes federais subordinados a tribunais diferentes; entre juízes de Estados 

153  NEQUETE, 2000c.
154  Julgar em recurso ordinário os crimes políticos.
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diversos; entre juízes de Estados e do Distrito Federal ou dos Territórios; entre 
juízes do Distrito Federal e dos Territórios; e os confl itos entre juízes de um 
Território e os de outro; e

II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais.
Parágrafo único. A lei poderá estabelecer a competência originária dos Tribunais Fede-
rais de Recursos para a anulação de atos administrativos de natureza tributária155”.

Em nota de pé de página, assinala o autor que, “com fundamento no artigo 6º, 
parágrafo 1º, do Ato Institucional 5, de 13 de dezembro de 1968, foram aposentados 
compulsoriamente os ministros Victor Nunes Leal, Evandro Lins e Silva e Hermes 
Lima. Solidarizando-se com estes, renunciou à presidência do Supremo Tribunal Fe-
deral – para a qual havia sido eleito recentemente – o ministro Antônio Gonçalves de 
Oliveira, que, invocando o precedente do barão de Monserrate, requereu imediatamente 
a sua aposentadoria”. 

Pouco tempo depois, imitava-o o ministro Antônio Carlos Lafayette de Andrada, o 
mais antigo dos integrantes da Corte Suprema, cujos ministros em exercício fi cariam, 
assim, reduzidos a 11. A 1º de fevereiro de 1969, um novo Ato Institucional, o de núme-
ro 6, “com vistas à necessidade de modifi car a composição e de alterar a competência 
do Supremo Tribunal Federal”, alterava o artigo 113 da Constituição de 1967, para fi xar 
efetivamente em 11 o número de seus membros.

Comenta Nequete, referindo-se aos diplomas legais de 1967 e 1969, que eles outor-
garam ao Supremo Tribunal Federal “poderes para ‘estabelecer o processo e o julgamen-
to dos feitos de sua competência’, destinados, como se disse, a armar a Suprema Corte 
‘de um instrumento fecundo, de que jamais dispôs com tanta amplitude, e por meio do 
qual dará remédio efi caz a todas as questões que se suscitarem, no que toca ao processo 
e julgamento de sua competência originária ou de recurso’”. 

Outra relevante atribuição que se lhe cometeu foi a de “processar e julgar a re-
presentação do procurador-geral da República por inconstitucionalidade de lei ou de 
ato normativo federal ou estadual: anteriormente, essa competência se limitava às 
leis estaduais e, ainda assim, para só o efeito de autorizar o processo de intervenção 
federal nos estados; daqui por diante, pelo contrário, assiste ao Supremo Tribunal 

155  Emenda Constitucional 1, de 17 de outubro de 1969. 
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Constituição de 1967: 
carta a toque de caixa

Assim se expressam Gilmar Mendes, 

Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Branco 

a respeito da Constituição de 1967:

“Produto da Revolução de 1964, e com 

a pretensão de consolidar seus ‘ideais 

e princípios’, tivemos a Constituição de 

1967, que foi aprovada pelo Congresso 

Nacional, para tanto constrangido a 

deliberar em sessão extraordinária 

de apenas 42 dias, de 12/12/1966 a 

24/1/1967, com base em proposta 

literalmente enviada ‘a toque de caixa’ 

pelo presidente da República, que 

para tanto dispunha do apoio das Forças Armadas, se necessário 

até mesmo para o fechamento das Casas Legislativas, àquela 

altura em recesso forçado e já desfalcadas dos principaís líderes 

oposicionistas, cujos mandatos e direitos políticos tinham sido 

cassados pelos chefes da insurreição militar vitoriosa”1.

Prosseguem os autores:

“Por isso é que Paulo Bonavides e Paes de Andrade2, entre 

outros, afi rmam que em 1966/1967 não houve propriamente 

uma tarefa constituinte, mas uma farsa constituinte; que os 

parlamentares, além de não estarem investidos de faculdades 

constituintes, encontravam-se também cerceados pelos atos 

institucionais; e, fi nalmente, que a coação ao trabalho dos 

parlamentares, exercida pelos atos excepcionais, impediu que 

os representantes do povo, mesmo sem os poderes constituintes 

1  MENDES, COELHO e BRANCO, op. cit.
2  Na História Constitucional do Brasil de Bonavides e Paes de Andrade, op. cit.

Outorgada em 1969 pela Junta Militar, a Emenda Constitucional 1 era na verdade, uma nova Constituição
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Federal o poder de – provocado pelo procurador-geral da República – decretar a 
inconstitucionalidade de lei, em tese, qualquer que ela seja”.

Nequete cita em nota resumo das inovações mais signifi cativas feitas, quanto ao 
STF, na Carta de 1967, no AI-6 e na EC 1/69:

“Na Constituição de 1967:
a) competência para julgamento da suspensão de direitos políticos, até 10 anos, 
em caso de abuso de direitos individuais ou políticos contra a ordem democrá-
tica ou prática de corrupção;
b) recurso ordinário das decisões da Justiça Militar nos crimes de civis (inclusive 
governadores e seus secretários, sujeitos originariamente ao Superior Tribunal 
Militar) contra a segurança nacional ou as instituições militares;
c) restrição do recurso extraordinário da letra a à decisão de contrariar disposi-
tivo da Constituição ou ‘negar vigência de tratado ou lei federal’;
d) faculdade de o Supremo Tribunal, em seu Regimento Interno, regular a com-
petência do Pleno, fora dos casos expressos privativos deste, e das turmas, assim 
como da composição destas e do processo e julgamento dos feitos da competên-
cia originária ou de recurso da Corte.

autorizados pelo eleitorado3, pudessem fazer uma Carta 

Constitucional relativamente independente. Daí, segundo 

informam, a existência de dispositivos ‘não emendáveis’, no texto 

imposto à aprovação do Congresso Nacional, que, amedrontado, 

submeteu-se a mais essa chantagem inspirada, certamente, pelo 

propósito de ‘constitucionalizar o institucional’4”.

Os autores destacam entre os itens merecedores das mais 

severas críticas a primazia do conceito de segurança nacional 

“mesmo à custa de eventuais limitações ao método democrático”; 

a eleição indireta para presidente da República; a aprovação de 

leis por decurso de prazo; a prerrogativa concedida ao presidente 

da República de expedir decretos-leis sobre segurança nacional 

e fi nanças públicas; a permissão para que a União concedesse 

isenções de impostos estaduais e municipais, além de federais.

3  Houve eleições parlamentares em 1966, mas elas não previam tarefa constituinte.
4  MENDES, COELHO e BRANCO, ib.

Segundo Boris Fausto, a Carta de 1967 

“incorporou a legislação que ampliara 

os poderes conferidos ao Executivo, 

especialmente em matéria de segurança 

nacional, mas não manteve os dispositivos 

excepcionais que permitiriam novas 

cassações de mandatos, perdas de direitos 

políticos etc.”.

Ronaldo Costa Couto afi rma que a 

Constituição de 1967, entretanto, além dos 

dispositivos criticáveis já mencionados, 

“incorpora as restrições ao Judiciário 

contidas no AI-2”.

Cabe assinalar que a Carta de 1967 

aumentou para 16 o número de ministros 

do Supremo Tribunal Federal.
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O
D

No AI-6:
a) redução do número de seus ministros de 16 para 11, como no período de 1931 
a 1965;
b) restrição da competência para os habeas corpus, vedando-se que o pedido origi-
nário substitua o recurso ordinário;
c) limitação do recurso extraordinário às decisões de outros tribunais, fi cando 
irrecorríveis, pois, as sentenças dos juízes singulares (que a Constituição de 1967 
e as anteriores possibilitavam);
d) extinção do recurso ordinário das decisões denegatórias de mandados de se-
gurança pelos outros tribunais”.
Na Emenda Constitucional numero 1, “fi nalmente, armou-se o próprio Supremo 

de meios para comprimir a avalanche de recursos extraordinários: ‘esses recursos, pelas 
letras a (denegação de vigência) e d (divergência entre tribunais) serão indicados pelo 
STF no regimento interno, que atenderá à sua natureza, espécie ou valor pecuniário. 
Nessa última inovação, é transparente a inspiração do Judiciary Act of 1925, pelo qual 
o Congresso Americano investiu a Corte Suprema de plenos poderes para regular, res-
salvados os casos expressos na Constituição, a admissibilidade de recursos das decisões 
de tribunais inferiores”.

O dramático desfecho de 1968
O compacto relato de Presidentes do Brasil traz os fatos principais desses dias vertigi-

nosos com a articulação que aqui nos interessa – a que tem projeções na ordem jurídica 
e institucional. Prossegue o livro:

“No dia 2 de setembro, o deputado Márcio Moreira Alves realizou, para poucos 
presentes, dois discursos na Câmara. No primeiro, questionou: ‘Quando o Exército 
não será um valhacouto de torturadores?’. No segundo, sugeriu: ‘Vem aí o Sete de 
Setembro. As cúpulas militares procuram explorar o sentimento profundo de patrio-
tismo do povo e pedirão aos colégios que desfilem junto aos algozes dos estudantes. 
Seria necessário que cada pai, cada mãe se compenetrasse de que a presença de seus 
filhos nesse desfile é um auxílio aos carrascos que os espancam e os metralham nas 
ruas. Portanto, que cada um boicote este desfile. Este boicote pode passar também às 
moças, àquelas que dançam com os cadetes e freqüentam os jovens oficiais’.
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D

 Apesar de suas propostas terem sido apenas retóricas, e inócuas do ponto de vista 
político, alguns setores militares encararam o discurso do deputado como desrespeitoso 
e suas palavras como contrárias à honra de todos os ofi ciais. No dia 12 de setembro, foi 
iniciado o processo de cassação de Márcio Moreira Alves no STF. No dia seguinte, em 
nome das Forças Armadas, os ministros militares reivindicaram perante o presidente 
que o deputado fosse processado com base na Lei de Segurança Nacional.

No dia 10 de dezembro, o STF determinou que fossem postos em liberdade 81 es-
tudantes que estavam presos desde julho. Dois dias depois, a Câmara dos Deputados 
rejeitou autorização para que Márcio Moreira Alves fosse processado. No mesmo dia, o 
Exército e as polícias entraram em prontidão, enquanto o presidente reunia os ministros 
militares e os principais comandantes do Exército para tratar da crise”.

AI-5, golpe dentro do golpe
“De acordo com Rondon Pacheco, na época chefe do Gabinete Civil, na noite do dia 

12, Costa e Silva dormiu no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, seriamente ame-
açado de ser deposto pela ‘linha dura’ por causa de sua recusa em promulgar um decreto 
‘mais radical’156. Na sexta-feira, 13 de dezembro de 1968, atendendo a reivindicações e 
diversas pressões, o presidente assinou o Ato Institucional 5 (AI-5), considerado por 
Ronaldo Costa Couto ‘o mais ditatorial instrumento jurídico do período militar’157.

Uma vez aprovado o AI-5, Costa e Silva disse: ‘Eu confesso que é uma verdadeira 
violência aos meus princípios e idéias’158. Para o general Octávio Costa, assinar o AI-5 
‘foi um ato de fraqueza do marechal, que achou que estaria deposto ou pela subversão 
ou pela linha dura’.”159

Em Presidentes do Brasil encontra-se um resumo das consequências político-institu-
cionais do Ato:

“O AI-5, como se tornou conhecido, concedia ao presidente da República a facul-
dade de cassar os direitos políticos de quem julgasse necessário, suspendendo ainda as 
garantias de habeas corpus para crimes classifi cados como políticos contra a segurança 
nacional. Concedia ainda ao chefe do Executivo Federal o poder de intervir livremente 

156  KOIFMAN (2002) dá como fonte O Estado de S. Paulo, de 13/12/1998
157  KOIFMAN (ib.) cita COUTO (1998).
158  KOIFMAN (ib.)  cita O Estado de S. Paulo, de 13/12/1998.
159  KOIFMAN (ib.), capítulo Costa e Silva. A citação de Octávio Costa é tirada de O Estado de S. Paulo, de 17/5/1998.
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Onos governos de estados e municípios, assim como decretar o recesso do Congresso, das 
assembléias legislativas e câmaras de vereadores. 

O dispositivo suspendia ainda as garantias da magistratura: vitaliciedade, inamo-
vibilidade e estabilidade. O Congresso foi declarado em recesso e ordenou-se a prisão 
do ex-presidente Juscelino Kubitschek. A imprensa passou a sofrer censura mais rígi-
da, da mesma forma que todas as manifestações artísticas e culturais. Ao contrário do 
que dispunham os Atos Institucionais anteriores, o AI-5 não tinha limite de vigência 
(duraria até 13 de outubro de 1978, quando o revogou a Emenda 11, assinada pelo 
presidente Geisel)”160.

Seguem-se prisões em massa e o governo divulga listas com dezenas de cassações de 
direitos políticos, atingindo mandatos de senadores, deputados e vereadores. Juízes são 
também cassados. Há um cortejo de medidas discricionárias complementares:

“No dia 1º de fevereiro, foi editado o AI-6, que, entre outras implementações, pas-
sou a determinar que os casos envolvendo delitos relacionados à segurança nacional 
passariam a ser julgados pela Justiça Militar. Em 7 de fevereiro, o governo determinou o 
recesso das assembléias legislativas dos estados da Guanabara, do Rio de Janeiro, de São 
Paulo e de Pernambuco. No mesmo dia, mais senadores e deputados foram cassados. 
Vinte dias depois, o AI-8 suspendeu todas as eleições.

No dia 12 de março, nova lista com dezenas de cassações de mandatos e direitos 
políticos foi emitida. Passaram a ocorrer com mais freqüência assaltos a bancos pratica-
dos por grupos políticos organizados, que se referiam a tais atos como ‘expropriações’. 
Um decreto-lei do dia 22 de março permitia o enquadramento desse tipo de assaltantes 
de banco na Lei de Segurança Nacional161. O mesmo decreto-lei determinou que a di-
vulgação de notícias consideradas truncadas passava a constituir delito, o que poderia 
determinar a intervenção do Ministério da Justiça nas empresas de rádio e televisão 
infratoras. No dia 29 de abril, saiu mais uma lista com os nomes de deputados federais, 
estaduais, prefeitos, vereadores, juízes e militares cassados”.

160  KOIFMAN (ib.)  capítulo Costa e Silva.
161  A partir desse dispositivo, assaltantes de bancos serão colocados em presídios com presos políticos. Segundo LIMA (1991), 
o contato com presos políticos ajudou assaltantes de banco a se organizarem na Ilha Grande contra quadrilhas de presos que 
espancavam, roubavam e estupravam outros presos. O assunto ainda não foi objeto de uma pesquisa consistente. Relato sobre 
o assunto foi feito pelo promotor Astério Pereira dos Santos, ex-coronel da PM do Rio de Janeiro e ex-diretor de presídios, em 
“Debate busca raízes da violência” para o Observatório da Imprensa. 
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OConstitucionalização do novo golpe
O mesmo Ronaldo Costa Couto sintetiza a trajetória do general Costa e Silva no 

poder:
“Após breve período inicial de calmaria, faz governo tenso e difícil. A radicalização 

política é crescente, com enfrentamento direto entre as forças de segurança, na maio-
ria comandadas pelos militares de linha dura, e estudantes, em grandes manifestações 
reivindicatórias e de contestação ao regime. Especialmente em 1968, quando também 
eclodem greves operárias, que aliam exigências salariais a discurso contestatório. 

Em dezembro de 1968, o governo, em nome da segurança nacional, chega ao ex-
tremo de decretar o Ato Institucional número 5 (AI-5), ponto culminante da legislação 
autoritária e do autoritarismo, porque suspende os direitos civis comuns, inclusive o 
habeas corpus, devolve ao presidente a competência para cassar mandatos e direitos 
políticos e, de fato, para fazer os atos de governo que quiser e como quiser”162.

Costa e Silva é titular, a partir de 13 de dezembro de 1968, não de um governo 
dotado de um mínimo de legitimidade institucional, mas de uma ditadura aberta. Não 
estava exatamente em seus planos, embora ele tenha colaborado poderosamente, desde 
1º de abril de 1964, para o crescimento político da “linha dura”, da qual se apresentava 
como expoente.

É ainda de Presidentes do Brasil que aproveitamos a descrição do sombrio fi nal do 
governo e da vida de Costa e Silva.

“Em 14 de maio, o presidente solicitou ao vice-presidente, o jurista Pedro Aleixo, 
que coordenasse os estudos de uma revisão da Constituição. Em 1º de julho, foram cria-
dos grupos especiais das Forças Armadas especializados na repressão, que se mostrou 
dura, aos ‘subversivos’ e ‘terroristas’. O presidente divulgou notícia, no dia 26 de agosto, 
sobre a conclusão do projeto de reforma da Constituição, informando que ele seria sub-
metido ao Congresso, cuja data de abertura havia sido fi xada em 7 de setembro.”

No dia seguinte, Costa e Silva sente-se mal e um médico recomenda repouso. Piora 
na madrugada de 28 de agosto. Diagnostica-se trombose cerebral. No dia 29, o general 
não consegue mais falar e escrever. Tem o lado direito paralisado. “Diante da gravida-
de do quadro, os militares iniciaram entendimentos para a substituição do presidente, 
uma vez que o sucessor legal – o vice-presidente Pedro Aleixo – era rejeitado pelos 

162  COUTO, 1998.
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setores mais extremados das Forças Armadas, sobretudo por ter-se recusado a assinar 
o AI-5. Em 31 de agosto, uma junta militar composta pelos ministro do Exército, Lira 
Tavares, da Marinha, Augusto Rademaker, e da Aeronáutica, Márcio de Souza e Mello, 
assumiu o governo.” 

Costa e Silva morre em 17 de dezembro de 1969, num quadro político bastante agra-
vado pelo choque dos extremismos de direita e esquerda.

Quase 40 anos depois da Revolução de 1930, novamente uma junta militar assu-
me o poder. O AI-12, de 31 de agosto de 1969, formaliza esse movimento político. A 
trajetória desses ofi ciais-generais no poder – que consiste basicamente em lidar com o 
primeiro sequestro de diplomata por militantes de esquerda e em conduzir a escolha de 
novo general-presidente – é descrita por Presidentes do Brasil:

“Em 4 de setembro, a junta militar foi informada do seqüestro do embaixador 

A força do AI-5: 

governo cassa os 

ministros do Supremo 

Evandro Lins e Silva, 

Victor Nunes Leal 

e Hermes Lima. Em 

solidariedade, os 

ministros Antônio 

Gonçalves de Oliveira 

e Lafayette de 

Andrada renunciam
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americano Charles Burke Elbrick, ação realizada com o objetivo de negociar a liber-
tação de quinze presos políticos. Considerado um ato de guerra revolucionária pelos 
militares, o seqüestro terminou no dia 7 de setembro com a troca efetuada: o embai-
xador foi libertado com a chegada dos presos políticos ao México. 

No dia seguinte, foi divulgado o AI-13, que criou a pena de banimento e a aplicou 
aos quinze presos políticos. Nesse mesmo dia 8 de setembro, uma nota divulgada pela 
imprensa comunicava o impedimento do vice, Pedro Aleixo. Foi também criado o AI-
14, instituindo a ‘pena de morte e a prisão perpétua para os casos de guerra psicológica 
adversa e de guerra revolucionária subversiva’.163

Em 11 de setembro de 1969, a junta determinou o adiamento para o dia 1º de outu-
bro das eleições de comissões executivas dos diretórios regionais partidários164 e cassou 
direitos de políticos e militares.

Pressionados para definir a sucessão rapidamente, os titulares da junta convoca-
ram uma reunião com os altos comandos de cada Arma165, e foi formada a ‘Comissão 

163  Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro, verbete Augusto Rademaker, citado em KOIFMAN (ib.).
164  KOIFMAN (ib.), capítulo Augusto Rademaker.
165  Infantaria, Cavalaria e Artilharia do Exército.

Pretexto para o 

AI-5: no plenário da 

Câmara, deputado 

Márcio Moreira Alves 

conclama população 

a boicotar festejos de 

7 de setembro
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dos 3M’ – em alusão à letra inicial dos sobrenomes dos indicados –, composta pelo 
generais Antônio Carlos Murici, Emílio Garrastazu Médici e Jurandir de Bizarria 
Mamede, com o intuito de sintetizar o pensamento das Forças Armadas em relação 
ao preenchimento da Presidência da República.

Foram editados ainda o AI-16, declarando vagos os cargos de presidente e vice-
presidente da República; e o AI-17, que dava à Junta Militar o direito de transferir 
temporariamente para a reserva os militares que atentassem contra a coesão das Forças 
Armadas – documento legal criado para ‘controlar’ os ânimos exaltados dos insatisfei-
tos com a escolha de Médici para a Presidência da República”.

Em 22 de outubro de 1969, o Congresso é reaberto. Em 25 de outubro, Médici é 
eleito pela Arena. O MDB se abstém. 

O general Médici tomou posse em 30 de outubro. Para administrar o país, conforme 
registro em Presidentes do Brasil, “dividiu o governo em três áreas – militar, econômica e 
política. A mais sensível delas, a militar, fi cou a cargo do amigo e ministro do Exército, 
Orlando Geisel; dos assuntos econômicos tratava o ministro da Fazenda, Delfi m Netto; 
e o chefe da Casa Civil, Leitão de Abreu166, da política”. Segundo o historiador Thomas 
Skidmore, “cada um tinha seus poderes de vice-rei dentro do seu território; os tecnocra-
tas e até outros ministros tinham que trabalhar através deles”.

Para a presidência do Senado, foi indicado o presidente da Arena, Filinto Stru-
bing Müller, que, durante o primeiro governo do presidente Getúlio Vargas, fora por 
muitos anos o temido chefe de polícia do Rio de Janeiro, o antigo Distrito Federal. 
Nesse período, os congressistas pouco fizeram além de homologar as atividades do 
Executivo. Ficaram presos a algumas regras, tais como o voto de liderança, que os 
obrigava a votar de acordo com a determinação do partido, sob pena de perda do 
mandato. A fidelidade partidária limitava as discussões na tribuna aos assuntos de 
interesse do governo.

Paulatinamente, por meio de decretos-leis, o governo foi estabelecendo um controle 
rígido sobre as manifestações de opinião, em todas as suas expressões. No dia 29 de 
abril de 1970, foi estabelecida a censura prévia a livros e periódicos, para com isso “evi-
tar exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes”167.

O relato do governo Médici, na esfera política, é uma história de repressão vio-

166  Leitão de Abreu seria ministro do STF entre 1974 e 1981
167  Nosso Século, vol. V, citado em KOIFMAN (ib.).
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lenta, arbitrariedade, abuso do poder. Os chamados “anos de chumbo” se estenderão 
da decretação do AI-5 até os primeiros sinais confiáveis de abertura – nunca a salvo 
de capotagens –, em marcha.

Prossegue Presidentes do Brasil:
“Não era permitida a divulgação dos discursos da oposição pela imprensa, e a cen-

sura era intensa. De 1969 a 1972, os donos de empresas de comunicação ‘negociavam’ 
a censura com os militares; alguns assuntos tinham sua divulgação terminantemente 
proibida”. 

Presidentes do Brasil, informa, ainda, que o “acordo” entre empresários e militares 
foi interrompido em 1972, “quando a Polícia Federal fi cou encarregada da censura. Os 
donos de veículos de comunicação se recusaram a tratar desses assuntos com policiais. 
A partir daí, as ordens de censura passaram a ser enviadas por escrito, ou por telefone, 
aos editores”.

A despeito da censura, centros de tortura se tornaram conhecidos. “Locais como 
o quartel do Exército na Rua Barão de Mesquita, na Tijuca, e a Base Aérea do Galeão 
[Rio de Janeiro; cabe acrescentar o Cenimar, Centro de Informações da Marinha, no 
centro do Rio] ficaram conhecidos por abrigar sessões de tortura dirigidas por ‘pro-
fissionais’.” 

Em 1970 foi criada uma rede nacional de repressão policial-militar, tortura e assassi-
nato constituída pelos DOI-Codi – Destacamento de Operações e Informações (DOI) 
e Centro de Operação de Defesa Interna (Codi).

A necessidade de reprimir violentamente grupos de oposição armada é consenso na 
cúpula do regime, embora não houvesse nenhuma legislação que autorizasse torturar e 
matar. A pesquisa historiográfi ca foi acumulando evidências desse consenso desde os 
livros Ernesto Geisel, de Maria Celina d’Araújo e Celso Castro168, e História Indiscreta..., de 
Ronaldo Costa Couto, publicados em 1998, até A Ditadura Derrotada, de Elio Gaspari, 
publicado em 2003. 

É preciso ver, porém, que o uso da violência repressiva atingiu pessoas além das 
fronteiras dos grupos oposicionistas armados. Serviu para oprimir e intimidar todo 
tipo de oposição que se manifestasse no país. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento das 
comunicações, num quadro de censura e manipulação, é explorado pelo governo.

168  D'ARAÚJO, Maria Celina; e CASTRO, Celso (Org.). Ernesto Geisel, Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 1998.
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NSegundo Ronaldo Costa Couto, “o governo faz da propaganda arma efi caz de popula-
rização de suas políticas, a serviço de sua imagem. Credita-se a disparada da economia ao 
governo forte do presidente Médici. Só a oposição fala em democracia e, ainda assim, sem 
ressonância. Censura, repressão e ambiente triunfalista bloqueiam o debate de idéias e as 
críticas. A democracia parece incompatível com os resultados alcançados pelo país”.

Nessa altura – prossegue Costa Couto – , “a atividade guerrilheira, desarticulada, é alvo 
de gigantesca caçada pelas forças de segurança. Ao fi nal de 1971, reduz-se à menor expres-
são, com a maioria dos militantes dominados, presos, desaparecidos, mortos ou expulsos do 
país. A única exceção importante é a Guerrilha do Araguaia, até o início de 1975, quando se 
completou sua dizimação pelas Forças Armadas. Os militares vêem esses sequestros como 
crime hediondo, desafi o, ultraje ao governo e às forças de segurança nacional. Certamente, 
eles tiveram grande peso no maior envolvimento direto das Forças Armadas na repressão 
política. Com a temível e poderosa rede de DOI-Codis criada em 1970”.

Genocídio, julgamento 
histórico no STF

Quando o desfecho da Segunda Guerra 

Mundial já se vislumbrava, Winston Churchill 

classifi cou como “inomináveis” os crimes 

cometidos pelos nazistas dentro e fora da 

Alemanha. O polonês Raphael Lemkin, 

especialista em Direito Internacional, no 

entanto, precisou de apenas uma palavra e 

uma única frase para dar nome e defi nir o 

crime referido pelo primeiro-ministro inglês. 

“Novas concepções exigem novos termos. 

‘Genocídio’ para nós signifi ca a destruição de 

uma nação ou de um grupo étnico”, escreveu 

Lemkin em sua obra mais famosa, Axis Rule 

in Occupied Europe (1944), em que o termo 

cunhado por ele aparece pela primeira vez. 

O que Lemkin talvez não soubesse é que 

seus estudos rapidamente iriam repercutir 

em grande parte do arcabouço jurídico 

internacional, infl uenciando e sendo infl uenciados pela legislação 

interna de centenas de países. Hoje, o genocídio é considerado 

pelo Direito Internacional como o maior crime cometido pela 

humanidade, reconhecimento este que tem como marco mais 

signifi cativo a Convenção para a Prevenção e a Repressão do 

Crime de Genocídio, criada pela Organização das Nações Unidas, 

em 1948 e que logo recebeu a adesão de vários países, o Brasil 

inclusive, um dos primeiros a assinar o documento. 

O genocídio, tal como defi nido por Lemkin, era mais amplo e 

mais contundente do que o texto fi nal apresentado pela ONU. Mas 

com ele o direito internacional começou a ganhar instrumentos 

legais para punir, de forma dura, os responsáveis por tais crimes. 

Não foi uma tarefa fácil para aqueles que trabalharam no texto 

conciliar, em seus 18 parágrafos, normas internacionais e interesses 

e legislações internas, além de dezenas de acordos multilaterais. Era 

preciso, porém, tornar evidente que a política externa de um país não 

poderia mais servir como argumento, respaldo ou justifi cativa legal 

para a morte de milhões de inocentes, dentro ou fora de suas fronteiras 

geográfi cas1. E, para que isso se tornasse possível, fazia-se necessária 

1  LEMKIN, 1944.
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NGrandes obras, programas altissonantes
No governo Médici são realizadas obras importantes, entre elas a construção da 

Usina Hidrelétrica de Itaipu e da Ponte Rio-Niterói, a abertura da Rodovia Transama-
zônica, o asfaltamento das rodovias Belém-Brasília e Belém-São Luís. 

Médici cria, pela Lei Complementar 11, de 25 de maio de 1971, o Programa de 
Assistência ao Trabalhador Rural; pelo Decreto-Lei 1.179, de 6 de julho de 1971, o 
Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do 
Nordeste (Proterra); em novembro de 1971, o Plano de Desenvolvimento da Região 
Centro-Oeste (Prodoeste); em fevereiro de 1971, o Programa Especial para o Vale do 
São Francisco (Provale). 

A Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971, promove uma reforma do ensino que cria o 
primeiro grau, junção dos antigos primário e ginasial, englobando alunos de 7 a 14 anos. 
O segundo grau, antigo secundário, de três anos, “passaria a ter o objetivo de capacitar 

A lei, tampouco as punições previstas, 

jamais chegaram aos tribunais, mas o 

genocídio acabou integrando a lista de 

julgamentos históricos da mais alta corte 

de Justiça do país, colocando em prova, 

quase duas décadas depois, as discussões 

que antecederam a publicação do texto 

fi nal da convenção pela ONU.

Numa sessão memorável, realizada a 

7 de junho de 1967, o Supremo Tribunal 

Federal, sob a presidência do ministro 

Gonçalves de Oliveira, e tendo como 

relator o ministro Victor Nunes Leal, 

foi chamado a julgar três pedidos de 

extradição endereçados ao Brasil pelos 

governos da Áustria, Polônia e Alemanha. 

O réu: Franz Paul Stangl, um ex-ofi cial 

do exército nazista, acusado por crimes 

de homicídio em massa e genocídio em 

campos de extermínio comandados por 

ele em Hartheim (Áustria), Sobibór e 

uma nova ordem, não apenas para punir, mas para prevenir a 

ocorrência ou reincidência de crimes de tamanha magnitude, sem que 

os responsáveis pudessem se abrigar sob o manto da impunidade.

Registre-se que a Convenção sobre Genocídio (1948), o retorno 

e a ampliação das Convenções de Genebra (1949), a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948) e a própria criação da 

Organização das Nações Unidas (1945), assim como o Tribunal Militar 

Internacional (1945), responsável pelos Julgamentos de Nuremberg, 

datam do mesmo período e nasceram fortemente infl uenciados pelas 

atrocidades praticadas durante a Segunda Guerra Mundial.

Mesmo elaborada de forma concisa e limitante, a convenção 

sobre Genocídio, assinada por 41 nações entre 1948 e 1949, foi 

ratifi cada por apenas cinco países no mesmo período. O Brasil, 

presidido então pelo marechal Gaspar Dutra, assinou a Convenção 

dois dias após ela ter sido aberta a adesões. A ratifi cação brasileira, 

pela qual o país assume formalmente o compromisso de cumprir 

as normas estabelecidas, data de 15 de abril de 1952, sob a 

presidência de Getúlio Vargas. Coube a Juscelino Kubitschek, no 

entanto, sancionar a Lei 2.889, de 1o de outubro de 1956, aprovada 

pelo Congresso, o primeiro instrumento legal a defi nir e estabelecer 

punições para crimes de genocídio.
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o aluno para o exercício de uma profi ssão”169. Em setembro de 1970 fora criado o Mo-
vimento Brasileiro de Alfabetização, Mobral. 

Roberto Rosas, que terminou em 2001 o trabalho de Lenine Nequete, assim se refere 
ao novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973:

“De formidável expressão para o Judiciário foi a sanção do Código de Processo 
Civil, em 1973, com entrada em vigor em 1974. Com ele se alterou o código de 1939, 
com nova estrutura amplamente discutida nos meios acadêmicos e no Congresso. Ele 
redundou de projeto elaborado pelo professor Alfredo Buzaid [ministro da Justiça de 
Médici], fundado numa moderna processualística. O tempo encarregou-se de mostrar 
as difi culdades de seus objetivos com a realidade processual brasileira, e especialmente 
a sua adequação ao Judiciário brasileiro. Há muitas críticas”170.

169  KOIFMAN (ib.), capítulo Emílio Médici.
170  Roberto Rosas, in NEQUETE, 2000c.

Treblinka (ambos na Polônia), preso em março de 1967, em São 

Paulo, onde residia e trabalhava, sem jamais ter mudado seu nome, 

apesar de integrar, na época, uma relação de criminosos de guerra 

organizada pela ONU.

Na defesa, como defensor dativo, indicado pelo relator, estava o 

professor Francisco Manoel Xavier de Albuquerque, que mais tarde 

viria a se tornar ministro e presidente do STF. Diante da ingrata 

missão, Albuquerque atuou de forma irrepreensível, contribuindo 

para que o julgamento fosse incluído na relação de feitos históricos 

do STF. Primeiro, ao questionar aspectos constitucionais, como 

a ausência de referendo pelo Congresso aos compromissos de 

reciprocidade apresentados pelos países requerentes, o que a 

defesa entendia como “atos internacionais” e que, como tal, teriam 

de contar com o referendo do Congresso2. 

[Exceto na Constituição de 1967, todas as demais Cartas Magnas, 

anteriores e posteriores previam e preveem referendo pelo 

Congresso apenas para “tratados e convenções” envolvendo outros 

paises. A expressão “atos internacionais” aparece exclusivamente 

na Constituição de 1967 em seu artigo 83, VIII. Na defesa do seu 

2  Extradições nºs 272, 273 e 274 – Coordenadoria de Guarda e Conservação de Docu-
mentos – STF.Franz Paul Stangl
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Segundo o Boletim Científi co da Escola Superior do Ministério Público da União: 
“O Código de Processo Civil de 1973, em seu artigo 82, deu um tratamento sis-

temático ao Ministério Público. Ao disciplinar a sua intervenção, basicamente o Có-
digo de Processo Civil conferiu-lhe um papel de órgão interveniente, fiscal da lei. 
Esse papel também foi consignado em outros diplomas, como a Lei do Mandado de 
Segurança (Lei 1.533, de 31/12/1951, artigo 10), a Lei de Falências (Decreto-Lei 7.661, 
de 21/6/1945, artigo 210), a Lei de Ações Populares (Lei 4.717, de 29/6/1965, artigo 
6º, parágrafo 4º), a Lei de Alimentos (Lei 5.478, de 25/7/1968, artigo 9º), a Lei de Re-
gistros Públicos (Lei 6.015, de 31/12/1973, artigos 57, 67, parágrafo 1º, 76, parágrafo 
3º, 109, 200, 213, parágrafo 3º), a Lei de Acidentes do Trabalho (Lei 5.638/70 e, pos-
teriormente, Leis 6.367/76 e 8.213/91), entre outras, que consagraram a intervenção 
do Ministério Público, ora de modo expresso, ora por interpretação sistemática do 
diploma com o Código de Processo Civil. 

de polêmica no âmbito do Direito Penal 

Internacional. Vale salientar que tanto a 

Áustria quanto a Alemanha e até mesmo a 

Polônia – único entre os três requerentes 

cuja legislação previa a pena capital 

– anexaram ao processo declarações 

manifestando “disposição” para promover a 

comutação das penas.

Com o pedido da Polônia descartado, 

tanto sob o ponto de vista da prescrição 

quanto pelo aspecto da aplicabilidade da 

pena de morte (a comutação, se garantida, 

seria para prisão perpétua), restava decidir 

a quem entregar Franz Paul Stangl, se 

à Áustria, país onde nasceu o réu e o 

primeiro a se manifestar pela extradição, 

ou à Alemanha, onde atuou a serviço 

do Estado e sob tal condição praticou 

os crimes pelos quais foi acusado. Ou a 

ambos, o que tornava ainda mais difícil a 

decisão, que, antecipe-se, na prática viria 

parecer, o procurador-geral da República rebateu os argumentos de 

Alburquerque, ressaltando, ainda, que “nem a Lei 2.416, de 1911, nem 

o Decreto-Lei 394, de 1938, condicionam a extradição à existência 

obrigatória de tratado ou de promessa de reciprocidade”.]

Arguiu, ainda, o defensor dativo que a comutação da pena de 

prisão perpétua estava expressa na Constituição vigente [a pena de 

prisão perpétua foi extinta no país com a promulgação da Carta de 

1934], embora “nem a Áustria, nem a Alemanha, onde essa pena seria 

aplicável, nem a Polônia, onde se aplicaria a pena de morte, tivessem 

assumido qualquer compromisso quanto a isso”. Por fi m, Albuquerque 

apelou que, mesmo em se tratando da acusação de genocídio, 

somente seria possível discutir a retroatividade da ampliação do prazo 

prescricional se o Brasil tivesse lei ou tratado que determinasse essa 

ampliação [a imprescritibilidade em relação a crimes de guerra e 

crimes contra a humanidade só viria a ser explicitada em Convenção 

da ONU em 26 de novembro de 1968].

Os esforços e o empenho da defesa não foram sufi cientes para 

evitar a autorização para a extradição de Paul Stangl, mas tiveram 

peso no parecer do procurador-geral da República, Haroldo Valadão, 

e no próprio voto do ministro relator, Victor Nunes, principalmente 

no que diz respeito à comutação da pena – tema ainda hoje revestido 
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S
O ordenamento positivo brasileiro, até então, seguia a tendência dos países euro-

peus continentais de que o Ministério Público fi guraria autor na persecução penal e, 
precipuamente, como fi scal da lei em algumas questões cíveis”171. 

O fim da bonança econômica
Segundo Boris Fausto, “tal como acontecera com Castelo Branco, Médici não con-

seguiu fazer seu sucessor. O nome escolhido pelas Forças Armadas para a sucessão foi o 
do general Ernesto Geisel. A Emenda 1 da Constituição de 1967 modifi cou a forma de 
escolha do presidente da República. Previu-se a criação de um Colégio Eleitoral, com-
posto de membros do Congresso e delegados das Assembléias Legislativas dos estados. 
Geisel foi o primeiro escolhido pelo Colégio Eleitoral”.

171  Consultado em www.esmpu.gov.br.

a ser tomada, – embora tal decisão não 

defi nisse a questão da prioridade, uma 

vez que não se poderia entregar o mesmo 

réu a dois Estados. Neste ponto, vale 

registrar que o Decreto-Lei 394, já citado, 

contempla, em seu artigo 6º, parágrafo 

2º “a entrega ulterior [do extraditando] a 

outros requerentes”.

Tanto o procurador, em seu parecer, 

quanto o relator e os demais ministros 

concordaram quanto à competência 

da Áustria e Alemanha para receber o 

acusado. O primeiro país, porque estaria 

punindo um nacional que cometeu crime 

no estrangeiro. O segundo, porque estaria 

julgando um estrangeiro que cometeu, 

no estrangeiro, um crime na qualidade de 

funcionário alemão.

Para o procurador e até mesmo alguns 

ministros, mais do que a naturalidade 

do acusado, o fato de a Justiça austríaca 

ter solicitado e formalizado primeiro o pedido de extradição [o 

protocolo do Itamaraty registra as datas de 5 de abril de 1967 para o 

pedido feito pela Áustria e 14 de abril, no caso da Alemanha], dava 

a ela “preferência, diante da igualdade de pena” [em comparação 

com a Alemanha]. 

Já o ministro Evandro Lins e Silva revelou-se mais contundente 

em favor da competência e prioridade, ao enfatizar que “os 

crimes imputados ao extraditando não foram cometidos apenas 

no território polonês, ou apenas no território alemão” e que “a 

preferência [alemã] decorre de que, entre vários atos, talvez o 

principal – a deliberação para a execução do crime – ocorreu na 

Alemanha, na cidade de Berlim. Foi lá que um grupo se reuniu 

para deliberar a ‘solução fi nal’, eufemismo para o extermínio e 

liquidação da raça judaica. A sua execução material é que se deu 

em Treblinka, Sobibór e Hartheim, e em outros lugares”.

Tanto os argumentos do procurador-chefe quanto do ministro 

Lins e Silva, embora quanto a este de forma apenas parcial, foram 

considerados pelo ministro relator Victor Nunes. Como antecipado 

acima, o Supremo Tribunal Federal acabaria por decidir, com 

base no artigo 6º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei 394, “pela entrega 

ulterior do extraditando a outros requerentes”. E, de forma ainda 

CAPITULOS_1 a 7_Pantone452.indd   147 22.09.09   22:47:49



Justiça no B rasil   200 Anos de História    163

Eleito em 15 de janeiro de 1974, Geisel tem como companheiro de chapa o general 
Adalberto Pereira dos Santos. Recebem 400 votos. São dados 76 votos aos “antican-
didatos” – inscritos pelo MDB para denunciar a modalidade do pleito e a natureza do 
regime – Ulysses Guimarães e Alexandre Barbosa Lima Sobrinho.

Diz Boris Fausto que “o governo Geisel, iniciado em 15 de março de 1974, se associa 
ao início da abertura política que o general presidente defi niu como lenta, gradual e se-
gura. Na prática, a liberalização do regime, chamada a princípio de distensão, seguiu um 
caminho difícil, cheio de pequenos avanços e recuos. De um lado, Geisel sofria pressões 
da linha-dura, que mantinha muito de sua força. De outro, ele mesmo desejava controlar a 
abertura, no caminho de uma indefi nida democracia conservadora, evitando que a oposi-
ção chegasse muito cedo ao poder. Assim, a abertura foi lenta, gradual e insegura”.

No resumo de Presidentes do Brasil, a atuação de Geisel para realizar a distensão deu-
se “de forma autoritária, fazendo uso do AI-5 em situações em que pressentia estar 

temporária] constava do voto do relator.

“No caso, meu caro mestre Hahnemann 

Guimarães, eu adoto aquela desconsolada 

e cética afi rmativa do eminente Sr. 

Ministro Gonçalves de Oliveira sobre a 

validade dos compromissos impostos pelo 

Judiciário ou pelo Executivo ao Judiciário 

de um outro País: não sabemos até que 

ponto esse compromisso de comutação 

poderá ser atendido”, argumentou o 

ministro Adaucto Cardoso. 

O desenrolar dos fatos mostraria que 

eram fundados os seus receios. Franz Paul 

Stangl foi extraditado para a Alemanha 

poucos dias depois. Seu julgamento, em 

solo alemão, ocorreu a 22 de outubro 

de 1970, quando o ex-ofi cial nazista foi 

condenado à prisão perpétua. Em 28 de 

junho de 1971, vítima de “insufi ciência 

cardíaca” morreu em uma prisão em 

Dusseldorf.

que indireta, tal posição defi niria a preferência. Franz Paul Stangl 

não poderia ser entregue ao governo austríaco pelo simples fato, 

devidamente apontado pelo relator, de que seria inócua a decisão 

de “mandar primeiro o extraditando para a Áustria, para que depois 

o entregue à Alemanha, [pois] esse compromisso não se cumprirá, 

porque a lei austríaca proíbe a extradição dos seus nacionais”. 

O voto do relator foi, ao fi nal, acolhido por unanimidade, 

“autorizando a entrega do extraditando à Alemanha, mediante o 

compromisso de ser convertida a pena de prisão perpétua – se 

esta lhe for aplicada – em pena de prisão temporária, e de ser o 

extraditando entregue, ulteriormente, à Justiça da Áustria, observadas 

as demais condições do DL 394/38, especialmente as do artigo 12”.

Durante os debates que se seguiram à leitura do voto do 

relator Victor Nunes, o ministro Adaucto Cardoso, defenderia a 

prioridade da Áustria para a extradição de Paul Stangl, por entender 

que tal prioridade “nos traz mais garantias”. O ministro referia-

se, basicamente, à comutação da pena, tendo em conta que a 

legislação austríaca não previa a pena de prisão perpétua, ao 

contrário da lei alemã.

Em aparte, o ministro Hahnemann Guimarães lembrou que 

tal exigência [comutação da pena de prisão perpétua em prisão 
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perdendo o controle. Por outras vezes, tomou atitudes em que eram punidos os próprios 
militares. Um processo de avanços e recuos”.

Segundo Costa Couto, Geisel assume “na fase fi nal da disparada econômica iniciada 
em 1968. Mas o modelo está mortalmente ferido pela crise do petróleo de meados de 
1973. A expansão acelerada ainda vai marcar o primeiro ano do novo governo, com 
8,2% de crescimento real do PIB. E a dívida externa e seu custo vão ameaçar crescen-
temente o processo de desenvolvimento”. 

No plano econômico, relata Presidentes do Brasil, Geisel “solicitou ao ministro do 
Planejamento uma estratégia para adaptar a realidade brasileira à nova condição impos-
ta pela crise internacional de energia, causada pela elevação dos preços do petróleo. O 
ministro [ João Paulo dos] Reis Veloso criou o II PND – Plano Nacional de Desenvolvi-
mento, encaminhado ao Congresso e aprovado para o período de 1975 a 1979”.

Na área do Judiciário, observa-se logo no início do governo Geisel um episódio em 
que o Supremo Tribunal Federal é usado para uma manobra habilidosa do novo pre-
sidente. No dia 14 de março de 1974, último do general Médici no poder, o deputado 
federal Francisco Pinto, do MDB da Bahia, critica vigorosamente a presença no país do 
ditador chileno, general Augusto Pinochet, convidado para a posse de Geisel, que, já no 
poder, é pressionado a cassar Francisco Pinto mediante o uso do AI-5.

Ministro da Justiça 

entre 1969 e 1974, 

Alfredo Buzaid foi o

mentor intelectual 

do Código de 

Processo Civil de 

1973. Buzaid ainda 

ocuparia uma 

cadeira no Supremo 

Tribunal Federal 

em 1982
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Segundo Costa Couto, Geisel “opta por encaminhar o assunto ao Supremo Tribunal 
Federal, que, em 10 de outubro, com base na Lei de Segurança Nacional, condena o de-
putado a seis meses de detenção e pagamento de multa. Em decorrência disso, conforme 
a legislação vigente, a mesa da Câmara cassa-lhe o mandato dez dias depois”.

Ao mesmo tempo, escreve Costa Couto, “Geisel não demora a sinalizar sua política 
externa independente. Em 25 de abril de 1974, o Brasil é o primeiro país a reconhecer 
o novo governo português, oriundo da Revolução dos Cravos, de perfi l socialista, que 
derrubou a longa ditadura salazarista”. 

Haverá também o reatamento de relações diplomáticas com a China, ainda em 1974, 
o reconhecimento do governo independente de Angola, em 1975, e a denúncia, em 1977, 
de acordo militar com os Estados Unidos assinado em 1952.

Mas o marco divisório entre ditadura e abertura seriam as eleições parlamentares de 
15 de novembro de 1974. A vitória popular da oposição surpreende a própria oposição, 
e muito mais o governo.

Seis semanas antes, nas eleições indiretas dos governadores de 3 de outubro, o go-
verno fez o que lhe aprouvera. “A Arena tinha o domínio das assembléias legislativas, 
que funcionaram como colégio eleitoral. Nos três estados mais populosos, por exemplo, 
Geisel indica homens públicos de sua confi ança. Paulo Egídio Martins, em São Paulo, Au-
reliano Chaves, em Minas Gerais, e o almirante Floriano Peixoto Faria Lima, seu amigo 
pessoal e sucessor na presidência da Petrobras, para promover a fusão dos estados do Rio 
de Janeiro e da Guanabara, governando o novo estado do Rio de Janeiro, recém-criado”.

O MDB usa o acesso às redes de televisão, numa campanha organizada pelo senador 
André Franco Montoro, de São Paulo, e ganha categoricamente a disputa para o terço 
do Senado em renovação: 16 das 22 cadeiras, com mais da metade do total de votos. 
Em São Paulo, o pouco conhecido ex-prefeito de Campinas Orestes Quércia derrota o 
ex-governador Carvalho Pinto. Em Minas Gerais, é eleito o ex-prefeito de Juiz de Fora 
Itamar Franco.

“A bancada oposicionista na Câmara dos Deputados passa de 28% para 44%, o que 
retira do governo a possibilidade de aprovação unipartidária de emendas constitucionais, 
que exigem mais de dois terços. Antes eram 87 deputados do MDB e 223 da Arena. 

Agora são 165 da oposição contra 199 da situação. Em seis estados, a oposição faz 
maioria nas assembléias legislativas: São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pa-
raná, Acre e Amazonas”.
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NAbertura com mão pesada
No curso de 1975, escreve Boris Fausto, “Geisel combinou medidas liberalizantes 

com medidas repressivas. As últimas era destinadas a acalmar o ‘público interno’, ou 
seja, integrantes da corporação militar. No mês de janeiro, tivemos exemplos dessa tá-
tica: em surdina, o governo suspendeu a censura ao jornal O Estado de S. Paulo; a isto se 
seguiu uma ousadia maior dos outros jornais, com destaque para a Folha de S. Paulo. Por 
outro lado, o ministro da Justiça, Armando Falcão, desfechou uma violenta repressão 
contra o PCB, acusando-o de estar por trás da vitória eleitoral do MDB”.

Confl ito aberto entre Geisel e a repressão emerge quando são mortos no DOI-Codi 
de São Paulo o jornalista Vladimir Herzog, diretor de Jornalismo da TV Cultura, em 25 
de outubro de 1975, e o operário Manoel Fiel Filho, em 17 de janeiro de 1976.

Segundo Fausto, a morte de Herzog “provocou grande indignação em São Paulo, 
sobretudo nos meios da classe média profi ssional e da Igreja. A OAB pôs-se à disposi-
ção da mulher de Herzog – Clarice – para responsabilizar o Estado pela morte de seu 
marido172. A missa celebrada na Praça da Sé por dom Evaristo Arns, arcebispo de São 
Paulo, assistido por dois rabinos [Herzog era judeu] e um pastor protestante, foi um ato 
comovido de repulsa à violência. Milhares de pessoas lotaram a praça e a Catedral da 
Sé. Poucos meses mais tarde, o operário metalúrgico Manoel Fiel Filho foi morto em 
circunstâncias semelhantes às da morte de Herzog. Mais uma vez, a versão ofi cial era a 
do suicídio por enforcamento”.

Se a eleição parlamentar de 1974 revela distância entre povo e poder, os episódios 
do DOI-Codi representam a primeira queda de braço pública entre o Planalto e o apa-
rato repressivo. Geisel passa por cima do ministro do Exército, Sílvio Frota, e impõe 
a substituição do comandante do II Exército, general Ednardo D’Ávila Melo, a quem 
se subordinam os órgãos repressivos em São Paulo, por um general de sua confi ança, 
Dilermando Gomes Monteiro.

O dissenso entre a política de abertura política do governo e os partidários da dita-
dura irrestrita, em nome do combate à “subversão”, desloca-se a partir desses episódios. 
Os alvos preferenciais não serão mais militantes de organizações de esquerda presos 
– insista-se que não apenas ligados a ações armadas –, mas os canais usados para dina-
mizar a resistência democrática.

172  Em outubro de 1978, o juiz Márcio José de Moraes, da 7ª Vara Federal de São Paulo, responsabilizará a União pela morte 
de Herzog.
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Relata Costa Couto:
“Em 15 de agosto de 1976 explode um petardo no hall do semanário esquerdista 

Opinião. Quatro dias depois, uma bomba explode na sede da Associação Brasileira de 
Imprensa – ABI –, ação reclamada pela Aliança Anticomunista Brasileira.

Ainda nesse mesmo dia 19 de agosto de 1976, ocorre explosão na Ordem dos Ad-
vogados do Brasil. No dia 22 de setembro, o bispo de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, 
dom Adriano Hipólito, é seqüestrado e espancado. Ele atribuiu o fato aos órgãos de 
repressão. No mesmo dia, bomba estoura no bairro do Cosme Velho, Rio de Janeiro, 
junto à residência do jornalista e empresário Roberto Marinho, principal dirigente das 
Organizações Globo”.

Duas mortes até hoje cercadas de suspeição são as dos ex-presidentes Juscelino Ku-
bitschek, em 22 de agosto, num acidente automobilístico no Brasil, e João Goulart, em 6 
de dezembro, de ataque cardíaco, na Argentina. Nas duas ocasiões, manifestações levam 
multidões às ruas. No enterro de Jango, em São Borja, um dos oradores foi Tancredo 
Neves, que estivera à beira do túmulo de Vargas, em 1954. Geisel decretou luto ofi cial 
de três dias para JK. Em maio de 1977 morre Carlos Lacerda.

Eleições sob a Lei Falcão
Segundo Costa Couto, “o governo temia que as eleições municipaís de 1976 e, sobre-

tudo, as estaduais e federais de 1978 fossem ainda piores, relativamente, que as de 1974, 
mantidas as mesmas regras. Então, resolveu mudá-las”.

Edita-se a Lei 6.339, de 1o de julho de 1976, conhecida como Lei Falcão – era 
ministro da Justiça Armando Falcão. “Admitia-se apenas, no rádio e na televisão, a 
leitura do nome, número de registro, dados biográficos do candidato e local e horá-
rio dos próximos comícios, acrescidos de imagem e fotografia, no caso da TV. Nem 
debate político, nem idéias e propostas do candidato e nem mesmo as mensagens do 
seu partido político”.

A Arena venceu. “Uma vitória apertada, difícil”, analisa Costa Couto. Obteve 15,2 
milhões de votos (35%) contra 12,7 milhões (30%) da oposição. Nas 100 maiores cida-
des do país, o MDB fez 59 prefeitos e maioria nas câmaras de vereadores. Ganhou em 
dez das 15 maiores cidades. Regionalmente, cresceu muito nas áreas industrialmente 
mais desenvolvidas do Centro-Sul.
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Advogados pela democracia
“Sob a presidência de Miguel Reale Júnior, a Associação dos Advogados de São Pau-

lo, com apoio de seu Conselho, foi encaminhada no sentido de inscrever-se na linha de 
frente da campanha pela revogação do AI-5, defendendo ainda o restabelecimento ur-
gente do habeas corpus e propondo a anistia. Tornara-se coadjuvante de peso no processo 
então denominado, pelos membros do governo Geisel, distensão”, destacam os historia-
dores Adriana Lopez e Carlos Guilherme Mota, em História do Brasil: uma interpretação.

Reale Júnior dirá aos autores, em 2007, após referir-se à mobilização da entidade que 
presidia: “Mas relevante mesmo foi o confronto liderado por São Paulo, tendo-se à fren-
te Goffredo da Silva Telles [jurista e professor da Universidade de São Paulo], em face 
da tendência pretendida pela direção da Ordem dos Advogados do Brasil no sentido de 
se aceitar o gradualismo no processo de redemocratização. 

Nos opúnhamos a essa linha, defendida principalmente pelo então advogado Oscar 
Dias Corrêa, pois para nós não havia meia liberdade política, nem a democracia deveria 
ser apenas a possível, e sim a democracia sem adjetivos. Nossas teses prevaleceram e fo-
ram rejeitadas em plenário as teses gradualistas, tão desejadas por Petrônio Portela”173.

Metalú́rgicos do ABC
Na sucessão de embates entre governo e oposição, e dentro do governo, um fa-

tor que agora passa a contar é a emergência do novo sindicalismo. Segundo Ronaldo 
Costa Couto, o movimento operário adota novo comportamento e formas de atuação, 
buscando independência em relação ao governo e partidos. “O maior destaque são os 
metalúrgicos de São Paulo, cuja organização é facilitada pela concentração industrial na 
região do ABC. Esse sindicalismo privilegia o diálogo, mobiliza, conscientiza, reivin-
dica salários e melhores condições de trabalho, oferece apoio jurídico. Vai colocar as 
greves também dentro das fábricas, abandonando a postura tradicional.”

 “Começa a levar o sindicato ao trabalhador, ao invés de esperar burocraticamente 
por ele. A postura inovadora, independente, do Estado dá densidade e presença públi-
ca ao movimento. Seu coroamento acontece nas grandes greves do biênio 1978-1979, 
que reúnem milhões de trabalhadores. A liderança e o prestígio de Lula se conso-

173  LOPEZ e MOTA, 2008.
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lidam nessas ações e nas gran-
des assembléias da categoria. É 
crescente o número de sindica-
lizados. Nasce nova realidade 
sindical em São Paulo”.

Costa Couto descreve que 
no dia 12 de maio de 1978, os 
operários da montadora de au-
tomóveis Scania, na Grande 
São Paulo, batem o ponto, mas 
não ligam as máquinas. Cru-
zam os braços. Com isso, não 
precisam de piquetes na porta 
da fábrica, nem de enfrentar 
a polícia nas ruas. “Começa a 
greve que se torna marco no sindicalismo brasileiro. É a primeira desde 1968. Ela 
introduz muitas inovações. Inclusive de métodos de ação.”

“Os empresários e o governo, surpreendidos, fi cam atônitos”, diz o historiador. “O 
movimento, em dez dias, alastra-se por mais de noventa empresas, com mais de qui-
nhentos mil grevistas. E depois pelo país, atingindo outras categorias profi ssionais. O 
governo mostra-se tolerante. Os metalúrgicos obtêm aumento adicional de 11% sobre o 
piso que admitiam, conforme reajustes escalonados até fevereiro de 1979. Luiz Inácio da 
Silva, o Lula, consagra-se como líder sindical e torna-se nacionalmente conhecido.”

Geisel derruba Frota
Segundo Presidentes do Brasil, “em uma demonstração de força, e temendo perder o 

controle do processo de sucessão, Geisel exonerou o ministro do Exército, Sílvio Frota, 
que até então se dizia o pré-candidato na sucessão à presidência, escolhido pelos com-
panheiros da ‘linha dura’”.

Sobre o episódio, escreve Elio Gaspari: 
“Entre a audiência em que foi demitido por Geisel e a cerimônia em que trans-

mitiu o cargo ao general Fernando Bethlem, passaram-se cerca de dez horas. Nelas, 

Democracia sem adjetivos: a Associação dos Advogados de São Paulo, 

com Miguel Reale Júnior à frente, liderou campanha pela extinção do AI-5
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Em 8 de agosto de 1979, o professor Goffredo da Silva Telles (foto na página ao lado), 

da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, lançou o documento que 

marca o início do processo de redemocratização do país. Leia trechos:

Carta aos brasileiros
Das Arcadas do Largo de São Francisco, do "Território Livre" 
da Academia de Direito de São Paulo, dirigimos, a todos os 
brasileiros, esta mensagem de aniversário, que é a Proclamação de 
Princípios de nossas convicções políticas.

Na qualidade de herdeiros do patrimônio recebido de nossos 
maiores, ao ensejo do Sesquicentenário dos Cursos Jurídicos no 
Brasil, queremos dar o testemunho, para as gerações futuras, de 
que os ideais do Estado de Direito, apesar da conjuntura da hora 
presente, vivem e atuam, hoje como ontem, no espírito vigilante 
da nacionalidade.

1. O Legal e o Legítimo
Distinguimos entre o legal e o legítimo. Toda lei é legal, 
obviamente, mas nem toda lei é legítima. Sustentamos que só é 
legítima a lei provinda de fonte legítima. Afirmamos, portanto, 
que há uma ordem jurídica legítima e uma ordem jurídica 
ilegítima. A ordem imposta, vinda de cima para baixo, é ordem 
ilegítima. Imposta, a ordem é violência.

2. A Ordem, o Poder e a Força
A ordem social justa não pode ser gerada pela pretensão de 
governantes prepotentes. A fonte genuína da Ordem não é a Força, 
mas o Poder. O Poder a que nos referimos não é o Poder da Força, 
mas um Poder de Persuasão. Denunciamos como ilegítimo todo 
Governo fundado na Força. Legítimo somente o é o Governo que for 
órgão do Poder.

3. A Soberania da Constituição
Proclamamos a soberania da Constituição. Sustentamos que nenhum 
ato legislativo pode ser tido como lei superior à Constituição.
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4. O Poder Constituinte
Costuma-se dizer que a Constituição é obra 
do Poder. Sim, a Constituição é obra do Poder 
Constituinte. Mas o que se há de acrescentar, 
imediatamente, é que o Poder Constituinte 
pertence ao Povo, e ao Povo somente.

5. O Estado de Direito e o Estado de Fato
Proclamamos que o Estado legítimo é o Estado 
de Direito, e que o Estado de Direito é o 
Estado Constitucional. O Estado de Direito é 
o Estado que se submete ao princípio de que o 
Governo e os governantes devem obediência à Constituição.

6. A Sociedade Civil e o Governo
Sustentamos que uma Nação desenvolvida é uma Nação que pode 
manifestar e fazer sentir a sua vontade. É uma Nação com 
organização popular. É uma Nação em que o povo escolhe seus 
dirigentes. É uma Nação em que se acham abertos os amplos e 
francos canais de comunicação entre a Sociedade Civil e o Governo.

7. Os Valores Soberanos do Homem, Dentro do Estado de Direito
Sustentamos que os Estados somente progridem, somente se 
aprimoram quando tendem a satisfazer ansiedades do coração humano, 
assegurando a fruição de valores espirituais, de que a importância 
da vida individual depende.

Fiquemos apenas no essencial. O que queremos é ordem. Somos 
contrários a qualquer tipo de subversão. Mas a ordem que queremos 
é a Ordem do Estado de Direito. A consciência jurídica do Brasil 
quer uma cousa só: o Estado de Direito, já.
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Frota esperou que a anarquia desse um golpe disciplinado. Supôs que receberia o 
apoio dos comandantes de tropa, e isso bastava para que o presidente fosse empare-
dado ou, se preferisse, deposto. Castelo Branco e Costa e Silva haviam sido vítimas 
desse estratagema”174.

O episódio, na leitura de alguns – prossegue Gaspari –, colocou o país na beira de 
um confl ito dentro das Forças Armadas só comparável aos acontecimentos de 1930. 
Geisel convocou Frota ao Palácio do Planalto em 12 de outubro, feriado, e montou um 
esquema militar para o caso de confronto pelas armas.

Em novembro, o jornal O Estado de S. Paulo publicaria “uma lista contendo 97 nomes 
de ‘comunistas infi ltrados em órgãos governamentais’, que Frota havia enviado, meses 
antes, ao SNI, e à qual fi zera referência [em] proclamação distribuída no momento de 
sua exoneração”175. 

Pacote de abril e Reforma do Judiciário
“Geisel apertou o cerco, introduzindo em abril de 1977 uma série de medidas que 

fi caram conhecidas como o ‘pacote de abril’. O ‘pacote’ foi baixado depois de uma crise 
entre o Executivo e o Congresso, quando o governo não conseguiu a maioria necessária 
de dois terços para aprovar várias alterações constitucionais”, escreve Boris Fausto.

No plano político, o Pacote de Abril mantém eleições indiretas para governador e 
aumenta para seis anos o mandato do presidente da República, a partir da sucessão de 
Geisel. Um terço dos senadores passa a ser indicado pelo governo. São os “biônicos”, 
apelido dado para denunciar que se trataria de fantoches do governo. Em junho de 1977, 
dois deputados federais do MDB, Marcos Tito, de Minas Gerais, e Alencar Furtado, 
eleito pelo Paraná, líder da oposição, foram cassados e tiveram seus direitos políticos 
suspensos por dez anos.

O “pacote” também introduziu alterações no Judiciário, que resultaram, na prática, 
uma autêntica reforma. Para o historiador Roberto Rosas, “tecnicamente”, o Pacote de 
Abril consistiu na Emenda Constitucional 7, de 13 de abril de 1977, à chamada Consti-
tuição de 1969. A emenda, segundo ele, “trouxe grandes novidades para a competência 
do Supremo Tribunal”. O próprio autor as enumera:

174  GASPARI, 2002a.
175  BELOCH e ABREU, 1984, verbete Sílvio Frota.
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 Admitiu a interpretação da lei ou do ato normativo federal ou estadual, em tese. 

Por provocação do procurador-geral da República, o STF poderia dar interpreta-

ção sem a existência de partes, ou de contencioso.

 Admitiu a avocatória, submetendo ao STF causas processadas perante quaisquer 

juízos ou tribunais, quando houvesse imediato perigo de grave lesão à ordem, à 

saúde, à segurança ou às fi nanças públicas.

 Admitiu a restrição a recurso, instituindo no regimento do STF esse veto em razão 

da natureza, espécie, valor pecuniário (ex.: locação, certas execuções, alçada até 

determinado valor).

 Criou a relevância da questão federal a ser acolhida pela Corte, ainda que hou-

vesse veto regimental. Determinada questão (ex.: locação) poderia ser submetida 

à Corte, se sua decisão fosse relevante para determinada tese.

 Instituiu o Conselho Nacional da Magistratura, composto por sete ministros do 

STF. Cabia ao CNM o exame de reclamações contra membros de tribunais.

Ainda de repercussão, a Emenda Constitucional 7 aumentou o número de ministros 
do Tribunal Federal de Recursos para 27 membros, dando-se, então, a escolha dos juízes 
daquela Corte em listra tríplice (para os juízes de carreira), redundando na assunção de 
novos ministros mediante esse critério, novidade no plano federal, ainda que comum 
nos Tribunais de Justiça”176.

No último dia do governo Geisel, 14 de março de 1979, foi editada a Lei Comple-
mentar 35, Lei Orgânica da Magistratura (Loman). Era uma imposição da EC 7. 

Roberto Rosas sumariza assim os pontos essenciais do diploma:

 A determinação de os juízes de primeira instância só adquirirem vitaliciedade 

após dois anos de exercício, não podendo, porém, perder o cargo, nesse perí-

odo, senão por proposta do Tribunal a que estiverem sujeitos, e aprovada por 

quórum qualifi cado (2/3);

 A proibição de exercer o magistrado, ainda que em disponibilidade, qualquer 

outra função, salvo um cargo de magistério superior, público ou particular;

 A instituição do Conselho Nacional da Magistratura para conhecer de reclama-

ções contra membros de tribunais, ainda que estaduais, e avocar processos dis-

ciplinares contra juízes de primeira instância;

176  Roberto Rosas in NEQUETE, 2000c.

CAPITULOS_1 a 7_Pantone452.indd   158 22.09.09   22:48:27



174    Just iça no B rasil   200 Anos de História

 A ampliação da competência do STF, com a admissão, em casos graves, da avo-

cação de causas processadas perante quaisquer juízes ou tribunais, bem como 

da representação de interpretação de lei ou ato normativo estadual ou federal;

 O estabelecimento da possibilidade de especialização das turmas do TRF;

 A previsão, nos Tribunais de Justiça com mais de 25 desembargadores, de um 

órgão especial para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais da 

competência do Tribunal Pleno;

 A iniciativa exclusiva do Tribunal de Justiça de propor ao Legislativo a alteração 

da organização e da divisão judiciárias;

 A possibilidade do condicionamento do ingresso em juízo ao exaurimento prévio 

das vias administrativas;

 A faculdade de criação de contenciosos administrativos, federais e estaduais, sem 

poder jurisdicional, para a decisão das questões fi scais previdenciárias, inclusive 

as relativas a acidentes do trabalho;

 A decisão pela autoridade administrativa – ressalvado ao acionista procedimento 

anulatório dela – das questões entre a União, os estados, o Distrito Federal, os 

municípios e respectivas autarquias, empresas públicas e sociedades de econo-

mia mista, ou entre umas e outras;

 A possibilidade de a lei condicionar a promoção ou o acesso a tribunal, por 

merecimento, à freqüência, com aprovação, em curso de escola ofi cial de aper-

feiçoamento de magistrado;

 A disciplina rígida no tocante à substituição nos tribunais, com a extinção dos 

cargos de juiz substituto de segunda instância;

 A estipulação, para que possa ser majorado o número de membro do tribunal, do 

índice mínimo de trezentos feitos por juiz, levando em conta o total dos distribuí-

dos e julgados no ano anterior;

 A fi xação, feita pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional, da competência dos 

Tribunais de Justiça de Alçada, nos estados que adotarem estes.

Rosas menciona ainda a criação, no final do governo do general João Figuei-
redo, dos juizados especiais de pequenas causas, pela Lei 7.244, de 7 de novembro 
de 1984.
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JA OAB como resistência ao regime militar
José Murilo de Carvalho ressalta o papel da Ordem dos Advogados do Brasil na 

resistência ao governo militar:
“Criada em 1930 por decreto do governo, a OAB de início sofreu oposição da 

maioria dos advogados, que tinham organização própria, o Instituto dos Advogados 
do Brasil, criado em 1843. Concebida dentro do espírito corporativo, a OAB signi-
fi cava para eles perda de liberdade e de autonomia. Mas aos poucos ela conseguiu 
atrair advogados infl uentes e se fi rmou como representante da classe. Sua posição em 
relação ao movimento de 64 foi de início ambivalente, dividindo-se seus membros 
entre o apoio e a oposição. 

À medida que o regime se tornava mais repressivo, a OAB evoluiu para uma 
tímida oposição. A partir de 1973, no entanto, assumiu oposição aberta. Muitos ad-
vogados e juristas continuaram, naturalmente, a prestar seus serviços ao governo, re-
digindo os atos de exceção, defendendo-os, assumindo postos no Executivo. Vários 
juristas de prestígio ocuparam o Ministério da Justiça.

A OAB, no entanto, em parte por convicção, em parte por interesse profi ssional, 
caminhou na direção oposta. O interesse profi ssional era óbvio, na medida em que 
o estado de exceção reduzia o campo de atividade dos advogados. O AI-5 excluía de 
apreciação jurídica os atos praticados de acordo com suas disposições. As interven-
ções no Poder Judiciário também desmoralizavam a Justiça como um todo. Os juí-
zes eram atingidos diretamente, mas, indiretamente, igualmente os advogados eram 
prejudicados. Muitos membros da OAB, porém, agiam também em função de uma 
sincera crença na importância dos direitos humanos. 

A V Conferência anual da Ordem, realizada em 1974, foi dedicada exatamente 
aos direitos humanos. A OAB tornou-se daí em diante uma das trincheiras de de-
fesa da legalidade constitucional e civil. Como represália, o governo tentou retirar 
sua autonomia, vinculando-a ao Ministério do Trabalho, mas sem êxito. Em 1980, 
seu presidente, Eduardo Seabra Fagundes, foi alvo do atentado em que perdeu a 
vida sua secretária. O prestígio político da OAB atingiu o auge em 1979, quando 
seu presidente, Raimundo Faoro, foi cogitado como candidato da oposição à pre-
sidência da República177”.

177  CARVALHO, 2001.
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Escreve Elio Gaspari:
“No dia em que o pacote de abril foi anunciado, o Conselho Federal da Ordem 

dos Advogados do Brasil elegeu, por diferença de dois votos, um novo presidente 
para a instituição. Era o advogado Raimundo Faoro...

Depois de ler o texto do pacote, Faoro surpreendeu seus pares. Disse que a re-
dução do quórum para a votação de emendas constitucionais era uma ‘porta entre-
aberta’. Aonde ela levava, não sabia...178 

Cinco meses depois, Faoro começava a desempenhar um papel solitário e inte-
lectualmente criativo na política brasileira...

A Faoro interessava iniciar um processo viável de conciliação. Apresentou-o 
simples, compreensível e quase livre de contradita. Entrincheirou-se na defesa do 
restabelecimento do habeas corpus, suspenso desde dezembro de 1968.

‘O habeas corpus não é só uma reclamação da sociedade civil, mas uma necessida-
de do próprio governo, pois a boa autoridade só pode vigiar a má autoridade pelo 
controle das prisões, proporcionado pelo habeas corpus179.

‘Nos fixamos no habeas corpus como medida imediata, pois entendemos que a 
garantia da liberdade física leva à libertação do medo. Este é o primeiro passo para 
que se obtenha um consenso de nação que é o pressuposto do estado de direito e da 
legitimidade das instituições’180.

Parecia pouco, mas era tudo. Faoro afastara-se das principais bandeiras da pro-
paganda oposicionista, a convocação de uma Assembléia Constituinte e a promul-
gação de uma anistia.

Colocadas como premissas, anistia e Constituinte pressupunham a queda ou a 
radical transformação do regime. O presidente da OAB transferiu-as para o elenco 
dos objetivos: ‘A Constituinte é um dos caminhos. Mas não é o único... A anistia 
é um passo desta pacificação. Não é, talvez, um passo prévio181’. Pedia o mínimo 
múltiplo comum”182.

178  GASPARI, 2002a.
179  GASPARI (ib.) cita a Folha de S. Paulo, de 15/7/77. O quórum voltará a ser ampliado no governo Figueiredo. 
180  GASPARI (ib.)  cita o Jornal do Brasil, de 15/7/77.
181  GASPARI (ib.)  cita o Jornal da Tarde, 12/9/77.
182  GASPARI, ib.
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CA Emenda Constitucional 11
Cresce a pressão pela anistia. O senador Magalhães Pinto tenta se lançar candidato da 

Arena à sucessão de Geisel. Amélia Coutinho e César Benjamim escrevem no Dicionário 
Histórico-Biográfi co Brasileiro: “No terreno político, o governo respondeu a esse conjunto 
de pressões com o envio ao Congresso, em junho, de um pacote de medidas que 
buscavam garantir a continuação da política de abertura dentro dos limites definidos 
pelo próprio regime. A proposta incluía a revogação do AI-5 e do Decreto-Lei 477; 
a inserção de novas medidas de emergência na Constituição; a transferência para o 
STF da responsabilidade de cassar mandatos parlamentares, com base em denúncias 
enviadas pelo Executivo; a permissão para o reinício das atividades políticas dos 
cidadãos cassados havia mais de dez anos; o restabelecimento do habeas corpus para 
crimes políticos; a abolição das penas de morte, prisão perpétua e banimento; o 
abrandamento das penas previstas na Lei de Segurança Nacional183; a diminuição das 

183  Lê-se em COUTO, 1998: “Em 17 de outubro de 1978, Geisel envia ao Congresso legislação que modifica a Lei de Segurança 
Nacional. Síntese: abolição da pena de morte e da prisão perpétua, abrandamento de outras penas. Não chega a ser votada pelo 
Congresso. É aprovada em 27 de novembro, por decurso de prazo. No final do ano, 29 de dezembro, mais um movimento. O gover-
no revoga os decretos de banimento de mais de cem exilados, a maioria constituída de ex-prisioneiros políticos trocados pela liber-
tação de embaixadores estrangeiros seqüestrados no período 1969-70. Um expressivo aceno no sentido da conciliação nacional”.

Eleito presidente 

da OAB, Raimundo 

Faoro elegeu como 

bandeira prioritária 

o restabelecimento 

do habeas corpus, 

suspenso em 1968
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exigências para a criação de novos partidos e a restauração do voto em separado do 
Senado e da Câmara na apreciação das emendas constitucionais”184.

Os mesmos autores ressaltam, no entanto, as mudanças “fundamentais” introduzi-
das pela Emenda Constitucional 11 para a abertura política, o que consideram “um for-
midável avanço”, entre outros aspectos pela revogação do AI-5 a partir de 1º de janeiro 
de 1979. E acrescentam:

“Também aqui aparece nítido o rastro de cautela de Geisel. Apesar da morte anunciada 
e confi rmada para o primeiro dia de 1979, o AI-5 estava vivo durante e imediatamente após 
as duas eleições de 1978. Como permitia tudo, ele poderia ser utilizado até mesmo para re-
vogar a própria Emenda, na hipótese de uma improvável crise que ameaçasse o controle do 
governo sobre o processo. Todos sabiam que a superbomba ainda estava dentro do arsenal. 
No mínimo, ela intimidou e abrandou as campanhas dos candidatos da oposição”.

Costa Couto assinala que “o presidente abdicou da prerrogativa de legislar unilate-
ralmente sobre qualquer assunto. Até mesmo cassar mandatos, suspender direitos polí-
ticos, decretar o recesso do Congresso, assembléias legislativas e câmaras de vereadores 
a qualquer momento. O texto aprovado ressalvou expressamente os efeitos dos atos já 
praticados com base nos atos institucionais e complementares, excluindo-os também de 
apreciação judicial. Foram resgatados princípios essenciais à independência do Poder 
Judiciário: a vitaliciedade, a inamovibilidade e a estabilidade”.

Balanço de um ciclo repressivo
É de Costa Couto o balanço da aplicação de medidas repressivas sob a égide do 

AI-5, de Costa e Silva a Geisel:
“Geisel usou o AI-5 para cassar os mandatos e suspender os direitos políticos de 12 

parlamentares; intervir em Rio Branco, Acre; colocar o Congresso em recesso por duas 
semanas e decretar o Pacote de Abril (1977); e para punir 62 cidadãos, principalmente 
professores, burocratas e profi ssionais liberais.

Desde seu nascimento, em 13 de dezembro de 1968, no governo Costa e Silva, 
até a revogação no final de 1978, o AI-5 foi aplicado para cassar 113 mandatos de 
deputados federais e senadores; de 190 deputados estaduais; de 38 vereadores e trinta 

184  BELOCH e ABREU, 1984, verbete Ernesto Geisel.
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prefeitos. No total, foi utilizado contra mais de 1.600 pessoas. Ele coagiu, desfigurou 
e empobreceu a representação política. 

Porém, mais que tudo, foi instrumento de intimidação e limitação da liberdade, 
inclusive do Poder Judiciário. E de indução à atuação descontrolada do aparelho de se-
gurança e informação, haja vista a expectativa de impunidade que permitia. Este podia 
prender arbitrariamente e manter prisioneiros sem acusação formal, o que comprometia 
ou inibia o direito de defesa e facilitava procedimentos lesivos aos direitos humanos, 
como a tortura, desaparecimentos inexplicáveis e mortes”.

Costa Couto cita ainda levantamento publicado pelo jornalista Elio Gaspari no jor-
nal O Estado de S. Paulo de 13 de setembro de 1996, sobre o quinquênio de Geisel: 

“A Censura proibiu 47 fi lmes, 117 peças, 840 músicas e quilômetros de textos jorna-
lísticos. Nesse período, pelo menos 42 pessoas foram assassinadas, 39 das quais desapa-
receram nos porões do regime, e registraram-se 1.022 casos de denúncias de torturas”. 

No livro História do Brasil: uma interpretação, Adriana Lopez e Carlos Guilherme Mota 
usam como epígrafe do capítulo “A ditadura encurralada: refl etindo sobre o poder mi-
litar” uma frase de Elio Gaspari em A Ditadura Encurralada: “Geisel queria menos dita-
dura tornando-se mais ditador”185.

Civil na chapa militar, militar na chapa civil 
As regras do Pacote de Abril serviram ao governo para sair das eleições de 15 de 

novembro de 1978 com maioria no Congresso. Para o Senado, o MDB obtém quase 57% 
dos votos, mas fi ca apenas com nove cadeiras, contra 36 da Arena, benefi ciada pelas re-
gras do Pacote de Abril, especialmente pela eleição indireta de metade dos senadores, os 
biônicos. Em termos absolutos, os candidatos da oposição obtêm cerca de 4,3 milhões 
a mais de votos que os arenistas.

Para a Câmara, há equilíbrio, diferença inferior a 1% favorável à Arena, que tem 
50,4% da votação. No entanto, em decorrência das novas regras, ela elege 231 depu-
tados, contra 189 do MDB. A oposição melhora sua posição relativa nas assembleias 
estaduais. No conjunto, faz 353 deputados. A Arena, 492.

O governo garante também sua escolha para a sucessão presidencial. Como novidade, 

185  LOPEZ e MOTA, op. cit.
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um civil, o ex-governador de Minas Gerais Aureliano Chaves, forma chapa com o general 
João Batista Figueiredo. Em 15 de outubro, os arenistas recebem 355 votos dos congressis-
tas e representantes das assembleias legislativas. Outra novidade: o MDB tem como can-
didato um militar, o general Euler Bentes Monteiro, que passara à reserva no ano anterior. 
Seu companheiro de chapa é o senador Paulo Brossard, eleito pelo Rio Grande do Sul, 
futuro ministro da Justiça e ministro do STF, após a redemocratização. Têm 226 votos. 
Três arenistas se abstêm: Magalhães Pinto, Teotônio Vilela e Aciolly Filho.

Nas eleições indiretas de governadores, “prevalecem as preferências do presidente 
Geisel, inclusive quanto ao único vitorioso do MDB, o governador Chagas Freitas, do 
Rio de Janeiro, um veterano conservador, ligado ao general Orlando Geisel”.

Em São Paulo, uma surpresa que terá desdobramentos: elege-se Paulo Maluf, ex-pre-
feito nomeado da capital e ex-secretário estadual de Transportes. Diz Costa Couto: “Ele 
batera Laudo Natel, único candidato a governador indicado pelo general Figueiredo na 
convenção que defi nira o candidato da Arena. Desafi ara, assim, o Planalto. Quebrara as 
regras do jogo político-militar. Mais ainda: quebrara e vencera”.

Poderes excepcionais e greves
Figueiredo e Aureliano tomam posse em 15 de março de 1979. Costa Couto sintetiza 

o quadro em que o quinto general presidente assume:
“Figueiredo vai governar sem os poderes ditatoriais dos quatro primeiros generais-

presidentes. Ainda assim empalmará poderes excepcionais. Como os da Lei de Segu-
rança Nacional; os decorrentes das salvaguardas de emergência introduzidas na Cons-
tituição; o controle do Senado e da Câmara dos Deputados; o domínio praticamente 
absoluto do orçamento público, da política econômica e de seus instrumentos de ação. 
E, principalmente, a solidariedade e o poder de ferro e fogo das Forças Armadas”.

Na visão de Costa Couto, “a indexação, que contemplava também os salários, com 
reajustamentos de curta periodicidade, complicava a política desinfl acionária”. Opina o 
autor que, durante o governo Figueiredo, “houve fértil, polêmica e confusa legislação 
salarial”. E explica:

“Primeiro, a lei da semestralização salarial, com correção pelo índice nacional de 
preços ao consumidor, a 6.708, de novembro de 1979. A Lei 6.886, de dezembro de 
1980, limitou a indexação. Em janeiro de 1983, o governo editou o Decreto-Lei 2.012, 
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alterando significativamente sua política salarial. Introduziu vários novos intervalos 
salariais, mantendo o reajuste integral apenas para os trabalhadores da faixa inferior. 

Seguiu-se o Decreto-Lei 2.024, de junho de 1983, restabelecendo a correção de até 
100% do INPC para até sete salários mínimos. Um decreto simples, o 8.782, de 5 de 
julho de 1983, autorizou o IBGE a desconsiderar, no cálculo do INPC, os aumentos 
de preços decorrentes da retirada de subsídios ao trigo, açúcar, petróleo e derivados, 
prejudicando os reajustes salariais. Estava criado o INPC ‘expurgado’. Veio, então, o 
Decreto-Lei 2.045, de julho de 1983, que corrigia os salários em apenas 80% da inf la-
ção, rejeitado pelo Congresso. 

O Decreto-Lei 2.065, de outubro de 1983, acabou com o reajuste de 110% da 
inf lação para a faixa de até três salários mínimos. Em 29 de outubro de 1984, a Lei 
7.238 revoga parcialmente o Decreto-Lei 2.065, mas mantém a política de reajustes 
semestrais com base no INPC”.

O ciclo das greves operárias passa de um mandato presidencial para outro. Se-
gundo Lula, entrevistado por Costa Couto, a ideia foi começar uma greve no fim do 
governo Geisel – que havia convivido com o movimento sem reprimi-lo –, porque o 
novo governo, da mesma origem militar, não iria ter conduta diferente. Mas teve. O 
ministro do Trabalho de Figueiredo, Murilo Macedo, interveio no sindicato. 

A greve começou em 13 de março, dois dias antes da posse de Figueiredo, em São 
Bernardo do Campo, e se espalhou por Santo André, São Caetano do Sul e Diade-
ma, “paralisando 240 mil trabalhadores, reivindicando aumento de 70% nos salários, 
garantia de reajustes trimestrais, piso de três salários mínimos. Dez dias depois, o 
governo interveio nos três sindicatos. Seus dirigentes foram afastados. A polícia re-
primiu os piquetes”. 

O resultado foi aumento de 44% para quem recebia mais de dez salários mínimos, 
63% para os que ganhavam menos e reintegração dos dirigentes eleitos, o que viria a 
ocorrer em 15 de maio. A greve se alastrou por vários estados brasileiros, atingindo 
diversas categorias, com reivindicações semelhantes, incluindo melhores condições de 
trabalho e, em alguns casos, mudanças na legislação específi ca, caso dos professores, 
por exemplo, que queriam a aprovação de seu estatuto. 

Somente em 1979 houve 429 greves, que paralisaram, no total, mais de 3 milhões 
de trabalhadores em várias partes do país. Mais de 100 greves tiveram considerável re-
levância econômica.
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Prossegue Costa Couto: 
“Nova greve dos metalúrgicos do ABC é iniciada em abril de 1980. As reivindica-

ções principais são aumento dos salários em 15%, direito de acesso dos líderes sindicais 
às fábricas, garantia de emprego por 12 meses, reajustes trimestrais, semana de 40 horas, 
estabilidade no emprego para os delegados sindicais. A Polícia Militar, sob o comando 
do II Exército, reprime. 

Há intervenção no sindicato de São Bernardo, presidido por Lula. São presos 64 lí-
deres, 13, entre eles Lula, denunciados por infringir a Lei de Segurança Nacional (serão 
condenados a penas de prisão variando de dois a três anos e meio, julgamento anulado 
em abril de 1982 pelo Superior Tribunal Militar). São presos o jurista Dalmo Dallari e 
o advogado José Carlos Dias, presidente da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese 
de São Paulo. A greve enfrenta repressão violenta e dura 41 dias”. 

Em 1983 há greves de petroleiros em Paulínia (SP) e em Mataripe (BA) contra o 
Decreto 2.036, “que reduzira vantagens de trabalhadores em empresas estatais”, infor-
ma Costa Couto. Metalúrgicos do ABC fazem greve de solidariedade aos petroleiros. 
Aparecem motivações políticas, como imediato rompimento com o FMI e moratória 
internacional. 

O governo reprime. A mobilização é canalizada para o Congresso, “onde líderes 
sindicais compareceram para pressionar os parlamentares a votar contra a aprovação 
dos Decretos 2.024 e 2.045. Ambos terminaram rejeitados. O primeiro, sem difi cul-
dades. Quanto ao segundo, a efervescência era tão grande que o governo Figueiredo 
resolveu utilizar as salvaguardas da Emenda Constitucional 11. 

O encarregado da execução foi o general Newton Cruz, do Comando Militar do 
Planalto. Houve revista policial e exigência de documentos; invasão da sede da OAB; 
controle das vias de acesso a Brasília. Mas o governo logo desistiu da manobra coerciti-
va. O Congresso rejeitou também o Decreto-Lei 2.045. Aprovaria depois o Decreto-Lei 
2.065, mais brando em relação aos trabalhadores. É sobretudo o funcionamento menos 
subserviente do Congresso que confi rma a validade da abertura política nessa época”.

A anistia possível, mas não perfeita
A anistia é concedida pela Lei 6.683, de 28 de agosto de 1979. Diz Costa Couto:
“Ela não anistia os participantes da guerrilha envolvidos em ‘crimes de sangue’ nem 
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manda libertar automaticamente os condenados por tentativa de reorganização de parti-
do político ilegal, nos termos da Lei de Segurança Nacional. Os militares afastados por 
motivos políticos passam a receber aposentadoria, em vez de pensões parciais, vedada 
sua reintegração às Forças Armadas”. 

Quanto aos funcionários públicos civis, inclusive diplomatas e professores universi-
tários, podem reassumir as funções, desde que haja aprovação de comissão de inquérito 
especial186. E, “muito importante”, ressalta o historiador, inclui dispositivo que con-
templa também os autores de crimes praticados por intermédio do aparelho repressivo, 
inclusive torturas, ao anistiar “crimes de qualquer natureza relacionados com crimes 
políticos ou praticados por motivação política”. Anistiou bilateralmente. Na opinião do 
autor, é “o projeto possível naquele momento”.

Plínio de Abreu Ramos e César Benjamim registram no Dicionário Histórico-Biográfi co Brasileiro: 
“Segundo o STM, havia então no Brasil 52 presos políticos, dos quais 17 foram ime-

diatamente libertados e 35 permaneceram à espera de uma análise mais demorada dos 
seus processos. Entre presos, cassados, banidos, exilados ou simplesmente destituídos 
dos seus empregos, a Lei de Anistia benefi ciou um total de 4.650 pessoas”187.

Em 2008 ressurgem ações movidas contra ex-militares acusados de praticar tortura. 
O caso mais rumoroso é o do coronel da reserva Carlos Alberto Brilhante Ustra, ex-
comandante do DOI-Codi, em São Paulo, órgão símbolo do período de exceção, para 
sempre marcado na história política do país. Entre outras acusações, Ustra é alvo de 
processo aberto pela família do jornalista Luiz Eduardo Merlino, militante do Partido 
Operário Comunista (POC), em 1971, quando foi preso, torturado e morto, aos 23 anos 
de idade, nas dependências do DOI-Codi, então comandado pelo acusado. 

O processo foi considerado extinto em 23 de setembro de 2008 pelo Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo, sem julgamento do mérito. Os familiares de Merlino, representados 
pelo advogado Fábio Konder Comparato, recorrem ao Superior Tribunal de Justiça.

Menos de 20 dias depois, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra viria a transfor-
mar-se no primeiro ofi cial condenado pela Justiça em ação declaratória de sequestro e 
tortura durante o regime militar. A decisão, de primeira instância, foi tomada pelo juiz 
Gustavo Santini Teodoro, da 23ª Vara Cível de São Paulo, em processo interposto pelo 

186  Em nota, o autor diz que eram cerca de 160 professores, um deles Fernando Henrique Cardoso, que fora aposentado com 
proventos proporcionais ao tempo de serviço.
187  ABREU, 2002, verbete João Batista Figueiredo.
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E

casal Maria Amélia de Almeida 
Teles e César Teles, seus fi lhos Ja-
naína e Édson, além de Criméia, 
irmã de Maria Amélia. O casal e 
Criméia, na época grávida, foram 
presos e levados para o DOI-
Codi. Os fi lhos, então com 4 e 5 
anos de idade, também foram le-
vados para o presídio.

Aprovada a anistia, a violên-
cia se volta contra outros alvos. 
“Bombas explodiram em jornais 
da oposição e na Câmara Munici-
pal do Rio de Janeiro. Uma carta-
bomba enviada ao presidente da 
OAB estourou na sede da entida-

de, matando sua secretária, Lyda Monteiro da Silva”, escreve Boris Fausto. 
“Os atos criminosos culminaram com a tentativa de explodir bombas no centro de 

convenções do Riocentro, a 30 de abril de 1981. Aí se realizava um festival de música, 
em comemoração ao Primeiro de Maio, com a presença de milhares de jovens. Uma 
das bombas não chegou a ser colocada. Explodiu no interior de um carro, ocupado por 
um sargento [Guilherme Ferreira do Rosário] e um capitão do Exército [Wílson Luís 
Chaves Machado]; o sargento morreu no local e o capitão fi cou gravemente ferido. A 
outra bomba explodiu na casa de força do Riocentro. O governo conduziu um IPM que 
confi rmou uma absurda versão dos fatos, isentando os responsáveis. Para tanto, chegou 
a ponto de substituir um coronel que vinha realizando uma investigação séria.”

O episódio, lembra o historiador, provocou a demissão do general Golberi do Couto 
e Silva, ministro da Casa Civil de Figueiredo, em agosto de 1981. Sua saída, segundo 
Costa Couto, “retira do ministério de Figueiredo o último elo forte com Geisel. Antes 
haviam saído Mário Henrique Simonsen, Karlos Rischbieter, ministros do Planejamento 
e Fazenda, respectivamente, e, por morte [em 1980], Petrônio Portela, da Justiça. Com 
a nomeação do professor Leitão de Abreu, Figueiredo praticamente recompõe o núcleo 
do governo Médici no Palácio do Planalto”. Ainda assim, a abertura prosseguirá.

Anistia ampla, geral e irrestrita: ela traz de volta do exílio Luís 

Carlos Prestes e Carlos Augusto, o fi lho de Marighella (acima); 

e o ex-governador Leonel Brizola (foto à direita)
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ECrimes de sangue políticos
Entre as contagens do número de vítimas da repressão política, vejamos a que é 

citada por Ricardo Oriá, no Dicionário de Datas da História do Brasil: 
“Segundo dados do relatório Brasil: Nunca Mais, de 1985, o regime militar deixou 

um legado nefasto para as futuras gerações de brasileiros, evidenciado pelos seguintes 
números:

 Entre os anos de 1964 e 1979, 10 mil brasileiros foram para o exílio por motivos 

políticos;
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 707 processos políticos foram abertos pelos órgãos de repressão, que implicaram 

7.367 detidos, sendo que 1.918 deles afi rmaram ter sofrido torturas durante o 

processo;

 4.682 civis foram perseguidos ou demitidos do serviço público;

 595 políticos eleitos tiveram seus direitos políticos cassados;

 1.805 militares foram colocados à margem ou destituídos de seus postos;

 144 cidadãos foram brutalmente mortos, nos porões da ditadura, vítimas de 

tortura;

 Cerca de 152 brasileiros são tidos como desaparecidos políticos, pois seus corpos 

não foram restituídos às famílias”188.

A anistia não preservou apenas os que cometeram assassinatos e torturaram a servi-
ço da ditadura militar. Benefi ciou também oponentes do regime que cometeram assas-
sinatos ou participaram de ações de que decorreram mortes. Elio Gaspari publicou, em 
seus quatro volumes reunidos sob o título geral As Ilusões Armadas, a seguinte estatística 
de vítimas de militantes de esquerda: 1965, uma pessoa; 1966, duas; 1968, oito; 1969, 
dezenove; 1970, dezessete; 1971, vinte e uma; 1973, cinco. No total, 73 pessoas, entre 
civis, militares e policiais. 

Segundo depoimento do general José Luiz Coelho Neto ao CPDOC da Fundação 
Getulio Vargas em 1993, citado por Costa Couto, a soma de mortos dos dois lados teria 
sido de aproximadamente 400 pessoas. O general Coelho Neto serviu no Centro de 
Informações do Exército e no SNI.

Pluripartidarismo por conveniência
Episódio marcante da transição foram as eleições de 1982. Sua preparação é des-

crita por Plínio de Abreu Ramos e César Benjamim no Dicionário Histórico-Biográfico 
Brasileiro:

“Em setembro [de 1979], já amadurecia nos círculos governamentais o projeto de 
extinção do bipartidarismo, concebido, segundo se afi rmava, pelo general Golberi com 

188  COUTO, 1998: “Durante o regime militar, 6.592 membros das Forças Armadas foram de alguma forma coagidos dire-
tamente por suas crenças e opiniões”. A informação é tirada de ALVES, Maria Helena Moreira, Estado e Oposição no Brasil, 
Petrópolis: Vozes, 1984.
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o objetivo de evitar o caráter plebiscitário das eleições e impedir que o governo fi casse 
em posição difícil no colégio eleitoral que iria eleger o próximo presidente da República. 
A reformulação partidária, no entendimento do governo, desaconselhava a realização 
de eleições municipais em novembro de 1980”189. 

A Emenda Constitucional 14, de 9 de setembro de 1980, prorrogará os mandatos 
dos prefeitos e vereadores até janeiro de 1983. As eleições de 1982 foram, assim, as 
maiores da história do Brasil até hoje: prefeitos – salvo os das capitais e dos municí-
pios considerados “áreas de segurança nacional” –, vereadores, governadores, deputa-
dos estaduais, deputados federais e parte dos senadores.

A Lei 6.767, de 20 de dezembro, obriga todas as agremiações a ter na sigla o “P” 
de partido. A Arena vira Partido Democrático Social, PDS. O MDB vira Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, e congrega a maioria dos antigos emede-
bistas. Entre eles não está o senador Tancredo Neves, que se junta a antigos arenistas, 
entre eles o senador Magalhães Pinto, e cria o Partido Popular, PP. 

Lula, com outros dirigentes sindicais, intelectuais, estudantes, grupos socialistas 
e correntes ligadas à Igreja Católica, cria o Partido dos Trabalhadores. José Murilo de 
Carvalho chama a atenção para o fato de que todos os partidos brasileiros, antes e de-
pois de 1964, com exceção do Partido Comunista, “tinham sido criados por políticos 
profissionais ou por inf luência do Poder Executivo, e haviam sido sempre dominados 
por membros da elite social e econômica. O PT surgiu de reunião ampla e aberta de 
que participaram centenas de militantes”.

Leonel Brizola disputa com a ex-deputada Ivete Vargas, sobrinha-neta de Getúlio 
Vargas, a sigla do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Decisão do TSE em janeiro de 
1980 dá a vitória a Ivete e Brizola funda o Partido Democrático Trabalhista, PDT. 

Na reabertura dos trabalhos legislativos, em 1980, o PDS tem 36 senadores e 212 
deputados federais. O PMDB , 113 deputados e 20 senadores. O PP tem 66 deputados 
e 10 senadores. Dez deputados filiam-se ao PDT, seis ao PT e cinco ao PTB. Há oito 
deputados e um senador sem partido, informa Costa Couto.

Em novembro de 1980, o Congresso aprova a Emenda Constitucional 15, que res-
tabelece eleições diretas para governador e para todo o Senado.

189  ABREU, 2002, verbete João Batista Figueiredo.
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Diretas Já: em 1978, 

o país assistiu à 

campanha por eleições 

diretas para presidente, 

com placares que 

apontavam os 

parlamentares a favor 

da medida (foto à 

esquerda) e grandes 

comícios (na foto à 

direita, ato na Praça 

da Sé em São Paulo). 

Em 1984, a oposição 

fez campanha para 

eleger Tancredo Neves, 

em eleições indiretas 

(foto ao lado)
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CUm civil na Presidência
Costa Couto divide o governo Figueiredo em duas fases, a segunda das quais chama 

de “agonia do regime militar”. Escreve:
“Economicamente, essa segunda fase é marcada pelo combate à infl ação, crise ex-

terna e, sobretudo, pelo máximo aprofundamento da recessão no período 1981-83 e iní-
cio da recuperação em 1984. Politicamente, caracteriza-se pelo tumulto, tensão e turbu-
lência da gestão presidencial, pelo desaparecimento das ações terroristas, pelas eleições 
de 1982, que ampliaram extraordinariamente o espaço político e o poder da oposição, e, 
sobretudo, pela surpreendente trajetória da sucessão presidencial, com a vitória oposi-
cionista do civil Tancredo Neves no colégio eleitoral montado pelos militares”.

A Emenda Constitucional 22, de 29 de julho de 1982, “reabre as filiações par-
tidárias, o que permite ao PDS receber dez deputados do ex-PP e do PTB, dez do 
PMDB, melhorando a posição relativa do governo no Congresso; adia para depois 
de 1986 a aplicação dos critérios para sobrevivência dos partidos, beneficiando os 
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pequenos e evitando que também eles se incorporassem ao PMDB, tal como acon-
tecera com o PP; ampliação do número de deputados de 420 para 479 e, especifi-
camente, da bancada de São Paulo de 55 para 60 deputados; criação do estado de 
Rondônia; aumento dos mandatos municipais para seis anos; elevação para 2/3 do 
quórum para mudanças constitucionais; adiamento da eleição indireta do presidente 
da República de outubro de 1984 para janeiro de 1985 e alteração do respectivo co-
légio eleitoral, agora integrado por 686 membros, assim distribuídos: 479 deputados 
federais, 69 senadores (incluindo os 22 eleitos indiretamente em 1978, os “biôni-
cos”) e 138 delegados escolhidos pelas 23 assembléias legislativas, entre os deputa-
dos estaduais do partido majoritário”.

Há 58 milhões de eleitores inscritos. Segundo Costa Couto, os pacotes do governo 
mostram efi cácia. O partido conquistou 49 das 69 cadeiras do Senado, contra 21 do 
PMDB, uma do PDT e uma do PTB. Na Câmara, o PDS também foi o mais votado, 
elegendo 235 deputados federais (49%), mas perdeu a maioria absoluta. O PMDB elegeu 
200 (41,8%), o PDT, 24, o PTB, 13 e o PT, 8, totalizando 254 deputados de oposição, 
dos quais 36 atingidos anteriormente por atos institucionais. Nas assembleias legislati-
vas, o partido do governo venceu na maioria dos estados.

Do ponto de vista das oposições, o resultado mais importante é a conquista dos go-
vernos dos principais estados. O PMDB elege nove governadores: André Franco Mon-
toro, em São Paulo; Tancredo Neves, em Minas; José Richa, no Paraná; Jáder Barbalho, 
no Pará; Gilberto Mestrinho, no Amazonas; Íris Rezende, em Goiás; Gerson Camata, 
no Espírito Santo; Wilson Martins, no Mato Grosso do Sul; e Nabor Júnior, no Acre. 
O PDT ganha no Rio de Janeiro, com Leonel Brizola190. No 23º estado, Rondônia, de 
criação recente, permaneceu o governador nomeado anteriormente. 

Emenda pelas diretas
As eleições indiretas previstas para 1985 eram consideradas ilegítimas pela opo-

sição. “Dentro da agenda de conquistas democráticas, as eleições diretas haviam se 
tornado a prioridade principal, desde o advento da anistia”, segundo o historiador. “A 
próxima seria a convocação de assembléia nacional constituinte. Depois, a liquidação 

190  Há tentativa de manipulação da contagem de votos em fator do candidato pedessista, Moreira Franco. É o Caso Proconsult, 
nome da empresa encarregada de operar programa de computador que totalizava as votações.
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do entulho autoritário, isto é, a extinção da legislação excepcional ainda em vigor, 
como a Lei de Segurança Nacional”. Essa será levemente alterada pela Lei 7.170, de 
14 de dezembro de 1983.

O deputado federal pelo MDB de Mato Grosso Dante de Oliveira apresenta, no 
início da sessão legislativa de 1983, emenda constitucional que ganha seu nome e 
propõe o restabelecimento das eleições diretas para presidente, já para o sucessor de 
Figueiredo. 

A Emenda Dante de Oliveira é votada em 15 de abril, sob estado de emergência de-
cretado em Brasília. A emenda é derrotada na Câmara. Faltam 22 votos para sua aprova-
ção: 298 deputados (dos quais 55 do PDS) votam a favor, 65 contra e há três abstenções. 
Deixam de comparecer à sessão 113 deputados. Se fosse aprovada, teria que passar ainda 
pelo Senado, onde a maioria governista era mais sólida. 

Em 12 de janeiro de 1984, comício em Curitiba reúne 20 mil pessoas. As manifesta-
ções se tornam cada vez maiores: em 10 de abril, quase 1 milhão de pessoas no Rio de 
Janeiro; em 16 de abril, mais de 1 milhão em São Paulo. “A campanha das diretas foi, 
sem dúvida, a maior mobilização popular da história do país”, na interpretação de José 
Murilo de Carvalho. “Uma quase unanimidade nacional”, diz Boris Fausto. 

“O volume de público e o entusiasmo cívico dos comícios não tiveram precedente 
na história brasileira”, escreve Bolívar Lamounier. “Igualmente notável foi a rapidez 
dos líderes oposicionistas em redirecionar a energia das Diretas Já para o objetivo bem 
menos palatável de disputar a Presidência pela via indireta, ou seja, pelo mesmo Colégio 
Eleitoral responsável por referendar as indicações militares.”

O alvo seguinte das oposições passa a ser, portanto, o Colégio Eleitoral. Há três 
possíveis candidatos do PDS: o vice de Figueiredo, Aureliano Chaves, o ministro do 
Interior, Mário Andreazza, e Paulo Maluf, que havia deixado o governo de São Paulo 
para ser deputado federal, eleito em 1982 com votação recorde de 673 mil votos.

Segundo Boris Fausto, “a escolha do candidato do governo já não passava em 1984 
pela corporação militar, embora os militares tivessem algum peso na decisão. Maluf 
realizou uma intensa campanha junto ao PDS. Atropelou os rivais e conseguiu ser indi-
cado candidato em agosto de 1984, vencendo Mário Andreazza. Sua vitória provocou a 
cisão fi nal das forças do PDS que apoiavam os outros candidatos”. 

Já em julho, segundo Fausto, Aureliano Chaves retirara sua candidatura e passara 
a trabalhar na organização de uma dissidência com o nome de Frente Liberal, que 
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deu origem a um novo partido – o Partido da Frente Liberal (PFL). A Frente Liberal 
aproximou-se do PMDB, que lançara o nome de Tancredo Neves à Presidência da 
República. As duas forças chegaram a um acordo, formando a Aliança Democrática, 
em oposição a Maluf. O vice é José Sarney, que sai da direção do PDS e em seguida 
transita do PFL para o PMDB, a fim de evitar algum questionamento jurídico de cha-
pa formada por dois partidos diferentes.

Eleição indireta encerra a ditadura
Em 15 de janeiro de 1985, Tancredo tem 480 votos contra 180 dados a Maluf. 

São todos os votos do PMDB menos cinco, 166 de congressistas eleitos pelo PDS e 
agora em oposição ao candidato oficial. O PDT não integra a Aliança Democrática 
mas vota em Tancredo. O PT se abstém de votar, em protesto contra a natureza da 
eleição. Três deputados de sua bancada votam em Tancredo – Bete Mendes e Aír-
ton Soares, ambos de São Paulo, e José Eudes, do Rio de Janeiro – e são expulsos 
do partido. 

A condução do processo por Tancredo Neves é objeto de vivo elogio por Francis-
co Iglésias, no prefácio de Tancredo Vivo – Casos e acasos, de Ronaldo Costa Couto:

“Anunciava-se a saída, com a eleição direta. Falhando sua aceitação por um Con-
gresso ajoelhado, Tancredo Neves teve de aceitar o quadro imposto e soube tecer 
a rede que arruinaria os planos oficiais, comprometidos por um presidente fraco 
e inábil e por um candidato incorreto supondo tudo poder pelo dinheiro, talvez o 
fruto mais expressivo de 64, o corruptor supremo. E Tancredo foi ao Colégio Elei-
toral feito para prolongar a desordem, talvez até agravando-a, pela presença de um 
candidato destituído de um mínimo de ética. Foi e soube tecer alianças, obtendo 
estrondosa vitória”. 

Tancredo, doente, é internado num hospital na véspera da posse. O futuro mi-
nistro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, escolhido por Tancredo, afirma que 
o vice deve tomar posse. Ulysses Guimarães, presidente da Câmara dos Deputados, 
seria o segundo na linha de sucessão, mas concorda com a posse de Sarney. O assun-
to é levado ao ministro Leitão de Abreu, que aceita a interpretação do texto constitu-
cional feita pelo general Leônidas. O general Figueiredo jamais a aceitaria. Para ele, 
Sarney tinha se transformado em desafeto ao deixar o PDS.
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JBalanço da ditadura
José Murilo de Carvalho faz uma avaliação do regime militar do ponto de vista da 

construção da cidadania:
“Houve retrocessos claros, houve avanços também claros, a partir de 1974, e houve 

situações ambíguas. Comecemos pela relação entre direitos sociais e políticos. Nesse 
ponto os governos militares repetiram a tática do Estado Novo: ampliaram os direitos 
sociais, ao mesmo tempo em que restringiam os direitos políticos. 

O período democrático entre 1945 e 1964 se caracteriza pelo oposto: ampliação dos 
direitos políticos e paralisação, ou avanço lento, dos direitos sociais. Pode-se dizer que o 
autoritarismo brasileiro pós-30 sempre procurou compensar a falta de liberdade política 
com o paternalismo social”.

Os avanços nos direitos sociais e a retomada dos direitos políticos não resultaram, 
no entanto, em avanços dos direitos civis, diz Carvalho. “Pelo contrário, foram eles os 
que mais sofreram durante os governos militares. O habeas corpus foi suspenso para cri-
mes políticos, deixando os cidadãos indefesos nas mãos dos agentes de segurança. 

Civil no poder: 

eleito presidente 

pelo colégio 

eleitoral, Tancredo 

Neves morre antes 

de assumir e 

cede o posto para 

José Sarney
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A privacidade do lar e o segredo da correspondência eram violados impunemen-
te. Prisões eram feitas sem mandado judicial, os presos eram mantidos isolados e 
incomunicáveis, sem direito a defesa. Pior ainda: eram submetidos a torturas siste-
máticas por métodos bárbaros que não raro levavam à morte da vítima. A liberdade 
de pensamento era cerceada pela censura prévia à mídia e às manifestações artísticas, 
e, nas universidades, pela aposentadoria e cassação de professores e pela proibição de 
atividades políticas estudantis.

O poder judiciário, em tese o garantidor dos direitos civis, foi repetidamente 
humilhado. Ministros do Supremo Tribunal foram aposentados e tiveram seus di-
reitos políticos cassados. Outros não fizeram honra à instituição, colaborando com 
o arbítrio. O número de ministros foi aumentado para dar maioria aos partidários 
do governo. Além disso, a legislação de exceção, como o AI-5, suspendeu a revisão 
judicial dos atos do governo, impedindo os recursos aos tribunais.

Como conseqüência da abertura, esses direitos foram restituídos, mas continua-
ram beneficiando apenas parcelas reduzidas da população, os mais ricos e os mais 
educados. A maioria continua fora do alcance da proteção das leis e dos tribunais”.

Prossegue o historiador:
“A forte urbanização favoreceu os direitos políticos, mas levou à formação de me-

trópoles com grande concentração de populações marginalizadas. Essas populações 
eram privadas de serviços urbanos e também de serviços de segurança e de justiça. 
Suas reivindicações, veiculadas pelas associações de moradores, tinham mais êxito 
quando se tratava de serviços urbanos do que de proteção de seus direitos civis. 

As polícias militares, encarregadas do policiamento ostensivo, tinham sido colo-
cadas sob o comando do Exército durante os governos militares e foram usadas para 
o combate às guerrilhas rurais e urbanas. Tornaram-se completamente inadequadas, 
pela filosofia e pelas táticas adotadas, para proteger o cidadão e respeitar seus direi-
tos, pois só viam inimigos a combater. A polícia tornou-se, ela própria, um inimigo 
a ser temido em vez de um aliado a ser respeitado”. 

Bolívar Lamounier preocupa-se sobretudo com a análise do quadro político da 
ditadura. Para ele, “o reexame do regime militar de 1964-1985 deve começar por esta 
questão-chave: quais elementos da vida política brasileira terão facilitado, e quais 
terão dificultado o retorno ao regime civil e democrático?”

Crucial, pelo lado positivo, sustenta Lamounier, foi os governos militares terem 

CAPITULOS_1 a 7_Pantone452.indd   179 22.09.09   22:49:03



Justiça no B rasil   200 Anos de História    195

evitado a ruptura completa com o precedente regime representativo. “Suspenderam 
as eleições diretas para a presidência da República e, mais tarde, também para os go-
vernos estaduais e principais prefeituras; mas mantiveram a exigência de legitimação 
democrática para tais cargos, por meio de eleição indireta – pelo Congresso ou pelas 
assembléias estaduais, conforme o caso”.

Assim, prossegue o cientista político, conservaram as casas legislativas e os respec-
tivos calendários eleitorais. “Não ignoro nem subestimo as manipulações, restrições e 
intimidações que pesaram continuamente sobre as eleições do período, mas insisto na 
importância desse fio de continuidade constitucional para a compreensão da dinâmica 
do regime. No tocante à popularização da democracia como valor, a luta pelo retorno 
ao regime civil foi sem dúvida o grande divisor de águas na história brasileira.”
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