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A experiência democrática dos últimos anos levou à crescente presença popular nas ins-
tituições públicas, tendência que já se pronunciava desde a elaboração da Constituição 
Federal de 1988, que contou com expressiva participação social. Politicamente atuante, 
o cidadão brasileiro está a cada dia mais interessado em conhecer os fatos e personagens 
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foi e continua a ser – ao lado do povo – protagonista dessas mudanças, não poderia dei-
xar de corresponder a essa louvável manifestação de exercício da cidadania.

Criada em 1977 com o objetivo de enaltecer grandes nomes do Legislativo, a série Perfis 
Parlamentares resgata a atuação marcante de representantes de toda a história de nosso 
Parlamento, do período imperial e dos anos de República. Nos últimos anos, a série pas-
sou por profundas mudanças, na forma e no conteúdo, a fim de dotar os volumes oficiais 
de uma feição mais atual e tornar a leitura mais atraente. A Câmara dos Deputados bus-
ca, assim, homenagear a figura de eminentes tribunos por suas contribuições históricas 
à democracia e ao mesmo tempo atender os anseios do crescente público leitor, que vem 
demonstrando interesse inédito pela história parlamentar brasileira. 

Nos 54 anos de uma vida intensa, 
Dante Martins de Oliveira foi en-

genheiro, deputado estadual, deputado 
federal, prefeito de Cuiabá, ministro de 
Estado e governador de Mato Grosso.

Ao longo dessa trajetória, ele deu inú-
meros exemplos de honradez pessoal, 
participação entusiástica, coragem cívi-
ca e empreendedorismo administrativo, 
que a sociedade brasileira admirou e o 
povo mato-grossense reconheceu por 
meio de apoio frequente e maciço nas 
urnas.

Esta obra, composta de ensaio bio-
gráfico e coletânea de discursos parla-
mentares, tem o objetivo de contribuir 
para a compreensão de por que e como 
a iniciativa do “Homem das Diretas-
já!” desencadeou o maior movimento 
de massas da história brasileira, im-
pulsionando decisivamente o processo 
de redemocratização do país.
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Para a eterna Juventude Brasa, de Cuiabá,
com quem Dante de Oliveira aprendeu a amar 

o espírito libertário e solidário dos anos 60 – 
vivência que carregaria até o fim na sua mochila de 

caminhante da democracia.
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Apresentação

Dante de Oliveira esteve na Câmara dos Deputados representando o 
Mato Grosso por apenas uma legislatura (1983-1986), mas sua presença 
foi marcante a ponto de eternizá-lo como um dos políticos brasileiros 
mais honrados, influentes e atuantes nas causas populares. Naqueles 
anos, o Congresso Nacional assumiu, com efervescência, sua função de 
arena livre de debates das grandes questões nacionais, e o tema que per-
meava os trabalhos do Legislativo era a abertura democrática do país.

Por se tratar do autor da Proposta de Emenda à Constituição so-
bre a retomada das eleições diretas para presidente e vice-presidente da 
República, apresentada no início do mandato, em 1983, o nome Dante 
de Oliveira ficou arraigado ao movimento Diretas-já.

A derrota sofrida na votação da proposição, entretanto, não tirou 
dele a vontade de continuar defendendo seus ideais democráticos e de 
se posicionar como em uma trincheira, no Parlamento, na luta pela re-
tomada do direito ao voto dos brasileiros.

Neste volume, o leitor encontrará registros históricos e de inesti-
mável importância política das duras palavras proferidas por Dante de 
Oliveira contra o governo da época, além de pronunciamentos contun-
dentes em defesa da democracia, do Estado de direito e da classe traba-
lhadora menos favorecida, em especial, a do campo.

A vocação política de Dante de Oliveira começou a dar sinais 
vigorosos no início da década de 1970, quando se envolveu com 
a militância estudantil, em reuniões clandestinas, e se juntou ao 
Movimento Revolucionário Oito de Outubro (MR-8), no Rio de 
Janeiro, onde cursou engenharia civil. Dentro da organização política 
do MR-8, encarregou-se das mobilizações dos estudantes universitá-
rios, em uma fase em que o MR-8 já havia abandonado a luta armada 
e buscava a retomada das liberdades democráticas por meio de ações 
políticas de frentes populares.

Filiado ao MDB, concorreu, sem êxito, a um cargo de vereador, em 
Cuiabá, em 1976. Dois anos depois, elegeu-se deputado estadual. Foi, 
no entanto, na Câmara dos Deputados, para a qual foi eleito pelo PMDB 



aPreSentação

em 1982, que conquistou notoriedade nacional e apreço do povo mato-
grossense, que o conduziria, posteriormente, à Prefeitura de Cuiabá 
(1986-1989 e 1993-1994) e a mandatos sucessivos como governador do 
seu estado (1995-1998 e 1999-2002). Partidariamente, militou também 
no PDT e no PSDB.

Percorrendo a biografia do idealista Dante de Oliveira, a série Perfis 
Parlamentares desvenda, neste volume, por meio de narrativa envolven-
te, contextualizações bem estruturadas, entrevistas reveladoras e trans-
crições de discursos emblemáticos, a trajetória pessoal de um grande 
líder. Com este livro, a Câmara dos Deputados prestigia uma figura que 
enriqueceu a história da instituição ao mesmo tempo que oferece ao 
leitor a oportunidade de conhecer – ou rememorar – a sucessão de fatos, 
as opiniões e o espírito público que marcaram a vida de um dos princi-
pais personagens da luta pela consolidação democrática brasileira.

Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
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Infância e adolescência 
em Cuiabá1

A história faz parte do anedotário familiar e é aqui relatada pelo 
arquiteto Aluísio Arruda, primo e amigo de Dante de Oliveira desde 
a infância:

“O Dante sempre, desde pequeno, gostou de conviver no meio de 
muita gente, conversando, rindo, brincando, fazendo barulho. Uma 
vez, ele era bebê, tinha entre um e dois anos, ainda na primeira casa 
da família, na Treze de Junho, ele no berço, no quarto, e o pessoal 
todo na sala. Ele ouviu as vozes e não teve dúvida: foi jogando o cor-
po pra frente, impulsionando o berço, empurrando, empurrando 
até a sala. Não admitia ficar sozinho, queria participar.”2

O tempo passou, e o menino cuiabano que gostava de participar e 
não queria ficar só tomou uma iniciativa que levaria milhões de bra-
sileiros, cheios de esperança e de alegria, a encherem as ruas, praças e 
avenidas de todo o país, no que historiadores e analistas consideram o 
maior e mais importante movimento cívico-político do Brasil de todos 
os tempos. Como logo se verá, o amor à política, arte de associar as pes-
soas para a construção do bem comum, já fazia parte da família.

Nelson Rodrigues ensina: “O menino está enterrado no homem, 
como sapo em terreiro de macumba”.

Raízes familiares

Dante Martins de Oliveira nasceu em Cuiabá, no dia 6 de feverei-
ro de 1952. O pai, Sebastião de Oliveira (1915-2004), mais conhecido 
como Dr. Paraná, era advogado, jornalista e militante local da União 

1 Esclarecimento: na ausência de observação em contrário nas notas de rodapé, todos os dados 
biográficos de pessoas referidas no corpo do texto desta obra – a exemplo de datas de nascimento 
e morte – foram extraídos de verbetes da versão eletrônica do Dicionário Histórico-Biográfico Bra-
sileiro, do Centro de Pesquisa e Documentação da História Contemporânea do Brasil, da Fundação 
Getúlio Vargas – CPDOC/FGV –, acessível em www.fgv.br/CPDOC/BUSCA.

2 Entrevista de Aluísio Arruda ao autor, em Cuiabá, em 27 de agosto de 2010.
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Democrática Nacional (UDN), sob cuja legenda chegara a ser eleito 
deputado estadual durante a redemocratização pós-derrubada da dita-
dura do Estado Novo, de Getúlio Vargas, tendo sido cossignatário da 
constituição mato-grossense de 1947. Foi procurador do Tribunal de 
Contas do Estado de Mato Grosso de 1952 a 1969, quando se aposentou. 

Ninguém na família sabe explicar ao certo a origem do apelido. Mas, 
Aluísio arrisca:

“Não consegui outra pessoa para confirmar, mas dizem que, 
na cidade natal de tio Sebastião [Santo Antônio de Leverger, antiga 
Santo Antônio do Rio Abaixo, Mato Grosso], existia um chefe de po-
lícia muito severo, que não dava moleza, castigava mesmo e era co-
nhecido como Paraná. Bem, quando jovem, o pai do Dante era muito 
briguento, batia na molecada e aí acabou herdando o apelido.”3 

Os avós paternos de Dante eram Bernardo Antônio de Oliveira e 
Alceste Ferraz de Oliveira, que, além de Sebastião, tiveram Corsina, José 
Gentil, Maria Cândida, Ana, Stela e Antônio. No seu derradeiro par-
to, Alceste morreu com a criança. Do segundo casamento de Bernardo, 
com Hilda Trouy, nasceram Geraldo e José.

Depois de estudar em Cuiabá, o pai de Dante foi morar no Rio de 
Janeiro, então capital federal, onde se formou em Ciências Jurídicas e 
Sociais (Direito) pela antiga Universidade do Brasil, hoje Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em dezembro de 1937. Paraná era, ago-
ra, Dr. Paraná. Voltou para Cuiabá para trabalhar como advogado e for-
mar uma família. Casou-se em 1942, em Poconé, no interior do estado.

Sebastião de Oliveira – Dr. Paraná – morreu em 2004, aos 89 anos, 
em consequência de um tombo.

A mãe de Dante, Maria Benedita Martins de Oliveira, viva e lúcida 
nos seus 90 anos, nasceu em Cuiabá, filha de Luiz de Arruda Martins e 
Francisca Figueiredo Arruda Martins, que também tiveram José, Ana 
Maria, Terezinha, João e Luís Leônidas. Pouco depois do nascimento de 
Maria Benedita, a família se mudou para Poconé, terra do pai e cidade 
natal dos demais irmãos.

3 Entrevista de Aluísio Arruda ao autor, em Cuiabá, em 27 de agosto de 2010. Puxando um pouco 
mais pela memória, o entrevistado acrescenta que “tem também uma segunda versão: na in-
fância, em Santo Antônio, ele teve um amigo que era do estado do Paraná, e aí começou a ser 
chamado assim”.
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O avô materno de Dante tinha um armazém em Poconé, aonde as 
mercadorias, vindas de outras partes do país, chegavam em carro de 
boi para seguirem de barco até Cuiabá. Sua mulher, Francisca, carinho-
samente conhecida em Poconé como Professora Chiquinha, deu seu 
nome ao trecho de rodovia que hoje une Poconé a Porto Cercado. 

Tia materna de Dante, a historiadora, professora aposentada da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e ex-freira Teresinha 
Arruda Martins influenciou as primeiras opções políticas do sobrinho. 
Hoje em dia, passa metade do ano na sua residência em Havana, com o 
segundo marido, oficial da reserva do exército cubano, e a outra metade 
em Cuiabá, na casa da irmã Maria Benedita.

Dante de Oliveira foi o quinto de sete irmãos: Bernardo Antônio 
(advogado, nascido em 1943 e morto em 1972, em um acidente de bar-
co), Iolanda (também advogada, nascida em 1944), Armando (enge-
nheiro elétrico e empresário, 1947), Lúcia (contadora, 1949), Inês (en-
genheira civil, como Dante, 1945; secretária estadual de Planejamento 
na gestão do irmão, entre outros cargos de confiança ocupados durante 
os mandatos de Dante à prefeitura de Cuiabá e ao governo de Mato 
Grosso) e Eneida (administradora de empresas, 1956).

Ainda durante a primeira infância de Dante, a família mudou-se 
para a casa em frente à antiga Praça de Santa Rita, agora Praça Rachid 
Jauly, onde a mãe mora até hoje.4

Infância: primeiros estudos

No início dos anos 50, a velha Praça de Santa Rita arranhava os li-
mites da cidade. Um pouco além, na zona rural, havia a floresta e as cla-
reiras, onde, depois da chuvarada, os moleques se reuniam para pescar 
lambari nas poças, bater bola e se sujar de barro na maior alegria.

Cuiabá, naquele tempo (por volta de 1955), tinha 55 mil habitantes, 
dez vezes menos que os 550,5 mil estimados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) em 2009.

No tempo que Dante começou a estudar, ainda faltavam mais de 
10 anos para a explosão da bomba demográfica brasileira e do inchaço 
dos principais centros urbanos causado pelo êxodo rural. Frequentados 

4 A fonte para as informações genealógicas é Aluísio Arruda, em entrevista ao autor, em Cuiabá, em 
27 de agosto de 2010.
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quase exclusivamente por meninos e meninas das classes média e média 
alta, aos cuidados de professoras normalistas da mesma origem social 
dos seus pupilos, os educandários públicos em muitas capitais eram 
considerados modelos de qualidade pedagógica.

Dante cursou o antigo primário (equivalente à primeira etapa, de 
quatro anos, do atual ensino fundamental) na escola-modelo Barão de 
Melgaço, onde ingressou um ano depois dos irmãos gêmeos Guilherme 
Frederico (o Nane) e Frederico Guilherme Müller (o Ito), amigos de 
meninice e juventude que viriam a ocupar postos importantes de suas 
administrações, acompanhando-o nos períodos em que ele foi prefeito 
de Cuiabá, ministro da Reforma Agrária e governador de Mato Grosso. 
Guilherme e Frederico nasceram no seio de uma das estirpes mais fa-
mosas da política mato-grossense. O tio Filinto Müller (1900-1973) era 
filho de Fenelon Müller, antigo prefeito de Cuiabá, cargo depois ocupa-
do pelo seu irmão, também Fenelon, nomeado interventor no estado 
em 1935. Durante os oito anos da ditadura do Estado Novo, de Getúlio 
Vargas (1937-1945), outro irmão, Júlio Müller, viria a exercer a mesma 
interventoria. Filinto acompanhara de perto e com simpatia os levantes 
tenentistas que abalaram a ordem oligárquica da República Velha na 
década de 1920 como segundo-tenente do 1º Regimento de Artilharia 
Montada (1º RAM), com sede no Rio, tendo sido preso por cinco 
meses, sob a acusação de participar dos preparativos da Revolta dos 
Dezoito do Forte, de julho de 1922, em Copacabana. Alguns anos e 
muitas lutas políticas depois, Filinto Müller se tornaria o temido chefe 
de polícia do Distrito Federal, de 1933 até 1942. Com a democrati-
zação, foi um dos fundadores do Partido Social Democrático (PSD), 
cuja cúpula era formada, principalmente, por oligarcas rurais e ex-
interventores nos estados durante a primeira Era Vargas (1930-1945). 
Quatro vezes senador, no último mandato chegou a exercer, ao mesmo 
tempo, a presidência do partido de apoio ao regime militar instaura-
do em 1964, a Aliança Renovadora Nacional (Arena), a liderança do 
governo e a presidência do Senado. Morreu no exercício do mandato, 
vítima de desastre aéreo em Paris.

O pai dos gêmeos, Gastão Müller (1924-1996), advogado e profes-
sor de história, era sobrinho de Filinto e foi deputado federal, depois 
senador escolhido indiretamente (ou, como se dizia, “biônico”, posição 
criada pelo Pacote de Abril, de 1977, durante o governo Geisel, e que 
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vigoraria até 1987. O termo biônico foi consagrado pela crônica política 
dos anos 70 e 80).

 Economista e atual secretário de Finanças da prefeitura de Cuiabá, 
Nane Müller recorda:

“Morávamos na Rua Antônio Maria, e a família do Dante, ali 
perto, na Praça Santa Rita. Nossas famílias eram adversárias na polí-
tica e vizinhas de bairro: o Dr. Paraná, na UDN; papai e os meus tios, 
no PSD. Mas, mesmo separadas pela política, as famílias conviviam 
bem socialmente, até porque a elite de Cuiabá era muito pequena, e se 
elas não se falassem não haveria bailes, por falta de quem convidar.”5

Dante cursou o ginasial – etapa seguinte ao primário, com quatro 
anos de duração, equivalente às atuais séries quinta a nona do ensino 
fundamental – no Ginásio Brasil, pertencente a Gastão Müller em so-
ciedade com o professor Cesário Neto, parente da mãe de Dante e até 
hoje vivo, com cerca de cem anos de idade. (“Muito lúcido e sadio”, faz 
questão de frisar dona Maria Benedita.)6 No curso científico – corres-
pondente ao atual ensino médio –, enquanto Nane e Ito foram para o 
Colégio Estadual, antigo e tradicional Liceu Cuiabano, hoje Colégio 
Estadual Maria Arruda Müller, Dante foi para o Salesiano, agora mais 
conhecido como Colégio São Gonçalo.

Os esportes, é claro, ocupavam um lugar importante na vida daque-
les garotos. A lembrança é de Ito Müller, hoje engenheiro sanitarista, 
professor da UFMT e consultor ambiental:

“A gente sempre gostou muito de esporte. Meu irmão e eu joga-
mos tênis até hoje, e o Guilherme chegou a ser goleiro na seleção 
universitária de futebol de Brasília. O Dante também gostava... gos-
tava de todos os esportes. Mas era um cara desajeitado, alto demais. 
Não jogava bem, mas gostava, sempre gostou.”7

5 Entrevista de Guilherme Müller ao autor, em Cuiabá, em 26 de agosto de 2010.
6 Entrevista da mãe de Dante, Maria Benedita Martins de Oliveira, ao autor, em Cuiabá, em 27 de 

agosto de 2010.
7 Entrevista de Frederico Müller ao autor, em Cuiabá, em 27 de agosto de 2010.
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Uma adolescência em brasa

A adolescência é tempo de grandes e pequenas mudanças, portan-
to de crise. No menino, a voz desafina, as espinhas se espalham pelo 
rosto e os sinais de carinho e preocupação dos mais velhos passam a 
ser encarados com impaciência pelo garoto, que oscila entre anseio e 
medo da liberdade.

Daí por que esse é, também, o tempo da amizade, do gregarismo e, 
muitas vezes, do primeiro amor. O grupo de amigos e amigas aproxi-
madamente da mesma idade se refugiam na companhia recíproca para 
compartilhar alegrias, falar e rir do mundo adulto e enfrentar as insegu-
ranças que são de todos e de cada um.

No caso de Dante, esse refúgio, verdadeiro “shangri-lá” de sociabili-
dade, se chamava Juventude Brasa.

Inicialmente, esse era o nome de um jornalzinho mimeografado, 
com poucas páginas, de circulação dominical e para lá de restrita.

Não demorou, porém, para que esse título grudasse e permanecesse 
grudado até hoje na identidade coletiva daqueles rapazes e moças que 
o editavam e que hoje, senhores e senhoras já entrados na sua sexta dé-
cada de vida, reencontram-se, às vezes, para reviver aquele tempo feliz, 
despreocupado.

Um dos que participam mais entusiasticamente desse exercício 
coletivo de reminiscência é o hoje procurador de Justiça do estado de 
Mato Grosso José Floriano Nunes Dias, ou simplesmente Floriano para 
os contemporâneos e amigos:

“O jornal foi fundado no dia 2 de agosto de 1966 e circulou 
pela primeira vez na manhã de 7 de agosto, domingo, durante uma 
‘brincadeira dançante’ na casa da Maria Costa e Silva.

O primeiro número foi passado do mimeógrafo a álcool para o 
papel ofício. Por isso, as letras ficaram meio roxas. 

O último da turma a receber seu exemplar fui eu, por ser o 
‘Personagem da Semana’. Essa primeira edição foi levada para a fes-
ta pela diretora do jornal e dona da ideia, Daisy Herani, que cobrou 
Cr$ 50,00 (cinquenta cruzeiros) por exemplar.

Além da Daisy, a diretoria do jornal era composta pelo subdiretor, 
Sylvio Hans Hann; pelo secretário-geral, Wilson Carneiro Ramos; e 
pelo redator-chefe, o saudoso Adônis Costa Macedo, já falecido.
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O Juventude Brasa foi concebido com algumas colunas que per-
maneceram, tais como ‘Nosso Personagem da Semana’, ‘Fofocas da 
Candinha’, ‘Agência de Notícias Plic-Ploc’ e ‘Filme da Semana’, entre 
outras, todas elas servindo de pretexto a alusões jocosas aos mem-
bros do grupo. Pura gozação.

Depois de mim, vieram outros personagens da semana: o Anildo 
[Anildo Lima Barros, depois prefeito de Cuiabá, no período de 
1977-1982], o Wilson [Wilson Carneiro Ramos], o Geraldinho 
[Geraldo Loiola], o Beto Hernani [José Guilherme Hernani Alves], 
o MM [Mário Márcio], o Poncé, a Márcia [Márcia Pereira, ou 
Márcia 250, assim conhecida por ter conquistado, em 1969, o título 
de Rainha dos 250 Anos de Cuiabá, no concurso de misses realiza-
do como parte das comemorações do aniversário de fundação da 
capital], o Sylvio [Sylvio Hans Hann], o Júlio Cândia, o Adalberto 
[Adalberto Carvalho de Almeida, mais conhecido como Lebrinha], 
o Renatinho [Renato Pimenta], o Aluísio [Aluísio Arruda, primo 
de Dante, apelidado de Macaco], o Nelson [Nelson Luiz Rondon], 
o J. Batista [João Batista Epaminondas Malhado] e, é claro, o Dante 
de Oliveira.

Devido ao sucesso da primeira edição, a segunda, que circulou 
no domingo posterior, já saiu modificada, e o preço subiu para 
Cr$ 100,00 (cem cruzeiros). Para melhorar ainda mais a aparência 
do jornal, a terceira edição saiu com um cabeçalho impresso pela 
Gráfica União, de propriedade do meu pai, João Nunes Dias. A par-
tir daí, eu passei a ser o redator-chefe.

Da décima edição em diante, a equipe incluiu o Dante como pri-
meiro-secretário e a Beth Herani como segunda-secretária.

O jornal se baseava em fatos jocosos que ocorriam principal-
mente conosco durante a semana. A redação ficava em um quar-
to da casa de dona Maria Nazareth Hann, mãe de Sylvio, na Rua 
Antônio Maria, quase esquina com a Dom Bosco. Era datilografado 
em papel-estêncil e, no sábado, levado pela equipe até o Senac do 
porto de Cuiabá, para ser rodado. Ficava guardado a sete chaves até 
começar a circular, nas noites de domingo, no Bamboliche, na anti-
ga Praça Santa Rita, ou no Bar do Beto, na Avenida Getúlio Vargas, 
pontos de encontro do Juventude Brasa.
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Em sua primeira etapa, foi publicado 16 vezes, entre 7 de agosto 
de 1966 e 1º de janeiro de 1967. A partir daí, muitos mudaram de 
Cuiabá para cursar faculdade fora.

Depois vieram as ‘edições comemorativas’ marcando reencon-
tros da turma já adulta: 1980, 1982, 1986, 1999 (duas edições), 2000 
e 2003. O Juventude Brasa, até hoje, nunca perdeu o seu espírito 
infantojuvenil inicial.

O que insistimos em chamar de jornal foi, para todos nós, uma 
fantástica brincadeira que deixou saudade.”8

Durante certo tempo, o Juventude Brasa viu surgir e sumir um can-
didato a concorrente: O Clarim, nome inspirado no famoso diário ar-
gentino, iniciativa de Nane e Ito Müller e alguns amigos, como Vítor 
Cândia. É Ito quem rememora:

“A começar pelo nome, O Clarim tinha uma proposta mais inte-
lectualizada... reportagens sobre história, literatura. Era mimeogra-
fado no Coração de Jesus, o ‘colégio das irmãs’. A distribuição era 
feita nos fins de semana e nos mesmos pontos jovens que o pessoal 
do Juventude Brasa frequentava: boliche, clube, barzinhos.”9

 João Batista Malhado, engenheiro de telecomunicações aposentado 
da Embratel, saboreia a lembrança: “O nosso jornal, o JB, como cha-
mávamos, era mais humor, fofoca, gozação. Com um público daquela 
idade, o pessoal d’O Clarim não tinha como competir com a gente”.10

Entretanto, o Clube Dom Bosco era espaço ecumênico em que to-
dos aqueles jovens se uniam pela dança, balançando ao som dos discos 
dos Beatles, dos Rolling Stones, de Roberto Carlos e seus parceiros da 
Jovem Guarda, movimento musical cujo grito de guerra – “É uma brasa, 
mora!” – certamente determinou a escolha do nome para o jornalzinho 
dos amigos de Dante.

8 Documento redigido por José Floriano Nunes Dias e por ele gentilmente cedido ao autor, em 
fotocópia, na Chapada dos Guimarães (MT) em 28 de agosto de 2010.

9 Entrevista de Frederico Müller ao autor, em Cuiabá, em 27 de agosto de 2010.
10 Entrevista de João Batista Epaminondas Malhado ao autor, na Chapada dos Guimarães (MT), em 

28 de agosto de 2010.
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Discotecário do grupo, desde então até hoje, Malhado recorda que 
os bailes do Dom Bosco também eram animados ao vivo pela “prata da 
casa”, a banda cuiabana Jacildo & Seus Rapazes (formação: Jacildo de 
Jesus, Neurozito Barbosa, Juarez Silva, Hélio Japonês, João Bolinha e 
Lowny Formiga), que chegou a gravar o LP Lenha, brasa e bronca, em 
1966, pela Discos Musicais Califórnia, em São Paulo, transposto para CD 
em 2001. À exceção de Day tripper, de John Lennon e Paul McCartney, 
todas as faixas são do conjunto, ou melhor, do próprio Jacildo: Malu; 
Understand You; São Paulo parou; My black cat; Será que o amor é assim? 
(com Neurozito); Porque eu amo só você; Doido por amor; Tarzan, rei 
dos macacos; Musiconia (com Juarez) e Cantada.11

Na idade, Dante era alguns anos mais jovem que a média do 
Juventude Brasa, mas, muito alto – atingiria 1,90m quando adulto –, 
chegava a passar por mais velho. Floriano resgata episódio ocorrido em 
um baile no interior: “O porteiro queria nos barrar por sermos meno-
res de idade, mas acabou cedendo às nossas súplicas, com uma condi-
ção. Disse: “Vocês podem entrar, mas o grandão aí [apontando para o 
Dante] se responsabiliza e toma conta da turma!”.12

11 Informações contidas na capa do exemplar do CD gentilmente presenteado ao autor pelos vete-
ranos do Juventude Brasa na Chapada dos Guimarães (MT) em 28 de agosto de 2010.

12 Entrevista de José Floriano Nunes Dias ao autor, na Chapada dos Guimarães (MT), em 28 de agosto 
de 2010.
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No Rio: estudante 
universitário e militante 
semiclandestino

Cuiabá-Rio: uma tradicional conexão universitária

Até os anos 70, época da criação e subsequente expansão da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), a maioria das famílias 
cuiabanas que queria e podia dar uma formação superior aos seus fi-
lhos era obrigada a mandá-los estudar fora de Mato Grosso, especial-
mente no Rio de Janeiro, capital federal até 1960, ano da inauguração 
de Brasília. Na Cidade Maravilhosa, sobretudo no trecho da Zona Sul 
que se estende do Catete/Flamengo até Copacabana, eram numerosas 
as pensões e repúblicas habitadas por esses jovens. A Associação Mato-
Grossense de Estudantes do Rio de Janeiro (AME), durante as décadas 
de 40 e 50, era, em grande medida, sustentada por dotações do governo 
estadual e se destacava não apenas como entidade assistencial, cultural e 
recreativa, mas também como núcleo preparatório de futuras lideranças 
políticas, que, em animadas campanhas, disputavam periodicamente a 
presidência da entidade. Entre os homens públicos mato-grossenses de 
várias gerações que cumpriram esse roteiro, destacam-se os nomes de 
Fernando Corrêa da Costa (1903-1987), ex-governador e ex-senador 
(por dois mandatos), que, em 1926, formou-se em medicina no Rio 
de Janeiro; Roberto de Oliveira Campos (1917-2001), antigo se-
minarista, depois diplomata formado pelo Itamaraty, economista, 
ex-ministro de Estado, escritor, ex-senador por Mato Grosso e ex-
deputado federal pelo Rio de Janeiro; e Márcio Panoff de Lacerda, 
formado em Direito pela UFRJ, em 1974, ex-deputado federal, ex-
senador, vice-governador no governo Dante de Oliveira em seu pri-
meiro mandato (1995-1998), além, é claro, do Dr. Paraná, como já se 
viu anteriormente.
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Rio/68 e o “golpe dentro do golpe”

O Rio de Janeiro já não era mais a capital da República havia uma 
década quando Dante lá chegou, em 1970, aprovado no vestibular para 
o curso de Engenharia Civil da UFRJ.

Não tardou para que ele tivesse de dividir seu tempo entre as aulas 
na Ilha do Fundão e as enfumaçadas, intermináveis reuniões em minús-
culos apartamentos dos grupos, tendências e facções que militavam na 
política estudantil. Esta era uma atividade considerada perigosa por-
que, perseguida pelo regime militar desde o início, foi por ele defini-
tivamente proscrita desde a decretação do tristemente famoso Ato 
Institucional nº 5 (AI-5), de 13 de dezembro de 1968.

Em grande medida, o ato fora uma resposta autoritária do governo 
presidido pelo marechal Arthur da Costa e Silva (1967-1969) – o segun-
do presidente do regime militar inaugurado pelo golpe de 31 de mar-
ço/1° de abril de 1964 – contra as crescentes manifestações estudantis 
detonadas a partir de março de 1968, quando um humilde secundarista, 
Edson Luís de Lima Souto, foi morto pela polícia durante um protesto 
no restaurante universitário do Calabouço, no centro do Rio. O funeral 
de Edson Luís, no final daquele mês, levou cerca de 50 mil pessoas em 
passeata às ruas da cidade, desencadeando uma onda de greves estudan-
tis em todo o Brasil. Um confronto entre a polícia e os participantes da 
missa de sétimo dia do rapaz, na Igreja da Candelária, centro da cidade, 
resultou em 600 prisões e numerosos feridos.13 Mas, ao invés de arrefe-
cer, os protestos, liderados pela União Nacional dos Estudantes (UNE), 
recrudesceram ante a escalada repressiva do regime. 

O clima internacional na época, marcado pela revolta estudantil que, 
iniciada em maio de 1968 na França, rapidamente se espraiou para várias 
capitais europeias, e pelas manifestações contra o racismo e contra a guer-
ra do Vietnã em numerosas universidades dos Estados Unidos, também 
influiu na radicalização do movimento universitário brasileiro.

Autêntico “golpe dentro do golpe”, pelo AI-5 o presidente conferia-se 
poderes para determinar o recesso do Congresso Nacional e dos legisla-
tivos estaduais e municipais; intervir em municípios e estados; cassar 
mandatos e direitos políticos; suspender garantias individuais como o 

13  Cf. COUTO, Ronaldo Costa. Memória viva do regime militar: Brasil, 1964-1985. Rio de Janeiro: Re-
cord, 1999. p. 358.
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habeas corpus em crimes considerados de natureza política; e impor/
intensificar a censura à imprensa e aos demais meios de comunicação.

Com base no ato, em fevereiro de 1969 o presidente assinou o 
Decreto-Lei nº 477, caracterizando infrações disciplinares e punindo 
professores e estudantes universitários por suas opiniões e atitudes po-
lítico-ideológicas.

O clima de medo e revolta que isso produziu nos meios acadêmicos 
é evocado por Guilherme Müller, o Nane, estudante de Economia na 
Universidade de Brasília (UnB) àquela época:

“Havia a inquietação, a fermentação política da juventude. 
Mesmo com meu pai sendo um político que apoiava o regime, um 
parlamentar da Arena, eu, o meu irmão, muita gente, nós quería-
mos acabar com aquela ditadura. Lá em Brasília, papai me aconse-
lhava a não ir às manifestações, às assembleias da UnB (‘Você pode 
ir preso!’), mas eu não queria saber e participava.”14

A opção política encontrada por Dante naquele momento consis-
tiu em juntar-se ao clandestino Movimento Revolucionário Oito de 
Outubro (MR-8), assim chamado em honra à data da morte de Ernesto 
Che Guevara em combate contra militares bolivianos, em 1967.

Neste ponto, convém retroceder um pouco no tempo antes de avan-
çar no presente relato.

As origens do MR-8 remontavam a uma cisão no Partido Comunista 
Brasileiro (PCB) aberta por militantes cariocas, chamada Dissidência 
da Guanabara, em 1966. Dois foram os pomos dessa discórdia ideoló-
gica. No plano externo, os dissidentes rechaçavam a tese da coexistên-
cia pacífica entre blocos rivais, durante a chamada Guerra Fria, coman-
dados pelos Estados Unidos e pela União Soviética, e seu corolário, tra-
duzido na possibilidade de uma transição não violenta do capitalismo 
ao socialismo/comunismo. Quase ao mesmo tempo, no plano interno, a 
dissidência abraçou a consigna de que somente a luta armada seria capaz 
de derrubar a ditadura, em contraste com a palavra de ordem lançada 
pela direção comunista em 1967, que era por uma Assembleia Nacional 
Constituinte livre e soberana, objetivo a ser alcançado por uma ampla 

14  Entrevista de Guilherme Müller ao autor, em Cuiabá, em 26 de agosto de 2010.



1ª Parte – enSaio Biográfico24

frente formada por empresários, trabalhadores, classe média e políticos 
oposicionistas em aliança pela redemocratização do país.15

A via militarista abraçada pelos dissidentes comunistas do Rio fun-
damentava-se na sua análise (que não demoraria a provar-se equivoca-
da) da correlação de forças entre os movimentos operário e estudantil, 
de um lado, e o regime militar, de outro, resultando nos embates de 
1968, com grande desvantagem para os primeiros.

Em fevereiro e abril, operários das cidades industriais de Osasco 
(São Paulo) e Contagem (Minas Gerais), respectivamente, ocuparam 
fábricas e cruzaram os braços nas primeiras greves desde o golpe de 64. 
Em meados de julho, Osasco voltaria a ser palco de nova paralisação, 
que, dessa vez, resultou na intervenção do governo no sindicato meta-
lúrgico e na prisão de muitos entre os 15 mil grevistas.

Em junho, no Rio, a dissidência participou intensamente da orga-
nização da Passeata dos Cem Mil, realizada no dia 26, com a presença 
destacada de líderes estudantis e sindicais, intelectuais e religiosos, em 
protesto contra a morte de quatro pessoas (outras 20 feridas), dias antes, 
durante choque contra a polícia no centro da cidade, episódio conheci-
do como Sexta-Feira Sangrenta.

A escala da repressão se agravou em todo o Brasil. No mesmo dia 
que o presidente Costa e Silva sancionou lei transformando 68 muni-
cípios em áreas de segurança nacional, o Rio acompanhava a chamada 
Passeata dos Trinta Mil (4 de julho). Ainda naquele mês, também no 
Rio, com a proibição de toda e qualquer passeata, começaram a pipo-
car os chamados comícios-relâmpago; uma bomba explodiu na sede da 
Associação Brasileira de Imprensa (ABI); o líder estudantil Vladimir 
Palmeira foi preso; e outra bomba foi colocada no Teatro Opinião. No 
final do mês seguinte, os campi da UnB, em Brasília, e da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte, foram invadi-
dos por policiais. Em 3 de setembro, ocorreu o episódio que serviria 
como pretexto ao fechamento definitivo do regime: o jovem deputado 
federal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB, partido da opo-
sição tolerado pela ditadura) pelo antigo estado da Guanabara (criado 
com a transferência da capital federal para Brasília, em 1960, e extinto 
em 1974 pela sua fusão com o antigo estado do Rio de Janeiro) Márcio 

15 Cf. GORENDER, Jacob. Combate nas trevas. São Paulo: Ática, 1998.
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Moreira Alves (1936-2009, eleito em 1966) fez discurso na Câmara dos 
Deputados conclamando a população a um boicote aos festejos do Dia 
da Pátria. Em São Paulo, a 12 de outubro, uma ação do grupo Vanguarda 
Popular Revolucionária (VPR) matou o capitão do Exército americano 
Charles Chandler, suposto agente da CIA, e, em Ibiúna, no interior do 
estado, cerca de 700 jovens foram presos por realizar clandestinamente 
o 30º Congresso da UNE. Finalmente, em 12 de dezembro, a Câmara 
dos Deputados, por 216 votos contra 141, rejeitou a abertura de proces-
so para a cassação de Márcio Moreira Alves.

Foi a gota-d’água, o pretexto aguardado pela chamada linha dura 
militar já havia tempo. Depois de consultar os ministros da Marinha 
e da Aeronáutica e o Alto Comando do Exército, Costa e Silva, numa 
reunião com todo o seu ministério, no dia seguinte, no Rio, editou o 
AI-5. Imediatamente foram efetuadas várias prisões políticas, entre elas 
as do ex-presidente Juscelino Kubitschek (1902-1976, mandato: 1956-
1961) e do ex-governador da Guanabara Carlos Lacerda (1914-1977, 
mandato: 1960-1965). O Congresso Nacional foi obrigado a entrar em 
recesso, permanecendo fechado até outubro do ano seguinte, quan-
do reabriu suas portas para homologar a indicação do general Emílio 
Garrastazu Médici (1905-1985, mandato: 1969-1974) à Presidência da 
República, terceiro presidente do ciclo autoritário iniciado com o gol-
pe de 64 e sucessor da junta, formada pelos três ministros militares, 
que assumiu o poder em seguida à trombose cerebral sofrida por Costa 
e Silva, em agosto de 1969. Sucessivas levas de cassações ceifaram os 
mandatos de centenas de políticos. Embaixadores estrangeiros foram 
sequestrados por grupos armados de esquerda em troca da libertação 
de prisioneiros políticos. Tais grupos também assaltaram bancos para 
financiar a luta armada, mas se enfraqueciam a cada dia, em razão 
da repressão crescentemente organizada e também das suas próprias 
divisões e conflitos internos. A massa da população permanecia alheia 
ao seu combate. Um sistema de informação e segurança, formado por 
unidades das Forças Armadas e polícias, funcionava como máquina 
de tortura e assassinato contra esses adversários do regime. Alguns 
foram fuzilados em plena rua, como o ex-dirigente do PCB e líder da 
Aliança Libertadora Nacional (ALN) Carlos Marighella (1911-1969), 
na capital paulista.
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A organização de Marighella se havia aliado à Dissidência da 
Guanabara para o sequestro do então embaixador dos Estados Unidos, 
Charles Burke Elbrick, em setembro de 1969, no Rio, momento em que 
os dissidentes cariocas adotaram a sigla MR-8. Vale notar um compo-
nente de “guerra psicológica” nessa manobra com que os militantes da 
esquerda armada tencionavam desmoralizar as forças da repressão, 
fazendo-as crer que grupo homônimo, formado por outros antigos ele-
mentos do PCB e eliminado pela polícia no interior do Paraná, seguia 
ativo na luta contra o regime.

Em setembro de 1971, em pleno sertão da Bahia, morreu fuzilado o 
ex-capitão do Exército Carlos Lamarca (1937-1971). Depois de ter visto 
fracassar seu projeto de criação de núcleos de guerrilha rural, ele deixou 
sua Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) para ingressar no Oito, 
como a organização já era conhecida. Datou dessa época o início de um 
processo de reavaliação interna que levaria o grupo a abandonar a luta 
armada e passar a reivindicar a formação de uma frente popular como 
instrumento de combate político pelas liberdades democráticas. Daí em 
diante, o MR-8 passou a atuar dentro do MDB e do sucessor deste, o 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). No final da 
década de 70, operando em uma semiclandestinidade, o Oito lançou o 
jornal semanal Hora do Povo. Pouco tempo depois, sua direção aliou-se 
ao então vice-governador (1983-1987), depois governador (1987-1991), 
de São Paulo, Orestes Quércia.

Papos políticos à meia-voz, regados a chope e Steinhäger

Foi na etapa de redirecionamento estratégico do MR-8 que Dante 
se uniu a ele, no Rio, assumindo tarefas ligadas à mobilização e organi-
zação dos estudantes universitários. No testemunho, uma vez mais, do 
seu amigo e depois colaborador em várias experiências administrativas 
Frederico Müller (Ito), a militância de Dante se desenvolvia em uma 
semiclandestinidade, paralela às obrigações de estudante.

“Em 1974, eu também morava no Rio, cursando pós-graduação 
em Saneamento na Fiocruz [Fundação Instituto Oswaldo Cruz, 
em Manguinhos, zona norte da cidade], e costumava me encon-
trar com Dante nos fins de semana. Era num boteco em Ipanema. 
A gente conversava e bebia. Ele gostava de chope com Steinhäger. 
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Naquela época, ele andava meio clandestino, numas reuniões com 
o pessoal do MR-8.”16

Neste ponto, o entrevistado menciona um amigo de Dante que se 
manteria próximo dele ao longo de praticamente toda a sua trajetória 
política, tendo atuado como secretário de Saúde nos seus mandatos de 
prefeito e governador: o então estudante de medicina e militante de es-
querda Júlio Müller, descendente rebelde da conservadora oligarquia 
mato-grossense. Era sobrinho de ninguém menos que o já referido 
Filinto Müller.

“Politicamente, ele foi muito influenciado pelo Júlio, que era mais 
velho, mais experiente, militava [havia] mais tempo que ele. Chegou 
um momento [em] que o Júlio Müller, para não ser preso, torturado 
e morto, precisou se exilar. Foi para o Chile. Entrou depois algumas 
vezes clandestinamente no Brasil, pela fronteira com o Paraguai, para 
rever a família, alguns amigos e tal. Até um dia que não deu mais para 
ele entrar, e acabou retornando somente com a anistia, em 79.”17

Em 1976, Dante obteve seu diploma de engenheiro civil e imedia-
tamente voltou para Cuiabá, levando, na cabeça, um projeto político 
ainda em botão; no coração, um desejo de trabalhar para e com o povo, 
destilado a partir da militância de esquerda; e, na bagagem, algumas 
técnicas de mobilização popular que essa mesma militância lhe havia 
ensinado, mas que ainda eram desconhecidas no ambiente tradiciona-
lista e hierárquico da política mato-grossense.

16  Entrevista de Frederico Müller ao autor, em Cuiabá, em 27 de agosto de 2010.
17  Idem.



1ª Parte – enSaio Biográfico28

Estreia na política: o 
caminho da participação

Gemada, uma fugaz experiência empresarial

A volta de Dante ao lar da família, em Cuiabá, em 1976, foi marcada 
inicialmente pela insegurança que acomete quase todo jovem profissional 
recém-formado ao olhar para o diploma (no seu caso, de engenheiro civil) 
e perguntar: “E agora?”.

A princípio, a resposta parecia bem convencional: abrir uma peque-
na firma de projetos e obras.

O arquiteto Aluísio Arruda, sempre presente nesse e em muitos ou-
tros momentos – passados e futuros – da vida do primo, fala daquele 
período de incerteza com bom humor:

“O Geraldinho Loiola (outro arquiteto, amigo da época do 
Juventude Brasa), eu, que tinha o apelido de Macaco, e o Dante re-
solvemos nos unir e montar uma sociedade para construir e, de-
pois, vender casas. Por causa das nossas iniciais, nós e os amigos, 
de gozação, passamos a chamar a empresa de Gemada. A sede da 
Gemada – de Geraldo, Macaco e Dante – ficava no velho casarão 
da Rua Comandante Costa, no centro, o mesmo prédio antigo onde 
antes funcionou o diretório da UDN local, dirigido pelo tio Paraná, 
e que, muito mais tarde, veja só a ironia, serviu como sede do par-
tido em que eu militei por muitos anos, o PCdoB, já na legalidade. 
O Dante mesmo só construiu uma ou duas casas. Logo depois, ele 
partiu para a política, que era, de fato, a grande vocação dele.”18

Naquele mesmo ano de 1976, em 15 de novembro, haveria eleições 
municipais para a escolha de vereadores e prefeitos em todo o país, à ex-
ceção das capitais estaduais e dos municípios localizados nas chamadas 

18  Entrevista de Aluísio Arruda ao autor, em Cuiabá, em 26 de agosto de 2010.
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áreas de segurança nacional, onde os prefeitos eram indicados dentre 
políticos e tecnocratas fiéis ao regime.

Filiado ao MDB, Dante lançou sua candidatura a vereador de Cuiabá.

Uma campanha diferente

A família não gostou da novidade. A começar pelo pai, o Dr. Paraná, 
que, depois de eleger-se deputado constituinte estadual em 1946, não 
conseguiria a reeleição em 1950, desistindo da carreira política. “Ele 
queria que o Dante se firmasse na profissão de engenheiro e só depois 
tentasse a política”, lembra Maria Benedita, a mãe.19

É provável, também, que, em razão das suas inclinações udenistas e 
raízes conservadoras, a família reprovasse o caráter esquerdista da can-
didatura. Afinal, os apelos à participação popular e os protestos contra a 
miséria e a opressão, tão frequentes nos discursos do jovem candidato, 
destoavam da paisagem política do estado e da sua tradicionalíssima 
capital, onde as eleições sempre foram vistas e aceitas como um jogo 
limitado aos sobrenomes da elite.

Perdeu aquela eleição, mas inaugurou um estilo político novo, in-
confundível. Guilherme Müller, o Nane, observa:

“Nem a própria família, udenista, conservadora, quis votar nele. 
No Rio, o Dante tinha se ligado ao MR-8, que estava na clandestini-
dade. De lá, ele trouxe técnicas de agitação, propaganda e organiza-
ção que ninguém aqui conhecia. Na campanha, ele usava um fusca 
velho, um banquinho, onde ele subia para fazer seus discursos, e 
um megafone. Eram comícios-relâmpago nas ruas da cidade.”20

O tal banquinho era, na verdade, um palanque portátil, projetado 
pelo primo Aluísio. Fácil de carregar, era perfeito para fazer discursos 
rápidos, em praças e outros locais de maior aglomeração ou circulação 
de pedestres, e, logo em seguida, fugir dos policiais.21 Sim, aquela foi 
uma eleição amordaçada pelo arbítrio do regime militar.

Em junho daquele ano, o ministro da Justiça do general-presidente 
Ernesto Geisel (1907-1996, mandato: 1974-1979), Armando Falcão 

19  Entrevista de Maria Benedita Martins de Oliveira ao autor, em Cuiabá, em 27 de agosto de 2010.
20  Entrevista de Guilherme Müller ao autor, em Cuiabá, em 26 de agosto de 2010.
21  Entrevista de Aluísio Arruda ao autor, em Cuiabá, em 26 de agosto de 2010.
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(1919-2010), anunciara a lei que ficaria tristemente associada ao seu 
nome. A Lei Falcão destinava-se a impedir o debate eleitoral: no cha-
mado horário político da televisão, os candidatos só podiam apresen-
tar sua fotografia, enquanto um locutor, em off, lia nome, número e 
currículo resumido. Conforme detalha o homem público e historiador 
Ronaldo Costa Couto:

“[A] Justiça Eleitoral proibiu a afixação de cartazes e outros re-
cursos visuais em locais públicos. Restaram os jornais, de muito me-
nor penetração e eficácia eleitoral. A maior tiragem de jornal não 
alcançava, então, 300 mil exemplares. Estima-se que, em conjunto, 
pudessem atingir 20 milhões de pessoas, contra 85 milhões do rádio 
e 45 milhões da televisão. É claro que a campanha silenciosa e mal 
divulgada prejudicou muito mais o MDB, já em natural desvan-
tagem, porque não tinha estrutura tão capilarizada quanto a da 
Arena. Em muitos dos mais de quatro mil municípios brasileiros, 
nem diretório tinha.”22

Os resultados nacionais daquele pleito municipal foram: 15,2 mi-
lhões de votos (35%) para a Arena e 12,7 milhões (30%) para o MDB. 
A oposição fez 59 prefeitos e maioria nas câmaras de vereadores no 
conjunto das cem maiores cidades brasileiras. “Ganhou em 10 das 15 
maiores cidades. Regionalmente, cresceu muito mais nas áreas indus-
trialmente mais desenvolvidas do Centro-Sul”.23

Para as forças oposicionistas, o balanço de 1976 foi bem mais favo-
rável do que o de quatro anos antes. Nas eleições municipais de 1972, a 
governista Arena conquistara 88% das prefeituras.24

Entre esses dois pleitos, a eleição geral de 1974 havia levado à dita-
dura um recado desconcertante: o MDB conquistara 16 das 22 cadei-
ras do Senado Federal (um terço do total) então em disputa. A Arena 
fizera somente 6 senadores. A oposição pulara de 7 para 20 senadores, 
enquanto o governo caíra de 59 para 46. Na Câmara dos Deputados, 
onde o MDB ocupava apenas 87 (ou 28%) das cadeiras, agora passaria 

22 COUTO, Ronaldo Costa. História indiscreta da ditadura e da abertura: Brasil: 1964-1985. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Record, 1999. p. 196.

23 Idem.
24 Cf. COUTO, Ronaldo Costa. Memória viva do regime militar: Brasil, 1964-1985. Rio de Janeiro: 

Record, 1999. p. 364.
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a controlar 165 (44%), enquanto a Arena via a sua bancada encolher de 
223 para 199 deputados. (Entre a eleição de 1970 e a de 1974, o número 
total de deputados federais fora ampliado de 310 para 364. Hoje, são 513.) 
E não era só isso: o MDB também tornara-se majoritário nas assembleias 
legislativas dos estados do Acre, Amazonas, Paraná, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e São Paulo.25

O que estava mudando no Brasil (e no mundo) a ponto de produ-
zir esses resultados eleitorais que espantaram tanto o governo quanto a 
própria oposição?

O fim do milagre econômico e o projeto de distensão do regime

No Ocidente, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a principal – 
para não dizer única – fonte de legitimação das ditaduras passou a ser o 
sucesso econômico. (As democracias, em contraste, legitimam-se graças 
ao mecanismo de eleições periódicas e competitivas que dão ao povo a 
oportunidade de renovar pacificamente o governo, substituindo os par-
tidos e líderes da situação pelos da oposição.)

Entre 1968 e 1973, a economia brasileira exibiu altas taxas de cresci-
mento do Produto Interno Bruto (PIB): 11,2%, 10%, 8,8%, 11,3%, 11,9% 
e 14% (a maior da história do país). Passado o período recessivo corres-
pondente ao início da aplicação das reformas financeiras, econômicas, 
trabalhistas e previdenciárias projetadas pela dupla Octávio Gouvêa de 
Bulhões (1906-1990) e Roberto Campos, respectivamente ministros da 
Fazenda e do Planejamento do marechal-presidente Humberto Castelo 
Branco (1900-1967, período: 1964-1967) – o primeiro do ciclo autori-
tário inaugurado em 1964 –, a atividade econômica reaquecera-se, en-
quanto a inflação, que havia chegado a 92,1% no último ano do governo 
João Goulart (1918-1976, mandato: 1961-1964), entrava em queda livre. 
Medidas como a substituição do regime de estabilidade do trabalhador 
no emprego após dez anos de serviço na mesma firma pelo Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) comprimiram o custo da mão de 
obra, atraindo um volume cada vez maior de investimentos transnacio-
nais em frequente associação com empresas nacionais.

25 Cf. COUTO, Ronaldo Costa. História indiscreta da ditadura e da abertura: Brasil: 1964-1985. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Record, 1999. p. 160-161. Todos os dados econômicos dos próximos parágrafos são 
extraídos das páginas 358 a 365.
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Era um modelo econômico altamente concentrador de renda, mas, 
mesmo assim, a expansão do acesso a bens de consumo duráveis, espe-
cialmente automóveis, e a abundante oferta de empregos, aliadas à rígi-
da censura aos meios de comunicação, garantiam as bases materiais e 
ideológicas da aceitação e popularidade do regime. E, para a sorte deste, 
a seleção brasileira de futebol ainda sagrou-se tricampeã, conquistando 
definitivamente a taça Jules Rimet, na Copa do Mundo de 1970, reali-
zada no México.

Esse período passaria à história como o do milagre econômico bra-
sileiro, fortemente identificado com a figura do economista e ministro 
da Fazenda dos governos Costa e Silva e Médici, Antonio Delfim Netto.

Em fins de 1973, a primeira crise do petróleo frearia bruscamente 
o acelerado ritmo econômico do país e do mundo. Em pouco tempo, a 
manipulação do cartel formado pela Organização dos Países Produtores 
de Petróleo (Opep) fez com que o preço do barril quadruplicasse, sal-
tando de 2,5 para 10,5 dólares. O Brasil, à época, era o terceiro maior 
importador do produto. Em 1974, a taxa de inflação, que havia sido de 
15,6% no ano anterior, pulou para 34,5%, ao passo que o crescimento 
do PIB caiu para 8,2%.

Setores das classes médias e dos trabalhadores qualificados, assim 
como segmentos empresariais que se haviam beneficiado do milagre, 
começavam a se descolar do regime.

Na política, o general Ernesto Geisel, quarto presidente do ciclo auto-
ritário de 1964, sucedera a Emílio Médici em 15 de março de 1974 e, dias 
depois, anunciou ao Congresso seu propósito de promover uma distensão 
“lenta, gradual e segura” do regime militar. Esse projeto de autorreforma 
da ditadura foi fruto de uma longa parceria política e intelectual de Geisel 
com o seu chefe do Gabinete Civil, general Golbery do Couto e Silva 
(1911-1987). Ambos eram veteranos do governo Castelo Branco – Geisel 
como chefe do Gabinete Militar da Presidência e Golbery como funda-
dor do Serviço Nacional de Informações (SNI). Desses privilegiados pos-
tos de observação, assistiram contrafeitos à conquista da Presidência da 
República pelo ex-ministro da Guerra e expoente da linha dura marechal 
Costa e Silva, na sucessão de Castello, em 1967.

A estratégia de abertura de Geisel-Golbery refletia sua percepção de 
que o convívio íntimo e prolongado dos militares com a partidarização e 
a luta pelo poder, que constituem a essência da política, representava uma 
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ameaça à unidade e ao profissionalismo das Forças Armadas, instituição 
fundada no binômio hierarquia-disciplina. Os dois generais julgavam 
que, uma vez garantido o sucesso dos militares na missão de esmagar 
a contestação armada ao regime por grupos de guerrilheiros urbanos 
e rurais, na primeira metade dos anos 70, era hora de começar os pre-
parativos para um período mais ou menos prolongado de volta para os 
quartéis, com a concomitante devolução do controle do jogo político 
aos civis.

Ambos estavam plenamente cientes das sérias resistências internas 
que lhes caberia enfrentar para a consecução do projeto. O principal 
foco dessa oposição de linha dura articulava-se justamente em torno 
dos órgãos militares de segurança e informação diretamente responsá-
veis pela derrota da luta armada, cujos exemplos mais notórios foram 
os DOI-Codi (Destacamento de Operações e Informações – Centros de 
Operação de Defesa Interna) e os centros de informações do Exército, 
da Marinha e da Aeronáutica (Ciex, Cenimar e Cisa), tristemente lem-
brados pelas numerosas torturas e mortes de prisioneiros políticos nas 
suas dependências.

A medidas governamentais como a suspensão da censura prévia aos 
principais jornais e revistas; o reconhecimento do novo governo portu-
guês consequente à derrubada do regime salazarista, em abril de 1974; 
o restabelecimento das relações diplomáticas com a República Popular 
da China, no mesmo ano; e o pronto reconhecimento dos governos afri-
canos de tendência socialista surgidos da luta anticolonial em Angola, 
Moçambique e Guiné-Bissau naquele mesmo período, os agentes da re-
pressão respondiam desafiadoramente, intensificando as perseguições, 
violências e assassinatos contra militantes e organizações de esquerda. 
Episódios dramáticos dessa guerra surda contra as novas diretrizes po-
líticas do governo foram as mortes do jornalista Vladimir Herzog e do 
operário metalúrgico Manuel Fiel Filho nas dependências do DOI-Codi 
do II Exército, na capital paulista, respectivamente em outubro de 1975 
e janeiro do ano seguinte (em ambos os casos, as autoridades militares 
alegaram “suicídio por enforcamento” como causa mortis).
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Geisel cortou o impasse poucos dias após a morte de Fiel Filho, afas-
tando o comandante do II Exército e nomeando para substituí-lo um 
general de sua confiança e alinhado com sua orientação política.

Os avanços oposicionistas na eleição de 1974 foram assimilados 
pelo governo, apesar do caráter plebiscitário desse pleito, que traduzira 
o descontentamento de amplas parcelas da população com o regime mi-
litar, que já durava dez anos.

Se a direita militar reagia violentamente aos comedidos progressos 
da distensão, setores de oposição impacientavam-se com a lentidão da 
mudança política. Na visão de Geisel-Golbery, o sucesso do projeto 
dependia da capacidade governamental de coibir radicalismos de par-
te a parte, de modo a condicionar todos os atores ao longo do espectro 
político direita/centro/esquerda à aceitação da agenda e também do 
seu calendário de execução, enquanto eram sondadas lideranças po-
líticas, civis e religiosas com a dupla finalidade de colher subsídios ao 
aperfeiçoamento da estratégia e, sobretudo, conquistar apoios à inicia-
tiva do governo.

Daí por que o AI-5, até sua abolição, em dezembro de 1978, tenha 
sido usado diversas vezes pelo presidente Geisel “para cassar os manda-
tos [...] e punir outros 62 cidadãos, principalmente professores, buro-
cratas e profissionais liberais”.26

Uma das últimas ocasiões em que o ato seria empregado foi no fe-
chamento do Congresso Nacional nas duas primeiras semanas de abril 
de 1977, ao final das quais o Executivo baixou o já mencionado Pacote de 
Abril, conjunto de alterações casuísticas na legislação eleitoral destinadas 
a manter as eleições indiretas para governador, prolongar de cinco para 
seis anos o mandato do próximo presidente da República, introduzir a 
figura dos senadores biônicos (escolhidos pelas assembleias legislativas) e 
fixar número máximo de 55 e mínimo de 5 deputados federais por estado. 
Paralelamente, o pacote decretou uma reforma do Judiciário.

Ainda em outubro daquele mesmo ano, Geisel enfrentou com sucesso 
o derradeiro ataque em grande escala da linha dura ao seu projeto de libera-
lização do regime, exonerando o ministro do Exército, general Sylvio Frota 
(1910-1996), e frustrando a pré-candidatura deste à sucessão presidencial. 

26 Cf. COUTO, Ronaldo Costa. História indiscreta da ditadura e da abertura: Brasil: 1964-1985. 2. ed.
Rio de Janeiro: Record, 1999. p. 251.
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Conforme analisa Costa Couto, o episódio significou a ampliação da “lide-
rança” do presidente no “sistema militar”, o fortalecimento da “liberalização 
política” e a consolidação da candidatura do sucessor por ele escolhido, o 
general João Baptista de Oliveira Figueiredo (1918-1999), então chefe do 
Serviço Nacional de Informações (SNI).27

Os arranjos casuístas do Pacote de Abril miravam, principalmente, 
a formação de uma confortável maioria governista no Colégio Eleitoral 
(senadores, deputados, representantes das assembleias estaduais), que, 
a 15 de outubro de 1978, homologaria a candidatura presidencial de 
Figueiredo e do seu vice, o ex-governador de Minas Gerais Aureliano 
Chaves (1929-2003, mandato no governo mineiro: 1975-1978), para o 
sexênio 1979-1985.

Mais imediatamente, as novas regras teriam impacto importante 
nas eleições marcadas para um mês depois (15 de novembro), limitan-
do os ganhos da oposição já a partir do momento em que, dos dois 
terços das cadeiras do Senado a serem renovadas naquele ano, metade 
seria preenchida quase totalmente por biônicos do partido governista. 
O MDB faria um único senador indireto, pelo estado do Rio de Janeiro: 
Ernani do Amaral Peixoto (1905-1989), político tarimbado, genro de 
Getúlio Vargas, ex-interventor e ex-governador do antigo estado do Rio 
e ex-presidente nacional do velho Partido Social Democrata (PSD). Ao 
mesmo tempo, a fixação de um piso de 5 e um teto de 55 para o número 
de deputados federais a serem eleitos por estado claramente determinou 
a sub-representação das unidades mais populosas e urbanas – onde a 
pregação oposicionista encontrava um número crescente de adeptos – e 
a sobrerrepresentação daquelas com população rarefeita e perfil rural 
tradicional – onde o governismo, o mandonismo local e o clientelismo 
ainda imperavam. 

Dante de Oliveira, novamente candidato pelo MDB, lançou-se à sua 
segunda campanha, dessa vez em busca de uma cadeira de deputado 
estadual na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

27 Cf. COUTO, Ronaldo Costa. Memória viva do regime militar: Brasil, 1964-1985. Rio de Janeiro:
Record, 1999. p. 367.
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A primeira vitória nas urnas 

Afinal, a vitória lhe sorriu. Eleito em 15 de novembro de 1978, to-
maria posse na Assembleia em fevereiro do ano seguinte.

Seus métodos de campanha ainda eram considerados heterodoxos 
no cenário da política tradicional, mas ajudaram a contornar os obstá-
culos da Lei Falcão, ainda em vigor. Além do eleitorado jovem e dos se-
tores populares urbanos visados desde sua primeira tentativa à Câmara 
Municipal de Cuiabá, dois anos antes, Dante estendeu sua mensagem 
ao interior do estado, focalizando os camponeses sem terra, posseiros 
e pequenos produtores rurais familiares, especialmente na região do 
Araguaia. No caminho, promovia filiações e “semeava diretórios do 
MDB”, rememora o amigo, companheiro de militância oposicionista e, 
mais tarde, procurador-geral da Prefeitura de Cuiabá na primeira gestão 
de Dante, o advogado Elarmin Miranda.28

Os já mencionados banquinho-palanque portátil e megafone e, agora 
também, um velho fusca de cor laranja eram, praticamente, as únicas ar-
mas no arsenal dessa campanha pobre, mas muito animada. Na lembran-
ça de Aluísio Arruda, um desses comícios-relâmpago merece destaque:

“Foi defronte a um canteiro de obra, no centro de Cuiabá. O 
Dante subiu no banquinho, empunhou o megafone e começou a 
discursar para uma turma de operários (pedreiros, serventes...) que 
trabalhava atrás do tapume. Aquela coisa: ‘Companheiros, temos 
que lutar contra esse salário mínimo de fome, exigir pagamento 
justo para as horas extras, reivindicar condições de segurança e 
equipamentos de proteção no trabalho, cobrar um refeitório lim-
po, que sirva comida decente...’ E por aí foi. O pessoal foi parando 
para ouvir, prestando atenção. De repente, um companheiro nosso 
grita: ‘Olha a polícia! Corre, pessoal! Dante, desce daí, rapaz!’ Não 
sei quem do nosso grupo, na ânsia de fugir, tirou o banquinho antes 
de o Dante descer. Ele continuou pendurado no tapume, fazendo o 
discurso dele! Quando os guardas finalmente o obrigaram a descer, 
os operários, do outro lado, vaiaram a polícia e protestaram: ‘Deixa 
o barbudinho continuar, pô!’.”29

28  Entrevista de Elarmin Miranda ao autor, em Cuiabá, em 27 de agosto de 2010.
29 Entrevista de Aluísio Arruda ao autor, em Cuiabá, em 26 de agosto de 2010.
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Para abastecer o tanque do fusquinha laranja, os companheiros do 
Juventude Brasa faziam “vaquinhas” e passavam rifas. Em último caso, o 
candidato recorria ao pai. Aos poucos, o Dr. Paraná ia se conformando 
com a opção do filho pela política e não demoraria a apoiá-lo naquela e 
nas próximas batalhas eleitorais. Com muito orgulho.

Audiências públicas na roça

Dante inovou, também, quanto ao exercício daquele seu primeiro 
mandato parlamentar. Se a censura, o poder econômico e outros obs-
táculos dificultavam o acesso do povo à oposição, era preciso levar a 
oposição ao povo.

Por isso, ele voltou aos bairros da periferia de Cuiabá (Canjica, 
Santa Isabel e outros) e também aos sítios do interior que havia visita-
do durante a campanha, a fim de levantar em detalhes os problemas e 
as demandas de favelados e camponeses, bem como ajudá-los a ganhar 
consciência dos seus direitos e da necessidade de lutar por eles.

Nesse esforço de esclarecimento à cidadania, buscava com frequ-
ência auxílio especializado de amigos acadêmicos, como Guilherme 
Müller, o Nane, que narra:

“Naquela época, eu já tinha prestado concurso para professor 
da UFMT e dava aula de economia rural. Então o Dante monta-
va seminários de análise da conjuntura e nos convidava – a mim e 
a outros professores e pesquisadores – para fazer palestras no in-
terior: política, economia, questões sociais, etc. A grande questão 
econômica daquele tempo era, sem dúvida, a dívida externa, mas eu 
também falava sobre a estrutura fundiária injusta, que a sua causa 
era a concentração da propriedade no campo e que a solução era 
a reforma agrária. A gente procurava chamar a atenção daquelas 
pessoas, lá do interior, para o fato de que a ditadura militar não era 
apenas politicamente autoritária e repressiva; era, também, econô-
mica e socialmente injusta.”30

Elarmin Miranda completa:

30 Entrevista de Guilherme Müller ao autor, em Cuiabá, em 26 de agosto de 2010.
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“Nessas oportunidades, o Dante e o diretório local do MDB con-
vidavam os representantes dos sindicatos de trabalhadores rurais 
e da Igreja para denunciar a violência dos conflitos por terra. Foi 
sempre assim, desde o começo da sua vida pública, apoiando os 
camponeses. Tinha uma ligação de amizade e admiração ao então 
bispo de São Félix do Araguaia, Dom Pedro Casaldáliga, que também 
defendia os índios [...] Enfim, Dante promoveu verdadeiras audiên-
cias públicas na roça e, com isso, deu voz a pessoas que nunca haviam 
sido ouvidas antes.”31

O relato de uma amiga dos tempos de juventude, Laura, mulher do 
seu primo Aluísio, realça a empatia de Dante com a dura vida dessa 
gente do campo.

“Isso já tem quase 35 anos. Nosso filho mais velho ainda era 
bebê. Estávamos em Nobres, no interior, para uma exposição pe-
cuária. Eu tinha acabado de trocar o filme da câmera fotográfica de 
36 poses. O Dante chega, pega a máquina emprestada e desaparece 
por horas e horas... ‘Cadê o Dante? Aonde ele foi com a máquina?’ 
A gente queria fotografar as crianças, os amigos, a exposição. Passa 
mais um tempo, e o Dante volta. Ele usou o filme todo para tirar 
umas fotos no mato. Fiquei por conta. ‘Mas, Dante, você acabou 
com o filme! Não vai dar pra fotografar mais nada! A loja de reve-
lação fica muito longe.’ Quando a gente manda revelar, vê que ele 
usou as 36 poses para fotografar uma família de lavradores, gente 
muito pobre: a mulher, os meninos, o cachorro, aquele casebre no 
meio da poeira. O Dante quis documentar aquilo. Ele tinha real-
mente esse tipo de sensibilidade para o sofrimento dos outros.”32

Thelma, mulher e companheira

Em 27 de junho de 1980, Dante casou-se com Thelma Pimentel 
Figueiredo de Oliveira, também cuiabana, e cinco anos mais nova. 
Começaram a namorar quando ele já estava de volta do curso de Engenharia 
no Rio, e ela ainda estudava Enfermagem na UFMT – e militava no MR-8. 

31 Entrevista de Elarmin Miranda ao autor, em Cuiabá, em 27 agosto de 2010.
32 Entrevista de Laura Arruda ao autor, na Chapada dos Guimarães (MT), em 28 de agosto de 2010.
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A política, desde o começo, os uniu, conforme a recordação de Elarmin 
Miranda: “Ela partilhava desses mesmos ideais, desses mesmos compro-
missos do Dante... Às vezes, era até mais rígida do que ele... Era inflexível e 
ao mesmo tempo muito lúcida na defesa dos direitos do povão”.33

Além de ocupar cargos na estrutura do MDB e, em seguida, do 
PMDB, cujo diretório municipal em Cuiabá viria a presidir entre 1988 e 
1989, Thelma foi secretária de Promoção Social do município de Cuiabá 
durante a primeira gestão de Dante (1985-1988), além de presidente da 
Fundação de Promoção Social de Mato Grosso durante a maior parte 
dos dois mandatos que ele exerceu como governador. Foi eleita deputa-
da federal pela primeira vez em 2002 e reeleita em 2006, tendo entrado 
nesta última campanha depois da morte do marido.

Um padrinho no seu destino

Um dos padrinhos do casamento de Dante e Thelma foi o veterano 
deputado federal paulista e presidente nacional do MDB/PMDB Ulysses 
Guimarães (1916-1992), já um ator de relevo na política nacional desde 
que, pertencendo ao PSD paulista, presidira a Câmara dos Deputados 
em 1958. Sob o regime autoritário de 64, tornou-se a principal liderança 
da oposição, ao assumir a presidência do MDB em fevereiro de 1971, 
em pleno governo Médici. Poucos meses antes, nas eleições legislativas 
de 15 de novembro de 1970, a governista Arena havia sido amplamente 
vitoriosa, beneficiando-se da euforia econômica do milagre, da popula-
ridade do governo Médici, da censura que protegia o regime de críticas, 
das cassações em massa de líderes oposicionistas e até mesmo, como já 
foi lembrado aqui, da conquista do tricampeonato mundial de futebol. 
Os arenistas assumiram o controle de 89% das cadeiras do Senado e de 
72% da Câmara. Tendo feito apenas 5 senadores (contra 41 da Arena) e 
87 deputados federais (contra 223), o MDB, com 28,6% do total nacional 
dos votos, quase perdia para os nulos e em branco (27%).34 A primeira 
tarefa de Ulysses no comando do partido foi vencer o desânimo, até 
mesmo o derrotismo dos que chegavam a clamar pela autodissolução 
do MDB. Ele enxergava na massa significativa de votos inválidos o sinal 

33 Entrevista de Elarmin Miranda ao autor, em Cuiabá, em 27 de agosto de 2010.
34 Cf. COUTO, Ronaldo Costa. História indiscreta da ditadura e da abertura: Brasil: 1964-1985. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Record, 1999. p. 118; cf. também GUTEMBERG, Luiz. Moisés: codinome Ulysses Guima-
rães, uma biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. p. 100-101.
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de um descontentamento popular difuso ainda em busca de um canal 
político para se expressar. Ulysses estava disposto a conciliar as diver-
gências entre os dois principais grupos em que o partido se dividia – os 
moderados e os autênticos – e uni-los na ação oposicionista, de modo a 
fazer do MDB precisamente aquele canal. E conseguiu. Em 1973, lan-
çou sua “anticandidatura” a presidente da República, tendo como vice 
o intelectual, velho político pernambucano e presidente da Associação 
Brasileira de Imprensa (ABI) Barbosa Lima Sobrinho (1897-2000), a 
fim de chamar a atenção da opinião pública e dos meios de comunica-
ção, “marcando posição” no Colégio Eleitoral montado para consagrar 
pelo voto indireto o sucessor do presidente Médici, Ernesto Geisel, e o 
vice deste, outro general, Adalberto Pereira dos Santos (1905-1984).

Em 15 de janeiro de 1974, como era tranquilamente esperado, o can-
didato Geisel obteve uma vitória esmagadora: 400 votos contra 76 do 
anticandidato Ulysses Guimarães. Mas a anticampanha havia logrado o 
seu verdadeiro objetivo: levar o presidente emedebista a percorrer todo 
o Brasil, de Norte a Sul, de Leste a Oeste, disseminando a mensagem do 
partido por onde passaram suas caravanas. Em longa e preciosa entrevista 
ao jornalista Luiz Gutemberg, ele assinalou:

“Percebíamos que aquela campanha absurda, quando mais pa-
recíamos atores de uma peça de Ionesco (*), geraria consequências. 
Havíamos desinibido a cidadania, desafiado o medo e montado 
uma máquina partidária que agora atingia o país inteiro. O MDB, 
embora fundado havia cinco anos, tinha, até 1974, apenas 786 di-
retórios. Depois da campanha da anticandidatura, atingiu os três 
mil. [...] Editamos uma pequena biblioteca em brochuras com 17 
volumes e 2 milhões de exemplares.”35

________________________
(*) Eugène Ionesco (1912-1994), dramaturgo francês de origem romena, autor de peças 

como A cantora careca e Os rinocerontes, que o projetaram como o mais importante 
autor do chamado teatro do absurdo.

Os frutos dessa semeadura em tempos cruéis amadureceriam na 
forma dos bons resultados obtidos pelo MDB nas eleições legislativas 
de 1974 e 1978, já comentados anteriormente. Durante a campanha da-
quele último ano, Ulysses protagonizou, no dia 13 de maio, em Salvador, 

35 Cf. GUTEMBERG, Luiz. Moisés: codinome Ulysses Guimarães, uma biografia. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1994. p. 140.
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um dos episódios mais memoráveis da sua trajetória oposicionista: en-
frentando cães e soldados armados da Polícia Militar da Bahia, destaca-
dos pelo governo de Roberto Santos para impedir um comício do MDB, 
ele fulminou, indignado: “Respeitem o presidente da oposição [...] 
Soldados da minha pátria: baioneta não é voto, cachorro não é urna!”.36 
Exatos cinco meses depois, em 13 de outubro, o Congresso aprovava a 
Emenda Constitucional nº 11, revogando o AI-5, instrumento-símbolo 
do regime de arbítrio que o MDB, liderado por Ulysses, sempre com-
batera. E, no dia 15, mais um Colégio Eleitoral elegia indiretamente a 
chapa João Figueiredo (presidente) – Aureliano Chaves (vice-presiden-
te). Na ocasião, o MDB apoiou a chapa formada pelo general naciona-
lista Euler Bentes Monteiro (1917-2002) e pelo jurista e então senador 
gaúcho, eleito na grande onda oposicionista de 1974, Paulo Brossard. 
Resultado: Figueiredo, 355 votos; Euler, 226 – bem superior aos 76 votos 
colhidos pela anticandidatura pouco mais de quatro anos antes. Mais 
um indicador do crescimento da oposição.

Tão rápido era esse crescimento que já começava a incomodar a 
cúpula do regime. Vale lembrar que o bipartidarismo de Arena x MDB 
fora introduzido em 1965 por dois atos de força do presidente Castelo 
Branco, que buscava assim acalmar o inconformismo da linha dura mi-
litar diante das vitórias de dois candidatos, Israel Pinheiro (1896-1973) 
e Francisco Negrão de Lima (1901-1981), eleitos pelo PSD, respectiva-
mente, aos governos de Minas Gerais e da Guanabara, com apoio de 
forças contrárias à ditadura, no pleito de 3 de outubro daquele ano. Em 
27 do mesmo mês, Castello baixou o Ato Institucional nº 2, extinguindo 
os partidos políticos então existentes, formados ainda durante a rede-
mocratização de 1945-1946, entre outras medidas de força (exemplos: 
estabelecimento de eleições indiretas para o próximo presidente da 
República e fortalecimento da Justiça Militar, que assumiu o julgamento 
de civis por crimes contra a segurança nacional). Em 20 de novembro, 
foi a vez do Ato Complementar nº 4, fixando as novas regras do bi-
partidarismo. Porém, com o início do já referido processo de desgaste 
econômico e político do regime, o MDB, concebido originalmente para 
comportar-se como “oposição consentida”, transformou-se, a partir 

36 Cf. GUTEMBERG, Luiz. Moisés: codinome Ulysses Guimarães, uma biografia. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1994. p. 176.
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de 1974, numa ampla frente oposicionista, estuário dos descontentamen-
tos da sociedade.

Avessos ao risco de perder a iniciativa do projeto de liberalização 
da ditadura e o controle do seu ritmo, que queriam lento, gradual e 
seguro, Geisel e Golbery passaram a manobrar para quebrar aquela 
frente e redesenhar o sistema político, agora em moldes pluripartidá-
rios. Resultado: em dezembro de 1979, o multipartidarismo retornou 
no bojo de nova Lei Orgânica dos Partidos Políticos. O MDB e a Arena 
foram extintos.

O presidente emedebista denunciou a medida como um casuísmo 
ditatorial destinado a dividir e enfraquecer a oposição, obliterando suas 
perspectivas (então cada vez mais plausíveis) de conquistar maiorias 
no Congresso Nacional, nas assembleias legislativas e câmaras muni-
cipais, sobretudo nos estados e municípios mais prósperos e populo-
sos. Em face, porém, do inevitável e também da nova exigência de que 
todas as agremiações políticas agregassem o rótulo comum de partido 
aos seus nomes, o astucioso Ulysses limitou-se a colar um “P” antes 
do MDB para criar o PMDB (Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro), poupando-se, assim, de descartar uma sigla promissora 
que se ia tornando cada vez mais popular depois de anos de perigos 
e canseiras investidos na sua construção. A Arena virou PDS (Partido 
Democrático Social) e o MDB/PMDB passou a conviver com agre-
miações oposicionistas menores formadas por significativo núme-
ro de seus antigos quadros moderados ou radicais: Partido Popular 
(PP), Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB) e Partido dos Trabalhadores (PT).

As coisas da política estavam exatamente nesse pé quando Ulysses 
Guimarães foi a Cuiabá para prestigiar o casamento do seu jovem corre-
ligionário Dante de Oliveira. Nem afilhado, nem padrinho podiam en-
tão suspeitar de quão próximos ficariam um do outro, dentro de pouco 
tempo, desempenhando dois papéis protagonistas na saga do reencon-
tro do Brasil com a liberdade e a democracia: Ulysses, como o Senhor 
Diretas; e Dante, como o homem das Diretas-já.
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Deputado federal e homem 
das Diretas-já!37

A caminho das urnas: abertura, bombas e crise econômica

A estratégia de liberalização política controlada continuava a se 
desdobrar lenta e gradualmente conforme planejaram Geisel e Golbery, 
com o governo empalmando firmemente a iniciativa do processo, sua 
agenda, seu timing, seu ritmo.

Uma vez instalado, desde 15 de março de 1979, o general Figueiredo 
no Palácio do Planalto, mantido o ministro Golbery na chefia do 
Gabinete Civil, estilhaçada a frente oposicionista e reinstaurado o plu-
ripartidarismo, a próxima etapa consistiria na realização de eleições ge-
rais cujas dimensões local e nacional se reforçassem mutuamente em 
proveito da legitimação do regime e do seu projeto de autorreforma.38 
Para assegurar essa sincronia de resultados, entre setembro e novembro 
de 1980 o Congresso aprovou duas emendas constitucionais formuladas 
pelo governo prolongando por dois anos os mandatos dos prefeitos e 
vereadores, adiando as eleições para 1982 e estabelecendo que a escolha 
dos governadores, naquela mesma oportunidade, voltaria a ser direta.

Autoridades e imprensa passaram a rotular o processo político libe-
ralizante não mais como simples e limitada distensão, e sim como uma 
mais abrangente e ambiciosa abertura. Com seu peculiar vocabulário, o 
general da cavalaria, ungido presidente, assim afirmou publicamente 

37 Neste relato, o autor concentrou-se nos acontecimentos do mandato de Dante de Oliveira à Câma-
ra dos Deputados mais diretamente relacionados à proposta de emenda à Constituição que pas-
saria para a história com o seu nome. Essa decisão teve por finalidade iluminar e realçar o vínculo 
entre a ação política do biografado e as importantes mudanças cívico-políticas e institucionais 
motivadas, de alguma forma, por essa emenda, em meados da década de 80. Informações sobre 
outros focos da sua produção legislativa e atuação parlamentar – especialmente as posições que 
ele assumiu diante da luta pela reforma agrária, da situação das populações rurais e da questão in-
dígena, tanto no estado de Mato Grosso quanto no conjunto do país – constam de vários discursos 
selecionados para compor a segunda parte da presente coletânea.

38 O termo é empregado pelo sociólogo e cientista político Luiz Werneck Vianna (VIANNA, Luiz Wer-
neck. O candidato da conciliação nacional. Presença, n. 4, ago./out. 1984.
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o seu compromisso com a transição democrática: “É para abrir mes-
mo, e quem quiser que não abra, eu prendo e arrebento...”.39 A pro-
messa solenemente anunciada na cerimônia de sua posse – “Juro fa-
zer deste país uma democracia” – receberia a primeira confirmação 
em agosto de 1979, com a promulgação da Lei da Anistia aos presos, 
perseguidos e exilados políticos, a qual beneficiou, igualmente, ele-
mentos da repressão, ao incluir “mecanismo que contempla também 
os autores de crimes praticados por intermédio do aparelho repres-
sivo, inclusive tortura [...]”.40

Apesar de suas limitações iniciais (exemplos: não foram anistiados 
imediatamente os antigos guerrilheiros condenados por “crimes de san-
gue”, nem soltos os militantes envolvidos na reconstrução de partidos 
clandestinos), a anistia representou um progresso rumo ao objetivo de 
reconciliação nacional.

Levando-se em conta os avanços da representação oposicionista re-
gistrados a cada novo pleito desde 1974, seria tranquilo concluir que as 
medidas de abertura contavam com a aprovação de ampla maioria do 
povo brasileiro. Mas, de fato, havia um grupo de incomodados que, em 
vez de mudar, movimentava-se para que nada mudasse.

Eram, principalmente, os agentes do aparato de segurança e infor-
mação, militares ou civis, uns mais, outros menos graduados operado-
res da repressão.

Como foi visto há pouco, o antecessor de Figueiredo, Geisel, não 
aceitara transigir com esses setores, enfrentara-os e finalmente os en-
quadrara, impedindo que comprometessem seu projeto de abertura. 
Durante o ano de 1980, o segundo do novo governo, porém, registra-
ram-se 46 atos terroristas atribuídos à extrema direita.41 Tratava-se, em 
sua maioria, de explosões de bancas que vendiam jornais da chamada 
imprensa nanica, ou alternativa, enfim, de esquerda. Mas alguns desses 
ataques tiveram consequências mais trágicas, como a carta-bomba en-
dereçada ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) que 
acabou matando sua secretária, em setembro daquele ano.

39 COUTO, Ronaldo Costa. História indiscreta da ditadura e da abertura: Brasil: 1964-1985. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Record, 1999. p. 256.

40 Ibidem, p. 278.
41 COUTO, Ronaldo Costa. Memória viva do regime militar: Brasil, 1964-1985. Rio de Janeiro: Record, 

1999. p. 368.
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No entanto, o mais grave desses atos praticados por sicários da di-
tadura foi, sem dúvida, o atentado ao Riocentro em 1981, tanto pela 
seriedade da ameaça colocada à segurança e à vida de uma multidão, 
quanto pelas suas implicações para a abertura.

Rememorando brevemente: na noite de 30 de abril de 1980, um 
show em homenagem ao Dia do Trabalhador, com grandes nomes da 
música popular brasileira, atraiu cerca de 20 mil pessoas, em sua grande 
maioria jovens, ao Riocentro, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. 
Duas bombas explodiram na parte externa do complexo: uma na casa 
de força, sem interromper o fornecimento de energia; a outra no colo 
de um sargento do Exército sentado no banco do carona de um car-
ro esporte no estacionamento. O motorista era um capitão, também do 
Exército, e ambos pertenciam ao DOI-Codi. O sargento morreu instan-
taneamente, e o capitão ficou muito ferido. Havia uma terceira bomba 
no automóvel, que ficou totalmente destruído, mas ela não explodiu. 
Como a maioria das portas de saída do auditório estava trancada, não 
era difícil imaginar o tamanho do pânico e da tragédia que uma explo-
são provocaria naquele auditório.

Os estilhaços do Riocentro atingiram em cheio a credibilidade do 
compromisso de Figueiredo com a redemocratização, principalmente 
depois que ficou patente sua inapetência para contestar as conclusões 
do fantasioso inquérito conduzido pelo Exército. Segundo essa “inves-
tigação”, os dois militares, informados de que terroristas de esquerda 
teriam programado o ataque contra o Riocentro naquela noite, teriam 
se dirigido até lá para impedir as explosões e prender os culpados. Estes, 
porém, teriam reagido violentamente jogando uma bomba sobre o capi-
tão e o sargento antes que ambos pudessem sair do automóvel.

Em agosto, o pedido de demissão do general Golbery foi aceito pelo 
presidente e logo interpretado pela imprensa como uma derrota da fac-
ção militar pró-abertura na luta interna contra a linha dura.

Enquanto isso, na economia, o governo enfrentava – e o país 
sofria – a tripla crise da recessão, da inflação e da dívida externa. No pla-
no internacional, sucederam-se, com intervalo de menos de dois anos, 
o segundo choque do petróleo (1979) e a vertiginosa alta da taxa básica 
de juros americana (1981). Esta havia sido decretada pelo banco central 
dos Estados Unidos (Federal Reserve, ou, simplesmente, Fed) logo no 
início do primeiro mandato do presidente republicano Ronald Reagan 
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(1911-2004, períodos: 1981-1985 e 1985-1989), com a finalidade de der-
rubar a inflação de dois dígitos legada pela administração democrata de 
Jimmy Carter (mandato: 1977-1981). O coquetel de combustível mais 
caro devido a fuga em massa da poupança mundial rumo ao refúgio 
seguro e agora também altamente rentável dos títulos do Tesouro ame-
ricano azedou bruscamente o ritmo do crescimento econômico e agra-
vou os problemas de balança comercial e contas externas de um Brasil 
que ainda estava longe de conquistar autossuficiência energética e havia 
optado por uma estratégia de desenvolvimento via dívida externa na 
anterior conjuntura internacional de capitais abundantes e juros bai-
xos.42 Conforme documenta Ronaldo Costa Couto, essa confluência de 
adversidades se refletiu duramente nas trajetórias inversas da evolução 
do PIB e dos índices de inflação: a taxa de crescimento herdada do úl-
timo ano completo de governo Geisel (1978), que fora de 5%, acabaria 
despencando para menos 4,3% em 1981, 0,8% em 1982 e menos 2,9% 
em 1983, enquanto a inflação, que fora da ordem de 40,8% em 1978, 
deu saltos para 77,2% no ano seguinte, 110,2% em 1980, 95,2% em 1981, 
99,7% em 1982, 211% em 1983 e 223,9% em 1984.43

No clima político menos repressivo, o desemprego e a corrosão dos 
salários, provocados pela recessão e pela inflação em alta, ensejaram 
uma forte onda de greves que, tendo por epicentro o chamado ABC 
paulista (cidades industriais de Santo André, São Bernardo do Campo 
e São Caetano do Sul), varreram os principais centros urbanos do país, 
de 1978 em diante, revelando ao país uma liderança emergente na figu-
ra carismática do dirigente sindical e torneiro mecânico Luiz Inácio da 
Silva, o Lula, do recém-nascido PT (1979/1980).

1982, uma eleição crucial

Esse quadro político-econômico acendeu o sinal amarelo na cúpula 
do regime militar, fazendo-o recear pela sorte da base parlamentar go-
vernista, no Senado e na Câmara, no pleito de 1982, que se avizinhava, 
e iria não só trazer de volta a eleição direta dos governadores, mas tam-

42 Cf. CYSNE, Rubens Penha. A economia brasileira no período militar. In: SOARES, Glaúcio Ary Dillon; 
D’ARAÚJO, Maria Celina (org.). 21 anos de regime militar: balanços e perspectivas. Rio de Janeiro: 
FGV, 1994. p. 232-270.

43 Cf. COUTO, Ronaldo Costa. História indiscreta da ditadura e da abertura: Brasil, 1964-1985. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Record, 1999. p. 367-771.
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bém produzir os futuros eleitores indiretos do sucessor de Figueiredo 
no Colégio Eleitoral, dali a três anos.

Com a saída de Golbery, assumiu a chefia do Gabinete Civil da 
Presidência o jurista gaúcho, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF), João Leitão de Abreu (1913-1992), que já exercera a mesma fun-
ção sob o ex-presidente Médici. Por mais competente que se mostrasse 
na solução de problemas jurídicos e administrativos, Leitão não possuía 
a habilidade política nem a visão estratégica do seu antecessor e acabaria 
sendo considerado o maior responsável pelo conjunto de alterações da 
legislação eleitoral conhecido como o Pacote de Novembro (de 1981), 
que a maioria do Congresso aprovou em janeiro seguinte, valendo para 
as eleições gerais de 15 de novembro de 1982.

Uma das principais mudanças contidas no pacote consistiria na exi-
gência de vinculação total dos votos de governador até vereador, pas-
sando pelos candidatos a senador, deputado federal, deputado estadual 
e prefeito (neste último caso, excetuadas as capitais estaduais e as áreas 
de segurança nacional). Todos teriam que pertencer ao mesmo partido, 
caso contrário o voto seria anulado. O raciocínio subjacente ao pacote 
era que a campanha municipal, com seu foco prioritário em problemas 
locais e disseminada por grandes fatias do interior, onde o partido do 
governo estava bem enraizado, influenciaria os resultados gerais do 
pleito numa direção favorável ao crescimento das candidaturas do PDS 
para as assembleias estaduais e o Congresso Nacional e também para os 
governos dos estados.

A conjuntura se encarregaria de mostrar que aquele raciocínio es-
tava errado, com a iniciativa do Planalto revertendo em autêntico tiro 
pela culatra.

O recém-criado – e quase natimorto – Partido Popular (PP) preen-
chia, na caprichosa arquitetura golberiana, a coluna do centro modera-
do e pragmático. De seus quadros participavam políticos de expressão 
nacional como o banqueiro e político mineiro, deputado federal recém-
saído da Arena/PDS, ex-senador, aspirante a candidato alternativo a 
presidente no Colégio Eleitoral de 1978, ex-governador do seu estado 
pela UDN e antigo líder civil do movimento de 1964, José de Magalhães 
Pinto (1909-1996); seu rival na eleição ao governo de Minas Gerais em 
1960, ex-ministro da Justiça (segundo governo Vargas), primeiro che-
fe de governo na efêmera experiência parlamentarista de 1961-1962, 
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ex-deputado federal (PSD, mais tarde MDB) e senador eleito em 1978, 
Tancredo de Almeida Neves (1910-1985); outro banqueiro, o ex-prefei-
to de São Paulo (pela extinta Arena) Olavo Setúbal (1923-2008); além 
do magnata da imprensa popular carioca, último governador da an-
tiga Guanabara (MDB) e segundo do novo estado do Rio de Janeiro, 
Antônio de Pádua Chagas Freitas (1914-1991, mandatos: 1971-1975 e 
1979-1983), considerado opositor confiável dos governos militares.

Quando o Pacote de Novembro impôs a vinculação total do voto e 
proibiu, portanto, a formação de coligações partidárias com finalidade 
eleitoral, Tancredo, àquela altura presidente do PP, já lançado como can-
didato ao governo de Minas, logo percebeu o perigo que isso acarretava 
para a viabilidade do seu partido, ainda mal implantado no conjunto 
do país. Em fevereiro de 1982, cerca de um mês depois de o Pacote de 
Novembro virar lei, foi oficializada a incorporação do PP ao PMDB.

A legislação casuística com que o Pacote de Novembro pretendia 
fortalecer o situacionismo mediante o enfraquecimento das legendas 
oposicionistas, impossibilitando-lhes que se coligassem, teve efeito 
oposto ao que o regime esperava. A oposição conquistaria o governo de 
dez estados, inclusive os pesos-pesados da Federação: São Paulo, com 
André Franco Montoro (1916-1999); Minas, com Tancredo (ambos do 
PMDB); e Rio de Janeiro, com o gaúcho Leonel de Moura Brizola (1922-
2004), do PDT, ex-governador do Rio Grande do Sul, ex-deputado fede-
ral pelo PTB da Guanabara e um dos mais importantes líderes nacionais 
do trabalhismo no período anterior ao golpe de 1964, que havia derruba-
do o governo do seu cunhado, presidente João Goulart – Jango –, e cas-
sado os direitos políticos de ambos, levando-os a exilar-se no Uruguai. 
Os outros sete governadores oposicionistas eleitos pertenciam todos 
ao PMDB: Nabor Júnior, no Acre; Gilberto Mestrinho (1928-2009), no 
Amazonas; Jáder Barbalho, no Pará; Gerson Camata, no Espírito Santo; 
José Richa (1934-2003), no Paraná; Íris Rezende, em Goiás; e Wilson 
Martins, em Mato Grosso do Sul, estado criado em 1977 com o des-
membramento do antigo Mato Grosso.

A par do Rio Grande do Sul, onde o pedessista Jair Soares ganhou o 
governo graças à divisão de votos da oposição entre o PMDB e o PDT, o 
partido do governo obteve suas maiores vitórias no Nordeste, “fazendo” 
todos os governadores da região.
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O governista PDS ganhou 46 cadeiras no Senado; e a oposição, 23 
(21 do PMDB, uma do PDT e outra do PTB). Na Câmara, o partido do 
governo perdeu a maioria absoluta: 235 deputados federais do PDS, ou 
49% das cadeiras, contra 200 do PDMB, ou 41,8%; 24 do PDT; 13 do 
PTB; e 8 do PT. Vale lembrar que, desse subtotal de 245 parlamentares 
oposicionistas, 36 haviam sido “atingidos anteriormente por atos insti-
tucionais” da ditadura.44

Da nova leva de jovens deputados federais oposicionistas, fazia par-
te Dante de Oliveira, eleito pelo PMDB mato-grossense e, àquela altura, 
já desligado do MR-8. Ele logo imprimiria profunda marca não apenas 
na legislatura de 1983-1987, mas na história contemporânea do Brasil.

A emenda das diretas

O próprio Dante, no belo e indispensável livro escrito em parce-
ria com o seu colega da turma de calouros da nova legislatura, compa-
nheiro em termos de afinidades político-ideológicas e grande amigo, 
Domingos Leonelli (PMDB/BA), descreve o entusiasmo e a ansiedade 
que cercaram a elaboração e a etapa inicial de tramitação da emenda 
que o tornaria célebre.

“Gestado na resistência política à ditadura militar, na campanha 
da anistia e nas vitórias do PMDB em 1982, o movimento pelas 
Diretas-já começou a se desenhar em janeiro de 1983. Suas linhas 
de giz branco sobre a pedra negra transformar-se-iam num sol de 
amarelo intenso e simples, que viria mudar [...]. Dante de Oliveira 
[...], antes mesmo de sua posse, elabora uma emenda constitucional 
propondo eleições diretas para presidente da República. [...] Dante 
[...] ainda não divisava um horizonte tão amplo e emocionante para 
a emenda, embora soubesse de sua importância. Tanto que solici-
tara à Secretaria da Câmara dos Deputados a relação dos eleitos, 
para obter as assinaturas necessárias à apresentação de uma emen-
da constitucional em primeiro lugar. [...] A verdade é que já exis-
tiam outras emendas tratando do mesmo assunto na Câmara dos 
Deputados, inclusive a do deputado Theodoro Mendes, [PMDB] de 
São Paulo, que seria retomada depois da derrota de 25 de abril de 

44 COUTO, Ronaldo Costa. História indiscreta da ditadura e da abertura: Brasil: 1964-1985. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Record, 1999. p. 310.
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1984. Seus autores, no entanto, não as reapresentaram, e o departa-
mento da Mesa da Câmara dos Deputados chamado de Sinopse in-
formou a Dante que não havia nenhuma emenda em tramitação.”45

Redigido com a provável assistência do pai, o Dr. Paraná, seu texto 
era claro e conciso:

“Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 1983

Dispõe sobre a eleição direta para presidente e vice-presidente 
da República.

As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhes confere o art. 49 da Constituição, promul-
gam a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1º Os arts. 74 e 148 da Constituição Federal, revogados seus 
respectivos parágrafos, passarão a viger com a seguinte redação:

Art. 74. O presidente e vice-presidente da República serão elei-
tos, simultaneamente, entre os brasileiros maiores de trinta e cinco 
anos e no exercício dos direitos políticos, por sufrágio universal e 
voto direto e secreto, por um período de cinco anos.

Parágrafo único. A eleição do presidente e vice-presidente da 
República realizar-se-á no dia 15 de novembro do ano que antece-
der ao do término do mandato presidencial.

Art. 148. O sufrágio é universal e o voto é direto e secreto; os par-
tidos políticos terão representação proporcional, total ou parcial, na 
forma que a lei estabelecer.

Art. 2º Ficam revogados o art. 75 e respectivos parágrafos, bem 
como o parágrafo 1º do art. 77 da Constituição Federal, passando 
seu parágrafo 2º a constituir-se parágrafo único.

Justificação

Apresentamos esta emenda com o intuito de restabelecer a elei-
ção direta do presidente e vice-presidente da República.

O que se colima é restaurar a tradição da eleição direta, através 
do voto popular, tradição esta profundamente arraigada não só no 

45 OLIVEIRA, Dante de; LEONELLI, Domingos. Diretas-já!: 15 meses que abalaram a ditadura. Rio de 
Janeiro: Record, 2004. p. 34-36.
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direito constitucional brasileiro, como também nas aspirações do 
nosso povo.

Desde a primeira Constituição republicana, a eleição direta do 
primeiro mandatário da nação foi um postulado que se integrou na 
vida política do país. E os maiores presidentes que o Brasil já teve 
vieram, todos eles, ungidos pelo consenso popular.

Não só a tradição constitucional ou as aspirações populares mi-
litam em favor do restabelecimento do direito do povo de escolher 
o primeiro magistrado.

A legitimidade do mandato surge límpida, incontestada, se sua 
autoridade for delegação expressa da maioria do eleitorado.

Assim, o presidente passa a exercer um poder que o povo, livre e 
expressamente, lhe conferiu. Este passa a ser o mais alto represen-
tante desse mesmo povo, que não somente o escolheu, mas apoiou 
suas ideias, seu programa, suas metas.

Difere do que ocorre com outros candidatos, escolhidos em círculos 
fechados e inacessíveis à influência popular e às aspirações nacionais. 
Um presidente eleito pelo voto direto está vinculado ao povo e com 
ele compromissado. As eleições diretas para presidente da República 
pressupõem um novo pacto social. Serão as forças vivas da nação, do 
assalariado ao empresariado, que irão formar a nova base social do po-
der. Um presidente eleito por um Colégio Eleitoral não tem compro-
misso com o povo. Mas está diretamente vinculado àquelas forças que 
o apoiaram, no círculo diminuto e fechado que o escolheu.

Para completar o disposto no art. 74 e a revogação do art. 75 e seus 
parágrafos, bem como a do parágrafo 1º do art. 77, a proposta exclui, 
do texto do caput do art. 148 da Constituição Federal, a ressalva cons-
tante das palavras ‘salvo nos casos previstos nesta Constituição’, bem 
como seu parágrafo único, a fim de que fique expresso que o sufrágio 
é universal e o voto, direto e secreto em todas as eleições.

Ao submetermos esta proposta ao exame do Congresso Nacional, 
estamos certos de sermos porta-vozes do anseio da nação, da imen-
sa maioria do nosso povo, que há muito acalenta esta aspiração, 
mais forte agora, após ter ressuscitado politicamente com a última 
eleição direta para governador.
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A presente Proposta de Emenda à Constituição deve ser vista, 
também, como a única solução à crise econômica, política e social 
por que passa o país.

A nós basta um mínimo de patriotismo, de honestidade e de sen-
timento humano, para entendermos que é hora de mudar.”46

O documento foi assinado por Dante de Oliveira e mais 176 
deputados e 23 senadores e apresentado no dia 2 de março de 1983.47 
A coleta desses 199 autógrafos foi um teste para a obstinação e também 
para o preparo físico do alto e magro deputado por Mato Grosso. Sua 
movimentação intensa valeu-lhe a alcunha de “mosquito elétrico”, dada 
pelo seu padrinho de casamento e presidente do seu partido, deputado 
Ulysses Guimarães.48 O sentido de urgência que Dante imprimia à co-
leta resultou em alguns episódios pitorescos. Ainda não familiarizado 
com o corpo de imprensa que cobria o Congresso, ele chegou a soli-
citar o autógrafo de veteranos repórteres, como Flamarion Mossri, do 
jornal O Estado de S. Paulo, no cafezinho da Câmara. De outra feita, 
foi procurar, já noite alta, o senador governista Rachid Saldanha Derzi 
(1917-2000), de Mato Grosso do Sul, mas que fizera a maior parte da 
sua carreira antes da divisão. A princípio, Derzi recusava-se terminan-
temente a apoiar a tramitação da emenda, alegando seu compromis-
so partidário com a fórmula da eleição indireta pelo Colégio Eleitoral. 
Quando, porém, aquele rapaz insistente lhe revelou ser filho do seu ve-
lho correligionário dos tempos de UDN, Dr. Paraná, o senador imedia-
tamente mudou de ideia, assinou, mas foi logo avisando: “Vou assinar o 
encaminhamento, mas fique sabendo que, se chegar ao Senado, votarei 
contra”. Era a assinatura que faltava.49

O PMDB e a emenda

Ao tempo em que Dante corria atrás das assinaturas para impul-
sionar a tramitação da sua emenda, o PMDB se dividia discretamente 

46 OLIVEIRA, Dante de; LEONELLI, Domingos. Diretas-já!: 15 meses que abalaram a ditadura. Rio de 
Janeiro: Record, 2004. p. 79-80.

47 Ibidem, p. 78.
48 Idem.
49 Ibidem, p. 36-37.
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entre duas alternativas que permitissem ao país sair da ditadura e ins-
taurar a democracia.

A primeira dessas alternativas coincidia, por assim dizer, com a 
posição oficial do partido em favor da convocação de uma Assembleia 
Nacional Constituinte livre e soberana, destinada ao desmanche da or-
dem jurídica imposta pelo regime de exceção – valendo lembrar que, 
muito embora o AI-5 já houvesse sido desativado pelo próprio regime 
militar poucos anos antes, como parte da estratégia de liberalização 
paulatina e controlada da dupla Geisel-Golbery, a Constituição Federal 
vigente desde janeiro de 1967 (governo do marechal Castelo Branco) 
fora ditada por um Executivo forte, centralizador, e homologada por um 
Congresso acuado pelas cassações arbitrárias. E uma draconiana Lei de 
Segurança Nacional continuava em vigor desde março daquele mesmo ano.

A segunda alternativa pressupunha um acordo entre elementos da 
oposição moderada e políticos governistas em vias de progressivo afas-
tamento do regime em torno de uma candidatura presidencial de con-
senso compromissada com a restauração democrática.

A primeira, ainda que obviamente não implicasse uma via insurre-
cional de derrubada da ditadura, traduzia uma ruptura mais nítida com 
o regime de exceção do que o suave processo de transição do autoritaris-
mo à democracia preconizado pelos defensores da segunda.

Essas duas opções eram personificadas, respectivamente, pelo pre-
sidente peemedebista Ulysses Guimarães, em aliança com a esquerda 
do partido – os já referidos autênticos, ala minoritária, mas tradicio-
nalmente mais articulada e vocal que a maioria moderada –, e pelo 
ex-senador e governador de Minas Gerais Tancredo Neves, empossado 
em março daquele mesmo ano de 1983, apoiado pelos moderados ou 
antigos autênticos como o deputado pernambucano Fernando Lyra e 
também pelos demais governadores oposicionistas levados ao poder 
pela ânsia mudancista de um eleitorado impaciente ante os claros sinais 
de esgotamento do regime, mas, ao mesmo tempo, obrigados a buscar 
uma convivência com esse mesmo regime para aliviar os efeitos da crise 
econômica e da precária situação financeira dos seus estados.

Em pouco tempo, a emenda de Dante abriria uma terceira via, um 
caminho do meio entre essas duas propostas, até transformar-se, a passos 
largos, na estratégia preferencial e “oficial” não apenas do PMDB, mas do 
conjunto das oposições – e até de uma parcela do próprio PDS! –, assim 
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se mantendo durante pouco mais de um ano, período ao final do qual o 
país nunca mais seria o mesmo.

Mas, por ora, naquele começo de legislatura, o autor da proposi-
ção e seus companheiros mais próximos, da jovem esquerda do PMDB, 
ainda precisavam disputar as atenções oposicionistas, da imprensa e da 
opinião pública como um todo com o fato mais grave daquela conjuntura 
econômica: sem dúvida, a submissão do Brasil à monitorização do Fundo 
Monetário Internacional (FMI) e às suas amargas receitas de ajuste, com 
destaque para o arrocho salarial e profundos cortes dos gastos públicos, 
depois que o anúncio de moratória da dívida externa do México, em 1982, 
desencadeou ondas de pânico no sistema financeiro mundial.

O primeiro movimento de sensibilização da bancada peemedebista 
na Câmara foi uma reunião, já em março de 1983, presidida pelo líder 
Freitas Nobre (1921-1990), de São Paulo.

Do encontro, saiu uma comissão encarregada de elaborar “um 
plano de mobilização”. Integravam-na, além do autor da emenda, um 
grupo de jovens deputados de esquerda, mas nenhum nome – ainda – 
“histórico” da oposição: o baiano Domingos Leonelli (que, na reunião, 
defendera oralmente a arregimentação peemedebista em torno da nova 
bandeira. Publicitário por profissão, suas habilidades foram cruciais 
para o deslanchar do tema); o médico mineiro (aliado de Tancredo) 
Carlos Mosconi; o jurista Flávio Bierrenbach, de São Paulo; o advogado 
e radialista gaúcho Íbsen Pinheiro; e o pernambucano Roberto Freire 
(quadro do ainda clandestino PCB).

O primeiro documento da campanha foi uma súmula das ideias dos 
membros da comissão, redigida por Leonelli. Vale observar a conver-
gência de opiniões desses deputados quanto ao superior potencial de 
popularização da proposta de diretas para presidente, um claro apelo 
ao imaginário personalista, salvacionista do povo, e também à forte tra-
dição presidencialista da cultura política brasileira, em contraste com o 
caráter mais abstrato e menos empolgante da bandeira da Constituinte. 
Algumas colocações dos companheiros de Dante e Leonelli, transcritas 
resumidamente por este, ilustram esse ponto.

“Deputado Carlos Mosconi:
•	 oportunidade da proposta que corresponde ao momento de 

perplexidade das oposições;
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•	 possibilidade que a proposta tem de mobilizar as bases par-
tidárias;

•	 necessidade de que a proposta não seja mais uma ideia com 
a qual todos concordam, mas que não se viabiliza por meio 
da sua transformação em bandeira de luta.

Deputado Roberto Freire:
•	 a eleição direta para presidente da República será a alter-

nativa política que viabilizará a proposta da Assembleia 
Nacional Constituinte.

Deputado Íbsen Pinheiro:
•	 é uma ideia mobilizadora, capaz de potencializar o poder de 

arremesso do PMDB.

Observações Gerais [Leonelli]

•	 o grande objetivo da campanha: conquista de um governo 
legítimo de confiança nacional, que seria capaz de realizar 
a transição para a democracia e teria como tarefa primeira a 
convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte;

•	 necessidade de fixar a ideia da semelhança com a campanha 
da anistia;

•	 estabelecer sempre a comparação entre as eleições diretas para 
presidente da República e para os governadores dos estados;

•	 ampla participação popular.”50

A releitura cuidadosa da súmula de Leonelli traz à atenção referên-
cias a uma proposta ou formulação do senador Tancredo Neves. Outra 
referência (crítica) é à proposta de “trégua” do governo, contida na men-
sagem presidencial.51 Ambas são a seguir recapituladas.

Conforme a praxe do início de cada ano legislativo, o presidente da 
República havia enviado sua mensagem ao Congresso Nacional. Desta 
feita, ele fazia um claro apelo à oposição para que dialogasse com o go-
verno, a fim de superar, num clima de cooperação e entendimento, os 
graves problemas de déficit da balança [sic] de pagamentos, das altas 

50 OLIVEIRA, Dante de; LEONELLI, Domingos. Diretas-já!: 15 meses que abalaram a ditadura. Rio de 
Janeiro: Record, 2004. p. 87-88.

51 Ibidem, p. 87-89.
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taxas de desemprego, da inflação de 230% e da recessão imposta pela 
capitulação do Brasil ao FMI.52

A seguir, o presidente reconhecia o significado político do cresci-
mento numérico da oposição no pleito do ano anterior, ao mesmo tempo 
que fazia uma profissão de fé nos princípios democráticos: “O autoa-
perfeiçoamento da democracia supõe, de um lado, sua imperfeição e, 
de outro, sua perfectibilidade”. E sobre o consenso: “Este não exclui a 
discussão, antes a exige”.53 

Poucos dias depois, porém, como num adendo decepcionante à men-
sagem otimista de Figueiredo, o porta-voz da Presidência da República, 
diplomata Carlos Átila, esclarecia à imprensa os pontos que o governo não 
aceitava negociar em troca da trégua pedida à oposição: “Constituinte, 
[...] revisão da Lei de Segurança Nacional e a eleição direta”.54

Embora setores oposicionistas moderados, como a direção do PCB, 
enxergassem no discurso presidencial alguns “elementos animadores 
para a vida política brasileira”,55 a primeira reação do PMDB (tanto à 
mensagem de Figueiredo quanto ao adendo de Átila) foi fixada pelo 
líder do partido no Senado, Humberto Lucena (1928-1998), que descar-
tou um entendimento com o governo para combater a crise econômica, 
caso a pauta excluísse aqueles três pontos recusados por Átila.56

A reação de Ulysses – a quem o Planalto não fizera a cortesia, costu-
meira nos regimes verdadeiramente democráticos, de enviar, com ante-
cedência, uma cópia da mensagem presidencial – só viria depois, e a sua 
formulação mais completa seria alcançada somente em agosto de 1983, 
no histórico discurso da Travessia.

Na sua despedida do Senado, em que foi aparteado 29 vezes (uma 
medida do prestígio do orador perante a oposição e a situação), Tancredo 
Neves reafirmou suas credenciais de homem político talhado para lide-
rar uma saída negociada da ditadura para a democracia.

52 Cf. OLIVEIRA, Dante de; LEONELLI, Domingos. Diretas-já!: 15 meses que abalaram a ditadura. Rio de 
Janeiro: Record, 2004. p. 89.

53 Ibidem, p. 89-90.
54 Ibidem, p. 90.
55 Trecho de entrevista do então secretário-geral do PCB, Giocondo Dias (1913-1987), ao jornal do 

partido, Voz da Unidade, apud OLIVEIRA, Dante de; LEONELLI, Domingos. Diretas-já!: 15 meses que 
abalaram a ditadura. Rio de Janeiro: Record, 2004. p. 90.
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“Politicamente, Tancredo buscou transformar o pedido de tré-
gua do presidente Figueiredo em compromisso democrático para 
ele irretratável. Fez o que a esquerda deveria ter feito [ou seja, ‘pe-
gar’ o presidente ‘pela palavra’]. Ele temia e exorcizava recuos e va-
cilações do presidente e dos segmentos militares mais exacerbados. 
E fazia isso se reafirmando como interlocutor da oposição com o 
regime, por meio de sua tese do consenso [...]

Sem renunciar à crítica severa ao regime – ‘Não há por que arriar 
bandeiras ou renunciar a princípios, porque seria uma inqualificável 
traição’ –, Tancredo incorpora à sua tese as ideias gerais de ‘união na-
cional, diálogo, entendimento, conciliação, trégua’ como ‘normas de 
um estado de espírito que está se formando na comunidade nacional 
ávida de segurança, temerosa em face dos acontecimentos, aflita e 
angustiada na ausência de perspectivas ensolaradas’.

Sem enfraquecer seu partido e sem desmerecer a figura de Ulysses 
Guimarães – ao contrário, elogiando-o, ainda que relembrando o 
presidente Ulysses como seu ministro [Indústria e Comércio] no go-
verno parlamentar de 1961 –, Tancredo consegue com seu discurso 
consolidar a imagem do estadista. Era tudo o que o Brasil e a políti-
ca queriam para substituir o general Figueiredo.

[...]
Discute questões estruturais na política brasileira, constatando 

a existência de uma nação dividida em dois blocos – de um lado, 
o país legal, que se exaure na impotência de suas debilitadas ‘emer-
gências’; do outro lado, o país real, ‘vivo, exuberante e estuante de 
vitalidade’. O país legal está, na visão de Tancredo, amarrado às es-
truturas anacrônicas, superadas e obsoletas, enquanto ‘o país real 
está repleto de dinamismo, mas contido na sua expansão, na sua 
modernização e impedido de manifestar o seu ímpeto evolutivo’.

[...]
E, no terreno da filosofia política, recorre às figuras de Rui 

Barbosa [1849-1923] e do reacionário Pinheiro Machado [1851-
1915] – sempre adversários – como elementos complementares, 
‘intérpretes do Brasil que viveram’. Ou seja: a política como territó-
rio do desenvolvimento civilizado das contradições.”57

57 OLIVEIRA, Dante de; LEONELLI, Domingos. Diretas-já!: 15 meses que abalaram a ditadura. Rio de 
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Tancredo era um ator político complexo. De uma parte, fiel aos 
princípios democráticos. Ao longo da sua trajetória pública, estavam lá 
para prová-lo episódios como o do jovem ministro da Justiça do se-
gundo governo Vargas (1951-1954) que, discordando dos ministros 
militares que pressionavam o presidente à renúncia, manteve-se reso-
lutamente ao lado deste para o que desse e viesse; ou o do orador emo-
cionado, dias depois, no sepultamento do seu chefe, que se suicidara 
com um tiro no coração, no cemitério da cidade natal de Getúlio, São 
Borja, no Rio Grande do Sul; ou o do deputado federal governista que 
se dispusera a contornar, mediante longas negociações, o veto, vindo 
novamente de ministros da Guerra, da Marinha e da Aeronáutica, à posse 
do vice-presidente João Goulart após a renúncia de Jânio Quadros (1917-
1992), em agosto de 1961, obtendo, afinal, no mês seguinte, a solução de 
compromisso do parlamentarismo e assumindo pioneiramente o papel de 
primeiro-ministro; ou ainda o do deputado federal de oposição ao então 
nascente regime militar (abril de 1964) que se recusou a votar o prolonga-
mento, até 1967, do mandato do presidente Castelo Branco, lamentando 
que seu amigo e correligionário, o ex-presidente e então senador pelo 
PSD de Goiás, Juscelino Kubitschek (1902-1976), concordasse em fazê-
lo, na ilusão de assim preservar suas chances em futuro pleito presiden-
cial – que não haveria –, e ainda vaticinando a cassação de JK, que viria 
pouquíssimo tempo depois; ou, finalmente, o episódio em que volta a 
São Borja, em 1976, para discursar no enterro de Jango, que, por impo-
sição da ditadura, só morto pôde voltar do exílio uruguaio.

De outra parte, porém, Tancredo era um realista extremamente fle-
xível nas táticas do jogo do poder, parecendo apoiar, ao mesmo tempo, 
a hipótese da candidatura de consenso e a da eleição direta. Sob esse 
aspecto, a “ambiguidade não lhe parecia um defeito moral, mas uma 
imposição da sua prática política”.58

Os capuchinhos querem ação

Enquanto isso, Dante e seus companheiros da chamada esquerda 
independente do PMDB (de certo modo, herdeira, sucessora da ala dos 
autênticos dos anos 70) impacientavam-se para passar da discussão à 
ação e levar às ruas campanha pela aprovação da emenda das diretas.

58 OLIVEIRA, Dante de; LEONELLI, Domingos. Diretas-já!: 15 meses que abalaram a ditadura. Rio de 
Janeiro: Record, 2004. p. 94.
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Além dele próprio, de Leonelli e dos também já referidos 
Bierrenbach, Freire, Mosconi e Íbsen, o grupo incluía outros jovens 
deputados, entre os quais o também mato-grossense Márcio Lacerda, os 
paulistas João Hermann Neto (1946-2009) e Márcio Santilli e o amazo-
nense Arthur Virgílio Neto (diplomata de carreira licenciado). Pelo fato 
de muitos deles ostentarem barbas, o grupo ficaria conhecido como o 
dos capuchinhos.

Não demoraria para que diferentes tendências e polos de poder que 
compunham o PMDB enxergassem na emenda de Dante diferentes 
oportunidades para o avanço das suas respectivas agendas: o presidente 
Ulysses Guimarães; o líder na Câmara, Freitas Nobre; e seus aliados, 
como o secretário-geral do partido e um dos mais aguerridos membros 
do velho grupo autêntico, o baiano Francisco Pinto (1930-2008), perce-
biam a emenda como um instrumento facilitador da popularização da 
mensagem oposicionista de modo a aprofundar e acelerar o processo, 
reforçando-o com a voz das ruas. Os diversos setores moderados liga-
dos ao governador Tancredo Neves encaravam esse mesmo potencial 
como argumento eficaz em favor da candidatura de consenso perante 
os governistas receosos de uma radicalização. E, pela necessidade de 
manter boas relações com o governo federal, também viam na bandeira 
das diretas um argumento convincente para reafirmar perante as bases 
as suas credenciais de adversários da ditadura.59

O fato é que o paralelismo – muitas vezes, a tensão – entre articu-
lações e negociações político-parlamentares, de um lado, e a aposta no 
crescente clamor das manifestações populares por eleições presidenciais di-
retas, de outro, foi uma constante que se manteria mesmo após a rejeição da 
emenda. Nessa dialética, os avanços verificados em uma dessas dimensões 
alimentavam novos progressos na outra – como se verá mais adiante.

A súmula de Leonelli com as observações e sugestões da primei-
ra comissão designada pela liderança do PMDB na Câmara virou um 
documento mais detalhado, que a Executiva Nacional do partido exa-
minou em reunião de 5 de abril e encaminhou ao Diretório Nacional 
convocado para a semana seguinte. Seu título: “Por um governo nacio-
nal nascido de eleições diretas”; subtítulo: “Proposta da bancada federal 

59 OLIVEIRA, Dante de; LEONELLI, Domingos. Diretas-já!: 15 meses que abalaram a ditadura. Rio de 
Janeiro: Record, 2004. p. 131-132.
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à Executiva Nacional do PMDB”.60 O documento afirmava que a “ve-
locidade da crise econômica e social que vivemos é bem maior que a 
marcha lenta e gradual da busca de soluções”. Ela “anda mais rápido do 
que as importantes, mas demoradas, soluções negociadas a cada passo, 
nos raros momentos que o governo quer ou pode negociar”. Defendia 
a fórmula das diretas para presidente como “uma síntese propositiva. 
Uma bandeira que acelere todos os seus passos, consolide sua unidade 
interna e mobilize a sociedade civil. A bandeira branca e ampla da elei-
ção direita para presidente da República”. Os autores entendiam que tal 
síntese era a melhor proposta concreta que a oposição poderia oferecer 
em resposta à crise político-econômica e social naquela difícil conjuntu-
ra nacional. Observavam que a sequência da campanha pela reconquis-
ta dessa eleição e da disputa presidencial que a primeira ensejaria, pela 
primeira vez em 23 anos, abriria um espaço “comum” e legítimo para 
debate e encaminhamento de soluções para aquela crise. Recordando a 
lição da campanha da anistia, baseada em uma unidade de ação oposi-
cionista, o documento confiava em que a campanha pelas diretas aplai-
naria o caminho rumo à realização do objetivo histórico da Assembleia 
Nacional Constituinte, pois somente um governo eleito democrática e 
diretamente teria legitimidade para convocá-la. Mas, antes, era absolu-
tamente imperativo conferir capilaridade, enraizamento social à luta, 
por intermédio da proliferação de comitês (estaduais, municipais, lo-
cais) encarregados da promoção de eventos que, começando como “atos 
públicos em locais fechados, prossigam com grandes debates até chegar 
às manifestações em praça pública”.

No dia 14 de abril, enfim, reuniu-se o diretório, e o partido oficia-
lizou a proposta de lançamento da campanha nacional pelas eleições 
diretas para presidente. Para dar consequência à deliberação, foi for-
mado um grupo de trabalho misto (deputados e senadores), que ficaria 
conhecido como Comissão das Diretas; sua missão: elaborar um pla-
no de campanha, planejar e coordenar sua realização. Além de Dante, 
integravam-na os senadores Pedro Simon (RS, coordenador do grupo), 
Álvaro Dias (PR), Gastão Müller (MT), Henrique Santillo (1937-2002, 
GO) e Itamar Franco (MG), e os deputados Domingos Leonelli, Flávio 

60 OLIVEIRA, Dante de; LEONELLI, Domingos. Diretas-já!: 15 meses que abalaram a ditadura. Rio de 
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Bierrenbach, Aldo Arantes (GO), Márcio Braga (RJ) e Oswaldo Lima 
Filho (1921-1994, PE).61

Quatro dias depois, era dado o primeiro passo na tramitação da 
Emenda Dante, com a constituição de comissão mista do Congresso 
encarregada de apreciá-la, tendo como presidente o senador Itamar 
Franco e como relator o deputado e ex-governador da Paraíba Ernâni 
Sátyro (1911-1986, PDS). O autor da emenda estava entre os represen-
tantes oposicionistas naquele colegiado, juntamente com quatro sena-
dores e quatro outros deputados do PMDB e um do PDT. O PDS parti-
cipava com sete senadores e cinco deputados.

O governismo procurou reagir àqueles avanços da oposição com 
uma proposta de emenda constitucional, assinada pelo deputado José 
Camargo (PDS/SP), mas, na verdade, inspirada pelo ministro de Minas 
e Energia de Figueiredo, César Cals (1926-1991), permitindo a reelei-
ção indireta do presidente da República, dos governadores e dos pre-
feitos. Num giro pelo país para conversas e negociações políticas com 
governadores de vários estados, Camargo foi recebido no Rio de Janeiro 
pelo pedetista Leonel Brizola, que lhe sugeriu uma alteração à proposta 
original de modo a reduzir o segundo mandato de Figueiredo a dois 
anos, ao final dos quais (em 1986) haveria eleições diretas. O mandato 
de Brizola terminaria em março de 1987. Era a tese do mandato presi-
dencial “tampão”. A ideia acabaria não vingando, pois, além de recha-
çada pela maior parte da oposição – aí incluído o governador Tancredo 
Neves –, encontrou a resistência de líderes militares ainda politicamente 
importantes como Geisel e Golbery e também de setores do próprio 
partido do governo, entre eles os aspirantes à indicação do PDS para 
a disputa no Colégio Eleitoral programado para eleger indiretamente 
o próximo presidente da República. Eram os casos do vice-presidente 
Aureliano Chaves e do deputado federal antigo prefeito da capital pau-
lista e ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf.62

De qualquer modo, Ulysses percebeu que aquele era o momento de 
acelerar a campanha, mesmo porque sua natural liderança no proces-
so aumentaria a sua visibilidade nacional e fortaleceria as suas chances 
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de tornar-se o mais competitivo dos presidenciáveis, na hipótese de a 
Emenda Dante vir a ser aprovada no Congresso.

As 11 prioridades para a mobilização

Em 11 de maio de 1983, depois de uma rodada de conversas de 
Ulysses com Montoro e Tancredo, a Comissão Executiva Nacional do 
PMDB reuniu-se novamente com a finalidade primordial de oficializar 
o repúdio do partido a qualquer proposta de reeleição do presidente 
Figueiredo, ou prorrogação do seu governo para além dos seis anos fi-
xados na Constituição.

A Executiva também examinou, com os membros da já referida 
Comissão das Diretas, formada por senadores e deputados do partido, 
as primeiras sugestões de roteiros para a campanha e de contatos com 
entidades civis.

Para a próxima reunião da Executiva, marcada para 25 de maio, o pla-
no era aprovar uma proposta de resolução com recomendações políticas e 
instruções operacionais a serem encaminhadas a todos os diretórios regio-
nais do partido, a fim de garantir o engajamento dos governadores peeme-
debistas na mobilização pelas diretas.

Como subsídio para tal resolução, Dante e seus companheiros no 
grupo dos capuchinhos formularam uma relação de 11 providências 
prioritárias, datada de 19 de maio, com o seguinte conteúdo:

“1) Contato imediato com os partidos de oposição, visando uma 
atuação conjunta e unitária. 2) Contato com entidades como OAB, 
ABI, CNBB, Comissão Nacional Pró-CUT [Central Única dos 
Trabalhadores], Contag [Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura], CNTI [Confederação Nacional dos Trabalhadores 
da Indústria] e CNI [Confederação Nacional da Indústria], com a 
participação direta da Executiva, para discutirmos o nosso projeto 
econômico [...] e a importância das eleições diretas no contexto atu-
al de crise. 3) Confecção de um documento fundamentando nossa 
tese, a ser enviado a amplos setores da nação e aos órgãos do nosso 
partido. 3a) Confecção de uma cartilha popular, traduzindo o nos-
so documento em uma linguagem simples, de fácil entendimento 
para o trabalhador urbano e rural. 4) Fixação de um calendário de 
lançamento da campanha em cada estado, feito de comum acordo 
com os diretórios regionais e os governadores. 5) Confecção de car-
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tazes, de adesivos e de um jornal tabloide informativo, de caráter 
nacional, com tiragem bimensal, para unificar a nossa mensagem e 
a própria propaganda, permanentemente. 6) Encaminhar orienta-
ção urgente aos diretórios regionais para que se faça campanha de 
filiação partidária para a renovação dos diretórios municipais em 
conjunto com a campanha das diretas. 7) Esgotar, do ponto de vista 
da legislação eleitoral, todos os recursos para realizarmos a propa-
ganda nos meios de comunicação. Acelerar o processo de revogação 
da Lei Falcão. 8) Criar uma subcomissão de finanças e propagan-
da para angariar recursos. Isso é fundamental para organizarmos 
uma campanha de caráter nacional, com propaganda abundante e 
moderna, de forma a aumentarmos ainda mais o sentimento da na-
ção pela solução das eleições diretas. Não podemos perder de vista 
que estamos propondo o confronto democrático pelo poder, e tudo 
que fizermos do ponto de vista material ainda será pouco diante 
dessa grande tarefa. O exemplo maior foi a recente disputa pela 
parcela que representa [sic] os estados, que foi uma verda deira 
guerra. 9) É imprescindível que levemos juntos a campanha pela 
Assembleia Nacional Constituinte. 10) Dispensar atenção espe-
cial aos estados onde a oposição foi derrotada, fazendo um ro-
dízio permanente de lideranças, fortalecendo ao máximo essas 
regiões, empurrando o partido para o interior desses estados, lo-
cais onde geralmente ainda sobrevive o coronelismo. 11) Agilizar 
ações em conjunto com a comissão mista que aprecia no momento 
a emenda das diretas. (Brasília, 19 de maio de 1983.)”63

Afinal, o primeiro evento: Goiânia

O ato pioneiro da campanha teve lugar, no dia 15 junho de 1983, 
em Goiânia, em frente à quadra de esportes contígua à Faculdade de 
Economia da Universidade Católica de Goiás (UCG). Entre seus orga-
nizadores, destacaram-se militantes locais do PCdoB, agremiação re-
sultante de um “racha” do PCB no início dos anos 60, época em que 
o mundo tomou conhecimento das inconciliáveis rivalidades político-
ideológicas entre a ortodoxia comunista da União Soviética e a versão 
de marxismo-leninismo preconizada pela República Popular da China, 
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de Mao Tsé-Tung (1893-1976). O PCdoB surgiu como adepto da cha-
mada linha chinesa e, em 1967, iniciou um movimento guerrilheiro 
rural na região do Araguaia, entre o sul do Pará e o norte do atual esta-
do do Tocantins. A guerrilha do Araguaia seria esmagada, entre 1973 e 
1974, somente após três campanhas do Exército envolvendo milhares de 
homens. Foi o maior – e também o último – desafio da contestação ar-
mada ao regime de 64. Depois disso, a exemplo dos seus adversários do 
PCB, os militantes do PCdoB concentraram-se no PMDB como frente 
de atuação legal. Na Câmara, a organização tinha três deputados fede-
rais; um deles era o goiano Aldo Arantes, que havia sido presidente da 
UNE no biênio 1961-1962. “Mais tarde, os sindicatos e as organizações 
populares sob a influência do PCdoB teriam importante papel” na mo-
bilização pelas eleições diretas, também em outras regiões.64

Mais de oito mil pessoas compareceram ao ato público de Goiânia. 
Estiveram presentes o governador peemedebista de Goiás, Íris Rezende; 
os senadores goianos Mauro Borges (ex-governador do estado, destituí-
do em 1964 e cassado em 1966) e Henrique Santillo; o vice-governador 
e ex-senador de São Paulo Orestes Quércia; os deputados federais pelo 
PMDB goiano Arantes e Iram Saraiva; bem como seus companheiros 
Jorge Uequed, do Rio Grande do Sul (PMDB/RS), e Cristina Tavares 
(1936-1992), de Pernambuco.65

A sorte estava lançada.
Menos de um ano depois, em abril de 1984, e menos de duas se-

manas antes da votação da Emenda Dante de Oliveira no Congresso, a 
capital de Goiás sediou seu segundo comício das Diretas-já. Desta vez, 
compareceram mais de 300 mil pessoas.66

O menestrel das Diretas

Em julho de 1983, Ulysses, acometido de estafa, licenciou-se da 
presidência do PMDB. Quem o substituiu durante esse impedimento 
foi o vice-presidente da legenda e senador alagoano Teotônio Vilela 
(1917-1983). Pela velha UDN, elegera-se deputado estadual e vice-
governador; em seguida, conquistara dois mandatos consecutivos ao 
Senado pela Arena. Adepto de primeira hora do golpe militar de 1964, 
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Teotônio, com o tempo, se converteu em crítico eloquente do regime, 
apoiando, na eleição indireta do Colégio Eleitoral de 1978, a já referida 
candidatura presidencial do general Euler Bentes, pela Frente Nacional 
de Redemocratização, patrocinada pelo MDB, partido a que se filiou no 
início do ano seguinte. Na ocasião, disse ter pedido a Ulysses Guimarães 
que o deixasse sair em peregrinação pelo Brasil, pois era somente um 
“louco manso”, desejoso de pregar a democracia.

O câncer foi-lhe diagnosticado em 1982, e, por isso, Teotônio Vilela 
não pôde concorrer a um terceiro mandato de senador no pleito de no-
vembro daquele ano. Contudo, manteve-se ativo na luta pelas diretas 
até bem pouco antes de morrer, um ano depois, o que lhe conferiu vasta 
popularidade e admiração, sempre apoiado na bengala que se tornaria 
sua marca registrada.

Como presidente interino do partido, Teotônio batalhou para arti-
cular o mais amplo apoio possível dos líderes políticos e das entidades 
da sociedade civil à aprovação da emenda: OAB, ABI, sindicatos.

Ainda em vida e depois da sua morte, foi festejado como o patro-
no das Diretas-já. Em sua homenagem, os mineiros Milton Nascimento 
e Fernando Brant compuseram a canção Menestrel das Alagoas, que a 
cantora Fafá de Belém passaria a entoar em todos os comícios, transfor-
mando-se no hino do movimento.

“Quem é esse viajante,
Quem é esse menestrel
Que espalha a esperança 
E transforma sal em mel?
Quem é esse saltimbanco
Falando em rebelião
Como quem fala de amores 
Para a moça no portão?
Quem é esse que penetra
No fundo do pantanal
Como quem vai manhãzinha
Buscar fruta no quintal?
Quem é esse que conhece 
Alagoas e Gerais
E fala a língua do povo
Como ninguém fala mais?
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Quem é esse?

De quem é essa ira santa,
Essa saúde civil,
Que tocando na ferida
Redescobre o Brasil?

Quem é esse peregrino
Que caminha sem parar,
Quem é esse meu poeta
Que ninguém pode calar?

Quem é esse?...”

Travessia, derrota do Decreto-Lei nº 2.024 e Foz do Iguaçu

Os meses de agosto, setembro e outubro de 1983 foram marcados 
por três fatos significativos para o avanço na luta pelas eleições diretas.

Em primeiro lugar, Ulysses Guimarães, de volta do período de re-
pouso para tratar da estafa, reassumiu a presidência do PMDB. E, no dia 
24 de agosto, proferiu no plenário da Câmara o discurso que passaria à 
história da campanha das diretas como Travessia, título referido a um 
episódio da obra-prima de Guimarães Rosa, Grande sertão: veredas.

Na passagem abaixo, ele reafirma a convicção de que apenas as elei-
ções diretas seriam capazes de solucionar a crise de legitimidade em que 
se debatia o governo Figueiredo, em meio a sérias dificuldades econô-
micas. Note-se como o orador orientou seu raciocínio para a assimila-
ção da tese moderada do consenso à bandeira da eleição direta.

“No patamar federal, um governo sem legitimidade democráti-
ca não tem representatividade popular e, não tendo representati-
vidade, não tem credibilidade interna e externa. Só a eleição direta 
leva à legitimidade e ao consenso real. Mas o consenso há de ser 
o bom-senso da reivindicação pela eleição direta, com dimensão 
plebiscitária, de quase 90% da nação pesquisada, da exigência dos 
trabalhadores e seus sindicatos, vários deles submetidos a inter-
venções iníquas; do clamor dos jovens interpretado pela voz inde-
pendente e mensageira do futuro das associações estudantis; das 
mulheres que trabalham e enfrentam na família a luta desespera-
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da e desigual contra o custo de vida e o desemprego; da revolta do 
empresariado espoliado e expropriado por uma política econômica 
que contraria os interesses da maioria da nação.”67

O chamado arrocho salarial era um componente essencial da po-
lítica recessiva que o governo Figueiredo – por intermédio do seu po-
deroso ministro do Planejamento, Delfim Netto, ex-titular da Fazenda 
(governos Costa e Silva e Médici) – havia adotado como condição para 
acesso aos créditos emergenciais do FMI. O Decreto-Lei (instrumen-
to amplamente empregado durante o regime militar a fim de permitir 
ao Executivo que legislasse, no que antecedeu às atuais medidas pro-
visórias) nº 2.024, de 1983, limitava as reposições salariais das perdas 
dos trabalhadores com a inflação galopante. Entre os dias 20 e 21 de 
setembro, em meio a uma tumultuada sessão conjunta do Congresso 
Nacional, ele foi rejeitado por 241 deputados da oposição e também por 
11 do PDS. Bastaria um total de 240 votos para a sua derrubada. Era a 
primeira vez que isso acontecia desde 1967. O episódio permitiu à cú-
pula peemedebista avaliar por alto a dimensão da parcela de governistas 
dissidentes passíveis de serem sensibilizados em favor da Emenda Dante 
de Oliveira. Em outubro, o governo sofreria nova derrota na votação 
de outro decreto-lei nessa mesma linha, o de número 2.045, de 1983: 
agora, por 260 votos contrários. E isso a despeito da decisão do Palácio 
do Planalto de intimidar o Congresso e coibir manifestações de sindica-
listas e outros setores dos movimentos populares com a decretação de 
“medidas de emergência” um dia antes da votação, incluindo cerco mili-
tar e bloqueio dos acessos a Brasília, revista de passageiros no aeroporto 
da capital e proibição de manifestações de rua.68

Nos dias 15 e 16 de outubro, a cidade de Foz do Iguaçu, na fronteira 
com a Argentina e o Paraguai, foi palco de uma reunião de oito go-
vernadores peemedebistas, tendo por anfitrião o do Paraná, José Richa. 
Oficialmente, a finalidade do encontro consistia na discussão de proble-
mas financeiros e orçamentários comuns aos estados. De fato, porém, 
o maior destaque coube ao documento final em que os governadores 
afirmavam que a solução dos impasses políticos e da crise econômica 

67 OLIVEIRA, Dante de; LEONELLI, Domingos. Diretas-já!: 15 meses que abalaram a ditadura. Rio de 
Janeiro: Record, 2004. p. 216.

68 Ibidem, p. 250-255 e 272-278.
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haveria de passar, necessariamente, pela aprovação da emenda das dire-
tas para presidente.69

O encontro de Foz do Iguaçu serviu para sedimentar o compromis-
so que esses governadores viriam a assumir na prática, ao longo do pri-
meiro semestre de 1984, prestigiando, com apoio político e recursos de 
infraestrutura, os maciços e empolgantes comícios das Diretas-já nas 
suas respectivas capitais.

Um clima de opinião contagiante

Mais para o final daquele ano de 1983, o clima de opinião favorável 
às diretas chegou a contagiar até algumas áreas governistas.

Nem mesmo o presidente da República lhe ficou imune.
Em novembro, durante visita oficial a Lagos, Nigéria, o general 

Figueiredo concedeu entrevista aos jornalistas brasileiros que o acom-
panhavam, declarando que, se dependesse do seu voto, a Emenda Dante 
de Oliveira seria aprovada. Mas reconheceu que isso não iria acontecer 
porque “o meu partido [PDS] não abre mão de eleger [indiretamente] o 
futuro presidente”.70

Nessa mesma linha, aspirantes mais ou menos cotados à indicação do 
mesmo PDS para concorrer ao Colégio Eleitoral na sucessão presiden-
cial – casos de Aureliano Chaves e do ex-ministro da Desburocratização 
e da Previdência Social Hélio Betrão (1916-1997) – revelaram preferên-
cia pelas eleições diretas, sentimento compartilhado por governadores 
do partido como Espiridião Amin, de Santa Catarina, e os seus cole-
gas nordestinos Luiz Rocha, do Maranhão; Hugo Napoleão, do Piauí; 
Gonzaga Motta, do Ceará; e Divaldo Suruagy, de Alagoas; entre outros.

Contudo, no que dizia respeito ao objetivo mais imediato de con-
quistar os dois terços de votos do Congresso necessários à aprovação 
da emenda, o apoio realmente crucial veio do chamado Grupo Pró-
Diretas, formado por parlamentares do PDS como os deputados alago-
anos Albérico Cordeiro (1941-2010) e José Thomaz Nonô; os capixabas 
Teodorico Ferraço e Stélio Dias; os mineiros Humberto Souto, Israel 
Pinheiro Filho e Oscar Corrêa Júnior; o luso-baiano José Lourenço; 
os cearenses Lúcio Alcântara e Paulo Lustosa; o paulista Herbert Levy 

69  OLIVEIRA, Dante de; LEONELLI, Domingos. Diretas-já!: 15 meses que abalaram a ditadura. Rio de 
Janeiro: Record, 2004. p. 266-270.

70 Ibidem, p. 288.
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(1911-2002); o sul-mato-grossense Saulo Queiroz; e o paranaense Luiz 
Fayet, além de senadores como Jorge Bornhausen, catarinense, e Jutahy 
Magalhães (1929-2000), baiano.

Outros nomes da bancada governista se somariam a essa lista à me-
dida que, nos primeiros meses de 1984, a campanha levasse milhões de 
brasileiros às ruas de todo o país, clamando em uníssono por Diretas-já. 
Um pouco mais tarde, quase todos esses parlamentares contribuiriam 
para a esmagadora vitória final da chapa Tancredo Neves/José Sarney na 
última eleição indireta do Brasil, em janeiro de 1985, episódio decisivo 
da transição democrática.

O maior movimento cívico-político de massas do Brasil

Respeitados historiadores e analistas políticos avaliam que a mobi-
lização da sociedade brasileira com o objetivo de pressionar democra-
ticamente o Congresso Nacional pela aprovação da Emenda Dante de 
Oliveira traduziu um processo de amadurecimento cívico-político do 
nosso povo de inéditas proporções.

Assim, por exemplo, Ronaldo Costa Couto define aquele momento 
especial:

“1984 é ano de aceleração da história brasileira. A recessão eco-
nômica chega ao fim. O povo renasce politicamente ao apoiar, nas 
ruas, a campanha por eleições presidenciais diretas a curto prazo. 
[...] [O] movimento das Diretas-já, maior mobilização popular da 
história brasileira, realmente gera energia política que vai mudar o 
país. Sua força define nova dinâmica de relacionamento das oposi-
ções com o povo e o governo militar. Se a legalidade das eleições indi-
retas está confirmada, [...] sua legitimidade [...] está em xeque. Assim 
como a própria Constituição. As pesquisas e as ruas mostraram que o 
povo, cada dia mais consciente e mais frustrado, queria votar, queria 
o fim do Colégio Eleitoral, queria mudar. Os políticos da oposição 
sentem e sabem disso. Os da situação, agora divididos, também.”71

O protagonismo popular que a campanha ensejou é sublinhado pela du-
pla de “observadores-participantes” Dante de Oliveira e Domingos Leonelli:

71 COUTO, Ronaldo Costa. História indiscreta da ditadura e da abertura: Brasil: 1964-1985. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Record, 1999. p. 346.
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“[N]a campanha das diretas, o povo foi o sujeito da história. 
Ainda que por trás de cada comício funcionassem engrenagens, 
maiores ou menores, que por trás de toda a movimentação de rua 
se desenvolvessem articulações políticas, conversas restritas, golpes 
e contragolpes [...], o fato é que na campanha das diretas o povo era 
o protagonista. Os comícios se constituíram no eixo central da cam-
panha e eram os fatos mais importantes do movimento. Também isso 
acabou fazendo do povo o ator principal. Mas, além dos comícios 
organizados com algum aparato, as pessoas movimentavam-se por 
todo o Brasil em pequenas e anônimas manifestações.”72

A campanha nas ruas: momentos mais marcantes

Não haveria aqui espaço, nem tempo, para uma descrição exaustiva 
da sucessão desses eventos, do princípio ao fim da campanha. O que se 
segue é uma seleção dos seus principais momentos, a partir de minuciosa 
cronologia fixada pelo jornalista Ricardo Kotscho, que cobriu a evolução 
completa do movimento para a Folha de S. Paulo e, logo após, sistema-
tizou a experiência em uma das obras fundamentais sobre o período.73

Pouco depois do já referido ato público de lançamento em Goiânia 
(15 de junho de 1983), realizou-se outro, no dia 26 do mesmo mês, em 
Teresina, Piauí, com a presença de Ulysses Guimarães. Outras mani-
festações viriam naquele segundo semestre, nem sempre recebendo 
a atenção dos maiores veículos da imprensa brasileira: Cuiabá, Porto 
Alegre, Piracicaba, Ilhéus e Recife. Este último evento foi prestigiado 
pela participação de um Teotônio Vilela já nos derradeiros rounds da 
sua luta contra o câncer.

72 OLIVEIRA, Dante de; LEONELLI, Domingos. Diretas-já!: 15 meses que abalaram a ditadura. Rio de 
Janeiro: Record, 2004. p. 603. Muitos anos depois daqueles eventos históricos, já no primeiro ano 
do seu segundo mandato como governador mato-grossense, quando o Brasil se angustiava com 
a perspectiva de um “apagão” energético, Dante voltaria a evocá-los em artigo publicado no jornal 
Valor Econômico (OLIVEIRA, Dante de. Energia nas mãos do povo: um sonho possível. Valor Econô-
mico, 20 set. 2001, p. A10): “Nada pode ser mais perigoso do que viver sem sonhar. Minha vivência 
política tem me ensinado que a escuridão traz o sonho, que abre as portas dos amanhãs ainda não 
cogitados [...] Foi na escuridão política da ditadura que sonhei o sonho de bandeiras amarelas do 
amanhecer político do país. Propus, então, a emenda conhecida como das ‘Diretas-já’, que mobi-
lizou a liderança política progressista em torno de sua proposta e, como num sonho, milhões de 
pessoas nas ruas de todo o Brasil para remover o autoritarismo decadente [...] É preciso avançar, 
mesmo na adversidade; mesmo na escuridão é preciso prosseguir, sonhar e realizar [...]”.

73 KOTSCHO, Ricardo. Explode um novo Brasil: diário da campanha das Diretas. São Paulo: Brasiliense, 
1984. Em combinação com a aqui amplamente citada obra de Dante e Leonelli, é a fonte das infor-
mações apresentadas nos próximos parágrafos.
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No dia 26 de novembro daquele mesmo ano, realizou-se o primeiro 
comício da capital paulista, na Praça Charles Müller, Pacaembu, caben-
do ao PT, à CUT e à Comissão de Justiça e Paz (CJP) da Arquidiocese 
de São Paulo papel destacado na sua organização. Participaram cerca 
de 15 mil pessoas. Foi ali, naquela tarde de domingo, que os presentes 
receberam a notícia da morte de Teotônio.

Em dezembro de 1983, o Rio foi palco de um episódio relevante para 
a articulação do movimento: a criação do Comitê Estadual de Defesa 
das Diretas por mais de 80 entidades, entre as quais OAB, ABI, UNE, 
CUT, Coordenação Nacional da Classe Trabalhadora (Conclat), União 
Brasileira de Estudantes Secundaristas (Ubes) e Associação Nacional de 
Docentes do Ensino Superior (Andes), com o lançamento de manifes-
to e abaixo-assinado pelo direito do povo de escolher o presidente da 
República. No mesmo mês, em São Paulo, a CUT e a Conclat divulga-
ram documento pró-diretas com reivindicações trabalhistas.

No mês seguinte (janeiro de 1984) mais de dez entidades profissio-
nais, científicas e intelectuais, reunidas na sede da OAB-Rio, tornaram 
público um manifesto pró-diretas.

Também naquele janeiro de 1984, com apoio do prefeito José 
Arnaldo, realizou-se showmício no pátio do mosteiro de São Bento, em 
Olinda. Fafá de Belém fez o gesto que se tornaria sua marca registrada 
em todos os demais comícios, soltando uma pomba branca, que voou 
embalada nos acordes de Menestrel das Alagoas, de Milton e Brant, sob 
os aplausos e vivas de 15 mil participantes.

Cinco dias depois, em 12 de janeiro, teve lugar, no calçadão da Rua 
das Flores, popularmente conhecido como Boca Maldita, centro de 
Curitiba, o primeiro de uma série de comícios “oficiais” das Diretas-já 
amplamente patrocinados pelos governadores da oposição nas capitais 
dos seus respectivos estados.

Na presença de 50 mil participantes, público equivalente a 5% da 
população curitibana, quatro “marcas registradas” de todos os próximos 
comícios da campanha ali fizeram a sua estreia, a saber: 1) a presença no 
palanque do deputado Ulysses Guimarães, ao lado do governador local 
(no caso, José Richa) e de seus colegas de outros estados, em especial o 
paulista Franco Montoro (mais tarde, o governador do Rio de Janeiro, 
Leonel Brizola, também se mostraria assíduo); 2) a camiseta de malha 
com a mensagem “Eu quero votar pra presidente”, que logo produziria 
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uma maré montante amarela a encharcar de esperança os espaços públi-
cos de toda a nação; 3) a participação de intelectuais e artistas famosos, 
notadamente atores e atrizes das novelas da Globo, maior rede nacional 
de televisão, como Christiane Torloni, que disputaria com a cantora Fafá 
de Belém o título de Musa das Diretas-já. Participando sempre de forma 
espontânea e gratuita, esses profissionais do vídeo muito colaboraram 
para incentivar o engajamento cívico de inúmeras pessoas desmobiliza-
das por duas décadas de ditadura, que, agora, descobriam a alegria de 
mudar o Brasil; e 4) o carisma do festejado locutor esportivo daquela mes-
ma rede, Osmar Santos, que se imortalizaria como a Voz das Diretas-já.

Poucos dias depois de Curitiba, em 25 de janeiro, data do aniversário 
da capital paulista, foi a vez de a histórica Praça da Sé, no centro antigo 
da cidade, balançar com a vibração de cerca de 250 mil pessoas, o maior 
público registrado pela campanha até então – com direito a se emocionar 
com o discurso da atriz Fernanda Montenegro e ouvir as palavras do go-
vernador-anfitrião, Montoro, do goiano Íris Rezende, do acriano Nabor 
Júnior, de Richa e de Brizola, este oficializando o seu desembarque da tese 
do mandato-tampão para Figueiredo. Ulysses fez um daqueles pronun-
ciamentos magistrais que lhe valeriam a alcunha de Senhor Diretas.

Ainda naquele mês de janeiro, a onda das Diretas-já tomou conta 
das seguintes capitais nordestinas: Salvador (no dia 20, com 20 mil a 35 
mil pessoas concentradas na Praça Municipal, em frente ao Elevador 
Lacerda, coroando uma série de 12 comícios realizados no interior 
baiano nos últimos quatro meses de 1983); João Pessoa (dia 26, 10 mil 
pessoas); Fortaleza (dia 28, 30 mil pessoas na Praça José de Alencar); 
e Maceió (dia 29, 20 mil pessoas). No dia 27, novamente em Olinda, 
no Largo do Amparo, Ulysses, Tancredo, Lula (presidente do PT) e o 
presidente nacional do PDT, ex-deputado federal pelo antigo PTB ca-
tarinense, Doutel de Andrade (1920-1999), se uniram a renomados 
políticos pernambucanos, como o antigo líder das Ligas Camponesas, 
Francisco Julião (1915-1999), e o deputado federal peemedebista e ex-
governador cassado e exilado, Miguel Arraes (1916-2005), reivindican-
do todos as Diretas-já, ao lado de 30 mil manifestantes. Fora da capital 
paulista, Campinas e Santos levaram às ruas 12 mil e 15 mil pessoas, 
respectivamente, com mais comícios pelo interior, em cidades como Rio 
Claro (terra natal de Ulysses), Ribeirão Preto e Bauru. No Rio Grande 
do Sul, uma passeata pelas diretas reuniu cinco mil pessoas no centro 
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de Porto Alegre para ver e ouvir Tancredo, Ulysses, o senador Pedro 
Simon, o coordenador da campanha no estado, deputado federal José 
Fogaça (PMDB), o presidente do PT gaúcho, Olívio Dutra, o veterano 
deputado federal Odacyr Klein (outro membro do antigo grupo autên-
tico do MDB), bem como artistas, cantores e compositores, entre eles a 
dupla gaúcha Kleiton e Kledir.

Em fevereiro, a caravana das diretas aportou no Meio-Norte, depois 
no Norte e no Centro-Oeste, com comícios em Teresina (25 mil pessoas), 
São Luís (15 mil), Macapá (10 mil), Belém (cerca de 60 mil pessoas na 
Praça Primeiro de Dezembro), Rio Branco (aproximadamente, 7 mil) e 
na Cuiabá de Dante de Oliveira, com 16 mil pessoas na Praça Alencastro, 
que ouviram o líder indígena e então deputado federal pelo PDT do Rio 
Mário Juruna (1943-2002) iniciar o seu discurso na língua xavante.

Depois de 22 mil km percorridos e 15 estados visitados, a campanha 
entrava na sua reta final a caminho da votação da Emenda Dante. No 
dia 16 de fevereiro, uma passeata na Cinelândia, centro do Rio, atraiu 
50 mil pessoas, numa espécie de exercício de aquecimento dos cariocas 
para a grande manifestação marcada para o dia 21 do mês seguinte. Dois 
dias depois, no Recife, a campanha juntou 12 mil pessoas. No interior 
pernambucano, 25 mil participantes prestigiaram a visita de Tancredo 
Neves a Caruaru, terra natal do seu aliado Fernando Lyra. 

Quanto a Minas Gerais, depois de comícios, caminhadas, debates, 
mobilizações de sindicatos de trabalhadores e entidades de profissionais 
liberais e outros atos preparatórios, por todo o interior – de Formiga a Juiz 
de Fora –, finalmente chegava a vez de Belo Horizonte. No dia 24 de feve-
reiro, 300 mil pessoas balançaram a Praça Rio Branco, misturando os gri-
tos de “Diretas-já!” com o refrão “Brasil, urgente! Tancredo presidente!”.

Por todas as regiões, a campanha se interiorizava. Assim, por exem-
plo, no Amazonas do deputado Arthur Virgílio, cujo pai, o ex-senador 
Arthur Virgílio Filho (1921-1987), comandava o PMDB no estado, lan-
chas conhecidas como voadeiras conduziram a caravana das diretas aos 
municípios de Itacoatiara e Manacapuru.

Também em fevereiro, o movimento ganhou maior organicidade com 
a instalação do Comando da Campanha de Mobilização Nacional pelas 
Eleições Diretas, colegiado a um tempo pluri e suprapartidário, composto 
pelos presidentes nacionais do PMDB, do PT e do PDT e pelos dirigentes 
da OAB, ABI, CUT, Conclat e UNE, entre outras entidades.
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Em 21 de março, novamente no centro do Rio, uma passeata ao 
longo do trecho de um quilômetro e meio da Avenida Rio Branco, en-
tre a igreja da Candelária e a Cinelândia, mobilizou 200 mil pessoas ao 
som de palavras de ordem como “O voto direto derruba Delfim Netto” 
e “O povo está a fim da cabeça do Delfim”, contando com as presenças 
de Lula e dos senadores fluminenses Saturnino Braga (PDT) e Nelson 
Carneiro (1910-1996), incansável batalhador pela adoção do divórcio 
(conquistado afinal em 1977), agora no PTB, depois de longa militância 
no MDB/PMDB. Como que para refutar a versão governista de que a 
popularidade da campanha se devia, fundamentalmente, à presença de 
estrelas do mundo do espetáculo e à infraestrutura financeira e logística 
fornecida por governadores de oposição, essa passeata não contou com 
a participação de artistas famosos, nem com o apoio do governo Brizola.

Em 28 de março, Dante e seus companheiros do grupo dos capu-
chinhos divulgaram um documento de oito pontos no qual reafirma-
vam sua intransigente posição pró-diretas e também sua incondicional 
reivindicação pela realização de uma Constituinte em 1986, bem como 
pelo restabelecimento do princípio da soberania nacional, mediante a 
ruptura com a política econômica ditada pelo FMI, em defesa do salá-
rio, do emprego e da reforma agrária. Ao mesmo tempo, os signatários 
esclareciam estarem dispostos a apoiar negociações entre o governo e os 
partidos de oposição sobre providências que viessem a nortear a convi-
vência política depois da reconquista da democracia, a exemplo de ga-
rantias contra o revanchismo, tão temido pelas autoridades militares.74

Desde que o presidente do Senado (e também do Congresso 
Nacional), Moacyr Dalla (1927-2006, PDS/ES), anunciara que estava 
marcada para 25 de abril a votação da Emenda Dante de Oliveira, a mo-
bilização pelas Diretas-já se intensificou pelo Brasil afora, multiplicando 
ainda mais o público dos comícios.

No dia 6 de abril, no Recife, 80 mil pessoas acorreram ao Largo de 
Santo Amaro. No dia seguinte, outras 100 mil – o equivalente a um ter-
ço da população de Natal – compareceram à Praça Gentil Ferreira, no 
Bairro do Alecrim, para exigir eleições diretas.

74 OLIVEIRA, Dante de; LEONELLI, Domingos. Diretas-já!: 15 meses que abalaram a ditadura. Rio de 
Janeiro: Record, 2004. p. 457-459.
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Em Goiânia, capital onde a campanha começara, dez meses antes, 
com 8 mil pessoas no primeiro ato público, a Praça Cívica exibia 300 mil 
pessoas no comício do dia 12. Nem a sexta-feira 13 intimidou as 200 mil 
que participaram, em Porto Alegre, do comício na Praça Montevidéu, 
perto da Assembleia Legislativa.

Mas fora alguns dias antes, em 10 de abril, que a campanha havia 
atingido seu recorde de público até então, quando um milhão de pes-
soas afluíram à Candelária para o grande comício do Rio de Janeiro. 
Aquela explosão de cidadania foi um sucesso planejado e executado sob 
o olhar exigente e minucioso do governador Brizola. O espetáculo este-
ve repleto de pequenos e grandes momentos. Como aquele em que o pai 
da emenda, Dante em pessoa, chegou em cima da hora sem a credencial 
de acesso ao palanque e só pôde subir graças à presença de espírito de 
Fafá de Belém, que o apresentou à segurança como percussionista da 
sua banda. Ou como o breve e eloquente discurso do venerando advo-
gado Heráclito Fontoura Sobral Pinto (1893-1991), guardião da consci-
ência ética do Brasil, católico ultraconservador que, durante a ditadura 
do Estado Novo, invocara a lei de proteção aos animais para exigir o fim 
dos maus tratos sofridos na prisão pelo seu cliente mais famoso, o líder 
comunista Luís Carlos Prestes (1898-1990). Ao final da sua fala, Sobral 
Pinto, diante de uma multidão emocionada, leu o art. 1º da Constituição: 
“Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido”.

Também presente no palanque, o respeitado historiador da 
República Hélio Silva (1904-1995) sintetizou a grandeza daquele mo-
mento em entrevista a Ricardo Kotscho:

“Hoje, o Rio de Janeiro [...] tem o seu grande dia. Quero afirmar, 
alto e bom som, de maneira insofismável, que aqui, nesta cidade, 
há um só coração a pulsar pela liberdade. Liberdade que, neste mo-
mento, significa eleições diretas, já [...] Em minha longa vivência, 
nunca vi nada igual, nem no Brasil, nem no exterior.”

Àquela altura, a principal rede televisiva do país, que, no começo da 
campanha, se recusara a divulgá-la, acabou sendo obrigada a curvar-se 
à realidade das multidões nas ruas de Norte a Sul e passou a cobri-la dia-
riamente. Em outras palavras, a sociedade inteira, sem exceções, estava 
agora sintonizada com a luta por eleições diretas.
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O encerramento da campanha das Diretas-já levou 1,5 milhão de 
pessoas ao Vale do Anhangabaú, no centro da capital paulista. Foi o 
maior de todos os comícios. 

Tancredo Neves, o primeiro orador, deixou de lado, por um mo-
mento, sua calma moderação para exigir a renúncia daqueles parlamen-
tares que “estão traindo o povo” por não haverem ainda se decidido a 
votar pela Emenda Dante de Oliveira. Este, no palanque, foi saudado 
como “o próprio” [autor da emenda] pelo anfitrião daquela tarde, o go-
vernador Montoro.

Os discursos mais aplaudidos foram proferidos por Lula e por 
Ulysses, que, ao final do comício, deplorou, mais uma vez, o divórcio 
entre “o povo e o Estado, o povo e o poder”. Depois, de mãos dadas e 
lágrimas nos olhos, com acompanhamento da Orquestra Sinfônica de 
Campinas, todo o povo cantou o Hino Nacional.

A ditadura contra-ataca: o cerco político-militar e a derrota da Emenda 
Dante de Oliveira

O “regime militar, nos estertores, ainda recolhia as últimas forças 
para impor as regras do seu funeral”.75

A frase do biógrafo do Senhor Diretas Ulysses Guimarães resume à 
perfeição a resposta articulada pelo governo Figueiredo para contrariar 
o clamor popular. Essa resposta tinha uma faceta política e outra militar.

De uma parte, o Palácio do Planalto, por intermédio do chefe do 
Gabinete Civil, ministro Leitão de Abreu, e do líder do governo na 
Câmara, deputado gaúcho Nelson Marchezan (1938-2002), jogou para 
esvaziar, ao menos parcialmente, o impacto das adesões de parlamen-
tares pedessistas à Emenda Dante de Oliveira, com a apresentação de 
uma outra, que ficaria conhecida como Emenda Figueiredo. O inten-
to divisionista e desmobilizador se refletia na própria data de sua edi-
ção: 16 de abril de 1984, mesmo dia do megacomício de encerramento 
da campanha, no Vale do Anhangabaú, e quase uma semana antes da 
sessão do Congresso que apreciaria a proposta de Dante, no dia 25. A 
Emenda Figueiredo prometia, para 1988, o restabelecimento das elei-
ções presidenciais diretas e vinha recheada de atrativos para a classe po-
lítica e a elite parlamentar, em termos de fortalecimento do Legislativo, 

75 GUTEMBERG, Luiz. Moisés: codinome Ulysses Guimarães, uma biografia. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1994. p. 196.



PerfiS ParlamentareS Dante De Oliveira 77

tais como: reeleição do presidente e dos governadores sem desincom-
patibilização; diretas para os prefeitos das capitais, em 1986; fim dos 
decretos-lei do Executivo na adoção de normas tributárias; e análise de 
vetos presidenciais em sessões secretas do Congresso Nacional.

O presidente da República fez o anúncio da sua emenda em rede 
nacional de rádio e televisão quando ainda ressoavam, em todo o país, 
os ecos da manifestação daquela tarde em São Paulo. Seu efeito político 
foi imediato:

“Naquele momento, o Pró-Diretas do PDS anunciava contar 
com 64 deputados com tendência a crescer mais até o dia 25 de abril, 
afirmou o pedessista mineiro Israel Pinheiro. A Emenda Figueiredo, 
um recuo do regime, paradoxalmente, reverteu a tendência.

Ao final, apenas 55 pedessistas honrariam seus compromissos 
com as Diretas-já. Ausências, abstenções e votos contrários foram 
conseguidos pelo Planalto nos dez dias que antecederam as vota-
ções. A estratégia de Marchezan, Sarney [à época presidente nacio-
nal do PDS] e Leitão de Abreu estava funcionando com um passo 
atrás, dois à frente.”76

De outra parte, à persuasão política, o regime adicionou a repressão 
policial. No dia seguinte ao da apoteose do Anhangabaú e da edição da 
Emenda Figueiredo, o presidente Figueiredo assinava decreto impondo 
“medidas de emergência” no Distrito Federal, em municípios goianos do 
seu chamado entorno e até na capital de Goiás. Ao fazê-lo, o presidente 
curvou-se às pressões do núcleo duro palaciano liderado pelo chefe do 
SNI, general Octávio Medeiros (1922-2005), e integrado, também, pelo 
ministro extraordinário para Assuntos Fundiários e ex-chefe do Gabinete 
Militar, general Danilo Venturini. E, assim como havia ocorrido em ou-
tubro do ano anterior, quando o governo resolvera “blindar” o Congresso 
contra manifestações populares e sindicais na votação de decreto-lei de 
arrocho salarial, novamente coube ao comandante militar do Planalto, 
general Newton Cruz, o papel de executor das medidas, que incluíam: 
rigorosas revistas de passageiros desembarcados no aeroporto de Brasília; 
barreiras nas estradas de acesso ao DF para inspeção minuciosa da maioria 

76 OLIVEIRA, Dante de; LEONELLI, Domingos. Diretas-já!: 15 meses que abalaram a ditadura. Rio de 
Janeiro: Record, 2004. p. 508.
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dos veículos, para impedir o prosseguimento da viagem dos manifestan-
tes pró-Diretas-já; e censura da televisão e do rádio contra a divulgação de 
noticiário sobre a votação no Congresso Nacional.

No aeroporto de Brasília, Ulysses foi saudado com aplausos nas filas 
de passageiros ao pedir-lhes “[e]m nome da nação, [...] desculpas [...] 
por esta vergonha pela qual todos estão passando”.77

Na antevéspera da votação da emenda, o general Nini, como Newton 
Cruz era também conhecido, representou o triste símbolo do arbítrio 
contra civis desarmados: fardado e cavalgando um cavalo branco, chi-
coteava automóveis e ameaçava os motoristas que participavam de buzi-
naço de protesto na Esplanada dos Ministérios. Também na véspera da 
votação, dia 23, o campus da UnB foi cercado e um ato estudantil pró-di-
retas, dissolvido com bombas de gás lacrimogênio e golpes de cassetete.

No plenário da Câmara, mobilizados em um verdadeiro plantão cí-
vico, numerosos deputados da oposição revezavam-se na tribuna com 
discursos em favor da Emenda Dante de Oliveira e protestos contra as 
medidas de emergência.

Em 24 de abril, véspera do Dia “D”, o prédio do Congresso foi cerca-
do por tropas policiais e militares, num verdadeiro cordão de isolamen-
to. Mesmo assim, grande grupo de estudantes (cerca de 800) conseguiu 
chegar às galerias da Câmara para protestar e cantar o Hino Nacional. 
Pressionados pela oposição, os presidentes do Senado e do Congresso, 
Moacyr Dalla; da Câmara, deputado Flávio Marcílio (1917-1992, PDS/
CE); e o líder do governo no Senado, Aloysio Chaves (1920-1994, PDS/
PA), entraram em contato com o ministro da Justiça, Ibrahim Abi-Ackel, 
a fim de pedir o fim do cerco e garantir a saída em segurança dos estu-
dantes – já àquela altura persuadidos pelos parlamentares a não perma-
necer em vigília nas galerias até o fim da votação, gesto que os militares 
poderiam encarar como provocação. Mesmo assim, na Esplanada, ma-
nifestantes foram recebidos com gás lacrimogênio; repórteres, detidos; 
e o general Cruz agrediu pessoalmente um parlamentar que escoltava os 
estudantes a fim de assegurar-lhes a integridade.

77 OLIVEIRA, Dante de; LEONELLI, Domingos. Diretas-já!: 15 meses que abalaram a ditadura. Rio de 
Janeiro: Record, 2004. p. 524.
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No mesmo dia, Ulysses Guimarães proferiu um dos mais belos e 
emocionantes discursos de sua vida. Aqui estão alguns dos seus princi-
pais trechos:

“Vi o povo nascer da massa, vi raiar o arco-íris da aliança entre 
os trabalhadores e a democracia [...]

Vi os desgraçados, os despossuídos e os desempregados conven-
cerem-se de que não há direito sem bem-estar e sem cidadania [...]

Vi a força da mulher brasileira [...]
Vi os estudantes, um milhão e quinhentos mil [...] 
Vi os artistas nas igrejas, os jornalistas, os escritores, os profes-

sores deixarem os palcos, as novelas, os púlpitos, os prelos e as cáte-
dras pelos palanques do povo.

Vi o amarelo vestir de esperança o Brasil [...] 
Vi a história brotar nas ruas e na garganta do povo [...]
[...]
A nação me autoriza a anunciar que quer o diálogo. O diálogo pú-

blico, perante a imprensa, o rádio e a televisão, testemunhado e fisca-
lizado pelo acesso livre às galerias [...] do Congresso Nacional. Sem a 
mordaça da censura, sem o general Newton Cruz tirar, abusivamente, 
os interlocutores dos ônibus e automóveis das cercanias de Brasília, 
ameaçando com baionetas, metralhadoras e pregos nas estradas.

[...]
O PMDB, por decisão unânime da Comissão Executiva do 

Diretório Nacional, decidiu pedir segurança, que também deve am-
parar o Poder Legislativo, o Supremo Tribunal Federal [...]”78

E nesta passagem, destinada a sensibilizar a consciência cívica 
das Forças Armadas, e em especial a do chefe da nação, o presidente 
do PMDB relembrou as palavras do pai de João Figueiredo, o general 
Euclides (1883-1963), ex-combatente da Revolução Constitucionalista 
de 1932 e, mais tarde, deputado à Assembleia Constituinte de 1946, 
oportunidade em que elas foram pronunciadas:

78 OLIVEIRA, Dante de; LEONELLI, Domingos. Diretas-já!: 15 meses que abalaram a ditadura. Rio de 
Janeiro: Record, 2004. p. 541-542.
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“‘Rejeito, pois, os extremos: tanto o de se considerar agravo à 
Assembleia tudo quanto se passa, individualmente, com cada qual 
de nós e em grupo qualquer de populares, como o de se deixar pas-
sar sem julgamento e repulsa os impropérios e insultos que venham 
diretamente à coletividade, com a responsabilidade de pessoas cuja 
qualificação as obriga às maiores provas de respeito às instituições 
nacionais. E, pessoalmente, preferiria renunciar a todas as prerrogati-
vas do meu elevado e honroso mandato pelo Distrito Federal a vê-las 
dependentes das garantias da força bruta, que um dia servirá para 
mantê-las, mas poderá também ser empregada para suprimi-las’.

As palavras corajosas e denominativas foram proferidas pelo ge-
neral Euclides Figueiredo, deputado pelo então Distrito Federal, na 
sessão de 29 de outubro de 1946, a propósito de situação e episódio 
semelhante ao que nos afligem.”79

Na passagem de 24 para 25 de abril, buzinaços e panelaços rever-
beravam pelas capitais. Como a transmissão da votação estava proibida 
pela censura, parlamentares oposicionistas se alternavam ao telefone do 
plenário da Câmara dos Deputados para que ela pudesse ser “irradiada” 
aos pontos de acompanhamento da sessão onde o povo já começava a se 
concentrar, nas capitais e em muitas outras cidades. Em muitos desses 
locais, também se ergueu o Placar das Diretas, grande painel de madeira 
onde seriam registrados os votos dos deputados federais e senadores 
do respectivo estado, certamente para um acerto de contas na próxima 
eleição com aqueles que ousassem trair a vontade majoritária da popu-
lação. Foi assim, por exemplo, na Cuiabá de Dante, onde “os estudantes 
paralisaram o trânsito no centro, enquanto ouviam a transmissão da 
sessão da Câmara dos Deputados pela voz do então secretário regio-
nal do PT, Gilney Viana da Silva. No dia anterior, o Colégio Eleitoral 
e o general Newton Cruz já haviam sido ‘enterrados’, simbolicamente, 
numa passeata desde o campus universitário”;80 em João Pessoa; na Boca 
Maldita, em Curitiba; na Praça João Lisboa, em São Luís; na Praça da 
Independência, no Recife; na Praça da Sé, em São Paulo...

79 OLIVEIRA, Dante de; LEONELLI, Domingos. Diretas-já!: 15 meses que abalaram a ditadura. Rio de 
Janeiro: Record, 2004. p. 544.

80 Ibidem, p. 563.
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Logo que a 62ª sessão conjunta do Congresso Nacional foi declarada 
aberta, às 9 horas da manhã, pelo presidente Dalla, a oposição fez longa 
fila nos microfones a fim de protestar contra o corte das linhas telefô-
nicas para chamadas interurbanas nos gabinetes de todos os deputados; 
contra as prisões de repórteres e manifestantes, entre eles alguns parla-
mentares; e contra a censura à transmissão radiofônica e televisiva dos 
debates e da votação. Trechos de três discursos são a seguir reproduzi-
dos na tentativa de recriar um pouco o clima daquele momento.

Conhecido por sua oratória abrasiva, o deputado João Cunha 
(PMDB/SP) declarou:

“[...] Acho que quem preside, e contra a nossa vontade, o ato 
mais importante destes últimos 20 anos, se não o mais importante 
da história da República, infelizmente não é o [...] senador Moacyr 
Dalla [...] Quem comanda a sessão neste momento, quem intervém 
entre nós, lesando a independência necessária entre os Poderes, é o 
general Newton Cruz, homem despreparado, violento, incapaz do 
menor diálogo que os homens estabelecem entre si.”81

Igualmente severa e incisiva no seu oposicionismo, a deputada per-
nambucana Cristina Tavares aproveitou para denunciar:

“Minha questão de ordem diz respeito a mais uma repressão 
à liberdade de imprensa neste país. A Federação Nacional dos 
Jornalistas Profissionais foi invadida por policiais e um dos seus 
vice-presidentes, preso.”82

Outro sotaque pernambucano que repercutiu no plenário foi o do 
deputado petista pelo Rio de Janeiro José Eudes, que se valeu da ironia 
para transmitir o seu recado.

“Descubro-me como deputado federal portador de um estranho 
passaporte que me confere o acesso a esse exótico ‘país’ de nome 
Brasília. Aqui temos um presidente na África, um ministro econômico 

81 OLIVEIRA, Dante de; LEONELLI, Domingos. Diretas-já!: 15 meses que abalaram a ditadura. Rio de 
Janeiro: Record, 2004. p. 569.

82 Ibidem, p. 570.
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em Santiago e, dizem muitos, um chefe do SNI na Escócia. Uma ridí-
cula Babel [...].”83

Encaminhava-se a sessão para o final daquela manhã de 25 de abril – su-
gestivamente, o décimo aniversário da Revolução dos Cravos, que der-
rubara a ditadura salazarista em Portugal – quando o deputado Ernani 
Sátyro, relator da Emenda Dante de Oliveira em conjunto com três ou-
tras, foi chamado a ler seu parecer.

O texto havia sido preparado meses antes e Sátyro não se dera se-
quer ao trabalho de comparecer às audiências públicas promovidas pela 
comissão mista para ouvir importantes expositores convidados, como 
Franco Montoro, Leonel Brizola e Teotônio Vilela, entre outros, muito 
menos debater com eles. Seu texto, que era contrário à volta das diretas, 
não passava de um amontoado de sofismas mal-alinhavados e citações 
especiosamente extirpadas de contexto. Concluiu distorcendo o argu-
mento democrático da maioria para contrapor-se à esmagadora von-
tade do povo proclamada em inúmeras manifestações em todo o país e 
também em sucessivas pesquisas de opinião.

“[...] Ora, a proposta de emenda, agora apreciada, é da oposição, e 
esta não dispõe desse quorum, como, aliás, também não dispõe a maio-
ria governamental. A conclusão lógica é que, sem o consenso, sem o 
entendimento entre governo e oposição, impraticável se torna qualquer 
alteração no texto constitucional. A oposição não há de querer vencer-
nos com o nosso próprio voto. Isso não acontece todos os dias.

Ela quer impor uma emenda para a qual não tem forças. Quer 
nos impor uma decisão a que não estamos dispostos. Os princípios 
democráticos, a que tanto se apega nos seus discursos, repelem essa 
opressão das minorias contra as maiorias.”84

Retomada a sessão no início da tarde, após novos pronunciamentos 
oposicionistas denunciando o episódio dos telefones mudos da Câmara 
e as ações da censura contra emissoras de televisão, sobreveio um duelo 
verbal do deputado Amaral Neto (1921-1995, PDS/RJ), praticante de 
um jornalismo sensacionalista e notório quadro da direita radical antes 

83 OLIVEIRA, Dante de; LEONELLI, Domingos. Diretas-já!: 15 meses que abalaram a ditadura. Rio de 
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84 Ibidem, p. 576-577.
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e depois do golpe de 64, com Ulysses Guimarães, em que o primeiro 
tentava explorar supostas contradições na biografia do segundo cote-
jando seu passado como prócer governista do velho PSD, de um lado, e 
sua pregação oposicionista mais recente, de outro.

Naquele dia tão importante para o filho, o Dr. Paraná e dona Maria 
Benedita também estavam lá, no plenário, para acompanhar os debates e 
o desfecho da votação, é claro, mas, sobretudo, para ver e ouvir Dante de 
Oliveira no seu momento maior. Finalmente, chegada a sua vez de dis-
cursar, apelou para os brios patrióticos dos colegas, de todos os partidos, 
em apoio não somente à sua emenda, mas a qualquer outra iniciativa que 
ajudasse a remover os obstáculos no caminho das diretas.

“Nós estávamos dispostos a votar em qualquer emenda, viesse 
de onde viesse, e que o governo tinha uma oportunidade histórica 
de promover o reencontro da nação com o Estado, do povo com 
o governo. E, se assim fosse, nós estaríamos dispostos a votar no 
projeto do governo.

[...]
Rendo a mais profunda homenagem aos companheiros que de-

ram, ao longo desse processo, uma demonstração de coragem cívica 
com todas as pressões e opressões que vieram do Planalto.

[...]
O Congresso Nacional é olhado hoje por toda a nação, e ele não 

pode trair o desejo desta nação. [...] No dia em que fizer isso, estará 
dando um tiro no ouvido da democracia.”

Mas, depois do tiro, Dante falou da esperança:

“Sr. Presidente, quero afirmar que a Emenda Constitucional nº 5, 
que levou o meu nome, não me pertence, nem ao PMDB, nem aos 
partidos de oposição. Ela pertence a toda a nação e ao povo brasi-
leiro, porque traduz o sentimento, a angústia e principalmente a 
esperança de melhores dias para 130 milhões de brasileiros.

Está em nossas mãos o futuro do Brasil-vida, do Brasil-amor, do 
Brasil-democracia, do Brasil-soberano.

Hoje é o dia de vitória da pátria. [...]”85

85 OLIVEIRA, Dante de; LEONELLI, Domingos. Diretas-já!: 15 meses que abalaram a ditadura. Rio de 
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Vários deputados e senadores sucederam-se na tribuna para o en-
caminhamento da votação nominal do parecer de Sátyro. Esta come-
çou, afinal, às 22h45 daquele dia 25, horário acordado pelas lideranças 
oposicionistas (PMDB, PDT e PT), de modo que “não fosse nem tão 
tarde que os jornais já estivessem fechados, nem tão cedo que as lojas 
estivessem abertas, e assim evitar saques, até por provocação dos grupos 
de direita”.86

Nos termos regimentais, a votação começou pela Câmara.
A princípio, chegou-se a pensar que o sim à emenda derrotaria os 

votos não, que se mantiveram minoritários todo o tempo. Cinquenta e 
cinco pedessistas votaram a favor das diretas, e dois deles estavam entre 
os mais aplaudidos naquela noite: o primeiro foi o deputado catarinense 
Pedro Colin (1927-2008), que, ainda não recuperado de uma cirurgia 
delicada, deixou o hospital em São Paulo para poder votar em cadeira 
de rodas; o segundo foi o jovem (27 anos) deputado maranhense Sarney 
Filho, que, contrariando a orientação do partido presidido pelo pai se-
nador, fez a seguinte justificação de seu voto: “Antes de ser filho do se-
nador José Sarney, sou deputado eleito diretamente e tenho de agir de 
acordo com isso”.87

Mas a maioria qualificada de dois terços, então exigida pela consti-
tuição para a aprovação de uma PEC (correspondente a 320 deputados) 
não seria atingida, menos pelos votos não – 65 – ou por apenas 3 abs-
tenções, e muito mais em razão da omissão de 112 deputados ausentes 
do plenário, entre os quais o presidente da Câmara, Flávio Marcílio, e o 
relator Ernani Sátyro.

A favor da Emenda Dante de Oliveira, votaram 298 deputados, 22 
votos a menos que o necessário para aprová-la.

Alta madrugada do dia 26, 16 horas depois da abertura daquela 
sessão histórica, o sonho das Diretas-já foi sepultado com as seguin-
tes palavras do senador Dalla: “A proposta está rejeitada. Rejeitada pela 
Câmara, deixa a matéria de ser submetida ao Senado Federal. A propos-
ta vai ao Arquivo”.

86 OLIVEIRA, Dante de; LEONELLI, Domingos. Diretas-já!: 15 meses que abalaram a ditadura. Rio de 
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87 Ibidem, p. 590.
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Em inúmeras praças do país, o brado de liberdade ficou aprisiona-
do no peito dos brasileiros que vararam a noite fora de casa acompa-
nhando a votação.

Breve resistência sem esperança

Em face de tamanha frustração, era natural que a resposta imediata 
do Senhor Diretas, do autor da emenda e de muitos dos seus compa-
nheiros fosse um grito inconformado de “a luta continua!”.

Assim, Lula, Ulysses e outros nomes da oposição ainda batalharam 
para manter viva a esperança, apoiando uma subemenda à Emenda 
Figueiredo de modo a antecipar em quatro anos a data que o texto ori-
ginal propunha para a restauração da eleição direta e, assim, vitaminar 
a iniciativa com a retomada do movimento nas ruas e das articulações 
entre dirigentes oposicionistas.

Dentro do PMDB, o grupo Só Diretas, formado por Cristina 
Tavares, Flávio Bierrenbach e Íbsen Pinheiro, entre poucos outros, in-
tegrava o Comitê Nacional Pró-Diretas, ao lado de Arantes, Arraes, 
Arthur Virgílio, Chico Pinto, Leonelli e o próprio Dante (pelo PMDB), 
além de Brizola, o senador Roberto Saturnino Braga e os deputados fe-
derais Brandão Monteiro (1938-1991) e Jacques d’Ornelas – todos do 
Rio e pertencentes ao PDT.

Não conseguiram, contudo, reviver a magia contagiante do engajamen-
to popular que energizara os comícios em escala nacional. A tentativa de 
relançamento das Diretas-já, em manifestação realizada no dia 1º de junho, 
em Brasília, e para o qual eram esperados 50 mil participantes, mal logrou 
atrair oito mil pessoas. O mesmo esvaziamento se verificou em outros even-
tos presididos por Ulysses, em Curitiba, São Paulo, Rio e Goiânia.

A classe política e parcelas crescentes da opinião pública já se curva-
vam ao que Ulysses, recordando o general Charles de Gaulle (1890-1970), 
chamou de “Sua Excelência, o Fato”88 – e a psicanálise rotula como prin-
cípio da realidade.

Exausta e decepcionada, a nação se voltou para o horizonte do pos-
sível, contido na proposta de ir ao Colégio Eleitoral e derrotar definiti-
vamente a ditadura no seu próprio campo, usando suas armas e jogando 
pelas suas regras.

88 Veja-se, por exemplo, GUTEMBERG, Luiz. Moisés: codinome Ulysses Guimarães, uma biografia. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1994. p. 204.
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A vitória indireta das Diretas-já

Para esse cenário, o jogador com maiores chances de vitória não 
era o combativo Ulysses, mas o moderado Tancredo, que se encaixava 
à perfeição na silhueta do candidato de consenso. Seu virtuosismo na 
arte discreta de solapar as bases dos adversários sem que eles se dessem 
conta é exemplificado nesta recordação de Costa Couto, do tempo em 
que era secretário de Planejamento do governador mineiro:

“Mostra disposição e cuidado especial com relação ao Nordeste. 
Minas tem assento na Sudene desde a sua criação por Kubitschek, 
em 1958. O norte do estado está na área de jurisdição da autarquia, 
que reúne seu Conselho Deliberativo todas as últimas sextas-feiras 
de cada mês. Tancredo comparece, às vezes com sacrifício, em vir-
tude da agenda sempre carregada [...] Conversa com as lideranças 
regionais, fala com a imprensa e, sobretudo, aproxima-se dos outros 
nove governadores, todos do PDS, quase todos jovens. Eles veem 
Tancredo como uma figura histórica, como um estadista. Sentem 
orgulho de sua presença [...] O relacionamento pessoal vai cres-
cendo nitidamente com o tempo [...] Esses governadores vão ter 
participação essencial nas eleições presidenciais [...] A confirmação 
desses fatos transparece [...] no decisivo apoio desses líderes nor-
destinos à eleição de Tancredo em 15 de janeiro de 1985 [...].”89

Em seguida à derrota da Emenda Dante de Oliveira, e com a genera-
lizada percepção de que seria inútil insistir em ressuscitar a mobilização 
popular pelas Diretas-já, a quase totalidade da oposição – com exceção 
do PT, de Lula – passou a se dedicar à tarefa de eleger Tancredo.

Enquanto uma significativa parcela da energia e da popularidade 
da campanha das diretas se transferia para esse novo objetivo nacional, 
a desagregação do PDS, iniciada pelos parlamentares dissidentes que 
apoiaram a emenda das diretas, aprofundava-se rapidamente. Poucos 
dias depois do lançamento, em 29 de junho, da candidatura presiden-
cial do então governador de Minas numa reunião dos governadores 
do PMDB presidida por Ulysses Guimarães, um grupo de pedessistas, 
liderado por Aureliano Chaves, pelo senador pernambucano Marco 

89 COUTO, Ronaldo Costa. História indiscreta da ditadura e da abertura: Brasil: 1964-1985. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Record, 1999. p. 314-315.
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Maciel e pelo seu colega e presidente da agremiação governista, senador 
José Sarney, lançou a Frente Liberal e passou a negociar com a oposi-
ção uma estratégia destinada a derrotar Maluf, caso este viesse mesmo 
a ser o nome escolhido pelo PDS para concorrer ao Colégio Eleitoral. 
Com a criação da Frente Liberal, os pré-candidatos Aureliano e Maciel 
automaticamente se excluíram dessa disputa interna. Em 14 de julho, 
em encontro realizado na sede da vice-presidência da República, o 
Palácio Jaburu, foi firmada a Aliança Democrática, com a presença de 
deputados e senadores do PMDB e da Frente Liberal. Em 7 de agosto, o 
grupo reuniu-se novamente em Brasília para detalhar os compromissos 
da aliança com a redemocratização plena e o desenvolvimento socio-
econômico. Na ocasião, também foi definida a indicação pela Frente 
Liberal do candidato a vice-presidente, José Sarney, e ficou decidido que 
o comando da campanha caberia a Ulysses Guimarães – tributo e, ao 
mesmo tempo, prêmio de consolação.

Em 11 de agosto, Paulo Maluf derrotou seu concorrente, o minis-
tro do Interior Mário Andreazza (1918-1988), na convenção pedessis-
ta, e como, resultado imediato disso, os apoiadores do ministro – em 
especial a quase totalidade dos governadores nordestinos, à exceção 
do da Paraíba, Wilson Braga – aderiram à Aliança Democrática. No 
dia seguinte, a convenção do PMDB, reunindo 791 delegados votan-
tes, consagrou a chapa Tancredo/Sarney para enfrentar, pela Aliança 
Democrática, o candidato do PDS no Colégio Eleitoral (o primeiro ob-
teve 656 votos dos convencionais do seu partido, contra 32 brancos e 
nulos; e o segundo, 543 votos, contra 143 brancos e nulos). No dia 14 do 
mesmo mês, Tancredo Neves renunciou ao governo mineiro.

A inapetência demonstrada pelo presidente Figueiredo para coorde-
nar a própria sucessão, desde que constatara a inviabilidade da prorro-
gação do seu mandato, não ajudava a candidatura Maluf, que enfrentava 
a rejeição de amplos setores da opinião pública, da elite empresarial, 
do clero e mesmo de vários segmentos do regime. (Na época, o verbo 
malufar se transformou em sinônimo de corrupção e imoralidade polí-
tica em geral.) Em contraste, a campanha de Tancredo era impulsionada 
pela simpatia da maioria do povo e a confiança dos grupos dirigentes da 
sociedade, inclusive os principais veículos de comunicação. Isso lhe per-
mitiu contornar bolsões de inconformismo dentro das Forças Armadas, 
especialmente na temida comunidade de segurança e informações, que, 
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sem sucesso, tentaram pintar a candidatura da Aliança Democrática aos 
olhos do estabelecimento militar como um cavalo de troia de elementos 
da esquerda radical dispostos a reprisar a situação tumultuosa prevale-
cente no país às vésperas do golpe de 1964.

Nos comícios que voltavam a tomar conta das capitais e outras ci-
dades do Brasil, o slogan de Diretas-já! foi substituído por Tancredo-já! 
(Mesmo assim, a frequência aos novos atos públicos não chegaria perto 
do total de 30 milhões de pessoas que haviam se manifestado em públi-
co pelas diretas.) A partir do final de 1984, a expressão Nova República 
consagrou o novo regime que o candidato da oposição haveria de inau-
gurar, pondo fim a 20 anos de regime de exceção e arbítrio.

Deu certo a dupla estratégia oposicionista de fragmentar o partido do 
governo e mobilizar, uma vez mais, o conjunto da população: abordagem 
indireta mediante a qual a campanha da Aliança Democrática buscou 
sensibilizar a opinião pública no intuito de que esta, por sua vez, pressio-
nasse os 686 membros do Colégio Eleitoral (479 deputados federais, 69 
senadores e 138 delegados – seis por estado, representantes do partido 
majoritário em cada assembleia legislativa) e também, claro, os governa-
dores estaduais, a quem, tradicionalmente, aquelas bancadas se aliavam.

No dia 15 de janeiro de 1985, reunidos no plenário da Câmara dos 
Deputados, os membros do Colégio deram a vitória a Tancredo, por 
uma significativa diferença de 300 votos (480 contra 180 de Maluf, ca-
beça da chapa do PDS, que tinha como seu candidato a vice o deputado 
Flávio Marcílio), além de nove ausências e 17 abstenções.

Um dos votos que elegeram o novo presidente foi lançado por Dante 
de Oliveira. O arquivamento da sua emenda e a impossibilidade de vol-
tar a mobilizar o país pela ressurreição das Diretas-já o levaram a optar 
pelo caminho seguido pela quase totalidade da oposição, excetuando-
se, conforme mencionado há pouco, o Partido dos Trabalhadores, que 
determinou a seus parlamentares o boicote ao Colégio Eleitoral, ins-
tituição-símbolo da ditadura. Ainda assim, três deputados petistas se 
recusaram a acatar essa diretriz, votaram em Tancredo e acabaram ex-
pulsos da legenda: Ayrton Soares e Bete Mendes, de São Paulo; e José 
Eudes, do Rio.

Mas a fatalidade ceifaria as esperanças do povo pela segunda vez 
em menos de um ano. Dois meses depois de eleito, na noite da véspera 
da sua posse, marcada para as 10 horas da manhã de 15 de março de 
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1985, Tancredo Neves foi internado às pressas em um hospital público 
de Brasília, vítima de série crise abdominal. Transferido para São Paulo 
e operado várias vezes, faleceu no dia 21 de abril de 1985. Seu vice, José 
Sarney, foi confirmado na Presidência da República, apesar de resistên-
cias iniciais à sua posse no lugar de Tancredo. Por exemplo: Figueiredo, 
que o considerava um traidor do partido do governo, recusou-se a pas-
sar-lhe a faixa presidencial, saindo pelos fundos do Palácio do Planalto, 
e alguns intérpretes da Constituição questionaram a sua legitimidade 
como presidente interino, insistindo que aquela posição deveria ter ca-
bido a Ulysses, já então presidindo a Câmara dos Deputados. Este, po-
rém, manteve-se firme na sua recusa, mesmo porque, conforme a mes-
ma Constituição, se aceitasse assumir a Presidência da República, seria 
obrigado a convocar eleições presidenciais em 30 dias, sem que delas 
pudesse participar – à época, não existia a possibilidade de reeleição.

Dante não só defendeu a efetivação de Sarney, como se declarou 
contrário à fórmula de um mandato presidencial “tampão” a extinguir-
se no início de 1987, meses depois de uma eleição presidencial dire-
ta “casada” com a escolha popular dos deputados e senadores à nova 
Assembleia Nacional Constituinte.

No ano legislativo de 1985, na Câmara, ainda teve oportunidade 
de manifestar seu apoio ao reatamento das relações diplomáticas com 
Cuba e às primeiras iniciativas da Nova República na área da reforma 
agrária, antes de licenciar-se para mergulhar na campanha à prefeitura 
de Cuiabá. Em novembro daquele ano, seriam realizadas eleições diretas 
para prefeitos das capitais.

O homem que dera seu nome à luta pelas Diretas-já começava a 
escrever nova página da sua biografia.
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Dante, duplamente prefeito 
e governador

Prefeitura de Cuiabá, o primeiro desafio administrativo da sua vida pública

Na convenção do PMDB destinada a escolher o candidato do par-
tido ao Executivo municipal cuiabano, Dante enfrentou e venceu o lí-
der da legenda na Assembleia Legislativa, Manuel Antônio Rodrigues 
Palma. Este já havia sido prefeito biônico da capital, pela Arena, no pe-
ríodo em que seu sogro, José Garcia Neto, exercera o governo de Mato 
Grosso (1975-1978).

Em 15 de novembro de 1985, conquistou a prefeitura com 60% dos 
votos válidos, tomando posse em janeiro do ano seguinte. E levou para o 
novo cargo o compromisso assumido com a população da periferia pobre 
da cidade não apenas naquela campanha, mas em todas as anteriores: em 
1976, quando perdera para vereador; em 1978 e 1982, quando ganhara 
para deputado estadual e federal, respectivamente. O compromisso era 
legislar – agora, governar – mais com eles do que simplesmente para eles.

O ex-presidente da Associação dos Moradores da Canjica e operário 
aposentado da construção civil, Benedicto da Silva, ou, como é mais 
conhecido, seu Dito, vasculha lembranças desde os tempos da ditadura, 
quando a sua luta e de seus companheiros era considerada, tão somente, 
caso de polícia.

“Era por volta de 1980, no tempo do governador Frederico Campos 
[eleito indiretamente em 1978 e duas vezes diretamente prefeito de 
Cuiabá nos anos 80 e 90]. Ele mandava a polícia prender a gente por 
causa dos protestos, das manifestações que a gente fazia para cobrar re-
conhecimento da nossa propriedade dos terrenos onde a gente morava. 
E o Dante, o Gilson de Barros [do MDB, depois PMDB; conhecido 
como Incrível Hulk, pelo seu porte avantajado e também pela sua va-
lentia, seria eleito à Câmara dos Deputados juntamente com Dante, em 
1982] e outros deputados estaduais vinham para dar cobertura e impe-
dir violências contra pessoas desarmadas. Depois, Dante, já prefeito, 
continuou vindo até aqui, dizendo que a gente tinha que aprender a se 
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unir, a se organizar, a lutar pelo direito dos moradores das favelas. Mas 
sem derramamento de sangue e sem arredar o pé do que era nosso. E 
exigir titulação dos lotes, poste de luz, água, posto médico...”90

A difícil situação das finanças municipais – com os salários dos 
funcionários da prefeitura em atraso e uma dívida com a Previdência 
Social – foi um duro teste de habilidade política e negocial para o jo-
vem prefeito.

Mas, Dante, que, nas batalhas das Diretas-já e da eleição indireta 
de Tancredo/Sarney, havia aprendido muito sobre o valor das alian-
ças para a concretização dos sonhos coletivos, já no discurso de posse 
conclamara os vereadores de todos os partidos a colaborar com a sua 
administração, para que povo e governo pudessem, juntos, enfrentar 
esses problemas.

Intervalo ministerial: Dante e a reforma agrária

Talvez o presidente Sarney estivesse à procura desse tipo de talen-
to para o diálogo e as soluções de compromisso quando, em maio de 
1986, convidou o jovem prefeito de Cuiabá a integrar seu ministério, 
assumindo a pasta da Reforma e do Desenvolvimento Agrário (Mirad). 
Tratava-se de uma proposta pouco usual para se fazer a um prefeito 
recém-empossado.

De qualquer forma, a Câmara Municipal, com base em considerações 
de legitimidade política, que o prefeito recém-eleito tinha de sobra, resol-
veu contornar certas formalidades legais para licenciá-lo do cargo – deli-
beração também incomum, provavelmente estimulada por uma antevi-
são da facilidade com que o novo ministro poderia trazer mais recursos 
federais para obras públicas, como saneamento básico, entre outras –, 
o que, efetivamente, ocorreu. Dante assumiu o ministério no momento 
que os conflitos do campo se acirravam entre posseiros e trabalhadores 
sem terra, de um lado, e fazendeiros pertencentes à União Democrática 
Ruralista (UDR), do outro. Como diretor de Planejamento, já trabalha-
va no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), im-
portante braço do Mirad, um profissional experiente e de sua confiança, 
o economista Guilherme Müller, o Nane, já citado várias vezes neste 

90 Entrevista de Benedicto da Silva (seu Dito) ao autor, em Cuiabá, em 26 de agosto de 2010.
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texto. Ele evoca os momentos iniciais de incerteza e os cuidados previa-
mente tomados por Dante quanto à sua substituição na prefeitura.

“Eu continuava no Incra, quando o Dante foi chamado a Brasília 
pelo presidente Sarney. Na saída da reunião, ele me procurou e soltou 
a bomba: ‘O presidente quer que eu assuma o Ministério da Reforma 
Agrária!’. Perguntei ao Dante: ‘Mas, rapaz, você é prefeito de Cuiabá! 
Como vai fazer? Vai ter que renunciar à prefeitura? Como é que vai 
ser?’. Só sei que ele conseguiu se licenciar com uma autorização es-
pecial, votada pelos vereadores. Quem assumiu no lugar dele foi o 
vice-prefeito, coronel Estevão Torquato, dentista do Exército, antigo 
vereador pela UDN e amigo do Dr. Paraná. E aqui você tem uma coi-
sa interessante. O Dante parecia ter ficado escaldado com a rejeição 
inicial dos cuiabanos, em geral muito conservadores, às suas vincula-
ções com o movimento estudantil, ao MR-8, à esquerda, quando das 
campanhas para vereador e deputado estadual. Tinha muita gente 
que desconfiava do seu passado de militante. Foi aí que ele, ao montar 
sua chapa para concorrer à prefeitura, resolveu escolher um vice mi-
litar, um sujeito com aquela reputação de caxias, austero, pra direita 
nenhuma botar defeito.

Como ministro, perto do centro do poder em Brasília, o Dante 
pôde trazer muitos recursos, projetos de desenvolvimento; enfim, 
investimentos federais que mudaram a cara da cidade, na saúde, na 
educação e no saneamento.”91

Durante o ano (maio de 1986 a maio de 1987) em que Dante de 
Oliveira esteve à frente do Mirad, Guilherme Müller acumularia sua 
posição de direção no Incra com a Secretaria Executiva do ministério.

Essa era a grande e inédita chance de colocar em prática as ideias e 
propostas que Dante sempre acalentara em defesa dos agricultores po-
bres em busca de terra, trabalho, dignidade e cidadania.

A questão de uma reforma agrária ampla e profunda era tema que, 
após haver figurado com destaque na agenda das reformas de base do 
governo João Goulart, fora forçado a uma longa hibernação durante as 
duas décadas de regime autoritário. Bem verdade que, ainda em 1964, 
no intuito de contornar os clamores que envolviam o assunto, o governo 

91 Entrevista de Guilherme Müller ao autor, em Cuiabá, em 26 de agosto de 2010.
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Castelo Branco introduziu o Estatuto da Terra. Seis anos depois, foi criado 
o Incra, mas, até o fim do ciclo ditatorial, a autarquia limitou-se basica-
mente a tarefas burocráticas de cadastramento e arrecadação.

Na conjuntura da redemocratização, a reforma agrária voltava ao 
topo da pauta dos debates e embates políticos e sociais. Em maio de 
1985, um ano antes da posse de Dante no Mirad, o governo Sarney havia 
anunciado o I Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), cuja versão 
inicial foi posta em discussão no IV Congresso de Trabalhadores Rurais, 
naquele mesmo mês.

Desde o início dos anos 80, a Campanha Nacional pela Reforma 
Agrária aglutinava movimentos e organizações como a Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil / Comissão Pastoral da Terra (CNBB/
CPT), a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 
(Contag), o Movimento dos Sem-Terra (MST) e a Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), entre outros.

Nos cinco meses seguintes, a proposta seria debatida e emendada 
em fóruns regionais por todo o país até sua formalização em decreto 
presidencial em outubro de 1985.

A meta do I PNRA era assentar 1,4 milhão de famílias de trabalha-
dores rurais no período de 1986 a 1989, mediante a desapropriação de 
43 milhões de hectares.

Enquanto o plano era debatido e lançado, o acirramento dos confli-
tos e a multiplicação de assassinatos no campo levaram o governo fede-
ral a se comprometer publicamente com medidas de combate e preven-
ção à violência, reafirmando a irreversibilidade da sua política agrária.

Foi em meio a esse clima que Dante assumiu o comando do Mirad, 
no dia 29 de maio de 1986, no lugar do advogado paraense ligado a se-
tores da Igreja Católica, Nelson Ribeiro.

Em artigo para a Revista do PMDB de agosto de 1986, “A reforma 
agrária no Brasil de hoje”, ele procurou dimensionar o desafio que aca-
bara de receber. Logo no início do texto, referiu-se à posição central 
que a reforma agrária ocupava no programa de transformações socio-
econômicas defendidas pelo MDB, depois PMDB, ao longo de sua luta 
política contra a ditadura militar. Lembrou o autor que, na campanha 
de candidato presidencial da Aliança Democrática, Tancredo Neves de-
clarou: “Enquanto houver neste país um só homem sem trabalho, sem 
pão, sem teto e sem letras, toda prosperidade será falsa”. Dante reconhe-
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cia aproximar-se o momento da incorporação da reforma agrária e de 
outras reformas à futura Constituição, a ser escrita pelos deputados e 
senadores saídos das urnas de novembro de 1986.

O artigo apontava a contradição entre a “pobreza rural” e o lati-
fúndio improdutivo, ou seja, “a abundância de terras, sem uso, legal ou 
ilegalmente apropriadas, cercadas, guardadas, sobre as quais se exerce 
um domínio absoluto, ferindo e agredindo o preceito constitucional da 
garantia da propriedade da terra, sob a condição do cumprimento da 
sua função social”. Logo adiante, afirmava: “Configura-se, assim, um 
quadro em que há abundância de terras ociosas, inadequadas, extensiva 
ou ineficientemente exploradas, mas seguramente apropriadas, ao lado 
de uma grande legião de desempregados e subempregados”.

Na sua visão, a junção do homem com a terra – ambos, até então, 
“sem uso ou mal utilizados” – permitiria alcançar “objetivos de equidade 
e de justiça”, proporcionando “condições para gerar produtos, alimentos 
e matérias-primas, de que a sociedade necessita. Sob esse prisma, a re-
forma agrária é, claramente, um investimento social e econômico”.

O diagnóstico e a solução propostos por Dante encontravam eco em 
veículos inteiramente insuspeitos de radicalismo ideológico, como a ex-
tinta Gazeta Mercantil. Seu editorial de 30 de maio, dia seguinte à pos-
se do novo ministro, intitulado “Assegurar a continuidade da reforma 
agrária”, ponderava que, apesar da expansão da fronteira agrícola e pas-
toril rumo ao oeste e ao norte do país, a produção de alimentos (grãos) 
havia estacionado no patamar de 50 milhões de toneladas. Fazia-se ur-
gente ampliar a produtividade do campo, pois, em 20 anos, a popula-
ção brasileira aumentara 70%, mas a agricultura crescera somente 24%. 
Além disso, esse crescimento se concentrou nas culturas “modernas” e 
destinadas à exportação, que, por serem atividades baseadas em fortes 
investimentos de capital e aplicação intensiva de tecnologia, deixavam 
de fora os camponeses sem terra e os trabalhadores rurais pobres.

Ao mesmo tempo, insistia o editorialista, de pouco ou nada adian-
taria assentar precariamente essas famílias, sem lhes garantir infraestru-
tura, assistência técnica e educacional de extensão rural e crédito para a 
produção e comercialização de suas colheitas. Sem uma mudança nesse 
panorama, mais cedo ou mais tarde, os colonos seriam forçados a en-
tregar seus lotes a especuladores e recair no desamparo e na pobreza, 
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engrossando a corrente do êxodo rural rumo à periferia violenta e mi-
serável das cidades.

Infelizmente, conforme o depoimento de um observador engaja-
do, Ronaldo Coutinho Garcia, membro da diretoria do Incra durante 
a gestão de Dante no Mirad, uma poderosa constelação de disfunções 
operacionais, inércia burocrática, resistências políticas e insuficiência 
de recursos financeiros repassados pela equipe econômica do gover-
no levou a resultados que ficaram muito aquém das expectativas do I 
PNRA. No testemunho escrito para a publicação Cadernos de Difusão 
Tecnológica, 5, (1/3), 1988, “PNRA: intenções e possibilidades”, ele do-
cumentou essas adversidades e a luta da equipe liderada pelo ministro 
Dante e pelo presidente do Incra – à época, o agrônomo e cooperativista 
gaúcho Ruben Ilgenfritz da Silva – para minimizá-las.

Aqui está um exemplo:

“Orçamento sempre foi um algo insuficiente para a reforma 
agrária. O do PNRA continha recursos apenas para indenizar ben-
feitorias de terras desapropriadas e criar as condições mínimas para 
o assentamento (demarcação topográfica, estradas internas do pro-
jeto, habitação rústica, uma obra comunitária modesta e crédito de 
alimentação – um salário mínimo por família durante seis meses) e 
nunca em volume suficiente para cobrir as metas estipuladas. Todas 
as outras ações deveriam ser executadas pelos órgãos setoriais res-
ponsáveis, sob a jurisdição de vários ministérios. Em nenhum dos 
orçamentos setoriais (em 1986 e 1987) havia destaques para o apoio 
à reforma agrária. Apenas em algumas poucas áreas houve medidas 
efetivas, restringindo-se quase que tão somente à extensão rural [...] 
e atendimento em saúde.”

Balanços do primeiro ano do PNRA foram veiculados pela impren-
sa brasileira, indicando que foi somente no quesito desapropriações 
que os resultados se aproximaram da meta cheia. Segundo o Jornal de 
Brasília de 3 de janeiro de 1987 (“Só desapropriações obtêm êxito em 
86”), “apenas na gestão do ministro Dante de Oliveira, iniciada a 29 
de maio último, 130 decretos de desapropriações foram assinados pelo 
presidente Sarney, correspondentes a 857 mil 600 hectares” (90,8 por 
cento da meta anual cumprida) – em comparação com o total de 198 
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imóveis desapropriados nos 21 anos de vigência do Estatuto da Terra, 
entre novembro de 1964 e fevereiro de 1985. Já quanto ao assentamento 
de famílias, “a reforma agrária deixou muito a desejar, atingindo [...] 7,3 
por cento do previsto para este ano”.

Paralelamente, o ano 1 do I PNRA foi marcado por um alto índice 
de violência no campo, com “232 [...] vítimas fatais dos conflitos provo-
cados por disputa de terras”.

O Plano Cruzado, programa de estabilização econômica decretado 
por Sarney em 28 de fevereiro de 1986, derrubou a inflação e fomentou 
momentânea explosão do consumo de massa, graças ao expediente do 
congelamento de preços. O governo conseguiu manter a situação eco-
nômica sob controle até a eleição de 15 de novembro de 1986, quando 
os dois partidos da Aliança Democrática conquistaram os governos de 
todos os 23 estados da época (o PFL em Sergipe, com Antonio Carlos 
Valadares, e o PMDB nos demais 22); no mesmo pleito, os peemedebis-
tas ficaram com 39 das 49 cadeiras em disputa no Senado e 260 das 487 
vagas da Câmara dos Deputados, tornando-se o partido hegemônico 
da Assembleia Nacional Constituinte (de 1º de fevereiro de 1987 a 5 de 
outubro de 1988).

Dias depois, a maré montante do desabastecimento derrubaria o con-
trole dos preços. Em 21 de novembro, menos de uma semana após as 
eleições, o governo baixou o Plano Cruzado II, que, entre outras medidas 
impopulares, liberava os preços dos produtos e serviços e estabelecia a 
livre negociação entre inquilinos e proprietários para reajustes dos alu-
gueis. Em fevereiro de 1987, com a popularidade de sua administração 
em queda livre e reservas cambiais suficientes para pagar somente três 
meses de importações, Sarney declarou a moratória da dívida externa.

A deterioração do quadro econômico, o consequente repique da in-
satisfação social e a insistência do presidente em obter da Constituinte 
um mandato de cinco anos levaram uma parcela do PMDB a se dis-
tanciar cada vez mais do governo. Os laços de identificação política 
e amizade pessoal que uniam Dante a vários membros desse grupo 
(uma parte do qual viria a comandar a cisão originadora do Partido da 
Social-Democracia Brasileira, o PSDB, em seguida ao encerramento 
dos trabalhos constituintes) e o acúmulo de suas frustrações com os 
obstáculos ao avanço da reforma agrária pesaram decisivamente na sua 
decisão de se demitir do ministério, no início de junho de 1987.
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O saldo principal de sua gestão materializou-se na desapropriação de 
88 áreas, num total de 2 milhões de hectares, e na criação de oito varas 
de Justiça Agrária, destinadas a agilizar a solução de conflitos no campo.

De volta para Cuiabá

Seu retorno à prefeitura foi comemorado com uma grande festa, a 
que estiveram presentes os senadores peemedebistas de São Paulo Mário 
Covas (1930-2001) e Fernando Henrique Cardoso e o líder do PMDB 
na Câmara, deputado Luiz Henrique (SC), além de parlamentares de 
vários outros estados.

Até o término da sua gestão, lutou com a crise das finanças do mu-
nicípio: salários do funcionalismo atrasados e a quase totalidade da re-
ceita comprometida com a folha de pagamento.

Como observa, ainda, Guilherme Müller, todas essas dificuldades 
decerto contribuíram para inviabilizar a chapa idealizada por Dante 
para a sua sucessão na eleição municipal de 1988. A chapa era encabeça-
da por mais um militar, o coronel-engenheiro do Exército José Meirelles, 
ex-comandante do Batalhão de Engenharia e Construção (BEC) en-
carregado das obras da Rodovia BR-163 (Cuiabá-Santarém), que fora 
um dissidente do regime militar ao apoiar a candidatura presidencial 
do general Euler Bentes, pela Frente Nacional de Redemocratização, 
no Colégio Eleitoral de outubro de 1978. O candidato a vice-prefeito 
na chapa do coronel seria o também várias vezes citado nestas páginas 
Frederico Müller (Ito), irmão de Guilherme e então secretário munici-
pal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

Mas a convenção do PMDB deliberou pela candidatura do radialis-
ta, deputado estadual e ex-vereador Roberto França, que, sem o apoio 
do grupo político de Dante, acabaria derrotado nas urnas pelo já referi-
do Frederico Campos, do PFL.

Eleito, novamente, prefeito da capital

Em 1989, pela primeira vez desde Jânio Quadros, 29 anos antes, o 
Brasil, finalmente, realizava eleição direta para presidente da República. 
Dante apoiou o candidato do PMDB, Ulysses Guimarães, que ficaria em 
sétimo lugar, com 3.204.996 votos, apenas 4,43% dos sufrágios válidos. 
A vitória, no segundo turno, foi do candidato do minúsculo Partido da 
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Reconstrução Nacional (PRN) e ex-governador de Alagoas, Fernando 
Collor de Mello, que derrotou o petista Luiz Inácio Lula da Silva.

Dante vinha cada vez menos satisfeito com a “ambiguidade ideo-
lógica” do seu partido em face do governo Sarney e insistia para que o 
PMDB assumisse posições mais à esquerda. Afinal, desencantado com 
os rumos tomados pela agremiação a que pertencia desde meados dos 
anos 70, dela se desligou para ingressar no PDT, de Brizola, em 1990.

Sob a nova legenda, concorreu a uma cadeira na Câmara dos 
Deputados pela coligação Frente Popular (PDT, PMDB, PT e Partido 
Socialista Brasileiro [PSB]). Apesar de ser o mais votado em toda a his-
tória do estado até então, conquistando 48.889 sufrágios, não conseguiu 
se eleger, pois sua aliança partidária ficara abaixo do quociente eleitoral, 
de pouco mais de 90 mil votos. Como observa o professor titular de di-
reito eleitoral da UnB, Walter Costa Porto, a Frente Popular captaria ao 
todo apenas 69.216 sufrágios populares. E acrescenta:

“Não fossem computados os votos em branco, o quociente elei-
toral seria reduzido a 55.385, com a eleição, então, do candidato 
Dante. Mas, em 1990, estava vigendo o parágrafo único do artigo 
106 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 de junho de 1965), que 
dispunha: ‘Contam-se como válidos os votos em branco para deter-
minação do quociente eleitoral’.”92

A eleição municipal seguinte, em 1992, devolveu-o à prefeitura de 
Cuiabá, com 68,2% dos votos válidos, bem acima da maioria absoluta, 
de metade dos sufrágios mais um, o que dispensou a realização de se-
gundo turno.

Assumiu o posto determinado a sanar a crise financeira que sangra-
va o erário e não deixava sobrar dinheiro algum para o investimento em 
obras públicas.

Sua política de austeridade deu certo. Já no primeiro ano do manda-
to (1993), o pagamento dos salários do funcionalismo foi regularizado; 
e a rolagem da dívida municipal, negociada.

Os protestos da oposição e das corporações de servidores públicos 
contra os cortes de despesas que Dante viu-se obrigado a fazer para ajus-
tá-las à realidade da receita podem até ter afetado momentaneamente os 

92 PORTO, Walter Costa. A mentirosa urna. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 169.
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seus índices de popularidade, mas não abalaram essencialmente a con-
fiança que o povo nele depositava.

A maior prova seriam os seus dois mandatos consecutivos ao gover-
no mato-grossense.

Governador em dose dupla: 1995-1998 e 1999-2002

A já considerável experiência administrativa e política acumulada 
por Dante em matéria de choques de gestão atingiu uma escala inédita 
nos seus dois mandatos consecutivos à frente do governo do seu estado.

Para a eleição geral de 3 de outubro de 1994, ele, mais uma vez, lide-
rou ampla coligação de partidos de centro, centro-esquerda e esquerda, 
chamada Frente Popular Democrática (PDT, PMDB, Partido da Social 
Democracia Brasileira [PSDB], PCdoB, Partido Popular Socialista [PPS, 
sucessor do velho PCB], PSB, PT, Partido da Mobilização Nacional 
[PMN], Partido Social Cristão [PSC] e Partido Verde [PV]), e sagrou-se 
governador de Mato Grosso, no primeiro turno, com 67% da votação 
total, ou 471.104 votos.

Naquela mesma eleição, a despeito da diversidade de candidatu-
ras presidenciais apoiadas pelos partidos da sua coligação (Fernando 
Henrique Cardoso, do PSDB; Lula, do PT; e Orestes Quércia, do PMDB), 
Dante fez questão de esclarecer que pedia voto apenas para o seu cor-
religionário Leonel Brizola, que pouco antes se desincompatibilizara do 
seu segundo mandato de governador do Rio de Janeiro.

O quadro que Dante deparou ao tomar posse, em janeiro de 1995, já 
lhe era familiar com base no que havia enfrentado na prefeitura: dívida 
do estado equivalente a três anos de receita líquida, salários do funcio-
nalismo três meses atrasados e, para complicar o quadro ainda mais, 
uma bomba de efeito fiscal retardado fora-lhe legada pelo seu anteces-
sor, que, antes de sair, promulgara novo plano de cargos e salários, engo-
lindo quase 100% da arrecadação estadual.

Diante do caos financeiro, já em março de 1995 o novo governador 
viu-se forçado a suspender a parte dos salários do funcionalismo exce-
dente a R$ 1 mil, chegando a enfrentar pedido de intervenção federal 
impetrado no Supremo Tribunal Federal (STF) pelo desembargador-
presidente do Tribunal de Justiça local (TJMT), em razão da suspensão 
dos repasses para pagamento dos salários do Judiciário nos meses de 
março, abril e maio.
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Teve de recorrer a um empréstimo da Caixa Econômica Federal 
(CEF) para pagar o que era devido ao Judiciário e evitar o colapso da 
ordem e dos serviços públicos.

Contudo, cerca de um ano depois, Dante conseguiu renegociar a 
dívida de Mato Grosso com o Tesouro Nacional, reduzindo de 46% 
para 15% da receita líquida o valor do comprometimento mensal com a 
União. Foi o primeiro entre os governadores a efetuar essa renegociação. 
Um financiamento do Banco Mundial possibilitou o enxugamento da 
máquina pública e a reestruturação da burocracia do governo. Outro 
reforço de caixa relevante adveio de uma antecipação de receita com a 
privatização das Centrais Elétricas de Mato Grosso (Cemat).

Os resultados mais significativos desse profundo ajuste foram a redu-
ção dos gastos de custeio da máquina em 16%; a queda do déficit estadu-
al de R$ 238 milhões para R$ 130 milhões; e a reestruturação da dívida 
estadual mato-grossense com refinanciamento de R$ 729 milhões em 30 
anos, mediante assinatura de protocolo com o Ministério da Fazenda.

Já o seu principal custo político e social derivou de um corte de dez 
mil funcionários. Para compensar, também nesse período o governador 
tomou medidas de impacto significativo e duradouro de incentivo aos 
investimentos privados e à criação de empregos na agroindústria, tais 
como o Pró-Couro (com créditos fiscais significativos em benefício dos 
curtumes e também para atração de fábricas de calçados e outros arte-
fatos) e o Proalmat (algodão). Neste segmento, quando Dante assumiu 
o governo, em 1995, Mato Grosso não estava sequer entre os 15 estados 
algodoeiros do país; apenas cinco anos depois, figuraria como o primei-
ro ou segundo maior produtor.93

Se, por um lado, as medidas de responsabilidade fiscal e demais re-
formas aproximavam Dante da esfera de influência do governo peesse-
debista do então presidente Fernando Henrique Cardoso, por outro lado 
afastavam-no cada vez mais da ortodoxia populista do brizolismo. Em 
1997, a Executiva Nacional do PDT anunciou a determinação de expulsar 
o governador, como punição por seu apoio à proposta de emenda cons-
titucional permitindo uma reeleição consecutiva do presidente, dos go-
vernadores e prefeitos e também pelas alegadas pressões de Dante sobre 

93 Cf. BARROS, Antero Paes de. Discurso no Senado Federal: 13 maio 1999. Disponível em: www.sena-
do.gov.br/atividade/pronunciamento/detTexto.asp?t=243008. Acesso em: 15 jul. 2010.
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a bancada federal mato-grossense com essa finalidade. Mas isso não foi 
necessário, pois ele abandonou o PDT e filiou-se ao PSDB em abril da-
quele mesmo ano.

Promulgada a reeleição, Dante de Oliveira candidatou-se ao segun-
do mandato de governador no pleito de outubro de 1998. Agora, estava 
à frente de uma coligação partidária menos ampla que aquelas que ante-
riormente liderara: PSDB, PSB, PMN e PV. Sua mensagem de campanha 
era que, para Mato Grosso e o seu povo, chegara, finalmente, a “hora da 
virada”, conforme esclarece o seu ex-secretário estadual de Reforma e 
Modernização, Casa Civil e Planejamento, Guilherme Müller:

“O primeiro mandato tinha sido terrível. Os cortes de pessoal fo-
ram muito impopulares, colocaram milhares e milhares de pessoas 
e seus familiares contra o governador. A maior indicação da im-
popularidade de uma administração é você andar pela rua e notar 
que os amigos e conhecidos mudam de calçada para não ter que te 
cumprimentar. Isso angustiava muito o Dante, que sempre foi um 
cara festeiro e era um governador botequeiro. Nessa época, depois 
do expediente, a gente saía do gabinete à noite, ia tomar cerveja no 
bar, jantar no restaurante, e ninguém se aproximava da mesa para 
conversar. Depois de tantos sacrifícios para ‘desonerar’ o estado – 
termo que o Dante e nós, da sua equipe de governo, usávamos para 
definir a reforma –, vendendo ou extinguindo órgãos estaduais 
como a Cemat, o Bemat [banco], a Cazemat [companhia de arma-
zenagem], a Codemat [colonização], municipalizando a Sanemat 
[saneamento], agora Mato Grosso gastava apenas 52% da sua arre-
cadação com a folha de pagamento e tinha dinheiro em caixa para 
investir no desenvolvimento econômico e social.”94

Dante, como sempre, liquidou a disputa no primeiro turno, com 
53,95% dos votos válidos, derrotando um velho rival: o então senador, 
ex-deputado federal e ex-governador Júlio Campos, do PFL.

Uma das iniciativas mais emblemáticas do compromisso desenvol-
vimentista do seu segundo mandato foi a instituição do Fundo Estadual 
de Transporte e Habitação (Fethab), tão exitoso que viria a ser mantido 
pelo governo que o sucedeu e que, até o presente, mediante taxação 

94 Entrevista de Guilherme Müller ao autor, em Cuiabá, em 26 de agosto de 2010.
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sobre a soja, o gado e o óleo diesel, financia a recuperação e ampliação 
da infraestrutura viária e logística e a construção de moradias populares 
em Mato Grosso. Antes de Dante instituir o Fethab, assinala seu antigo 
secretário de Comunicação, da Casa Civil e ex-senador Antero Paes de 
Barros (PSDB/MT, período: 1999-2007), apenas 10% das rodovias esta-
duais mato-grossenses eram pavimentadas, o que onerava sobremanei-
ra os custos e dificultava o escoamento das safras.95

Outro destaque foi a eletrificação do interior, que possibilitou o 
fim dos racionamentos de energia; com a conclusão das obras da hi-
drelétrica de Manso, o estado passou de deficitário a exportador de 
energia elétrica.96

Já o engenheiro sanitarista Frederico Müller, que coordenara os pla-
nos de governo das candidaturas de Dante à prefeitura cuiabana em 1985 
e 1992, e que, mais tarde, seria secretário estadual de Meio Ambiente do 
seu governo por quase oito anos consecutivos, lista os avanços e as rea-
lizações desse último período na sua área:

“O parque da cidade [Cuiabá], batizado de parque ‘Mãe Boni fácia’, 
em homenagem a uma velha ex-escrava que dava abrigo aos escravos 
fugitivos naquela área, teve as suas obras iniciadas no primeiro manda-
to e concluídas no segundo. O sistema de monitoramento e controle, 
por satélite, das queimadas e do desmatamento, com apoio do Banco 
Mundial, foi pioneiro no Brasil, e o Dante era o seu maior entusiasta, 
a ponto de ele e eu termos participado de eventos promovidos pelo 
banco na Alemanha e em outros países, onde o Dante apresentava, de-
fendia e recomendava o nosso sistema. Associada ao monitoramento 
via satélite, o governo introduziu a licença ambiental única, que desbu-
rocratizou o processo de licenciamento e fez com que o desmatamento 
caísse de 1,250 milhão de hectares/ano (dos quais 95% eram ilegais) 
para apenas 600 hectares/ano (80% deles legais), sendo que os 20% ile-
gais foram todos eles autuados, multados, punidos.”97

Em 2002, derradeiro ano do seu segundo mandato, Dante renunciou ao 
governo e passou o cargo ao vice-governador, o economista ex-vice-prefeito 

95 Cf. BARROS, Antero Paes de. Discurso no Senado Federal: 30 mar. 2000. Disponível em: www.sena-
do.gov.br/atividade/pronunciameno/detTexto.asp?t=311372. Acesso em: 15 jul. 2010.

96 Idem.
97 Entrevista de Frederico Müller ao autor, em Cuiabá, em 27 de agosto de 2010.
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e ex-prefeito de Rondonópolis José Rogério Sales, a fim de concorrer a uma 
das duas vagas do Senado abertas à eleição de outubro daquele ano. Sua po-
pularidade pessoal e os índices de aceitação do seu governo, medidos pelos 
institutos de pesquisa, estavam no auge.

Reveses finais

Mas, dessa vez, para decepção de Dante e surpresa geral, o povo 
mato-grossense lhe negou uma vitória que parecia gravada nas estrelas. 
Dante ficou em terceiro lugar entre os candidatos a senador, com os seus 
439.798 votos, contra os 612.965 obtidos pelo pecuarista e ex-deputado 
federal Jonas Pinheiro (1941-2008), do PFL, agora reeleito para a sua 
cadeira senatorial, e os 575.539 da professora universitária, ex-secretá-
ria estadual e municipal (segundo mandato de Dante na prefeitura de 
Cuiabá) de Educação e deputada estadual Serys Slhessarenko, do PT.

Derrotado, também, foi o candidato de Dante à sua sucessão, o se-
nador tucano Antero Paes de Barros. A eleição para o governo do mega-
empresário do agronegócio (soja) no norte do estado, o chamado nortão, 
Blairo Maggi, do PPS, adversário do grupo de Dante, assinalou uma nova 
etapa do processo de circulação das elites políticas mato-grossenses.

Na época, os analistas políticos locais, bem como a imprensa nacio-
nal, atribuíram a inesperada derrota ao desgaste da imagem do ex-go-
vernador e do seu círculo mais próximo de colaboradores, decorrente 
de alegado envolvimento em casos rumorosos como o da denúncia do 
Tribunal de Contas da União (TCU) de superfaturamento nas obras de 
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pavimentação de rodovias estaduais com recursos da União98; ou o seu 
voto, no Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento 
da Amazônia (Sudam), favorável a financiamento superior a 1 bilhão de 
reais para empresa pertencente à família da governadora do Maranhão, 
Roseana Sarney, em razão de vínculos de amizade e negócios entre os 
irmãos dela (Fernando) e de Dante (Armando), ambos empresários.99

98 Consulta às bases de dados do TCU, realizada em 21 de fevereiro de 2012, mostra o seguinte: a) 
no Acórdão nº 911/1994 (AC-0911-43/94-2), aprovado em 1º de dezembro de 1994 e publicado 
no Diário Oficial da União do dia 15 do mesmo mês, a Segunda Câmara, integrada pelos ministros 
Adhemar Paladini Ghisi (na presidência), Paulo Affonso Martins de Oliveira (relator), Homero dos 
Santos e José Antonio Barreto de Macedo (ministro-substituto), no que diz respeito ao julgamento 
da “prestação de contas dos recursos do Fundo Especial – Lei nº 7.525/86, transferidos ao governo 
e aos municípios do estado de Mato Grosso”, considerou “regulares com ressalva” as contas de uma 
extensa lista de prefeitos que incluía o nome de “Dante Martins de Oliveira (Cuiabá)”, dando-lhes 
“quitação” e “determinando-lhes que observem estritamente o prazo de apresentação das contas, 
previsto no art. 2º da Resolução TCU nº 229/87, alertando-lhes, ainda, que o descumprimento de 
determinação deste tribunal poderá ensejar o julgamento pela irregularidade das contas, com 
aplicação de multa, nos termos do inciso IV do art. 58, c/c o § 1º do art. 16 e parágrafo único do art. 
19 da Lei nº 8.443/92”; b) no Acórdão nº 505/2002 (AC-0505-26/02-1), aprovado em 13 de agosto 
de 2002 e publicado no Diário Oficial da União do dia seguinte, a Primeira Câmara, integrada pelos 
ministros Marcos Vinicios Vilaça (presidente), Walton Alencar Rodrigues (relator), Guilherme Pal-
meira e Augusto Sherman Cavalcanti (ministro-substituto), determinou, entre outras decisões, a 
inclusão dos nomes de governadores dos nove estados da Amazônia Legal – entre os quais Dante 
Martins de Oliveira – e de mais 17 ministros e secretários de Estado do governo Fernando Henri-
que Cardoso (primeiro mandato) como “responsáveis” por “irregularidades na aprovação de pro-
jetos na fiscalização, no acompanhamento e na aplicação de recursos do Fundo de Investimentos 
da Amazônia (Finam)”; e c) no Acórdão nº 833/2004 (AC-0833-23/04-p), aprovado em 7 de julho 
de 2004 e publicado no Diário Oficial da União do dia seguinte, o Plenário do TCU, com a presen-
ça dos ministros Valmir Campelo (presidente), Adylson Motta, Walton Alencar Rodrigues (relator), 
Guilherme Palmeira, Ubiratan Aguiar e dos ministros-substitutos Lincoln Magalhães da Rocha, 
Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa, determinou, entre outras decisões, “fi-
xar prazo de 60 (sessenta) dias para que a Secretaria de Estado dos Transportes de Mato Grosso 
comprove, perante o tribunal, o integral cumprimento do item 8.3 da Decisão 45/2001 – Plenário 
[‘adoção de providências com vistas ao ressarcimento ou compensação dos valores pagos a maior 
às empresas Torc Terraplanagem, Obras Rodoviárias e Construções Ltda. e Geosolo Engenharia e 
Planejamento Ltda., responsáveis pelas obras nas Rodovias MT-270 e MT-343, respectivamente, to-
mando por base os valores fixados nos Contratos IC 25/98 e 28/98, para os produtos betuminosos 
CM30, RR2C e RL1C, e os correspondentes preços de fornecimento adotados pela Petrobras Distri-
buidora S.A., acrescidos do transporte, promovendo, se for o caso, a compensação com eventuais 
créditos das referidas empresas’] (...)”. Cumpre observar que a única referência a Dante no relatório 
do ministro Walton Rodrigues se encontra neste trecho: “[...] as determinações do tribunal foram 
dirigidas ao diretor do extinto DVOP [Departamento de Viação e Obras Públicas, da Secretaria de 
Estado dos Transportes de Mato Grosso], José Carlos Novelli, e comunicadas ao então governador 
Dante Martins de Oliveira”. O autor agradece as preciosas orientações da funcionária do TCU Julia-
na Monteiro de Carvalho sobre pesquisa textual no site do tribunal.

99 Cf. JALLES, Cristiane; COSTA, Maria Letícia; MARQUES, Arnaldo. Dante de Oliveira. In: DICIONÁRIO 
Histórico-Biográfico Brasileiro. Disponível em: www.fgv.br/CPDOC/BUSCA. Acesso em: 15 jul. 2010: 
resume noticiário da época, sobre esses assuntos, publicado pela imprensa cuiabana e nacional. 
Em extensa entrevista ao repórter Luís Acosta, do jornal Folha do Estado, de Cuiabá, publicada na 
edição de 18 de janeiro de 2010 (“Armando nega envolvimento com os Sarney”), Armando de 
Oliveira defendeu-se dessa e de outras denúncias contidas no livro do jornalista Palmério Dória 
(DÓRIA, Palmério. Honoráveis bandidos. São Paulo: Geração Ed., 2009).
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Contudo, alguns amigos de longa data somam duas hipóteses aos 
diagnósticos desse fracasso de 2002. Em primeiro lugar, o advogado 
Elarmin Miranda, compadre de Dante e procurador-geral do municí-
pio em seu primeiro mandato de prefeito, observa que os novos donos 
do poder no estado, liderados pelo ex-governador Maggi – reeleito em 
2006 e, mais recentemente, consagrado senador no pleito de 2010, sob a 
legenda do Partido da República (PR) –, se uniram a oligarquias tradi-
cionais como a dos irmãos Júlio e Jayme Campos (ambos ex-governado-
res, sendo que o segundo exerce mandato de senador pelo Democratas, 
antigo PFL, até 2015) no intuito de cortar pela raiz o esquema político 
do seu maior adversário, Dante de Oliveira, mesmo que à custa de apoio 
velado a políticos de esquerda, como a hoje senadora Slhessarenko.100

Em segundo lugar, Frederico Müller aponta que a derrota teve, en-
tre seus múltiplos fatores, o concurso de uma ilusão de autossuficiência 
que comprometeu as capacidades de autocrítica e de correção de rumos 
políticos do grupo de que ele mesmo fazia parte:

“Nós éramos conhecidos – eu, o meu irmão Guilherme, o Júlio 
Müller (secretário de saúde sempre: na prefeitura e no governo 
do estado) – como os barbudinhos do Dante. Com o tempo, esse 
grupo foi ficando soberbo, de salto alto, como muitos dizem. Não 
ouvíamos ninguém, achávamos que o Dante estaria sempre pre-
destinado a ganhar as eleições. Os barbudinhos se desgastaram 
com a sociedade...”101

Para corroborar essa percepção, Elarmin acrescenta:

“Os marqueteiros da campanha do Blairo exploraram negativamen-
te uma característica do Dante e de muitos dos seus secretários, cola-
boradores, que era calçarem tênis e vestirem roupa esporte. A isso, eles 
contrapuseram o símbolo do outro grupo: a botina, o calçado rústico 
de quem não tem medo de pisar na lama, de trabalhar duro e pegar 
no pesado... contra o tênis branco, imaculado do político urbano, 

100 Entrevista de Elarmin Miranda ao autor, em Cuiabá, em 27 de agosto de 2010.
101 Entrevista de Frederico Müller ao autor, em Cuiabá, em 27 de agosto de 2010.
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aparentemente sofisticado e distante dos problemas do povo do in-
terior. Funcionou: o Dante perdeu, eles ganharam.”102

A sensação de soberba esteve presente, também, na insistência de 
Dante em apoiar a candidatura de Antero, seu grande amigo e velho 
colaborador, para seu sucessor no governo. A avaliação é, mais uma vez, 
de Frederico Müller:

“Hoje, tenho clareza de que falhamos ao não apoiar a candidatu-
ra do Roberto França [também do PSDB e então prefeito de Cuiabá 
eleito, em primeiro turno, no pleito municipal de 1996]. Aliás, esse 
foi o segundo desencontro entre Dante e o França; o primeiro tinha 
sido na eleição do seu sucessor para a prefeitura, em 1988. França 
conseguiu a candidatura pelo PMDB vencendo na convenção a 
chapa do coronel Meirelles, comigo na vice, apoiada pelo Dante, 
mas sem cancha para aquela disputa. Resultado: nem França, nem 
nós. Por último, vendo-se preterido pelo Dante mais uma vez, ele 
decidiu apoiar o Maggi e passou para o grupo dele, levando ainda 
alguns deputados. Tudo porque o Dante não se dispôs a contrariar 
o Antero apoiando outro nome, e também porque nós tínhamos 
certeza de que o Dante ‘faria’ governador quem ele quisesse.”103

Na tentativa de reconstruir seu bloco político, Dante embarcou na-
quela que viria a ser a última campanha da sua vida – para deputado 
federal, pelo PSDB, em 2006.

Ele, que chegara a se licenciar do seu segundo mandato de governa-
dor em três ocasiões, por causa de diabetes e de uma diverticulite aguda, 
voltou a se sentir mal durante a nova maratona de caça ao voto.

Quando deu entrada em um hospital particular de Cuiabá, nem 
ele nem sua mulher, Telma, nem os assessores, família, amigos, enfim 
ninguém podia desconfiar de nada grave por trás daquela indisposição 
provocada pelos altos e baixos da curva glicêmica.

Faleceu de infecção generalizada no dia 6 de julho de 2006, aos 54 
anos de idade.

102 Entrevista de Elarmin Miranda ao autor, em Cuiabá, em 27 de agosto de 2010.
103 Entrevista de Frederico Müller ao autor, em Cuiabá, em 27 de agosto de 2010.
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O bairro popular da Canjica, aqui já mencionado em conexão com 
o depoimento de seu Dito, fundador da associação local de morado-
res, corre paralelo à moderna e elegante Avenida Historiador Rubens 
de Mendonça. É mais uma favela cuiabana, entre tantas outras, como 
Bela Vista, Copamil, Pedregal e Santa Isabel, onde Dante – primeiro 
como candidato a vereador, depois já deputado estadual e, mais tarde, 
prefeito – fez muitos amigos, ajudando o povo a se organizar na resis-
tência à repressão arbitrária aliada à grilagem urbana; a reivindicar seus 
direitos de cidadania à regularização dos lotes, à luz elétrica, à água de 
beber... Ali, bem na entrada, sobre uma pequena ilha de concreto, no 
meio do cruzamento, ergue-se um marco simples, em metal e acrílico, 
pouco mais alto que um homem, trazendo no topo a sua foto e, logo 
abaixo, um recado:

“JAMAIS SEREMOS UM POVO LIVRE ENQUANTO TIVERMOS 
UM SÓ BRASILEIRO ANALFABETO, UM ÚNICO COMPATRIOTA 
DESEMPREGADO, UMA ÚNICA CRIANÇA PASSANDO FOME 
NAS RUAS E FAVELAS.”

Assinado: Dante de Oliveira
(Uma homenagem dos moradores do Bairro da Canjica!)
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Conclusão: prismas e aspas

E para concluir, um pouco mais de Dante de Oliveira, refratado por 
diferentes prismas: o prisma da saudade dos seus parentes e amigos; 
o prisma da lembrança dos seus contemporâneos e admiradores; e até 
mesmo o prisma do novo olhar de um antigo adversário.

Abram aspas para todos eles!

“Ele era um i-d-e-a-l-i-s-t-a. Não acho palavra melhor para de-
finir o Dante.”

Maria Benedita de Oliveira104

“A construção do ser humano. Essa era uma das grandes missões 
de Dante de Oliveira, um engenheiro apaixonado pela política, que 
se colocou à disposição para melhorar a qualidade de vida do povo 
mato-grossense.”

Thelma de Oliveira105

“[...] Foi, indiscutivelmente, um dos mais importantes homens 
públicos da nossa história. Com uma ideia, com uma emenda, com 
a determinação obstinada daqueles que sabem transformar sonhos 
em realidade, Dante ajudou o Brasil a derrotar a ditadura num mo-
vimento cívico inigualável [...]

“Dante era um menino, sempre foi. Carregava no peito um co-
ração de estudante. E, na cabeça, os ideais da social democracia. [...] 
Como parlamentar, deu-nos a emenda das diretas. Como prefeito de 
Cuiabá, implantou o mais moderno sistema de saúde. Mudou a cidade 
com obras que são próprias daqueles que têm visão de futuro, como a 
Perimetral. [...] Como ministro da Reforma Agrária, fez justiça. Sempre 
lutou ao lado dos mais fracos, dos posseiros, dos trabalhadores rurais, 
dos operários, dos índios – pelo direito à terra, pelo direito à dignidade.

104 Entrevista da mãe de Dante ao autor, em Cuiabá, em 27 de agosto de 2010.
105 Disponível em http://thelmadeoliveira.com/thelma-de-oliveira-recebe-medalha-ao-merito-em-

homenagem-a-dante-de-oliveira. Acesso em: 2 maio 2010.
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“Como governador de Mato Grosso, deu-nos a esperança, res-
gatou a autoestima da nossa gente. Venceu desafios seculares. Mato 
Grosso saiu da escuridão [...] Dante sonhou o sonho do gasoduto e 
o da termelétrica, e os realizou. [...] Dante lutou a luta mais ferrenha 
pelo equilíbrio fiscal. Venceu e deu-nos um estado que paga em 
dia seus servidores, fornecedores e prestadores de serviços. Dante 
queria estradas e habitação; deu-nos o Fethab, um fundo capaz de 
gerar os recursos necessários para os investimentos nessas áreas [...]

“Em 2002, logo depois de ter deixado o governo, empenhou-se na 
eleição para o Senado da República [...] Injustiçado por essas mazelas 
próprias da política, foi derrotado nas urnas; não se abateu. E nunca, 
em tempo algum, culpou o povo. Ao contrário, conhecido o resul-
tado, fez publicar um outdoor para agradecer os votos que teve. [...]

“Pagou por isso um preço alto. Nos últimos quatro anos, foi vítima 
da maledicência e da sordidez. Tentaram, por todos os meios, atingir-
lhe a honra e a dignidade. [...] Dante, de cabeça erguida, enfrentou a 
difamação, a injúria e a calúnia. Venceu a verdade, venceu a biografia 
de um homem público de qualidades inquestionáveis [...]”

Antero Paes de Barros106

“[...] Ele não chegou a concluir sua trajetória; sua vida foi repen-
tinamente ceifada. Por isso mesmo, [...] todos sentimos essa emo-
ção profunda.

“Tínhamos a noção de que a carreira política do Dante de 
Oliveira [...], entre derrotas, fracassos e vitórias, era destinada a ser 
concluída como uma grande presença na história política brasileira, 
que foi e que seria até o fim de sua vida [...] Jamais pensávamos que 
ela seria interrompida e que seria tão breve.

[...]
“E o Dante teve uma virtude: prolongou a sua juventude a vida in-

teira. Conseguiu que os anos passassem e ele se transformasse sempre 
naquele jovem idealista que foi desde o princípio. Quando encontrá-
vamos o Dante, era como se estivéssemos encontrando aquele mes-
mo moço, com aquelas mesmas virtudes, aquela mesma força interior, 
aquela mesma simpatia e com a cabeça sempre cheia de planos. [...]”

José Sarney107

106 BARROS, Antero Paes de. Discurso no Senado Federal: 18 jul. 2006. Disponível em: www.senado.gov.
br/atividade/pronunciamento/detTexto.asp?t=363605. Acesso em: 15 jul. 2010.

107 SARNEY, José. Discurso no Senado Federal. Disponível em: www.senado.gov.br/atividade/pronun-
ciamento/detTexto.asp?t=363828. Acesso em: 15 jul. 2010.
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“O Dante faz parte da história. Digamos que ele não voltasse à 
Câmara dos Deputados, ele que estava sem mandato agora; e, sem 
mandato, exercitava, dentro do PSDB, uma atividade partidária 
mais expressiva do que a de muita gente que tem mandato. Até por-
que o Dante tinha um mandato dentro da sua alma, o mandato do 
militante, o mandato do sujeito que não precisa ter ido às urnas para 
buscá-lo, o mandato do ativista, do organizador, enfim do trabalha-
dor incansável. O Dante, se não voltasse nunca mais a ter mandato 
formal, ainda assim estaria na história, porque não é possível que 
o país deixe de tratar com a devida ênfase, com o devido respeito, 
com a devida lembrança, o que foi o movimento das Diretas-já.

“É aquela coisa de bastar fazer uma vez, uma coisa só, e ele fez. 
Outras carreiras são escadas: um degrau, outro degrau, um fato 
aqui, um fato acolá. O deputado Dante de Oliveira, governador, 
quase senador, prefeito, ministro, praticou um gesto na vida, no 
meio de tantos, e este gesto o consagrou: a emenda das Diretas-já 
[...]”

Arthur Virgílio108

 “Eu o conheci e convivi com ele [...], e não podemos deixar de 
respeitá-lo como um dos políticos que mais fortemente deixaram 
uma marca na história do Brasil, no século XX, por um gesto fun-
damental que foi o de acreditar no impossível. [...] acreditar que a 
eleição direta para presidente seria um fato no Brasil. Ele acreditou 
e teve a coragem não só [...] de apresentar uma ideia que parecia ab-
surda, como também de enfrentar as forças que, naquele momento, 
se opunham ao que ele defendia.”

Cristovam Buarque109

“Com o benefício da visão retrospectiva, olhamos vinte e dois 
anos para trás e percebemos que a derrota da Emenda Dante de 
Oliveira fica pequena diante da importância simbólica do gesto do 
ilustre deputado mato-grossense.

[...]
“A partida de Dante é prematura e choca a todos. Porém, o saudo-

so deputado, prefeito e governador Dante de Oliveira demonstrou, 

108 VIRGÍLIO, Arthur. Discurso no Senado Federal: 7 jul. 2006. Disponível em: www.senado.gov.br/ativi-
dade/pronunciamento/detTexto.asp?t=363401. Acesso em: 15 jul. 2010.

109 BUARQUE, Cristovam. Discurso no Senado Federal: 10 jul. 2006. Disponível em: www.senado.gov.br/
atividade/pronunciamento/detTexto.asp?t=363449. Acesso em: 15 jul. 2010.
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pelo exemplo de coragem e de espírito cívico, que é possível ser, a 
um só tempo, testemunho e protagonista da história.”

Renan Calheiros110

“A data de amanhã, Sr. Presidente, guarda dois significados im-
portantes para Mato Grosso: o primeiro é que há um ano falecia o 
ex-governador Dante Martins de Oliveira; o segundo diz respeito 
ao valor de um homem que empenhou sua juventude e seu vigor à 
causa democrática brasileira.

“Dante não foi, simplesmente, o herói, o símbolo de um capítulo re-
moto da história contemporânea do país; Dante foi mais, foi o trabalha-
dor, foi o artífice das diretas, herdeiro das virtudes de sua gente, paciente 
como o pescador, tenaz como o lavrador e detalhista como o artesão.

“Falo de Dante de Oliveira com invulgar isenção, porque, se o amor 
a Mato Grosso sempre nos uniu, a militância partidária impôs muros 
instransponíveis à nossa convivência política. Fomos adversários, sim, 
militamos em campos opostos e, muitas vezes, de forma dura. Mas, 
diante do seu monumental esforço cívico pela redemocratização, devo 
reconhecer seu papel histórico e a inspiração que emana do seu nome.”

Jayme Campos111

“Hoje, pode-se dizer com absoluta convicção que a ausência de 
Dante no cenário político de Mato Grosso tirou a possibilidade de 
oposição com discurso e com argumentação não individualista. 
Outros quadros se consolidaram na política, mas o sentido de dis-
cussões amplas sobre a política perdeu-se sem ele. Fazer oposição é 
uma ciência que requer experiência, conhecimento de causa, esta-
tura política e possibilidade de criar alternativas à crítica.

“Não há como negar a falta de Dante como catalisador da oposi-
ção. Opor-se é criar o contraditório. E o contraditório é mais cons-
trutivo do que o ‘apoiatório’ [...]”

Onofre Ribeiro, jornalista112

110 CALHEIROS, Renan. Discurso no Senado Federal: 10 jul. 2006. Disponível em: www.senado.gov.br/
atividade/pronunciamento/detTexto.asp?t=363830. Acesso em: 15 jul. 2010.

111 CAMPOS, Jayme. Discurso no Senado Federal: 5 jul. 2007. Disponível em: www.senado.gov.br/ativi-
dade/pronunciamento/detTexto.asp?t=369151. Acesso em: 15 jul. 2010.

112 RIBEIRO, Onofre . Dante: oposição e apoiatórios. Diário de Cuiabá, 6 jul. 2010. Disponível em: http://
thelmadeolivieira.com/corredores-prestigiam-4%c2%aa-corrida-governador-dante-de-oliveira. 
Acesso em: 8 jan. 2010.
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“A luta pelas Diretas-já é também um referencial da personali-
dade obstinada de Dante de Oliveira, um realizador de sonhos. Foi 
assim durante toda a sua vida pública, como deputado estadual, 
deputado federal, prefeito de Cuiabá, por duas vezes, ministro da 
Reforma Agrária e governador do estado de Mato Grosso, por dois 
mandatos consecutivos. No Parlamento, Dante deu-nos a emenda 
das diretas. Como prefeito, promoveu o mais significativo ciclo de 
modernização já vivido pela capital dos mato-grossenses. E como 
governador, transformou Mato Grosso, um estado periférico, no 
campeão nacional de produção de grãos e bicampeão nacional em 
desenvolvimento.”

Neri Geller, deputado federal (PSDB/MT)113

“Uma vez, ainda naquela época [quando Dante era ministro e 
morava em Brasília], viajei com ele, a Thelma e a minha mulher até 
a Pousada do Rio Quente, em Caldas Novas [Goiás]. Durante a via-
gem, o Dante anotava todas as despesas: gasto com combustível... 
alimentação, tudo. Era assim: um homem que nunca teve dinheiro 
de sobra, nunca aceitou fazer política em proveito próprio... Política 
para enriquecimento pessoal? Nada disso, jamais!”

Elarmin Miranda114

113 GELLER, Neri. Discurso na Câmara dos Deputados: 4 jul. 2007. Disponível em: www.camara.gov.br/
internet/sitaqweb/TextoHTMLasp?etapa=5&nuSessao=171.53.0%20%20%20%20%20&nuQuarto=
57&nuOrador=2&Insercao=54&. Acesso em: 15 jul. 2010.

114 Elarmin Miranda em entrevista ao autor, em Cuiabá, em 27 de agosto de 2010.
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Foto 1 – O aluno Dante de Oliveira no curso ginasial do Colégio São Gonçalo (dos padres sale-
sianos). Cuiabá, meados dos anos 60.

Acervo Familiar

Foto 2 – Dante e sua família em Cuiabá, em meados dos anos 60. Em primeiro plano, a mãe, 
dona Benedita; a irmã Eneida; e o pai, Sebastião de Oliveira (o Dr. Paraná). Em segundo plano, 
Dante; o irmão Armando; a irmã Iolanda; o irmão Bernardo (já falecido); e as irmãs Lúcia e Inês.

Acervo Familiar
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Foto 3 – Dante e companheiros de adolescência (grupo Juventude Brasa). Cuiabá, década de 60.

Acervo Familiar

Foto 4 – Dante, deputado estadual (1979), com lavradores de Ribeirão Cascalheira, região 
do Araguaia.

Acervo Familiar
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Foto 5 – Dante apresenta sua emenda ao presidente do PMDB, deputado Ulysses Guimarães. 
Março de 1983.

Acervo Familiar

Foto 6 – No palanque das Diretas-já com (da esquerda para a direita): Ulysses Guimarães; o vi-
ce-governador de São Paulo, Orestes Quércia; o governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola; o 
presidente do PT, Luiz Inácio Lula da Silva; e o governador de São Paulo, André Franco Montoro.

Foto: Ariovaldo Santos/Agência JB
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Foto 7 – A multidão no último comício das Diretas-já, no Vale do Anhangabaú, centro da capital 
paulista. Abril de 1984.

Foto: Fernando Pereira/Agência JB

Foto 8 – Na campanha pelas Diretas-já com os senadores Tancredo Neves (PMDB/MG) e Afonso 
Camargo (PMDB/PR). 1984.

Acervo Familiar
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Foto 9 – Gravatas amarelas, a cor das Diretas-já. Dante confabula com o presidente do PMDB, 
deputado Ulysses Guimarães. À esquerda, o senador Humberto Lucena (PMDB/PB). Plenário da 
Câmara dos Deputados, 25 de abril de 1984, o “Dia D”.

Acervo Familiar

Foto 10 – Dante discursa no “Dia D” da votação de sua emenda para um plenário lotado. Brasí-
lia, 25 de abril de 1984.

Acervo Familiar
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Foto 11 – Dante acompanhando a votação nominal de sua emenda no centro da capital paulis-
ta. Da esquerda para a direita, o economista Luiz Carlos Bresser-Pereira, o senador Marcos Freire 
(PMDB/PE), o senador Mauro Benevides (PMDB/CE) e Ulysses Guimarães. 25 de abril de 1984.

Acervo Familiar
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Foto 12 – Após a derrota da emenda, Dante se elege prefeito de Cuiabá, em 1985, com o lema 
“Dante, sim! Dante, já”. Com sua mulher, Thelma de Oliveira. Cuiabá, 1985.

Acervo Familiar

Foto 13 – Comemoração da vitória na eleição para a prefeitura de Cuiabá. Novembro de 1985.

Acervo Familiar
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Emenda das diretas

Sessão de 25 de março de 1983

Resumo: Conveniência da realização de eleições diretas para a 
Presidência da República, objeto de proposta de emenda constitucio-
nal, de sua autoria, para a qual espera o apoio do PMDB, que, a seu 
ver, deve levar a ideia às ruas em campanha de mobilização nacional.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, Srs. Deputados, nos 
últimos meses a imprensa tem dado destaque especial ao tema da suces-
são presidencial.

Digo mais: não é assunto apenas dos veículos de comunicação, mas 
de todo o povo brasileiro.

O país, na situação em que se encontra, de grave crise econômico-
social, suscita no seio do povo brasileiro a esperança de mudança. E não 
há melhor oportunidade de complementar o processo de mudança, que 
teve seu início com as eleições dos governadores, do que a eleição maior 
do presidente da República, que representaria na prática a grande virada.

Esse, tenho certeza, é o sentimento do povo brasileiro. Para ele, o 
momento dessa discussão é sempre mais que oportuno, pois o que mais 
o preocupa é encontrar uma saída para resolver seus graves problemas, 
até de sobrevivência. 

O povo não está preocupado em resolver a crise do governo, mas de 
resolver a crise do país, para que tenham um governo democrático, de 
forte caráter popular, que garanta a sua participação. 

Foi dentro dessa visão, e acreditando que ela representa a única sa-
ída política para o momento e que resguarda o interesse popular, que 
apresentei emenda constitucional restabelecendo a eleição direta para 
presidente da República. 

Com a mesma intenção e acreditando que o PMDB nacional não 
poderia ficar parado vendo a banda das eleições indiretas passar, com 
muita honra, juntamente com os companheiros Domingos Leonelli, 
Roberto Freire, Flávio Bierrenbach, Ibsen Pinheiro e Carlos Mosconi, 
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encaminhamos um documento à Direção Nacional solicitando uma 
campanha pelas diretas.

Mas, no nosso entender, a grande tarefa hoje é de colocar nas ruas 
do país a campanha. É aumentar ainda mais e fortalecer o sentimento 
nacional, organizando-a em todos os níveis.

Falar de nomes neste momento é extremamente prematuro, inopor-
tuno e divisionista.

Esta campanha traz em seu conteúdo o grande germe da unidade. 
Ela traz coesão a todo o PMDB, os outros partidos de oposição, e até 

setores do governo, entidades populares, enfim é a bandeira branca da 
paz, da união e da salvação nacional.

Portanto, a enorme tarefa atual é consolidá-la no seio da sociedade. 
O lançamento de candidatos provocaria uma luta intestina nas opo-

sições, que traria consequentemente enormes dificuldades e talvez até 
paralisaria o encaminhamento da causa.

Invoco neste momento todos os oposicionistas, todos aqueles que de-
sejam tirar este país rico, poderoso e portentoso da humilhante posição em 
que se encontra, qual seja, de joelhos ao capital financeiro internacional.

E o que está em jogo é a soberania da nação, que deve ser intocável 
e livre de ameaças.

Para garantia de um programa de salvação da pátria, só um governo 
eleito soberanamente pelo povo brasileiro.

Encerro transcrevendo a frase do nosso presidente do partido:

“A defesa das eleições diretas é uma questão de princípios. 
Entender-se que se podem fazer arranjos numa questão dessas sig-
nifica que não se está sendo coerente. Não se pode tratar das coisas 
de interesse do país como se fossem um hímen complacente.”
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Fraude eleitoral e 
crise econômica

Sessão de 8 de abril de 1983

Resumo: A fraude eleitoral que frustrou a eleição do Padre 
Pombo para o governo do estado de Mato Grosso. A gravidade do 
momento econômico, político e social que o país atravessa. A frus-
tração dos objetivos colimados pela revolução de 1964. O benefi-
ciamento do capital estrangeiro e a consolidação das multinacio-
nais no panorama econômico nacional. As medidas que ensejaram 
a política de concentração da terra, o êxodo rural e o consequente 
agravamento dos problemas sociais das cidades. As obras faraôni-
cas projetadas no país em detrimento da dívida externa brasileira. A 
eleição direta para presidente da República e a convocação de uma 
Assembleia Nacional Constituinte como alternativa pacífica para a 
crise institucional do país. As alterações que propõe para a política 
econômica do governo. A isenção de responsabilidade do governo 
Franco Montoro na crise que se abateu sobre São Paulo. Transcurso 
de mais um aniversário da cidade de Cuiabá.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
inicialmente quero prestar minha homenagem ao governador de Mato 
Grosso. Aquele que recebeu nas urnas a maioria dos votos mato-gros-
senses. Refiro-me ao governador Padre Pombo, que, embora tenha sido 
notoriamente o mais votado do estado, espera até hoje uma decisão da 
Justiça no sentido de realizar novo pleito na Primeira Zona Eleitoral, 
vítima que foi da maior fraude eleitoral ocorrida nas últimas eleições em 
todo o país. Embora alguns desacreditem na Justiça, somos dos que nela 
ainda creem. Sabemos que a luta do PMDB e do Padre Pombo na Justiça 
será vitoriosa, pois esta não sofrerá interferência dos tecnocratas de on-
tem, travestidos como políticos de hoje. Não sofrerá interferência da-
queles que venderam às multinacionais uma conquista do trabalhador 
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brasileiro: a estabilidade no emprego, miseravelmente trocada pelo ne-
fasto FGTS, responsável inclusive pela rotatividade da mão de obra e a 
insegurança no emprego. Sabemos, por fim, que a Justiça não se deixará 
influenciar por aqueles que fraudaram a legitimidade das eleições com 
polpudos recursos externos, recebidos talvez como prêmio pela sua sub-
serviência e subalternidade aos interesses do capital estrangeiro. Mas, Sr. 
Presidente e Srs. Deputados, desse assunto voltaremos a tratar brevemen-
te, com mais detalhes, quando, com dados irrefutáveis, mostraremos a 
esta Casa e à nação o maior escândalo eleitoral de que este país tem 
conhecimento. O que me traz a esta tribuna é o grave momento eco-
nômico, político e social que o Brasil atravessa. Há 19 anos davam um 
golpe nas instituições e no povo brasileiro, porque, diziam, a situação 
era caótica, a inflação era quase de 100% e o país não podia mais viver 
e conviver com tamanha crise. Argumentavam que era necessário um 
governo que recuperasse a nação, política e economicamente, acabando 
com a corrupção e a subversão. Os conspiradores iludiram a boa-fé do 
brasileiro e até conseguiram ouro e mais ouro para o bem do Brasil, 
não se sabendo até hoje o seu destino. Para nós essa foi a abertura das 
portas da corrupção oficial. Para iludir alguns e para responder às pres-
sões populares pela reforma agrária, baixaram, em novembro de 1964, 
o Estatuto da Terra, que, diga-se de passagem, nunca foi aplicado em 
benefício dos trabalhadores. Prometiam também que vinham tempo-
rariamente, apenas por um curto período, até “normalizarem” a vida 
brasileira. Tudo não passava de encenação ou de má-fé, usando alguns 
inocentes úteis que acreditavam na seriedade do golpe, se é que um gol-
pe de Estado pode ser levado a sério. Não levou muito tempo para o 
povo sentir que se tratava de mais um movimento elitista, comprometi-
do com um projeto de transformar em curto prazo o potencial do Brasil 
em “Brasil-potência”. Para tal escancararam as portas do país ao desen-
volvimento, não do Brasil, mas do capital estrangeiro, que passou a go-
zar de todos os privilégios e regalias. As indústrias multinacionais foram 
se consolidando, investiu-se na produção de bens de consumo duráveis 
e abriram um brutal esquema de crédito para sustentar essa produção 
de supérfluos. Alegando-se a modernização da agricultura, ampliou-
se a política de incentivos fiscais, cujo verdadeiro objetivo era atrair as 
grandes empresas ao campo, concentrando ainda mais a propriedade da 
terra nas mãos de poucos, aumentando brutalmente a luta pela terra. O 
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clima gerado foi de verdadeira guerra entre irmãos pela garantia da pos-
se dessa terra, luta que vinga até hoje. Milhares de posseiros, de famílias 
que sempre viveram no campo, netos e bisnetos da zona rural, foram 
expulsos por jagunços – fardados ou não – a serviço do grande capital. 
Isso tudo porque o capital virou coisa sagrada neste país tão miserá-
vel e pleno de necessidades sociais. Fez-se vista grossa aos problemas 
mais urgentes do povo, mas, ao mesmo tempo, projetaram-se obras fa-
raônicas, aproveitando-se a liquidez financeira internacional que havia 
no período Médici, para multiplicar a dívida externa várias vezes para 
financiar obras megalomaníacas. Quem lê com atenção o discurso de 
posse do general Garrastazu Médici pode sentir a arrogância de uma 
visão de transformação imediatista de “Brasil-potência”, que lembra 
Hitler na sua vontade de dominar o mundo. Isso até me faz recordar 
uma passagem do filme de Charles Chaplin, O Grande Ditador, que o 
mostra brincando com um mapa-múndi, jogando risonhamente o glo-
bo terrestre para cima até sua explosão. Esse é o retrato fiel do Brasil de 
hoje, que de “Brasil-potência” virou Brasil da explosão social. Com a po-
lítica de concentração de terra, calcada nos grandes produtores agríco-
las e na tecnicidade, liberou-se uma enorme quantidade de mão de obra, 
obrigada a vir para os centros urbanos na esperança de melhores condi-
ções de vida. Aumentaram os problemas sociais das cidades, criando-se 
nos grandes e médios centros cinturões de favelas e miséria, obrigando 
o governo a investir bilhões de cruzeiros na infraestrutura urbana, sem, 
no entanto, conseguir acompanhar as reais necessidades populares, tão 
grandes elas se tornaram. Mato Grosso é um exemplo vivo dessa po-
lítica importada, do capitalismo selvagem e tupiniquim, desumano e 
cruel, instalado em nossa pátria por irresponsáveis e impatriotas, ile-
gitimamente encastelados no poder. Hoje vemos a construção de 
casas populares em plenas cidades rurais, e o que, ironicamente, é 
inaugurado com festas, fanfarras e foguetório, é sinal da triste e dura 
realidade. Famílias que deveriam estar no campo produzindo arroz, 
feijão, carne e outros alimentos para matar a fome de nossa gente são 
obrigadas a viver em cubículos de quarenta metros quadrados do 
rico e poderoso BNH. Somente em Cuiabá, a capital do meu estado, 
existem hoje quase cinquenta mil pessoas vivendo na sua periferia. 
Ressalte-se que Cuiabá possui apenas pouco mais de trezentos mil 
habitantes. Esse quadro é revoltante, imoral e vergonhoso para a 
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nossa pátria, que possui milhões de hectares de terras abandonadas, 
clamando por gente que possa transformá-los em fonte geradora de 
emprego e alimento. Essa é a política filha do arbítrio, da violência 
e da ditadura, principalmente econômica, que vinga em nosso país, 
onde as decisões são tomadas à revelia do povo, em que o Congresso 
foi castrado e proibido não só de fazer valer suas prerrogativas, como 
até mesmo de falar, como aconteceu com Alencar Furtado, Lysâneas 
Maciel, Amaury Mailer e tantos outros. Hoje assistimos ao país ser 
vítima dos desacertos de um triunvirato que o governa. Sentam-se 
Galvêas, Langoni e Delfim e decidem por milhões de brasileiros. E ta-
manha é a injustiça e o autoritarismo dessas medidas que nos mostram 
duas coisas: primeiro, o alto grau de ditadura econômica em que o país 
vive, totalmente em contradição com a propalada abertura política; e, 
em segundo lugar, o isolamento total desse governo, que não consegue 
mais aglutinar nem o empresariado, ontem o seu grande aliado, que to-
dos os dias chama pelos jornais Delfim Netto de mentiroso, enganador 
e outros adjetivos justos e apropriados. O país se encontra entregue às 
multinacionais e ao Fundo Monetário Internacional, o qual, de fato, 
dirige esse triunvirato e, consequentemente, dita a política econômica, 
espinha dorsal de qualquer nação. Nós não temos dirigentes do país, 
mas sim gerentes dos banqueiros internacionais, avalizados não pelo 
povo, obviamente, mas pelo FMI. O momento é muito mais grave, pois 
o problema que nos assola é o da soberania da nação, que se encontra 
ameaçada, uma vez que boa parte dela já foi envolvida em negociatas 
internacionais.

Urge uma tomada de posição de todos os brasileiros, civis e milita-
res, que amam a nossa pátria e reconhecem ser ela plena de riquezas na-
turais, minerais, enfim onde se tem de tudo. Somos um país rico e não 
podemos mais conviver com a miséria, a mortalidade infantil, a fome, 
o analfabetismo crônico e outros males sociais. O Brasil é mais do que 
viável. Temos tudo para ser uma grande nação. O que na verdade nos 
falta é um governo patriota, honesto e principalmente com base popular 
para tomar as decisões políticas necessárias para nossa independência 
econômica. Concedo o aparte ao nobre deputado Artur Virgílio Neto.

O Sr. Artur Virgílio Neto – Nobre deputado Dante de Oliveira, a es-
treia que V.Exa. faz, no grande expediente, de maneira nenhuma é sur-
presa para os que já o conhecem, pela capacidade de V.Exa., de ser dinâ-
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mico e estar presente a todos os momentos de luta, pela coerência, pela 
combatividade e também pela inteligência que V.Exa. demonstra nos 
debates que temos travado ao longo da luta pelo Bloco Amazônico, já 
uma realidade nesta Casa. Deputado Dante de Oliveira, no breve aparte 
com o qual faço questão de participar do seu discurso brilhante, lúcido 
e corajoso, digo-lhe apenas que no quadro que aí está, quando a agitação 
de direita ameaça criar clima de tensão e até mesmo de intranquilidade 
para a nação brasileira, inclusive corroborando os termos de seu discur-
so, os governadores eleitos pela oposição, o do Rio de Janeiro e o de São 
Paulo sairão dessa crise, da agitação e de tudo isso muito fortalecidos. 
Isso porque demonstraram como é que um democrata age quando en-
contra dificuldades sociais pela frente – não é com tortura, não é com 
assassinatos, não é com espancamentos. Mas, ao contrário, é com o diá-
logo, com a postura de ser tranquilo, quando detentor de poder. Ainda 
a propósito de tudo isso, é de se estranhar que as autoridades federais 
finjam não saber oferecer soluções para conter esta agitação de direita. 
Fingem não saber de nada, de nada ter com isso. A propósito do ocorri-
do no Riocentro, com respeito ao que houve quando das bombas lança-
das sobre bancas de jornais e pessoas, como José de Ribamar e D. Lyda 
Monteiro, naquela ocasião o presidente da República soube muito bem 
conter os radicais de direita, dizendo-lhes que não deveriam intrometer-
se no processo. Eles o ouviram e se recolheram ao caos e ao limbo da sua 
frente obscurantista e, diria até mesmo, retrógrada. Portanto, a sugestão 
que faço ao presidente da República, aproveitando a oportunidade do 
discurso de V.Exa., é no sentido de que diga aos terroristas da direita, 
aos homens do limbo e do caos, que devem recolher-se, porque a esta 
pátria, queiram ou não os homens do regime autoritário, só está mesmo 
reservado o destino da liberdade, da grandeza, do desenvolvimento e 
da independência nacional. Parabéns, deputado Dante de Oliveira, pelo 
seu discurso. Muito obrigado pela oportunidade.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Nobre deputado Artur Virgílio 
Neto, no seu aparte V.Exa. me fez lembrar que foi o Gen. Geisel quem 
descobriu uma nova fórmula de punição aos homens irresponsáveis 
desta pátria, aos torturadores, àqueles que tanta desgraça trouxeram à 
família brasileira. Foi ele quem, quando houve dois assassinatos segui-
dos nos presídios políticos de São Paulo, um de Wladimir Herzog e ou-
tro do operário Manoel Fiel Filho, ao invés de abrir um processo e punir 
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os responsáveis, criou nova fórmula de punição ao dar um puxão de 
orelhas e demitir o comandante do II Exército. Isso se foi tornando regra 
e, no episódio da bomba do Riocentro, deu-se também um puxão de 
orelhas nos terroristas que querem que a nossa pátria volte a ter nova-
mente um governo fascista, um governo de perseguições, de tortura e de 
morte. Antes de conceder os apartes a V.Exas., gostaria de adiantar mais 
um pouco a leitura do meu pronunciamento. Logo em seguida, conce-
derei o aparte ao deputado do PDS da Bahia. Prossigo, Sr. Presidente.

Basta de assistirmos ao nosso ouro, diamante, manganês, ferro, urâ-
nio e, principalmente, os frutos do suor do povo serem drenados para 
as multinacionais, agora já ramificadas em todos os setores da vida na-
cional. Basta de assistirmos às nossas empresas nacionais fecharem suas 
portas, jogando nas ruas os desempregados, a classe média assustada, 
vendo seu salário corroído pela inflação galopante, tendo que se refugiar 
em prédios de apartamentos que são verdadeiras casamatas, trincheiras 
de homens amedrontados, que temem perder seus cruzeiros, relógios 
e cordões para os guerrilheiros da fome e do desemprego. São eles os 
despossuídos, desvalidos, desempregados crônicos. São eles que pedem 
todos os dias justiça social, e não a violência do estado policial. A nação 
não precisa de lei de segurança nacional do Estado ou de medidas de 
emergência. Precisa, sim, urgentemente, de solução política, democráti-
ca, em que seja ouvida toda a sociedade, em que produtores e emprega-
dos, industriais e operários, posseiros, favelados, profissionais liberais, 
donas de casa, estudantes, servidores públicos, enfim todos participem 
da construção do novo Brasil. Tenho certeza de que a bandeira política 
mais importante do momento é a da eleição direta para presidente da 
República. Ela representa a trégua, o consenso democrático e popular, 
a mão estendida do povo para conquistar o poder. Além de tudo, ela 
unifica amplos setores da sociedade civil e militar, unifica os partidos de 
oposição e até setores do governo, que sabem ser ela a saída pacífica para 
o país. Não há distensão mais segura que essa. Quem sabe não será essa 
a maneira de conquistarmos um legítimo poder que possa, com a força 
popular, convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, livre e sobe-
rana, pela qual vimos lutando? Creio que a nenhum setor da sociedade 
brasileira interessa ver o país se transformar numa grande São Paulo dos 
últimos dias. Nem ao centro, nem à esquerda, nem aos liberais e nem 
aos conservadores interessa tal clima. Só aos fascistas, aos desesperados 
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de perder o poder, com suas benesses e mamatas. Aos que se acostuma-
ram a viver e enriquecer à custa do suor e do sangue do povo, aos que 
se acostumaram à impunidade da corrupção e da violência, àqueles que 
fizeram carreira nas masmorras do regime, nas escuridões onde trata-
vam os opositores do sistema à tortura mais cruel e violenta. Interessa 
àqueles que, responsáveis por todos esses atos, além de mortes e desapa-
recimentos, temem a hora de serem julgados por todas essas barbáries. 
Enfim, àqueles que querem ver as baionetas e os canhões voltados para 
o peito do povo, como se este fosse o grande inimigo da pátria. Concedo 
o aparte ao nobre deputado José Lourenço. 

O Sr. José Lourenço – Nobre deputado Dante de Oliveira, resolvi 
dar-lhe um aparte mais como uma homenagem a V.Exa. do que ao seu 
discurso, que já ouvi por diversas vezes neste plenário. Queria dizer a 
V.Exa. que aconteceu neste país um fato muito significativo: uma anistia 
ampla, geral e irrestrita. Hoje, não existem mais presos políticos neste 
país. Muitos daqueles alcançados por punições injustas que porventu-
ra tenham sido feitas – acredito que tenha havido – estão todos, hoje, 
aqui dentro deste grande país, e muitos deles participando da atividade 
parlamentar como nossos ilustres colegas. Mas houve o perdão, pois, se 
houve morte de um lado, também houve de outro. Por que não partici-
pamos de um novo discurso, de um discurso com objetivos e grande-
za, em que os objetivos sejam comuns, com críticas, naturalmente, mas 
sem voltarmos sempre a esse passado que nada eleva e nada constrói? 
Acredito que um país sem história é uma nação sem perspectivas. Mas 
também devo acrescentar a V.Exa. que não será criticando constante-
mente o que se fez que vamos construir algo de bom. E há que se acres-
centar que muita coisa mudou para melhor neste país. Melhorou, sem 
dúvida alguma. V.Exa. criticou, por exemplo, o sistema em que se insere 
o BNH, mas nesse período foram construídos cerca de quatro milhões 
de habitações nesta nação. Isso o PMDB não cita. Só erros, erros, erros. 
Sequer há um acerto por parte do governo! Nenhum! Será possível que 
este governo que está aí não terá acertado sequer no processo de abertu-
ra? E V.Exa. reclama a participação de todos os segmentos da sociedade. 
E o que é V.Exa.? Não é nada mais do que um representante de um seg-
mento dessa sociedade brasileira, que aqui está toda representada por 
meio do PMDB, do PDT, do PTB, do PT, do PDS. Aqui estão todos os 
segmentos da sociedade. Vamos acabar com essa história de fascistas. 
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João Amazonas reconheceu, pela imprensa, que liderou o movimento 
em São Paulo, e V.Exa. vem agora dizer que foram fascistas. Quem é fas-
cista aqui? Todos são democratas, todos têm os objetivos comuns, em-
bora por caminhos por vezes diferentes ou diversos, mas perseguimos, 
esteja certo V.Exa., caminhos de grandeza, de democracia, de liberdade, 
de participação, de justiça social para que possamos transformar esta 
nação na grande nação que V.Exa., como eu, desejamos.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Nobre deputado, se V.Exa. vestiu 
a carapuça dos fascistas para vir defendê-los é um problema inteira-
mente seu. Mas, Sr. Presidente, portanto o que está em jogo em São 
Paulo não é apenas um governo do PMDB, mas todo um processo de 
reconquista da democracia, conseguido a duras penas, com cassações, 
exílios, torturas, mortes, desaparecimentos e banimentos. E é por isso 
que repugnamos veementemente a posição nazifascista de tresloucados 
elementos do PDS que querem ver o circo pegar fogo. Tenho certeza de 
que eles sequer representam a maioria do PDS nesta Casa. Esperamos a 
intervenção do governo federal, mas a intervenção socioeconômica, com 
soluções que possam trazer a paz social aos desempregados e aos famin-
tos. Uma das soluções políticas, não só para São Paulo, como para o 
Brasil, é, além da substituição imediata da equipe econômica, também 
a da revisão político-econômica do governo. Clamar por isso talvez seja 
chover no molhado, pois há poucos dias o presidente da República cha-
mou a atenção do país, em uma rede de rádio e televisão – na qual se es-
perava que apresentasse soluções –, para apenas ratificar e avalizar toda 
a política econômica do seu governo, demonstrando à nação que temos 
não um governo, mas um desgoverno consciente de que estamos indo 
para o abismo. Por isso mesmo, sabemos que, para mudar a política 
econômica e a equipe econômica, temos que conquistar um novo pacto 
social de poder, de forma que o povo possa conquistar uma reforma 
agrária que fixe o homem à terra, levando até ele a educação, a saúde e 
os recursos para que possa trabalhar a terra; que congele a brutal dívi-
da externa, estatize os bancos, controle a remessa de lucros, estabeleça 
uma política salarial justa, para que aumente em termos reais o poder 
de compra da população, e inverta a política de subsídios e incentivos 
fiscais, destinando recursos principalmente aos pequenos e médios pro-
prietários rurais, que são responsáveis por mais da metade da produção 
de alimentos do país. Querer imputar a crise de São Paulo ao governo 
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Montoro é tentar tapar o sol com a peneira, é dar uma de avestruz. A na-
ção sabe que o desemprego e a fome não foram gerados nos 20 dias que 
separam a posse do governador ao começo da explosão popular pau-
lista. A responsabilidade cabe às autoridades do governo central, que, 
mesmo reconhecendo a atual crise, insistem em continuar com a mes-
ma política suicida e impatriota. Enfim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
este é o país que agora ironicamente alguns militares deixam aos civis, 
no seu falado retorno aos quartéis. Um quadro de abusos, corrupção, 
violência e desespero do povo, uma inflação recorde mensal de mais de 
10%, uma enorme dívida internacional, os escândalos do SNI-Capem I, 
SNI-Baumgarten, Delfin-BNH, etc. Para encerrar, companheiros, gos-
taria de lembrar que nesta mesma data, 8 de abril, aniversaria a minha 
querida terra natal, a eterna capital de Mato Grosso, que, tenho certeza, 
um dia reconquistará a sua autonomia de escolher aquele que deve ser 
o seu dirigente, assim como todas as demais capitais. Tem o aparte o Sr. 
Deputado Milton Figueiredo.

O Sr. Milton Figueiredo – Nobre deputado Dante de Oliveira, o dis-
curso de V.Exa. é a homenagem maior que podia ser dada à minha terra, 
Cuiabá. Ele é o lampejo da inteligência cuiabana, é a presença do talento, 
do patriotismo do cuiabano e do seu amor à sua terra. Cuiabá recebe o 
discurso de V.Exa. como presente de aniversário, um régio presente, por-
que é o talento do filho homenageando a sua terra e o seu país. Parabéns, 
nobre deputado, e seja bem-vindo a esta Casa, que é a casa de V.Exa.

O Sr. Gilson de Barros – Nobre deputado Dante de Oliveira, endosso 
as colocações feitas pelo deputado Milton Figueiredo. Mas lembramos a 
V.Exa. que, além das considerações feitas no início, relativamente à elei-
ção real e efetiva do Padre Pombo ao governo do estado, cuja vitória foi 
fraudada num espetáculo que enlameia, que enodoa Mato Grosso, é ne-
cessário que se faça uma outra ainda, com referência a esse pleito eleitoral 
imundo, que desmoraliza até mesmo o Poder Judiciário do nosso estado, 
que foi a eleição de “Bob Fields”, conhecido também como “Mr. Robert 
Campos”, autor, inspirador e coordenador, de direito e de fato, de toda 
essa política econômica concentrada e elitista que desgraça o Brasil, e da 
qual V.Exa. fez uma análise durante o seu discurso. É a colocação que que-
ria fazer no pronunciamento com que V.Exa. estreia nesta Casa.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Muito obrigado, nobre deputado 
Gilson de Barros. Terminando, Sr. Presidente, agradeço, neste momento, 
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a todos aqueles, conterrâneos de nascimento e conterrâneos de coração, 
que hoje labutam em Cuiabá. Espero poder, como deputado federal, 
honrar o mandato que me foi outorgado pelos mato-grossenses e pon-
derável parcela da minha querida capital de Mato Grosso.

O Sr. Hélio Manhães – Deputado Dante de Oliveira, ouço com muita 
atenção o discurso em que V.Exa., com toda a propriedade, analisa a cri-
se brasileira. E queremos fazer uma colocação fundamental. O governo 
federal, por decreto, em pleno recesso do Congresso Nacional, reduziu o 
salário dos trabalhadores brasileiros, gerando a crise e provocando a inci-
tação, exacerbando os ânimos na área dos trabalhadores. Mas a pergunta 
que se faz a Delfim Netto e ao presidente Figueiredo, agora, é a seguinte: 
enquanto reduzem o salário do trabalhador, por que este governo e este 
modelo não conseguem controlar os lucros dos banqueiros, que vão a 
mais de 300% por ano? É esse o modelo que escraviza, que humilha e 
que envergonha a nação brasileira. É isso que o presidente tem de res-
ponder aos trabalhadores de São Paulo e de todo o país. Não tem S.Exa. 
instrumento de força para controlar os lucros dos banqueiros, mas o 
tem para reduzir os salários do trabalhador e do funcionalismo público 
federal. Era esse o meu aparte.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Agradeço ao nobre deputado o 
aparte. Para encerrar, quero apenas lembrar que este governo que aí 
está, forte, violento e brutal para reprimir a classe trabalhadora, para 
reprimir estudantes, para reprimir a sociedade, este mesmo governo, 
que, aparentemente, tem força, é fraco, é subserviente, é covarde, é ser-
vil quando se trata de defender os interesses da pátria e de colocar o 
capital estrangeiro no seu devido lugar. Ele assiste de braços cruzados 
ao desemprego constante no país, aos trabalhadores serem jogados na 
rua para não tocar nos lucros das grandes empresas internacionais, dos 
banqueiros, enfim dos grupos econômicos que aqui atuam. Era apenas 
isso o que eu queria dizer.
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Terra para o povo 
nhambiquara

Sessão de 19 de abril de 1983

Resumo: Apelo ao governo a fim de que não mais seja prote-
lada a demarcação das terras dos índios nhambiquaras, em Mato 
Grosso. Apoio à campanha pró-aumento dos vencimentos dos ser-
vidores públicos federais.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, Srs. Deputados, a 
questão indígena e a urgência da demarcação de suas terras já foram 
objeto de várias manifestações e debates nesta Casa. Os Srs. Deputados 
que exercitavam seus mandatos na última legislatura devem estar lem-
brados do cadente, ponderado, porém inconformado pronunciamento 
do deputado do PMDB por Goiás Sr. Adhemar Santillo, quando, em 
junho de 1982, levantou, em discurso memorável, crítica à situação 
do povo nhambiquara, fundamentando basicamente sua denúncia em 
documento ao mesmo tempo preciso e estarrecedor, produzido pela 
própria Funai e assinado pelo seu presidente, o Cel. Paulo Moreira 
Leal, denominado “Histórico das Comunidades Indígenas do Vale do 
Guaporé”. Naquela oportunidade o deputado Adhemar Santillo reco-
nhecia, como velho crítico da política oficial indigenista, os méritos 
da antiga reivindicação, que, afinal, se consumara com a assinatu-
ra, em outubro de 1981, pelo Cel. Leal, das Portarias 1225-E, 1226-
E e 1227-E, criando as reservas nhambiquara no Vale do Guaporé, 
Pirineus de Souza e Sararé, em Mato Grosso. Este documento, na oca-
sião lido para que – e para sempre – ficasse registrado nos anais do 
Congresso Nacional, revela os aspectos escandalosos representados 
pelas pressões que grupos econômicos e políticos exerceram sobre a 
Funai a partir da assinatura das mencionadas portarias. É preciso, Srs. 
Deputados, reavivar a memória da nação novamente, citando trecho 
de extrema gravidade e contundência.
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Dizia o Cel. Leal:

“A partir da publicação desses documentos no Diário Oficial 
da União, temos recebido manifestações de apoio e solidarieda-
de de um lado e de protestos veementes e até ataques pessoais de 
outra parte. Diante de tais reações, e até pressões imensuráveis, 
que nos colocam na situação curiosa de ‘lobo’ e ‘cordeiro’ a um só 
tempo, cumpre-nos fazer um histórico criterioso dos fatos remo-
tos e recentes que precederam a edição das portarias menciona-
das. Devemos enfatizar, preliminarmente, que, se assinamos os 
documentos referidos, que tanta polêmica têm provocado, não o 
fizemos levianamente, mas na mais absoluta submissão à Carta 
Magna do país (art. 198 e seus parágrafos), à Lei nº 6.001/73 – 
Estatuto do Índio – e a toda a legislação que disciplina a ma-
téria. É dever legal da Funai, como órgão federal de assistência 
aos silvícolas, como tutora dos índios brasileiros, por delegação 
da União, assegurar-lhes e garantir-lhes a posse permanente das 
terras por eles habitadas, assim como o usufruto exclusivo das ri-
quezas naturais e todas as utilidades nelas existentes. É mandamento 
constitucional, é imposição legal que, sob pena de sermos acusados 
de tutor infiel, somos obrigados a respeitar e cumprir.”

Mais adiante, diz o Cel. Leal:

“Negam alguns, levianamente, possuídos apenas por interesses 
pessoais e escusos, a presença indígena nas áreas definidas pelas 
portarias que assinamos, amparadas pelas leis e pelos estudos téc-
nicos procedidos há longo tempo. As evidências históricas, entre-
tanto, estão aí registradas, os fatos concretos saltam aos olhos para 
desmentirem, com eloquência, os espoliadores dos índios, os usur-
padores de suas terras. Ocorre, porém, que o Vale do Guaporé, for-
mado de matas exuberantes entre o Brasil e a Bolívia, e onde se situa 
grande parte das terras dos nhambiquaras, tem atraído a cobiça de 
exploradores desde o início do séc. XVIII.”

Estas palavras não são apenas oficiais, mas verdadeiras e definiti-
vas. No entanto, é necessário constatar que, até agora, as leis e as deci-
sões legalmente tomadas não foram cumpridas, o que significa dizer 
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que os interesses privados continuam sendo privilegiados pelo poder 
central à custa dos incontestáveis direitos indígenas. A situação dra-
mática do povo nhambiquara, e de dezenas de outros povos indígenas 
de Mato Grosso e Rondônia, foi agravada com a ativação do Programa 
Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil, mais conhecido 
pela sigla Polonoroeste. Como se sabe, este programa se desenvolve ba-
sicamente a partir da reconstrução e asfaltamento da BR-364, a rodovia 
que liga Cuiabá a Porto Velho, numa extensão de cerca de 1.500 km. É 
mais um programa ambicioso, que vai exigir investimentos da ordem 
de um bilhão e meio de dólares sobre área de aproximadamente 410 
mil km2. Parte substancial desses recursos está sendo financiada pelo 
Banco Mundial, que condicionou expressamente seu desenvolvimento 
financeiro à demarcação dos territórios indígenas e a uma efetiva pro-
teção aos grupos que habitam áreas afetadas pelo programa. Em verda-
de, além dos objetivos principais de expansão da produção agrícola, da 
integração socioeconômica da área-programa, por meio da implanta-
ção de projetos de colonização que preveem o assentamento de mais de 
40.000 famílias de colonos, o Polonoroeste propõe-se a levar em conta 
a conservação do sistema ecológico, pela delimitação e demarcação de 
parques e reservas florestais, construção de estações ecológicas e a aber-
tura de uma rede de estradas vicinais de mais de 10.000 km. Por último, 
o programa contempla as comunidades indígenas da região com uma 
parcela de recursos destinados a propiciar à Funai os meios para reor-
ganizar, reequipar e implantar novas unidades administrativas e para a 
reestruturação de outras, para construir e equipar escolas e enfermarias, 
regularizar cerca de 4.000 km lineares de áreas indígenas, realizando 
seu levantamento, interdição, demarcação e cadastramento, estabelecen-
do sistemas de rigorosa fiscalização e proteção dessas áreas e, finalmente, 
incentivar e orientar as comunidades no sentido de cultivarem seus pró-
prios alimentos. Tudo isso consta do programa governamental. Tudo isso 
está expresso em tratados, leis e contratos com as devidas assinaturas dos 
ministros e ministérios envolvidos no programa, mas é lícito duvidar que 
essas medidas sejam concretizadas. Cabe aqui refletir sobre a calamitosa 
situação que pesará sobre os remanescentes indígenas dessas áreas se o 
que foi aprovado e sacramentado não seja realmente transformado em re-
alidade. Dados oficiais mostram que a população da região-programa, 
que em 1970 girava em torno de 380 mil habitantes, deverá ultrapassar 
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2.500.000 em 1985, data em que o Polonoroeste estará implantado. 
(Do ponto de vista daqueles que se preocupam com a sorte das co-
munidades indígenas, já cercadas, humilhadas e devastadas por toda 
a espécie de ações e omissões, o quadro que se desenha é aterrador.).

Os nhambiquaras, que vivem hoje numa área que representa, no 
máximo, um quinto do território tradicional, região que se estendia do 
Juruena ao Vale do Guaporé e desde o Rio Comemoração (afluente do 
Ji-Paraná) ao Rio Verde (afluente do Juruena), são um grupo conheci-
do em todo o mundo, especialmente em virtude dos estudos que Lévi-
Strauss lhes dedicou. Sua importância histórica advém de sua existência 
estar ligada ainda a sítios onde se encontram cavernas sagradas que re-
montam, provavelmente, a mais de 10.000 anos, conforme minuciosos 
estudos realizados por vários especialistas e confirmados pela Funai. 

A primeira reserva nhambiquara foi criada em 1968, em terras po-
bres, numa área que abrigava apenas 10% da população. Nesse mesmo 
ano de 1968, uma data fatídica para os índios brasileiros, a Funai emitiu 
as criminosas e tristemente famosas “certidões negativas”, algumas de-
las despudoradamente atestando a existência de grupos e aldeamentos 
nhambiquaras, mas permitindo e favorecendo a cupidez de interesses 
particulares que resultou na entrega do fértil Vale do Guaporé a em-
presas agropecuárias. Estes crimes continuam impunes até hoje. Nem o 
tempo mostrou que os seus autores confiavam na impunidade. Vários 
projetos de criação de reservas nhambiquaras foram apresentados a 
partir de 1975, submetendo os índios a transferências inúteis, já que 
eles acabavam por retornar às suas áreas tradicionais, não sem antes 
pagarem o tributo de muitas mortes por epidemias e assassínios. A tra-
gédia que se abateu sobre o povo nhambiquara é fato corriqueiro. Todos 
sabem, as provas de genocídio, de extermínio, mais ou menos cruéis que 
sofreram as populações indígenas brasileiras são irrefutáveis e fazem, 
vergonhosamente, parte da nossa história. No começo do século, se-
gundo a Funai, os nhambiquaras constituíam uma população de 10.000 
pessoas. Hoje restam menos de 700. 

De qualquer modo, os desacertos da política indigenista com rela-
ção à delimitação da área nhambiquara culminaram com a modifica-
ção do projeto original da BR-364, mudando seu curso através de uma 
variante que reduziu e retalhou a área em três pedaços ilhados: a re-
serva Sararé, separada do que sobrou da área do Vale do Guaporé e a 
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área do Cerrado. De nada valeram as denúncias e protestos, nacionais 
e internacionais, que insistiam pela volta ao traçado original da rodo-
via. Extenso e circunstanciado dossiê, acompanhado de pormenoriza-
do mapeamento e documentação comprobatórios da presença e dos 
direitos nhambiquaras, foi montado pelas entidades de apoio ao índio 
que, afortunadamente, foram criadas neste país, e entregue ao Banco 
Mundial e a outros órgãos aqui e no exterior. Prevaleceram, contudo, 
os interesses da agropecuária já instalada na região, e o desvio de curso 
da BR-364 foi mantido. Srs. Deputados, o grau de impotência e – por 
que não dizer? – de desagregação a que chegou o órgão responsável pela 
tutela, pelo bem-estar e, por consequência, pela defesa de seus direitos, 
tão claramente enunciados na Constituição da República e no Estatuto 
do Índio, pode ser bem aquilatado por notícia recentíssima veiculada 
pelo jornal O Globo, em sua edição de 4 de abril próximo passado. O 
título da matéria, “Funai não poderá demarcar as reservas prioritárias”, 
já é em si desalentador. No corpo da nota surgem, chocantes, as decla-
rações do presidente da Funai, que informa, certamente constrangido, 
que a Funai não contará com as verbas suficientes para demarcar as oi-
tenta e duas reservas definidas, em 1982, como prioritárias por estarem 
envolvidas, de alguma forma, com problemas de tensão social e cujas 
demarcações deveriam ser realizadas nesse ano. E o descalabro maior: 
o Cel. Leal confessa ter solicitado um bilhão e meio de cruzeiros para a 
demarcação dessas 82 áreas. O primeiro corte do Ministério do Interior 
reduziu o montante para 462 milhões, mas, em março último, a Funai 
foi informada que receberia apenas 35 milhões, isto é, a verba foi redu-
zida para exatamente 2,33%. Informou ainda o presidente da Funai que 
o ministro Andreazza acompanha todos os problemas da fundação “e 
está agindo com sentimento de benevolência”. E arremata: “Não adianta 
a Funai insistir em solicitar verbas adicionais. O ministro Andreazza 
conhece a situação e, quando puder, libera os recursos”. 

Srs. Deputados, não falemos em falta de credibilidade de minis-
tro. Esqueçamos, por enquanto, a copiosa produção de promessas não 
cumpridas pelos altos dignitários da nação. Imaginemos apenas que o 
ministro do Interior efetivamente ponha à disposição da Funai esta ir-
risória quantia de 35 milhões para demarcar terras de índio. O que po-
derá fazer o presidente da Funai com a migalha em cruzeiros que a cada 
mês se desvaloriza a taxas de 10%? O que significa este comportamento 
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senão o convite aberto a novas invasões em dezenas de áreas que vivem 
sob tensões sociais explosivas, como admite o Cel. Leal, à deflagração 
de conflitos abertos e sangrentos? Srs. Deputados, o que se impõe ago-
ra, antes que seja tarde demais, é demarcar os limites da terra nham-
biquara tais como hoje estão definidos. Isso é o mínimo aceitável para 
a sobrevivência daquele povo. A demarcação dessas áreas vem sen-
do anunciada e postergada desde 1981. Sabe-se que o Ministério do 
Interior destinou 36 milhões de cruzeiros, em 1982, de recursos oriun-
dos do Polonoroeste para a Funai realizar trabalhos de demarcação 
em Mato Grosso. A verba foi efetivamente recebida naquele ano, mas 
nada foi feito. O cumprimento dessa medida significará pelo menos 
a esperança de conter a ameaça suspensa sobre os 700 nhambiquaras 
sobreviventes. Este, Srs. Deputados, é nosso apelo em respeito à lei e 
à decência. Finalmente, Sr. Presidente, quero deixar uma palavra de 
apoio à luta do funcionalismo público por melhores salários e condi-
ções de trabalho.
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O drama dos colonos

Sessão de 4 de maio de 1983

Resumo: Dificuldades em que se encontram os colonos oriun-
dos do sul do país atraídos pelas promessas do governo e estabe-
lecidos na região do Médio Araguaia, em Mato Grosso. Ação do 
Banco do Brasil contra estes, beneficiando grupos econômicos. 
Aquisição do Projeto Noidore pelo Grupo Gabriel Gonçalves. 
Endosso às reivindicações destes colonos junto às autoridades 
competentes. Defesa da realização de eleições diretas para presiden-
te da República, visando ao fim do favorecimento da ação de multi-
nacionais no país, em detrimento dos interesses dos trabalhadores.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, Srs. Deputados, apro-
veito hoje a oportunidade para trazer a esta Casa o quadro caótico da 
região do Médio Araguaia, em Mato Grosso, referente à agropecuária.

Entre 1973 e 1975, o governo passou a fazer enormes propagandas, 
como “Integrar para não Entregar”, prometendo aos colonos sem terra 
ou microproprietários do sul do país (Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul, Paraná, etc.) a grande oportunidade de virem para Mato Grosso, a 
nova Canaã. 

Incentivaram-se projetos de colonização, dos quais surgia a vez dos 
colonos de adquirirem lotes de 300 ha a 500 ha para a produção do arroz.

No início, todo o incentivo, através dos dólares do BIO ou Proterra 
e juros baixos de 7% e de 12%, respectivamente, e que pelo período de 
carência os colonos sonhavam com um novo tempo. 

Em 1978 e 1979, a maioria dos colonos, acreditando numa política agrí-
cola estável, passou a investir em equipamentos, galpões, secadores e outros.

Em 1979 e 1980, houve a maior produção de arroz, com 14 milhões 
de sacas estocadas. Começava aí a frustração e o engodo, pois, em de-
zembro de 1979, o preço da saca de arroz era de Cr$ 850,00 e, em mar-
ço, de Cr$ 300,00, quando o governo importou absurda e injustamente 
arroz do Paquistão.
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Vieram os anos de 1980 e 1981, já no desgoverno do Gen. 
Figueiredo, com o slogan enganador de “Plante que o João Garante”, ou 
“está na hora de encher a panela do pobre”, numa atitude demagógica 
apenas de impacto para iludir os trabalhadores rurais, os colonos e os 
fazendeiros deste país.

Começava nesta época a fase da incidência maior dos juros aos fi-
nanciamentos agrícolas. 

Em 1981 e 1982, veio a grande frustração da safra, quando bateu a 
cigarrinha e o veranico (ausência de chuvas em fevereiro) e ocorreu a uto-
pia do Proagro (seguro agrícola), que, na verdade, não segura nada ou 
quase nada. Além disso, os juros já se elevavam de 12% para 35% ao ano.

Nos anos 1982 e 1983, para coroar a “política agrícola” do desgover-
no Figueiredo, os juros de investimento sobre máquinas agrícolas atin-
gem até 72%, assim como a taxa de 35% a.a. mais a correção monetária 
aos agricultores inadimplentes com o Banco do Brasil, num verdadeiro 
desrespeito àqueles que acreditaram no governo e abriram uma nova 
fronteira no meu querido estado. 

Tudo isso que coloquei tem a finalidade de mostrar o quadro real da 
gravíssima situação dos colonos da região do Araguaia. 

Toda esta política desastrosa perpetrada contra os interesses da maio-
ria dos lavradores veio a gerar uma situação social de alta preocupação a 
nós mato-grossenses. Isso gerou uma falência generalizada dos colonos e 
colocou em risco o desenvolvimento da grande Barra do Garças.

Hoje, em toda a região, dos 700 mil ha de cerrado aberto, atualmen-
te 150 mil estão sendo usados nas agriculturas, 300 mil em pastagens e 
250 mil estão totalmente abandonados. 

O que é mais sério e vem sendo a principal reivindicação dos colo-
nos é a abertura de créditos para correção do solo, já que se trata de um 
tipo de terreno que não suporta mais que dois ou três plantios consecu-
tivos, sendo necessária a correção e rotação de culturas.

E o que é triste e profundamente injusto é a ação do Banco do Brasil, 
que está ajuizando mais de 700 famílias e tomando suas propriedades. 
O que nos revolta é o total conluio do governo com os grandes empre-
sários, pois, ao mesmo tempo que não aceita renegociar a dívida com os 
colonos, faz verdadeiras negociatas para favorecer os grupos econômi-
cos. As áreas abertas com suor, sacrifício e sangue pelos bravos e valoro-
sos lavradores, que servem como bucha de canhão, são agora negociadas 
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com os grandes empresários nacionais e multinacionais, que assumem a 
dívida do pobre colono, pagando a este uma ninharia, refinanciando-a 
com uma entrada de 20% e o saldo em até cinco anos, como ocorreu 
com o grupo G.G (Gabriel Gonçalves), que adquiriu o Projeto Noidore.

Isso é revoltante, Sr. Presidente! Demonstra a insensatez, a desuma-
nidade e a injustiça do atual governo. 

Enfim, este é o quadro desolador da região. É urgente uma toma-
da de posição. Os lavradores estão cansados de promessas, mentiras e 
demagogias. Basta de tapeação, como fizeram em setembro, às véspe-
ras das eleições, em que o candidato a governador do PDS (Partido da 
Desgraça Social), acompanhado de Roberto Campos, levou até a região 
autoridades do Banco do Brasil, que prometeram a abertura de um crédi-
to para correção de solo de quatro bilhões de cruzeiros e que ficou apenas 
na conversa fiada de véspera de eleição, própria de elementos irresponsá-
veis, que querem subir à custa da miséria e do sofrimento do povo.

Há poucos dias ainda, li, nesta tribuna, o telex enviado pela 
Associação dos Produtores Rurais do Médio Araguaia (Apra) ao Dr. 
José Kleber Leite de Castro, diretor de Crédito Rural e Industrial do 
Banco Central, cobrando o cumprimento dessas medidas, que são fun-
damentais para a região. 

Em fevereiro deste ano, a Apra enviou ao ministro da Agricultura 
um memorial expondo toda esta situação e reivindicando medidas de 
caráter emergencial, e até paliativas, e não obtiveram respostas até hoje. 

Avalizo as principais reivindicações dos colonos, que são:
1. Liberação de recursos para a correção do solo.

2. Preço mínimo do arroz compatível com o custo real de produção.

3. Melhoria da malha viária de transporte.

4. Melhoria da estrutura de recebimento da produção, não permi-
tindo atualmente a padronização do arroz e a manutenção de 
sua qualidade.

5. Renegociação da dívida dos colonos com o Banco do Brasil, pa-
ralisando as execuções judiciais urgentemente.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, não venham as autoridades respon-
der que não há verba, pois os escândalos de corrupção são diários; basta 
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o governo combater a roubalheira institucionalizada hoje que o dinhei-
ro vai dar e sobrar.

Mas o que mais nos preocupa é a situação do desemprego crescente. 
Vejo como uma das poucas saídas para a nossa crise econômica e social 
o incentivo à produção agrícola, principalmente por meio dos pequenos 
e médios proprietários. É a melhor maneira de gerar empregos e barate-
ar o preço dos gêneros alimentícios para atender às classes pobres.

Infelizmente o que vem acontecendo é exatamente o inverso. O go-
verno impatriota e subserviente aos interesses dos banqueiros interna-
cionais, por meio do FMI, vem adotando uma política recessiva, geran-
do desemprego intenso nas cidades e nos campos.

O Brasil tornou-se um paraíso para as multinacionais, e um inferno 
para os brasileiros, verdadeiros e legítimos donos da nossa pátria.

A única saída para os problemas da nação é a sociedade brasileira 
participar do grande debate da sucessão presidencial, através das elei-
ções diretas para presidente da República, para conquistarmos um go-
verno honesto, voltado para os interesses maiores da nossa pátria.

Tenho dito.
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Estranha proposta

Sessão de 11 de maio de 1983

Resumo: Estranheza ante a proposta de reeleição do presidente 
João Figueiredo, que interpreta como manobra para destruir a mo-
bilização a ser lançada pelo PMDB. Entendimento de que a Direção 
Nacional do PMDB deve tomar posição de repúdio à ideia, defen-
dendo a necessidade de o povo manifestar-se a favor da realização 
de eleições diretas para o cargo.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, Srs. Deputados, es-
tranhamos a tese da reeleição de Figueiredo, que ora vem à baila. 

Vemos nesta proposta uma inversão de tudo quanto poderíamos 
esperar acontecer.

A reeleição em troca das eleições diretas era natural que partisse 
do governo, até mesmo como manobra para esvaziar e tentar dividir 
as oposições na caminhada pelas diretas. Mas partir de setores da opo-
sição, como o Dr. Leonel Brizola, e até de alguns setores do PMDB, é 
de se estranhar.

É bom lembrarmos que há uma semana o governador do Rio, em en-
trevista ao jornal O Globo, afirmava que o PMDB não estava interessado 
nas diretas, porque seria o grande beneficiário do processo indireto.

Ora, prezados companheiros, agora vem este mesmo governador 
com uma proposta que no mínimo é imoral, e, partindo da oposição, 
inaceitável.

Vejo nela uma jogada para bombardear a mobilização nacional que o 
PMDB está prestes a lançar e que espera contar com todas as oposições.

O governo encontra-se acuado e desesperado com a crise, não tem uni-
dade no processo sucessório, basta ver os tantos e tantos “presidenciáveis” 
que pululam nas suas hostes. Portanto, eles é que resolvam suas crises inter-
nas e a crise geral do país por eles mesmos criada, pela irresponsabilidade, 
pela falta de patriotismo e negociatas promovidas nos últimos 19 anos.
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Não cabe às oposições acreditar e promover saídas elitistas median-
te acordos espúrios e ilegítimos.

A nós cabe, sim, mobilizarmos a nação, levantarmos o povo e pro-
por à sociedade um programa mínimo de salvação econômica pelas 
eleições diretas.

Só há uma força que este governo respeita e teme: é a pressão po-
pular. Foi através dela que conquistamos o espaço democrático atual, a 
anistia, as eleições de governador e outras conquistas.

Enfim, espero que a Direção Nacional do PMDB tome uma posi-
ção clara de repúdio veemente contra esta imoral proposta. A melhor 
resposta a esta inominável e abominável tese é irmos às ruas imediata-
mente com as eleições diretas, que estão no coração e no sentimento do 
povo brasileiro.

É a única forma de colocarmos o nosso país no lugar que ele merece, 
no pedestal da dignidade, do respeito à pessoa humana e do respeito 
à soberania nacional, que hoje está sendo negociada a preço vil pelos 
acordos a portas fechadas promovidos pelo atual desgoverno.
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A luta pela terra

Sessão de 18 de maio de 1983

Resumo: Críticas à atuação do Ministério Extraordinário 
para Assuntos Fundiários, com base, sobretudo, em ofício dirigi-
do por esse órgão ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São 
Félix do Araguaia sobre a questão fundiária em Chapadinha. 
Entendimento de que ele está funcionando como um órgão de 
repressão às questões fundiárias e defensor dos grandes proprie-
tários de terra, nacionais e estrangeiros. Sua responsabilidade na 
situação fundiária de Santo Antônio do Rio das Mortes, onde, 
após a desapropriação da área, o governo, em vez de regularizar a 
situação dos posseiros, está trazendo famílias do sul do país para 
assentamento nessa região, gerando insegurança e conflito dos 
posseiros com os sulinos. Transcrição de documentos referentes 
ao problema de Chapadinha.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
de início, peço a transcrição nos anais dos seguintes documentos: ofí-
cio do assistente-secretário do ministro Extraordinário de Assuntos 
Fundiários ao delegado sindical do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de São Félix do Araguaia; a resposta do sindicato ao Ministério 
de Assuntos Fundiários; e um ofício do delegado do sindicato de São 
Félix do Araguaia e do delegado sindical da Vila São Sebastião, em 
São Félix do Araguaia. Sr. Presidente, Srs. Deputados, é triste e la-
mentável vermos um ministério de tamanha responsabilidade como 
o dos Assuntos Fundiários ter o nome de “Extraordinário”, dado o 
caráter da sua importância e da gravidade das questões da terra. 
Infelizmente, apenas teoricamente leva esse nome, pois, na prática, 
o que temos assistido e sentido junto às populações necessitadas é 
a sua transformação em um ministério que nada resolve em termos 
concretos para os posseiros brasileiros. São vergonhosos os termos 
do ofício desse ministério dirigido a uma entidade de classe como 
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o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Félix, em que procura 
muito mais atacar os membros da Igreja com infâmias do que dar 
soluções aos trabalhadores. Esse ofício baseia-se fundamentalmente 
em informações levianas, de setores de órgãos de informação, já por 
demais conhecidas do povo brasileiro. Não podemos entender como 
um ministério pode calcar-se em informações desse tipo. Só há uma 
explicação: longe de ser um ministério para resolver os assuntos 
da terra, é um órgão de repressão às questões fundiárias. Pois, não 
fosse esse o seu papel, teriam informantes técnicos e não político-
ideológicos e, além de tudo, ignorantes, que misturam uma entidade 
internacional como a Misereor com uma possível comunidade da 
miséria. Mas entendemos tudo isso, Sr. Presidente. Não é má-fé, não 
é ignorância ou coisa parecida. É questão do caráter do órgão; ele 
está aí não para resolver os problemas dos trabalhadores, mas para 
manter toda uma estrutura injusta, desumana e cruel, que expulsa os 
homens do campo e mantém grandes latifúndios improdutivos. O 
órgão existe para prestar serviços aos grandes proprietários de terra, 
nacionais e estrangeiros. Existe também para distribuir alguns títu-
los de terra e gastar rios de dinheiro em propagandas no rádio e na 
televisão, para dizer que está promovendo reforma agrária, como se 
reforma agrária fosse a simples distribuição de alguns títulos. Isso é 
demagogia barata do governo, que não cria as condições necessárias 
para os trabalhadores fazerem produzir a terra, e depois os acusa de 
preguiçosos e de comerciantes de posse. Vejam a situação existente 
no mesmo São Félix do Araguaia, na região de Santo Antônio do Rio 
das Mortes, que foi desapropriada há mais de dois anos e até hoje o 
governo, o Incra e outras coisas mais não regularizaram a situação 
dos posseiros. E agora estão trazendo famílias do sul do país para as-
sentar nessa área, gerando insegurança e conflitos dos posseiros com os 
sulinos. Para encerrar, Sr. Presidente, quero deixar bem claro que a situ-
ação tanto em Chapadinha como em Santo Antônio é de intranquilida-
de. O governo está ciente de tudo e, ao invés de solução, responde com 
atrevimentos. Por toda e qualquer violência ou atrito que ocorra nessas 
regiões, os únicos responsáveis serão o Incra e o Ministério Ordinário 
de Assuntos Fundiários, órgãos incompetentes, injustos e insensíveis 
aos clamores dos posseiros de Mato Grosso e do Brasil.
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Documentos a que se refere o deputado Dante de Oliveira

“Serviço Público Federal
Gabinete do Ministro Extraordinário para Assun tos Fundiários 
C-382/MEAF/064/82

Brasília, 21 de abril de 1983. 
Ilmo. Sr. Oswaldo Pires Vieira 
M.D. Delegado Sindical do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de São Félix do Araguaia.

Prezado Senhor,

Incumbiu-me o Exmo. Sr. Ministro Extraordinário para Assuntos 
Fundiários de acusar o recebimento de histórico de V. S.ª e de infor-
má-lo de que o problema apresentado, após análise do órgão compe-
tente, encontra-se na seguinte situação:

•	 Trata-se de área titulada, na origem, pelo estado de Mato 
Grosso. Os primeiros proprietários que chegaram à área já a 
encontraram ocupada por alguns posseiros. 

•	 A área engloba um total aproximado de 50.000 hectares. Os 
posseiros, no entanto, acham-se concentrados numa área com 
cerca de 5.000 hectares, a qual constitui o foco de conflitos.

•	 Informações obtidas pelo PF Norte de Mato Grosso esclare-
cem, basicamente, o seguinte:
a) a área conflitada, localizada na região da Vila São Sebastião, 

ou Chapadinha, registrada em nome de Ruben Kleebank, 
situa-se na altura do Km 36 da Rodovia BR-242;

b) Há pouco mais de cinco anos, ali chegaram alguns padres 
acompanhados de outros elementos da Prelazia do São 
Félix do Araguaia/MT, a maioria estrangeiros, que come-
çaram a incentivar os moradores da Vila São Sebastião a 
invadir propriedades;

c) Em seguida fundaram (na vila) uma comunidade, que 
denominaram de Comunidade da Miséria, liderada por 
Cesare Gatti, de origem italiana, e sua mulher, Dalmar 
Teodoro Aparecida Gatti. Referido cidadão, ao que cons-
ta, recebe recursos do exterior para, em nome de Teófilo 
Sala Sear-Lotti, adquirir terras, tratores, veículos, etc.;
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d) Fundaram também um sindicato rural, que orienta os pos-
seiros para invadirem fazendas da região, receberem inde-
nizações por benfeitorias que implantam e, em seguida, in-
vadirem, novamente, outras fazendas (indústrias de posse).

•	 Representantes dos proprietários informaram que, da área 
titulada pelo estado de Mato Grosso, um total de 44.994 
hectares foi dividido em 45 lotes, já vendidos a agricultores 
oriundos do estado do Paraná. Esses agricultores fundaram 
uma cooperativa, visando a uma exploração mais racional 
da área, através de implantação de um projeto de cultivo de 
arroz. Esse projeto, contudo, não pôde ser ainda iniciado, em 
face das ameaças e dos obstáculos interpostos pela comuni-
dade da Vila São Sebastião, sob a liderança de Cesare Gatti. 

•	 Uma tentativa de acordo com os posseiros, inclusive o ofere-
cimento, pelo Incra, de outra área, não foi aceita.

•	 Consta, ainda, que Cesare Gatti e seus seguidores impediram o 
Departamento Rodoviário de Mato Grosso (Dermat) de cons-
truir um açude na Vila São Sebastião, a qual é carente de água.

•	 Parecer oferecido pelo órgão regional do Incra é, em prin-
cípio, contrário à desapropriação da área, visto que seriam 
atingidos muitos associados da Cooperativa Mista Vale do 
Araguaia (Coopafe). Além disso, a área encontra-se muito 
próxima da cidade de São Félix do Araguaia, o que a torna-
ria, certamente, alvo de invasões orientadas pela prelazia e 
constituiria um estímulo para invasões de outras áreas. 

•	 O Departamento de Recursos Fundiários do Incra, acolhendo 
sugestões dos setores que examinaram o assunto, está orientan-
do o órgão local no sentido de verificar a possibilidade de ofere-
cer terras aos posseiros em áreas já desapropriadas, ou naquelas 
cuja desapropriação, ainda em exame, venha a ser efetivada, 
apesar da inevitável interferência do clero e de outras lideranças 
locais em São Félix do Araguaia que procuram tão somente fo-
mentar a anarquia e preparar focos de tensão social.

Cordialmente, – Paulo R. Yog M. Uchôa – 
ten.-cel. assistente-secretário do Ministério 

Extraordinário para Assuntos Fundiários.
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Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Felix do Araguaia – MT

São Félix do Araguaia, 6 de abril de 1983. 
Exmo. Sr. General 
Danilo Venturini  
Ministro Extraordinário para Assuntos Fundiários

Exmo. Sr.,

Recebemos carta do secretário assistente de V.Exa., datada de 
21 de março de 1983, referente ao histórico da situação de possei-
ros da Vila São Sebastião (Chapadinha), município de São Félix do 
Araguaia, MT.

A carta que recebemos está repleta de inverdades. Causa-nos 
muito espanto que um órgão de tal envergadura aceite e acate como 
verdadeiras informações que não resistem ao mais leve exame. Os 
informantes de V.Exa. carecem de mais responsabilidade e maior 
senso crítico no que afirmam.

Senão vejamos:

A área em que estão situados os posseiros não é de apenas 5.000 hec-
tares. Eles se acham espalhados em vários pontos da pretensa fazenda.

A chegada de padres e elementos da prelazia não data de apenas 
cinco anos. Há 13 anos que a prelazia vem trabalhando nesta região. 

O trabalhador, Sr. Ministro, não invade propriedades. Ele apenas 
exerce um direito que a própria legislação brasileira e a sua necessi-
dade lhe facultam. Não é a própria Constituição que faz restrições 
e limitações ao direito de propriedade quando ela não atinge sua 
finalidade social? Não é a Lei de Usucapião Especial que determina 
‘que a terra é de quem a torna produtiva’, e não de quem, mesmo 
detendo título, mora longe e sequer a conhece?

Sr. Ministro, os informantes de V.Exa. não devem tê-lo informa-
do de que a área em questão é totalmente ociosa. Somente está sen-
do beneficiada a parte ocupada pelos posseiros. 

A informação de que existem incentivadores de invasões é muito 
mais uma intriga com alvo determinado do que um esclarecimento 
da verdade. Todas as vezes que houve conflitos entre os posseiros e os 



2ª Parte – DiScurSoS152

pretensos proprietários, os posseiros procuraram o Incra local. A res-
posta sempre foi a mesma: ‘Posseiro é quem deve defender sua posse’.

Quanto à área oferecida pelo Incra, gostaríamos que V.Exa. pu-
desse conhecê-la de perto durante a estação das chuvas. Trata-se 
de região totalmente alagadiça, impossibilitando qualquer moradia. 

Ocorre-nos que, se o Incra tivesse realmente com intenção de 
resolver a questão, teria oferecido outra área para os chamados pro-
prietários. Seria muito mais fácil do que deslocar quem se acha fixa-
do na terra há 5, 10 e mais de 20 anos. 

O Sr. Cesare Gatti não precisa comprar terras em nome de 
Teófilo Sala Scariot. A legislação brasileira possibilita venda de ter-
ras a estrangeiros, ainda mais sendo o referido senhor casado com 
uma brasileira. E confirmando isso, estão aí as grandes empresas 
multinacionais e transnacionais que compram grandes extensões 
de terra no Brasil, às vezes até maiores que certos países.

Desconhecemos a existência de comunidade denominada 
‘Comunidade da Miséria’. A única miséria que conhecemos é a do 
povo brasileiro, privado de seus mais elementares direitos, inclusive 
o direito à terra.

Não ignore V.Exa. que a Alemanha Ocidental, através de uma 
entidade religiosa chamada Misereor, fornece ajuda aos países do 
Terceiro Mundo através de suas igrejas. Pois bem: existe na Vila São 
Sebastião um Projeto Comunitário de Produção e Comercialização. 
A ajuda prestada pela Misereor é para este projeto.

O Incra de Cuiabá, Sr. Ministro, em resposta ao ofício enviado 
pela Fetagri – MT, que indagava sobre a existência de cooperativa 
no município de São Félix, respondeu negando a existência até de 
estudos neste sentido. Agora, o PF do Incra em São Félix informa a 
V.Exa. que esta cooperativa já está fundada.

Diante disso, ficamos num impasse: em qual das informações 
acreditar? Se um órgão que deveria investir-se de maior seriedade 
é tão leviano em suas informações, então, Sr. Ministro, o problema é 
muito sério.

Enfim, as informações prestadas a V.Exa. foram feitas por pes-
soas que não encaram esse ministério com a seriedade que ele tem 
e precisa manter. O Sr. Ministro pode perceber que algumas dessas 
informações descambam para o cômico.
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E voltamos a repetir: nós, que achamos que esse ministério é 
para resolver questões sérias, estranhamos que V.Exa. tenha aceito 
como verdadeiras tais informações incabíveis e ridículas. 

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais e os posseiros da Vila São 
Sebastião, contudo, ainda têm esperança que V.Exa., bem como 
outras autoridades responsáveis pelos problemas fundiários deste 
país, não meçam esforços para que o direito de posse seja respeitado 
e esta questão chegue a um desfecho satisfatório.

Atenciosamente, – José Severino de 
Sousa, presidente do Sindicato de Trabalhadores 

Rurais de São Félix do Araguaia – Durval Martins dos 
Santos, secretário – Manuel Ferreira dos Santos, 

tesoureiro – Antônio Gomes Cavalcante, delegado 
sindical da Vila São Sebastião – Ari Scariot, delegado 

sindical da Vila São Sebastião – Osvaldo Pires Vieira, 
delegado sindical de São Félix do Araguaia.

São Félix do Araguaia, 13 de maio de 1983. 
Ilmo. Sr. General 
Danilo Venturini 
Ministro Extraordinário para Assuntos Fundiários

Prezado Senhor,

Estamos comunicando a V.Exa. algumas graves irregularidades que 
estão acontecendo perto do nosso patrimônio, Vila de São Sebastião 
(Chapadinha), no município de São Félix do Araguaia, Mato Grosso.

O Sr. Adilson Bernardes dos Santos, que se diz encarregado de 
pretensa fazenda de 50.000 hectares, cortando pelo meio o povoa-
do, vendo que não consegue tirar os posseiros que ocupam a área, 
partiu para outra trama mais sutil. Está dando autorização escrita 
e verbal para elementos que não precisam da terra, ligados ao PDS 
local, a fim de se apossarem da dita área, que sempre serviu de pas-
to livre para o gado dos moradores do lugarejo. Esses elementos 
entram, tomam posse, e depois recebem indenização do fazendeiro.

Esta atitude nos parece altamente contraditória, visto que 
o próprio Sr. Adilson afirma (e seu ministério confirmou em 
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Ofício C-282/m E A F/64/82 de 21-3-83) ter vendido a área para 
mais de 45 famílias do Paraná.

Na carta que recebemos de seu gabinete foi feita a seguinte 
acusação: ‘O sindicato rural orienta os posseiros para invadirem 
fazendas da região, receberem indenizações por benfeitorias que 
implantam e em seguida invadirem novamente outras fazendas 
(indústria de posse)’.

Como V.Exa. pode ver, estamos plenamente de acordo que exista 
essa indústria da posse. Só que os profissionais desta atividade suja 
e lucrativa não somos nós, lavradores sindicalizados. Os compro-
metidos com eles afirmam até que a área foi liberada pelo Incra e 
tomam a liberdade de se apresentarem para os posseiros do sertão 
como encarregados do loteamento.

Sr. Ministro, queremos que o senhor compreenda nossa re-
volta por termos que sofrer perseguição por causa de pessoas 
sem escrúpulos que agem desacreditando os próprios órgãos fe-
derais. É gente assim que ‘fomenta a anarquia e prepara focos de 
tensão social’, como o senhor finalizou a sua carta em resposta 
ao nosso último relatório.

Essa é mais uma vez que nos dirigimos a V.Exa. na esperança de 
sermos atendidos.

Atenciosamente, – Osvaldo Pires Vieira, del. sind. de 
S. Félix do Araguaia – António Gomes Cavalcante, 

del. sind. da Vila São Sebastião.”
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A questão agrária não 
é caso de polícia

Sessão de 18 de maio de 1983

Resumo: Denúncia de violência da Polícia Federal, a serviço do 
Incra, contra centenas de posseiros despejados, com as respectivas 
famílias, das terras que ocupavam, há mais de dois anos, em Terra 
Nova, no extremo norte de Mato Grosso.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Sr. Presidente e Srs. Congressistas, 
acabo de receber telefonema de Cuiabá, em Mato Grosso, do nosso bra-
vo deputado estadual Osvaldo Sobrinho, que nos denuncia a situação de 
violência e de arbítrio por parte da Polícia Federal, que, mais uma vez, a 
serviço do Incra e de outros órgãos federais, está despejando quase 800 
famílias de trabalhadores na região de Terra Nova, no extremo norte do 
meu estado, tirando posseiros que têm mais de dois anos de posse e que 
lá estão produzindo, a duras penas.

O Incra, mais uma vez, demonstra insensatez e insensibilidade em 
relação aos problemas dos colonos de Mato Grosso. Tenho certeza de que 
a maioria desses colonos são colonos vindos do Paraná, do Rio Grande 
do Sul, de Santa Catarina e de tantos outros estados da Federação.

Quero aqui registrar o nosso repúdio. Amanhã, a bancada de Mato 
Grosso irá tomar providência junto aos órgãos federais para que não 
aconteça o que aconteceu há poucos dias, quando a Polícia Federal, à 
revelia das autoridades do meu estado, despejou centenas e centenas de 
garimpeiros no município de Alta Floresta.

Isso é uma situação inaceitável, Sr. Presidente, pois a Polícia 
Federal e os órgãos federais agem numa verdadeira intervenção bran-
ca nos estados. Não respeitam ninguém. Isso fica registrado e amanhã 
nós voltaremos ao assunto com mais detalhes para o conhecimento 
desta Casa e de toda a sociedade brasileira.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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Os trabalhadores rurais 
do Baixo Araguaia

Sessão de 8 de junho de 1983

Resumo: Esclarecimentos a respeito da situação dos trabalha-
dores rurais do Baixo Araguaia. Documento da Confederação dos 
Trabalhadores da Agricultura entregue ao ministro extraordinário 
para assuntos fundiários acerca dos conflitos de posse em 1982, 
em todo o país. O pequeno conflito possessório em São Félix do 
Araguaia considerado subversão armada pelo delegado regional de 
Barra do Garças, em entrevista a jornais do Rio de Janeiro e de São 
Paulo, para atritar os quatro municípios do Baixo Araguaia controla-
dos pelo PMDB com o governo estadual. O envolvimento da polícia 
de Mato Grosso com os grandes latifundiários, nas próprias palavras 
do delegado Adhemar Aguirra. Apoio à ação pastoral do bispo Dom 
Pedro Casaldáliga. Defesa do governador Jáder Barbalho, acusado, 
em aparte, de responsabilidade nas violências policiais do episódio 
dos produtores de cana-de-açúcar no Pará.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, Srs. Deputados, o 
assunto que nos traz neste momento à tribuna não diz respeito a acordo, 
entendimento ou conversações do PDT com o PDS. Tratarei desta ma-
téria brevemente. Achamos que os deputados do PDT devem assumir o 
acordo parlamentar ou legislativo para aprovar matérias de interesse do 
Rio de Janeiro. Mas querer o PDT se apegar ao argumento de que tem 
de combater a corrupção do chaguismo, fazendo, para isso, uma aliança 
com o que há de mais corrupto neste país, o PDS, é triste e lamentável. 

O Sr. José Genoíno – Deputado Dante de Oliveira, solicito a V.Exa. 
um pequeno aparte para falar sobre essa questão. Garanto que lhe toma-
rei somente um minuto.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Deputado José Genoíno, não vou 
dar o aparte, porque o que me traz à tribuna não é o acordo, entendi-
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mento ou diálogo do PDT com o PDS no Rio de Janeiro. Desejo tratar 
de um problema do Baixo Araguaia, no meu estado de Mato Grosso, 
onde se comete uma grande injustiça. Nós, do PMDB, e a Prelazia de 
São Félix do Araguaia, na pessoa do bispo D. Pedro Casaldáliga, fomos 
acusados recentemente de estar promovendo a subversão armada na-
quela região. É este assunto que nos traz à tribuna para uma explica-
ção. Portanto, peço compreensão ao companheiro José Genoíno e que 
aguarde o desenrolar do nosso pronunciamento. Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, nós, filhos do grande estado de Mato Grosso, queremos tra-
zer ao plenário desta Casa uma questão que toca diretamente o PMDB, 
a Igreja Católica, no município do Vale do Araguaia, e os sindicatos dos 
trabalhadores rurais. O estado de Mato Grosso hoje possui mais de 130 
focos de conflito social, de luta possessória, em que posseiros, grilei-
ros e trabalhadores rurais derramam o seu sangue para conquistar a 
posse legítima da terra, a fim de poderem produzir alguma coisa para 
matar a fome de nossos irmãos. No Baixo Araguaia, nos municípios de 
São Félix do Araguaia, Santa Terezinha, Luciara, Canarana, existe uma 
realidade dura, profundamente cruel, injusta e desumana, em que mi-
lhares de trabalhadores rurais não têm acesso à terra nem condições de 
produzir. É uma região onde existem grandes latifúndios, fazendas da 
Suiamissu, da Bordon, do Banco de Crédito Nacional, da Piraguassu, 
agora da Goodyear, todas com 150, 200 e até 480 mil hectares de terra.

Esses grandes fazendeiros nacionais e internacionais criam gado. 
Visitamos as terras onde moram as famílias pobres daquela região e ve-
rificamos que elas não têm sequer o direito de comer carne, ou de tomar 
leite, porque os grandes fazendeiros se negam a vender esses produtos a 
preços baixos para aquelas famílias, preferindo dar de comer aos porcos. 
Para essa região, onde são negados os mais elementares direitos ao povo, 
é que foi essa grande figura da Igreja, D. Pedro Maria Casaldáliga, que 
sempre levantou a sua voz contra as injustiças, opressões e violências 
praticadas contra o povo de Mato Grosso. É por isso que o governo fe-
deral – a meia dúzia de militares encastelada no poder a partir de 1964 – 
tem verdadeiro ódio da ação da Igreja e desse bispo, que nunca se calou 
perante tanta injustiça e tanto sofrimento. Companheiros, trazemos aqui 
cópia de um documento da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura, Contag, entregue ao ministro extraordinário para as-
suntos fundiários, que nada vem fazendo em prol dos trabalhadores 
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rurais deste país. Nesse documento, entregue em abril nas mãos do re-
ferido ministro, há um grande relatório da Contag sobre conflitos pos-
sessórios ocorridos no ano de 1982, em todo o país. Em Mato Grosso, 
já havia o problema da Vila São Sebastião, onde hoje lutam posseiros 
contra um pseudoproprietário da área, que mora no Rio Grande do Sul, 
em Porto Alegre. Infelizmente, numa área de quase 50 mil hectares de 
terra, até o ano de 1982 existiam centenas de posseiros com 40, 30, 20, 
10 anos de posse. A esses o Ministério Extraordinário para Assuntos 
Fundiários jamais respondeu com eficiência, para solucionar esse grave 
problema. Pelo contrário, o que fez esse ministério foi enviar ao povo 
de Chapadinha um ofício, através de Paulo Uchoa, secretário-adjunto 
do ministério, acusando a Igreja e os sindicatos de estarem incitando à 
subversão aquela região do Vale do Araguaia, precisamente São Félix do 
Araguaia; acusando padres estrangeiros, sindicatos e a Igreja de estarem 
interferindo e procurando tão somente fomentar a anarquia e prepa-
rar focos de tensão social. É lamentável que um ofício do Ministério 
Extraordinário para Assuntos Fundiários, em resposta a um documento 
dos sindicatos reivindicando soluções sérias por parte do governo federal, 
contenha desacato e leviandade. Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos 
informar que, há poucos dias, em São Félix do Araguaia, houve, sim, 
um pequeno atrito dos posseiros com grileiros, com jagunços armados, 
mas estes nunca são perseguidos e interpelados pela polícia. A polícia, 
sempre que chega a esses lugares, procura prender posseiros e pobres e 
humildes trabalhadores rurais; os jagunços, ao invés de serem aprisio-
nados, são acobertados por ela e saem à procura dos posseiros ao lado 
da polícia fardada de Mato Grosso. Portanto, Sr. Presidente, após esse 
pequeno atrito, a nação toda se assustou com o depoimento do delega-
do regional de Barra do Garças, em Mato Grosso, Sr. Ademar Guirra. 
Jornais do Rio de Janeiro – Jornal da Tarde, Diário da Manhã e Jornal 
do Brasil – e também de São Paulo, como a Folha de S. Paulo, trouxeram 
manchete em que o delegado denunciava, na semana passada, uma sub-
versão armada no Vale do Araguaia, tentando, com isso, atritar o gover-
no estadual, principalmente, com quatro municípios do Baixo Araguaia, 
que hoje estão sob controle do PMDB. Infelizmente, os grileiros de terras 
e as oligarquias da grande Barra do Garças jamais aceitaram a fragorosa 
derrota que o povo impôs ao partido do governo em 15 de novembro. 
Assim, eles agora assacam inverdades contra os prefeitos do PMDB, ten-
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tam criar um clima até mesmo de levante armado, quando nada disso 
existe, a fim de provocar uma intervenção federal na região, colocando 
por terra as prefeituras locais em mãos dos peemedebistas. O delegado 
acusa deputados, vereadores e prefeitos do PMDB, além de membros 
do sindicato e o bispo de São Félix do Araguaia, D. Pedro Casaldáliga. 
Este delegado, mais à frente, diz uma coisa que é a única correta na 
sua longa entrevista mentirosa e cheia de leviandade: ele reconheceu 
que os proprietários das fazendas invadidas sempre contribuíram para 
o combate à subversão e à invasão, colocando aviões e combustíveis à 
disposição deles. Acho que nós, da oposição, nunca conseguiríamos ser 
tão claros quanto às nossas denúncias já efetuadas há anos, no estado de 
Mato Grosso e pelo Brasil afora. Aqui o delegado, representando a polí-
cia, fala claramente, para toda a nação, sobre o envolvimento da polícia 
com os grandes latifundiários da região, que subvencionam a polícia do 
estado de Mato Grosso, invertendo tudo o que entendemos por lei e jus-
tiça, porque a polícia sempre deve estar a serviço da lei e da justiça. Só 
podemos entender a interferência da polícia em casos possessórios, em 
conflitos de terra, quando há, por parte da Justiça, uma determinação 
que obrigue a Polícia Militar a respaldar qualquer decisão judicial.

O Sr. José Genoíno – Gostaria de pedir um aparte, mas não para falar 
do acordo.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Logo lhe darei o aparte, nobre 
deputado. Só quero terminar a primeira linha do meu raciocínio. Sr. 
Presidente, este delegado de polícia não agiu sozinho, temos certeza. 
Isso é apenas uma ponta do grande iceberg da extrema direita do estado 
de Mato Grosso, subvencionado, temos certeza, e apoiado pelas associa-
ções de empresários da Amazônia, que sempre destilaram verdadeiro 
ódio e desamor à luta da Igreja Católica em Mato Grosso. Temos certeza 
de que ele está ser-vindo apenas como ponta de lança desses grandes 
interesses internacionais e nacionais naquela área, que querem dominar, 
para manter a mão de obra barata dos pobres trabalhadores do estado de 
Mato Grosso. Ele diz, mais adiante, que, se tivesse o apoio da área federal, 
saberia muito bem como acabar com isso. Ele declara isso abertamente 
e pede ajuda – como foi bem claro em toda sua entrevista – material e 
militar para combater os perigosos trabalhadores rurais, coitados, arma-
dos apenas da fé, da esperança e da vontade de produzir alguma coisa 
na terra do estado de Mato Grosso. Sr. Presidente, adiante, em meio 
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a tantas mentiras, ele fala para toda a nação, através da sua entrevista, 
sobre uma invasão dos índios carajás numa fazenda denominada Ponta 
Porã. Assim, como mentiu à nação, mentiu às autoridades federais e 
estaduais, quando dizia que em São Félix existiam cem ou duzentos pos-
seiros armados, que já tinham invadido cinco ou seis fazendas naquela 
região. Mentiu, dizendo que os índios carajás estavam invadindo uma 
área da Fazenda Ponta Porã, isso porque esta fazenda é de propriedade 
de um nosso ex-candidato a deputado federal, Norberto Shwantes, co-
lonizador na área de Canarana. E ele, recentemente, fez um documento, 
através do Cimi, beneficiando os índios e doando essa terra aos índios 
carajás. Portanto, Sr. Presidente, veja quanta irresponsabilidade, quanta 
mentira e quanta cizânia! Mas tudo isso faz parte de um plano elabo-
rado pelo partido do governo, para tentar desestabilizar as nossas pre-
feituras do PMDB. Concedo o aparte ao nobre deputado José Genoíno. 
Peço a S.Exa. que seja rápido.

O Sr. José Genoíno – Um minuto apenas, deputado Dante de Oliveira. 
Inicialmente, quero solidarizar-me com V.Exa. e com vários parlamenta-
res desta Casa que se colocam ao lado dos interesses dos trabalhadores ru-
rais e que reconhecem, no trabalho dos sindicatos rurais daquela região, 
no trabalho de D. Pedro Casaldáliga, algo sério, que deve merecer todo 
o nosso apoio. Portanto, é oportuno o discurso de V.Exa. ao trazer a esta 
Casa a gravidade dos problemas daquela região, cuja causa é a existência 
de uma estrutura agrária que beneficia o latifúndio antigo ou o latifún-
dio moderno, ajudado pelo governo. E as autoridades se colocam ao lado 
desse latifúndio e procuram criar pretexto para violentar os direitos ele-
mentares dos trabalhadores rurais. Chamo a atenção para a importância 
do tema que V.Exa. aborda. Esta Casa deve estudar com seriedade os pro-
blemas que dizem respeito a grande parte da população rural deste país.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Agradeço a V.Exa. o aparte. Ouço 
o deputado José Thomaz Nonô.

O Sr. José Thomas Nonô – Estou ouvindo, com especial atenção, o 
pronunciamento de V.Exa. Apenas não posso concordar com o enfoque 
de V.Exa. no sentido de creditar ao PDS a responsabilidade de todos os 
problemas sociais do seu estado e das regiões circunvizinhas. Concordo 
também que o problema é essencialmente estrutural: é a existência do 
latifúndio, é a existência de uma luta permanente por terras, em Mato 
Grosso do Sul e na Amazônia. Mas se fôssemos listar pessoalmente 
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quais são os grandes latifundiários do seu estado, do estado vizinho, 
Mato Grosso do Sul, e do Amazonas, iríamos encontrar, até com algum 
constrangimento, companheiros nossos aqui do Congresso e, em conse-
quência, do partido de V.Exa. Então, creditar esta responsabilidade a um 
partido político parece-me um pouco de precipitação de V.Exa. Da mes-
ma forma, o combate a religiosos. Sou também admirador da postura da 
Igreja. Não me parece também, única e exclusivamente, uma responsa-
bilidade do PDS. Nesta semana V.Exa. – e aí junta um acervo de recortes 
de jornais – deve ter presenciado e visto pelos meios de comunicação 
o espancamento de um bispo, no estado do Pará, feito pela polícia do 
Pará, hoje sob o comando de um governador do PMDB, Jader Barbalho. 
O problema, então, não é partidário; concordo com V.Exa. quando diz 
que é estrutural. É resultante do latifúndio, mas não resultante do PDS. 

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Nobre deputado, a questão do Pará 
não é um golpe perpetrado e cientificamente elaborado pelo governa-
dor Jader Barbalho, do Pará, contra a Igreja Católica. Lamento – e todos 
nós lamentamos – o que ocorreu no Pará. Acho que o PMDB e toda a 
Igreja Católica do Brasil sabem disto: o grande aliado político na evan-
gelização da Igreja Católica do Brasil sempre foi o PMDB. E não será 
um ato como este, em que policiais cometem uma violência brutal, che-
gando a prender um bispo, que vai empanar, que vai deslustrar, que vai 
cortar as relações do PMDB com a Igreja. Agora, a Igreja sabe que o PDS 
não tem credibilidade moral e política. Sr. Presidente, o que queremos 
deixar claro...

A Sra. Lúcia Viveiros – Permite-me, V.Exa., um aparte?
O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Existe, inclusive, por parte dos ele-

mentos do Baixo Araguaia e de São Félix do Araguaia – o presidente 
do PDS de São Félix do Araguaia estava ao lado dos jagunços armados 
perseguindo, oprimindo e violentando os posseiros.

A Sra. Lúcia Viveiros – Permite-me um aparte?
O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Faltam cinco minutos. Infelizmente 

não posso conceder o aparte.
A Sra. Lúcia Viveiros – É uma pena, nobre deputado, porque quero 

dizer a V.Exa. que no Pará o que houve foi um massacre...
O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Use a tribuna para fazer a sua denúncia.
A Sra. Lúcia Viveiros – O governador do estado do Pará mandou a 

polícia, segundo declarações do bispo Dom Balduíno...
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O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, peço que me asse-
gure a palavra. 

A Sra. Lúcia Viveiros – Foram arrancados olhos e línguas dos colo-
nos, e isso aconteceu no estado do Pará, no governo do PMDB, sendo 
governador o Sr. Jader Barbalho.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Os bajuladores do governo têm 
muito tempo para bajular o governo, para bajular a violência, para baju-
lar tudo aquilo perpetrado contra o povo brasileiro há 19 anos. Fiquem 
V.Exas. calmos que há tempo para defenderem e bajularem o governo 
federal, mesmo que V.Exas. estejam de fora de todos os canais de deci-
são. Mas é como dizia a Gabriela: “Quem nasceu assim vai crescer as-
sim e vai morrer assim”. Nobre deputado, gostaríamos de registrar, nes-
te momento, a nota do PMDB de Mato Grosso enviada ao ministro da 
Justiça protestando contra toda essa escalada de mentiras, de infâmias, 
na tentativa de golpear o PMDB na região do Araguaia. Queremos re-
gistrar o nosso apoio e a nossa defesa...

O Sr. Jorge Arbage – Permite V.Exa. um aparte?
O SR. DANTE DE OLIVEIRA – ... o nosso apoio e a nossa defesa às 

pessoas acusadas por esse delegado. 
O Sr. Jorge Arbage – Permite um aparte?
O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Não me resta mais tempo, nobre 

deputado. Deputados do PMDB, vereadores e prefeitos, que sempre ti-
veram uma postura em defesa dos posseiros e dos trabalhadores ru-
rais de Mato Grosso – o deputado estadual Cassuossano, aqui citado 
nominalmente pelo delegado Adhemar Aguirra –, todos estes homens 
vereadores merecem nossa total solidariedade, e que eles continuem na 
defesa dos interesses. 

O Sr. Jorge Arbage – Permite-me um aparte?
O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Nobre líder do PDS, eu não tenho 

o tempo que a liderança do PDS tem. V.Exas. usam e abusam. 
O Sr. Jorge Arbage – Eu lamento porque ia pedir a V.Exa. que citasse 

os latifundiários de Mato Grosso.
O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Nobre deputado, não para por aí a 

nota ou a entrevista desse delegado da força pública de Mato Grosso. E 
quando eu disse que estava mancomunado com o PDS é porque o gover-
no do estado é do partido do governo, que continua fazendo vista grossa, 
depois de toda a imoralidade da entrevista dada por esse delegado. E não 
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o colocou no olho da rua, lugar daqueles que são responsáveis pela in-
segurança pública e pela desordem. Mas ele não fica aí. Ele, com muito 
orgulho, diz que os donos das grandes fazendas de Mato Grosso são do 
exterior, são donos de bancos no Brasil, que têm propriedades na área, 
são os proprietários das fazendas, são donos de grupos fortes, como a 
Volkswagen, Sílvio Santos e tudo mais. Enfim, mais uma vez demonstra 
o compromisso do governo, da polícia e das áreas de segurança com os 
interesses alienígenas, com os interesses do capital estrangeiro. E todos 
sabemos que aqui ele consegue inverter tudo o que podemos entender 
como segurança nacional. Segurança nacional não pode estar garantida 
por uma lei esdrúxula, imoral e irracional, perpetrada muito mais para 
garantir os interesses dos grupos dominantes neste país do que para ga-
rantir o interesse e a paz social. E também registramos os nossos mais 
veementes protestos contra a continuidade dessa Lei dos Estrangeiros. 
Porque a “Lei dos Estrangeiros” de que o Brasil precisa é uma lei para 
controlar o capital estrangeiro em nossa pátria, capital que goza de to-
dos os privilégios, de todas as regalias por parte do governo federal. Não 
precisam de lei de estrangeiros os bispos e padres que para cá vieram, 
porque amam o Brasil tanto quanto nós. Infelizmente estes é que são os 
inimigos do povo. Antes de encerrar nosso pronunciamento, gostaría-
mos de citar um caso que demonstra toda a insegurança que o gover-
no federal vem levando para a área. Culpamos exatamente o governo 
federal, o ministro extraordinário para assuntos fundiários. No dia 18 
de maio deste ano, eu ocupava a tribuna exatamente para dar ciência 
de tudo o que estava ocorrendo naquela área. Disse que toda e qualquer 
violência ou atrito que ocorresse na região seria da responsabilidade do 
Incra e do Ministério Extraordinário para Assuntos Fundiários, órgãos 
incompetentes, injustos e insensíveis aos clamores dos posseiros de 
Mato Grosso e do Brasil. Portanto, queremos registrar a continuidade, 
a importância e a oportunidade da luta do PMDB. Tudo isso é causado 
pela deficiência da nossa estrutura econômica profundamente injusta.

O Sr. Márcio Santilli – Nobre deputado Dante de Oliveira, é gravís-
sima a denúncia que nos traz hoje. Revela-nos que aqui e ali, em vários 
pontos do território nacional, começam a se rearticular e a se manifestar 
as histerias daqueles que, desesperados diante do avanço inegável do 
processo democrático no país, não tendo alternativas diante dele, par-
tem para ataques baixos à oposição e à figura de D. Pedro Casaldáliga. 
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A sua denúncia é da maior importância. O seu discurso corajoso e vee-
mente traz a base do PMDB de Mato Grosso, a posição de todos aqueles 
que estão ao lado da democracia e dispostos a lutar com todas as forças 
contra aqueles que, não acostumados ao fim da ditadura, continuam 
procurando culpados, pessoas dispostas à subversão armada nos vários 
cantos do país. V.Exa. está de parabéns e esse é o adendo e a colaboração 
que traria ao discurso de V.Exa.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Para encerrar, Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, gostaríamos de pedir aos elementos do governo estadual 
de Mato Grosso, mesmo tendo chegado ao poder através da corrupção, 
da fraude eleitoral, fato este que o Brasil conhece – e que tempora-
riamente ainda estão no governo –, que ajam com firmeza, que ajam 
com o máximo de dignidade, que ajam com um mínimo de decência. 
Peço que procurem deixar servindo na polícia pública de Mato Grosso 
elementos responsáveis, que zelem pela segurança e pela ordem, e não 
elementos que incentivam a desordem e a insegurança e que procuram 
se servir do poder econômico nacional e internacional, esquecendo-
se de que eles têm o compromisso maior de servir ao Mato Grosso e 
principalmente ao povo daquele estado. Portanto, Sr. Presidente, aqui 
fica o nosso apelo. Temos a certeza de que todas essas irregularidades 
findarão no dia em que conquistarmos uma reforma agrária profun-
da, quando não mais se distribuam demagogicamente títulos de terras, 
mas se deem e se criem condições para que o trabalhador possa pro-
duzir na terra, ficando enraizado no campo sem se transformar num 
favelado ou boia-fria nos grandes centros.

O Sr. Presidente (Walber Guimarães) – Concedo a palavra ao Sr. 
Gerson Peres, na qualidade de líder do PDS.

O Sr. Gerson Peres – Sr. Presidente e Srs. Deputados, se o nobre 
deputado Dante de Oliveira fosse Dante Alighieri certamente daria o 
aparte à nossa colega, mulher, deputada Lúcia Viveiros. Não o negaria 
igualmente ao nosso vice-líder, eminente deputado Jorge Arbage, pois 
foi indelicado quando determinou que não daria aparte a ninguém e em 
seguida abriu o diálogo para o seu próprio companheiro. Para S.Exa., 
nós, no PDS, temos duas respostas: a primeira é a credibilidade mo-
ral – nós a temos até para dar ao PMDB, porque enquanto ele entende 
fazer a conceituação de moral, em termos de comportamento político, 
o PMDB tem, no território nacional, comportamentos políticos, no seu 
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conceito, também amorais. Aí está a violência em São Paulo, no espan-
camento de trabalhadores. Aí está a violência no estado do Pará e em 
outros estados onde o PMDB governa. Então, falta-lhes também cre-
dibilidade para criticar o PDS. Se o PDS está caindo, o PMDB já caiu 
há muito tempo. Então verifiquem que não há entendimento. Não se 
entende essa simbiose de um membro do PMDB acusar outro deputado 
do PMDB de chaguista, como se o partido encarnasse a personalidade 
das pessoas. O partido é uma pessoa jurídica e não uma pessoa física. 
Ora, se para ele o chaguismo é o lençol que acobertou a Guanabara, os 
deputados do PMDB que apoiaram esse candidato também estavam en-
volvidos; é questão de lógica, e não um sofisma. Portanto, não venham 
ofender o partido que integramos, porque no PDS há homens de bem 
que se sentem feridos com um insulto vulgar e barato, pois aqui temos 
coisas mais importantes para discutir.

Sr. Presidente, recebi no meu gabinete uma comissão de membros 
do movimento democrático do PDS do Rio de Janeiro. Entregaram-
me este cartaz, esta crítica feita a um membro do PDT daquele estado. 
Pediram-me se poderia verberar contra a sua incoerência, mas eu disse a 
esses jovens que eu não poderia atacar um colega. Não faria isso nunca, 
insultar um colega, mas aceitava o desafio deles para fazer um discurso 
rápido, mas sério, uma crítica séria, dentro do problema que eles me 
apresentaram. Finalmente, perguntaram-me se eu poderia exibir este 
cartaz da tribuna. Eu não seguirei o exemplo do meu colega, porque 
quero respeitar a tribuna do Congresso. Mas ao descer daqui prometo a 
V.Exas. que abrirei o cartaz para que todos possam ver o que ele contém.

Pois bem, Sr. Presidente, o colega falou em traidor. A palavra traição 
talvez seja a mais amaldiçoada que exista na face da terra, porque traidor 
foi a única pessoa que recebeu tão dura palavra de Deus no Evangelho, o 
anátema, a condenação eterna, pois Cristo disse a Judas: “Melhor fosse 
tu que nunca tivesses nascido”. Não existe na Bíblia, não existe no mun-
do, palavra mais dura pronunciada por Deus a uma criatura humana.

E vimos e ouvimos da tribuna um parlamentar falar na figura dos 
traidores – os traidores dos princípios e dos fundamentos. Ficamos a 
meditar com relação àqueles caboclos do nosso Baixo Amazonas, que 
dizem: “Em política, só não vimos ainda boi voar” e “em política, nun-
ca digam que não beberei desta água e não comerei deste prato”. Nada 
como um dia depois do outro, e, agora, o PDT faz um entendimento 
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com o PDS, como se entendimento não fosse a mesma coisa que acordo. 
O autor da palavra traição, que exibiu neste plenário um quadro imi-
tando a Santa Ceia, para nos ridicularizar, tem um compromisso com a 
sociedade, porque os jornais do Brasil inteiro divulgaram essa cena para 
nossos filhos, para nossos lares, e S.Exa. tem que pagar caro, se não vier 
retratar-se nesta tribuna, porque, agora, está unido, com o seu PDT, ao 
PDS, no estado do Rio de Janeiro.

O Sr. José Genoíno – Deputado Gerson Peres, permite-me V.Exa. 
um aparte?

O Sr. Gerson Peres – Eu disse a V.Exa. que daria o aparte depois 
de uns 15 minutos. Concedê-lo-ei a V.Exa. Não o deram a meus co-
legas, mas nós, do PDS, vamos dar apartes a V.Exa. Sr. Presidente, o 
Sr. Leonel Brizola tem que ser chamado aqui, por um dos eminentes 
líderes do PDT, que assumiu aquela cadeira, de traidor. Se não, S.Exa. 
não é coerente, não disse a verdade quando chamou o PTB de traidor. 
Quando os deputados abrirem a boca aqui precisam saber que os que 
se sentam ali têm ouvidos para ouvir, cabeça para pensar e raciocinar e 
também têm princípios para seguir na vida. Não se deve brincar com as 
expressões, com as palavras, como se elas fossem criadas tão somente 
para fazer malabarismos na tribuna parlamentar. Não. Elas expressam 
o pensamento do homem e da sociedade. Os comportamentos políti-
cos têm que ser definidos. Por isso, recebi esta comissão de jovens e 
me perguntei: “Por que me procuraram? Por que vieram a mim, se sou 
um modesto parlamentar da Amazônia?”. Deve ser porque pensaram 
que eu tinha coragem de falar isso aqui, e acho que estou traduzindo o 
pensamento de quase todos aqueles que não vivem a vida pública, mas 
acompanham e analisam a vida dos políticos. A dinâmica política está 
aí para todos verem. Em Portugal, a aliança dos contrários: o Partido 
Socialista se unindo ao Partido Conservador para conduzir a sociedade, 
porque a sociedade e os seus problemas valem muito mais do que o 
nosso radicalismo. Agora, vemos o PTB unir-se ao PDS para dar con-
tinuidade a um programa de governo que aqui é atacado e criticado só 
pelo lado negativo. Mas ninguém se esqueça de que este país já foi muito 
pior do que antes de 1964. Quem ler a história do Brasil vai ver as mesmas 
palavras, os mesmos chavões: “O povo está passando fome! Há miséria! 
O país está falido! O Brasil vai pela quinta vez ao FMI!” Pela quinta vez se 
diz que o Brasil está no poço do FMI, que ele é inviável, que ele está desa-
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parecido. Pelo Amor de Deus! Que brasileiros covardes! Que brasileiros 
são estes que não acreditam que jamais venderemos o nosso país a quem 
quer que seja!

O Sr. Iranildo Pereira – Já venderam há muito tempo.
O Sr. Gerson Peres – E onde está o comprador? Gostaria de pegar 

a minha parte para fazer a minha fortuna, uma vez que sou brasileiro 
tanto quanto aqueles que dizem estas palavras, e só estas palavras.

Sr. Presidente, aqui se falou da aliança espúria do PTB com o PDS; e 
o que dizem agora da aliança do PDT com o PDS? O Sr. Leonel Brizola 
foi o líder que mais ocasionou, propiciou, pelas suas atitudes, pelas suas 
posturas, antes de 64, pregando a república sindicalista, querendo a di-
tadura do partido único no Brasil, a eclosão do movimento de 1964. 
Naquela época, foi ele a causa geradora do movimento revolucionário, 
do golpe, do que quer que seja, ou como queiram dizer, que então ocor-
reu. Hoje ele pinta como o líder mais democrático e mais liberal deste 
país; hoje faz um acordo com o PDS, mas hoje não é o mesmo de ontem. 
Vamos acreditar que este homem tenha evoluído, que ele tenha também 
se regenerado, tenha feito sua autocrítica; vamos crer na sua própria 
personalidade, que ele evoluiu para melhor. Os nossos aplausos a ele. 
Aliás, é o Cristo mesmo que estende a mão àquele que cai e manda que 
se levante; é o Cristo que faz de uma prostituta, como Maria Madalena, 
uma santa dos seus altares. Então, não é possível que o Leonel Brizola 
de ontem seja o mesmo de hoje. Eu acredito hoje no Sr. Leonel Brizola e 
não acreditava antes. Não se diga: “O PMDB não faz acordo com o PDS”, 
porque eu ainda posso ver o PMDB, em alguns estados, coligando-se 
com o PDS para solucionar, ali, os seus problemas internos.

Fala-se que nós protegemos o latifúndio – e ouvimos agora o deputado 
de Mato Grosso dizer isso –, mas não se tem a coragem de dizer que os 
cinco maiores latifúndios daquele estado pertencem a membros do seu 
próprio partido, o PMDB. Quanta contradição! Quanta incoerência!

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Mostre a lista, deputado. V.Exa. 
conhece mais o Mato Grosso do que eu.

O Sr. Gerson Peres – Não conheço mais aquele estado do que V.Exa., 
mas conheço melhor a história e os homens do meu país do que V.Exa.

Sr. Presidente, finalmente eu diria que a aliança do PDT com o 
PDS não deve ser encarada como um fato inédito na história política 
do nosso país, mas há de ser vista como um fato de evolução. Estamos 
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caminhando. Ainda vai haver muita implosão. Ainda verei, com os 
meus olhos, que a terra haverá de comer, muitos peemedebistas entran-
do no PDS e muitos pedessistas passando para o PMDB. Este é o jogo 
dos homens. Os homens hão de morrer assim, reproduzindo o canto 
da Gabriela, como disse o deputado de Mato Grosso. S.Exa. não falou 
exatamente homens, mas partidos. Mas quem faz os partidos? São os 
homens. É por isso que os partidos são assim. Eles têm de fazer o acom-
panhamento das atividades da vida política do Brasil, e este tem de sair 
deste impasse através desse procedimento evolutivo, que é natural dos 
homens, que é comum entre eles. Não devemos acusar, não devemos 
ferir os colegas chamando-os aqui de traidores, porque isso é um desres-
peito à nossa dignidade, à nossa personalidade, ao nosso fraternalismo, 
à nossa porfia em lutar, no parlamento, por coisas mais altas, por coisas 
melhores e mais sérias para o povo do nosso país.

Concedo o aparte ao deputado José Genoíno.
O Sr. José Genoíno – Nobre deputado Gerson Peres, V.Exa. tem ra-

zão, num ponto, em dizer que alianças feitas entre PTB e PDS e, agora, 
entre o PDT e PDS, no Rio de Janeiro, não são um fato inédito na histó-
ria do Brasil. A história do Brasil está marcada por uma tendência de as 
elites se entenderem por cima, contrariando os interesses populares. Isso 
está marcado na história do Brasil: intercalam-se períodos de ditadura 
violenta com períodos de conciliação entre as elites. Mas sobram, nessa 
conciliação entre as elites, os interesses populares. Por isso, o Partido 
dos Trabalhadores, com a mesma veemência com que condenou o acor-
do PTB-PDS, condena com mais seriedade ainda o acordo do PDT com 
o PDS, no Rio de Janeiro. E lembro uma coisa muito séria: quando o 
eleitorado do Rio de Janeiro votou no Sr. Leonel Brizola, o fez porque 
identificou nele aquele homem que simbolizava a oposição mais avan-
çada ao regime no estado. O Sr. Brizola não pode agora fazer um acordo 
com o PDS, o mesmo PDS do Sr. Moreira Franco, da Proconsult e com-
panhia. É necessário quebrar com o chaguismo, é necessário entender 
que o chaguismo é um filho do autoritarismo. A mãe do chaguismo é a 
ditadura, mas não podemos aliar-nos ao pai para combater o filho me-
nor. Seria necessário que o Sr. Leonel Brizola denunciasse publicamente 
o chaguismo e chamasse a atenção da direção do PMDB e dos outros 
partidos de oposição para um fato como este, que no Rio de Janeiro o 
chaguismo não é oposição, mas não fazer aliança com o PDS, que repre-
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senta, politicamente, no país, a sustentação parlamentar e institucional 
da ditadura militar. Isso o povo brasileiro não autorizou com seu voto 
em 15 de novembro, seja ao governador do PDT, seja aos governadores 
do PMDB, que polarizaram, que falaram em ditadura e em antirregime 
e, agora, começam a negociar com este regime. O povo não votou por 
este caminho, não está dando um aval a este procedimento. Para termi-
nar, deputado Gerson Peres, quero dizer que aqueles que hoje promovem 
acordos com esses não só receberão o repúdio da população, como também 
pagarão um preço muito caro. Porque, amanhã, como ficará o eleitorado, 
que votou querendo mudanças, que votou querendo acabar com este gover-
no e que agora vê os que foram eleitos pelo voto majoritário se compondo 
com o mesmo governo? Fica esta pergunta no ar, e a resposta, deputado 
Gerson Peres, tem de ser dada por nós, parlamentares do PMDB, do PDT e 
do PT, pois não compactuamos da conciliação. Vamos lutar contra isso, va-
mos ser fiéis ao discurso, ao nosso programa e a uma postura oposicionista, 
a fim de que não se repita no país uma conciliação entre as elites, que, na 
verdade, só preparam mais anos de ditadura e de escuridão.

O Sr. Gerson Peres – Nobre deputado José Genoíno, V.Exa. disse 
uma grande verdade, que o chaguismo era filho da ditadura. Para nós, 
do PDS, isso é uma verdade, porque, graças a Deus, o chaguismo nunca 
foi do PDS, nem o filho da ditadura está filiado ao PDS, está filiado ao 
PMDB, na Guanabara.

Quanto à parte referente ao fato de o Sr. Leonel Brizola fazer o acor-
do com o PDS, lamentavelmente, deputado, tenha tranquilidade, tran-
quilize-se, e fique certo de que ele não podia fazer, mas fez, e a aliança 
está feita.

Tem V.Exa. o aparte, deputado Gilton Garcia.
O Sr. Gilton Garcia – Nobre deputado Gerson Peres, constata V.Exa. 

que a gravidade da situação por que atravessa o Brasil, neste instante, não 
está a permitir os radicalismos, que, muitas vezes, são expostos da tribu-
na desta Casa. Vivemos uma situação dramática no Brasil, uma situação 
difícil. E o povo brasileiro, acima das coligações partidárias, está muito 
mais preocupado com a solução dos seus graves e imediatos problemas. É 
verdade, nobre deputado Gerson Peres, que o pluripartidarismo e a aber-
tura política promovida pelo presidente Figueiredo fizeram com que o 
Brasil adquirisse uma nova feição, feição esta que os radicalistas não 
entendem e negam compreender. Pluripartidarismo que compreende, 
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no seu bojo, as coligações partidárias, muito naturais em todos os países 
do mundo. E vê V.Exa. que somente o fruto do radicalismo pode conde-
nar um acordo entre partidos políticos legalmente instituídos no Brasil. 
Tanto o PTB com o PDS, e agora o PDT do Rio de Janeiro com o mesmo 
PDS, formam alianças visando à solução dos graves e urgentes proble-
mas brasileiros. Digo a V.Exa., para concluir, nobre deputado Gerson 
Peres, que inclusive no próprio PMDB vemos o governador Tancredo 
Neves – com sua experiência, vendo que o Brasil, atravessando esta crise 
difícil, precisa da união de todos os brasileiros – pregar a conciliação 
nacional. E digo a V.Exa. que é iminente também um acordo do PMDB 
com o próprio PDS, inclusive porque, em Minas Gerais, vários secretá-
rios do governador Tancredo Neves são figuras de expressão do nosso 
partido. Cito para V.Exa. exemplos que são incontestáveis: o secretário 
do Planejamento de Tancredo Neves, Ronaldo Ribeiro Couto, foi auxiliar 
de Rondon Pacheco e de Faria Lima no Rio de Janeiro; o secretário da 
Fazenda de Tancredo Neves, Rogério Mitrant, foi secretário da Fazenda 
de Faria Lima no governo da antiga Arena, no Rio de Janeiro; o presidente 
do Banco do Estado de Minas Gerais, Sr. Márcio Garcia Vilela, foi secre-
tário em dois governos da Arena, tanto de Aureliano Chaves como de 
Francelino Pereira. Vê V.Exa., portanto, que são injustos o radicalismo e 
as acusações usados pelo próprio PMDB. Se integrantes do PDS merecem 
a acolhida de um governador do PMDB, é porque também o PDS tem 
os seus valores para ajudar o Brasil a atravessar e a ultrapassar esta crise.

O Sr. Gerson Peres – Agradeço ao eminente colega o aparte.
Ouço, agora, o deputado Iranildo Pereira, pedindo-lhe que seja bre-

ve, para que eu possa ouvir também o meu líder.
O Sr. Iranildo Pereira – Nobre deputado Gerson Peres, realmente 

não vou referir-me ao pronunciamento de V.Exa., porque esta ques-
tão de acordos é da economia interna do PDS e de quem se compõe 
com ele. Eles que “paguem o pato”, porque estão jogando com os in-
teresses da nação. Apenas queria fazer uma ligeira correção ao nobre 
deputado, que, ao citar alguns nomes que compõem o secretariado 
do governador Tancredo Neves, o fez como se estivesse realmente – 
assim falou – havendo uma composição do governo de Minas Gerais 
com o PDS. É que ele parou um pouco no tempo e no espaço. Estas pes-
soas realmente pertenceram, segundo estou informado, à Arena. Houve 
a extinção dos partidos e as pessoas, então, se remanejaram. Aquelas 
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que não concordavam com a linha de orientação do PDS vieram para o 
PMDB, e os do PMDB foram para lá, e houve ajustes no novo quadro par-
tidário. O exemplo maior disso é a presença do senador Teotônio Vilela 
no PMDB – S.Exa., que pertenceu, na origem, à Arena. E isso não repre-
senta uma aliança do PMDB com o PDS. A vinda de Teotônio Vilela 
para o PMDB representou um reforço na luta contra a ditadura, na luta 
contra a corrupção, na luta contra o autoritarismo. E essa foi a postura 
assumida pelo secretariado do governador Tancredo Neves. Quero ape-
nas fazer esta correção. Com relação ao acordo PDT e PDS, V.Exa. vai 
culminar, aí, com o tal quadro, que nós não temos nada a ver com isso.

O Sr. Gerson Peres – Agradeço a V.Exa. o aparte.
Ouço, agora, o nobre deputado Jorge Arbage.
O Sr. Jorge Arbage – Nobre deputado Gerson Peres, preliminar-

mente a liderança do PDS avaliza, com grande satisfação, o pronun-
ciamento que V.Exa. faz, em seu nome, da tribuna desta Câmara. Hoje 
foi uma tarde histórica e de acontecimentos inusitados na Câmara dos 
Deputados. Tiramos, aqui, nobre deputado Gerson Peres, algumas con-
clusões do que é a vida de um homem público. Aquela tribuna, que tem 
sido um vulcão a vomitar denúncias diárias de corrupção para atingir 
o governo e o PDS, hoje cumpriu uma missão diferente. A vítima foi 
o PMDB e o Sr. Chagas Freitas. No entanto, deputado Gerson Peres, 
não se ouviu uma voz sequer que se erguesse nesta Casa para defender 
um homem que hoje carpe o seu ocaso político. Mas, deputado Gerson 
Peres, recordo-me da despedida, no Senado Federal, do eminente sena-
dor Saturnino Braga, quando deixava o PMDB para ingressar no PDT. 
S.Exa. gravou, nos anais do Congresso Nacional, esta recomendação, 
que ficou perene na memória das gerações brasileiras – abro aspas, por-
que gravei-a: “Recomendo aos meus antigos companheiros do PMDB 
que tenham cautela e cuidado quando falarem em corrupção”. Não se es-
queçam do que está ocorrendo, hoje, no Rio de Janeiro, no Detran, na 
Cocea, na Cerj e em outras organizações do governo do estado. Pois bem, 
hoje um eminente parlamentar do PDT faz uma denúncia sobremaneira 
grave e até pitoresca, deputado Gerson Peres: a corrupção chegou até à 
vassoura, que no passado foi um instrumento de varreção da chama-
da corrupção que existia no país, no governo de Jânio Quadros. Pois 
bem, deputado, quando a corrupção desce do seu pedestal e chega até 
ao chão, onde a vassoura que deveria varrê-la se transforma no próprio 
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instrumento dessa corrupção, é o fim da picada, não há mais o que des-
cer. Parabenizo V.Exa. pelo discurso que faz. 

O Sr. Presidente (Walber Guimarães) – A Presidência informa 
a V.Exa. que seu tempo está esgotado e que ela não será benevolente 
com V.Exa., será justa, concedendo-lhe apenas mais três minutos para 
que conclua. Pedimos ainda que V.Exa. cumpra o que prometeu à 
Presidência, não colocando esta Casa sob nenhum ridículo, mostrando 
fotografias cuja divulgação não convém a esta Casa. 

O Sr. Jorge Carone – Permite-me, V.Exa., um aparte?
O Sr. Gerson Peres – V.Exa. vai concluir meu discurso. Tenho por 

V.Exa. profunda admiração, porque é homem público antigo, vivido, 
sofrido, lutador, brilhante, probo e honra esta Casa. Então, vai dar-me a 
honra de concluir meu discurso.

Eu prometi, Sr. Presidente, que daria ciência à Câmara dessa crítica 
feita por um punhado de jovens da Guanabara, sem pretender com isso 
humilhar, aviltar quem quer que seja, porque isso não é da minha forma-
ção. Mas como fomos provocados, como vimos atos semelhantes nesta 
tribuna, praticados por adversários nossos, eu prometi que o faria – e só 
eu ou outro deputado qualquer poderia fazê-lo – porque os que estão de 
fora, analisando e criticando, não têm acesso a esta tribuna.

Essa crítica representa realmente a verdade e diz que não devemos 
humilhar, para não sermos humilhados; não devemos ofender, para não 
sermos ofendidos; não devemos injuriar, para não sermos injuriados; 
não devemos caluniar, para não sermos caluniados. 

Gustave Le Bon, Sr. Presidente, esse grande psicólogo das multidões, 
dizia que nunca se deve usar a arma para defender a honra, mas se deve 
usar a compensação da injúria, a retorsão pela palavra, pelo pensamento, 
pela inteligência, porque assim podemos também defender-nos. Líderes 
eminentes do nosso partido, inclusive o eminente líder da Maioria, fo-
ram atingidos no decurso do debate, quando o PTB fez acordo com o 
PDS; agora o PDT faz um acordo com o PDS e não queremos imitar os 
exemplos nem endossar os conceitos. Aceitamos o acordo como um fato 
comum da vida política de nosso país. Concedo o aparte ao eminente 
deputado Jorge Carone para que S.Exa. encerre o meu discurso. 

O Sr. Jorge Carone – Nobre deputado, eu sei que a maioria dos 
deputados que estão aqui, da oposição, jovens com garra, vieram re-
almente para lutar, para defender os pontos de vista que pregaram em 
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praça pública. Mas eu pertenço àquela política que é a verdadeira demo-
cracia. Quando era prefeito tinha o apoio de seis partidos, só tinha 3 ve-
readores em 21 e tive que conviver com todos os partidos. O PMDB vai 
ter que aprender a conviver também com os outros, porque a situação 
do país é muito séria e muito diferente hoje. Atualmente representamos 
alguma coisa. Os deputados, antes das últimas eleições, representavam 
aqui bois de presépio. Não vamos continuar mais sendo assim, porque 
não vamos aceitar, daqui a alguns dias, se Deus quiser, que o governo 
continue a legislar por decreto. Quero esclarecer a V.Exa. que Tancredo 
Neves tem cumprido os compromissos da campanha, tem governado 
com a classe política e V.Exa. pode ter a certeza de que ele continua a de-
fender os princípios da eleição direta e tem também prestigiado o seu par-
tido em todos os municípios. Admiro V.Exa., porque é um grande liberal. 
E gostaria ainda de dizer que, hoje, pela primeira vez, vi os deputados do 
PDS alegres, sorridentes com o desentendimento entre o PMDB e o PTB, 
mas no regime democrático isso vai acontecer várias vezes.

O Sr. Gerson Peres – Era o que tinha a dizer.
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Figueiredo e a crise 
econômico-financeira

Sessão de 8 de junho de 1983

Resumo: Crítica ao pronunciamento do presidente da República 
sobre as dificuldades enfrentadas pelo governo para a solução da 
crise econômico-financeira.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
aproveito este momento para ler uma resposta ao pronunciamento feito 
pelo presidente Figueiredo no programa O Povo e o Presidente, da TV 
Globo, na última segunda-feira. 

Resposta a Figueiredo.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o general João Figueiredo veio a pú-

blico perguntar a milhões de brasileiros como adotar as medidas ade-
quadas diante do agravamento das dificuldades. 

Ele começa invertendo as posições, pois é o povo que pergunta o 
que está fazendo e pretendendo fazer o governo diante da crise econô-
mica e social.

É extremamente grave quando o presidente põe dúvida sobre o 
futuro do país e diz que não são esses os seus objetivos de governo. 
Na verdade, reconhece sua incapacidade, sua impotência e seu total 
desgoverno. Realmente, o povo não pode mais aceitar a atual situação.

O presidente aborda a questão dos critérios na defesa dos interesses 
da coletividade...

Isso é demagogia barata, pois o que ele vem fortalecendo são as medi-
das tomadas à revelia do povo pelo triunvirato econômico-financeiro que 
tutela a nação. Só há uma saída criteriosa para os graves problemas do país: 
que suas soluções não saiam do bolso do colete de figuras que se acham 
iluminadas, mas, sim, da forma em que toda a sociedade seja ouvida.
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E a fala do presidente aponta a saída democrática. Pois é ilegítimo 
que um presidente, incapaz de resolver a crise nacional, possa ter moral 
política para coordenar a sua sucessão. 

Não bastasse ser o processo indireto algo espúrio e ditatorial, ainda 
mais coordenado por alguém que reconhece a falência do seu governo 
perante milhões de brasileiros. 

Mais à frente vem o presidente dizer que é preciso traçar uma estra-
tégia com objetivos claros, palpáveis, para obter a confiança dos empre-
sários e trabalhadores e a esperança de um futuro melhor para todos nós.

Ora, companheiros, ouvir isso do chefe da nação é gravíssimo. Em 
primeiro lugar, é obrigação de S.Exa., como presidente, ter objetivos cla-
ros, palpáveis; caso contrário, é reconhecer que a nação está totalmente 
desgovernada, é reconhecer que a nave do país está à deriva, sem rumo 
e sem comando.

Em segundo lugar, reconhece que o seu governo não goza da con-
fiança de ninguém, nem dos empresários, muito menos dos trabalha-
dores. E neste ponto ele está certo; realmente, não há um setor sequer 
da sociedade, a não ser os banqueiros e outros empresários conluiados 
com os grupos internacionais, que esteja satisfeito com seu governo. 
Ou seja, em qualquer país democrático isso geraria mudança imediata 
de governo, uma queda do atual governo.

Isso reforça a posição do PMDB de que é necessário um novo pacto 
social de poder, em que estejam representados, participando e decidin-
do as questões nacionais todos os setores da sociedade. 

Em certo momento, nós, brasileiros, chegamos a nos arrepiar ante 
as palavras do presidente, tamanha é a gravidade da sua constatação. O 
general Figueiredo afirma que temos que contornar, saltar, atravessar 
obstáculos, para não haver retrocesso. Ora, o que quer o presidente di-
zer com isso? Está tentando atemorizar as oposições? Está ameaçando? 
Ou está, mais uma vez, dando ciência ao povo que não consegue gover-
nar ou administrar o próprio processo de abertura? 

Na verdade, mais uma vez o governo ameaça a democracia brasilei-
ra, inverte as posições naturais das coisas. Ou seja, é necessário ao governo 
ter uma postura de força contra o avanço da volúpia do capital estrangeiro 
no país, e para isso é necessário ampliar o espaço democrático no Brasil, 
é preciso legitimar o poder do ponto de vista popular para fazer frente ao 
FMI e a suas exigências, e não o contrário, fechar aqui dentro para manter 
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a democracia e a liberdade ao capital estrangeiro. Isso já foi feito durante 
20 anos, e o resultado é este que todos conhecemos.

Em seguida, prega e convoca a participação de todos para sairmos 
da crise.

Aqui concordamos no conteúdo da questão. Realmente é necessário e 
fundamental um esforço comum. Mas de que forma? Como se dará essa 
participação que o presidente coloca? Como chegaremos a essa platafor-
ma econômica comum capaz de apoiar o nosso avanço democrático?

Está claro que este é o nó górdio do problema. Não deixa de ser um 
avanço o presidente reconhecer que eles não são mais capazes de, sozi-
nhos, resolver a questão nacional. 

Ao longo dos 19 anos de ditadura, agiram sempre à revelia do 
povo, como se fossem deuses ou semideuses, como se a nação fos-
se formada de idiotas, desprovidos de inteligência. Mas tudo isso foi 
usado exatamente para afastar o povo das decisões e para que eles pu-
dessem entregar o país à sanha e à ganância do capital estrangeiro, 
promovendo uma orgia de corrupção e entreguismo nunca visto em 
nenhum país do mundo.

Mas está cristalino para todos os brasileiros que a única forma de se 
chegar a uma solução de interesse da pátria e do povo é aprofundando 
o grau de participação da sociedade nos canais de decisão do poder. E 
isso só se conseguirá com eleições diretas para presidente, e com um 
presidente comprometido com um programa de salvação econômica e 
social para o país. 

O exemplo maior dessa solução pacífica para vencer uma crise nos 
deram agora os militares da Argentina, convocando eleições presiden-
ciais, antes que fosse tarde demais. 

Não pode mais o Brasil ficar dividido entre os “bons” brasileiros do 
PDS, serviçal do regime, e os “maus” brasileiros da oposição. É inacei-
tável, e a realidade está aí para mostrar que muita coisa tem que mudar 
neste país.

Não há outra forma de contornar, de atravessar ou de saltar para 
buscar soluções. Esta é a única saída política para a crise, democrática e 
capaz de garantir a participação de todos.

Que o presidente autorize o PDS a aprovar o meu projeto de emenda 
constitucional pelas diretas, projeto que não é meu, pessoal, mas sim da 
sociedade brasileira; isso será um grande passo.
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Na verdade, Srs. Deputados, a fala do general Figueiredo é algo de 
mais sério que já ocorreu neste país nos últimos anos.

Pela primeira vez, publicamente, o governo implantado em 1964 
reconhece sua falência; reconhece que não conseguiu, através da bru-
talidade, da violência e do arbítrio, transformar seus sonhos megalo-
maníacos de Brasil potência em realidade; reconhece que é necessário 
encontrar um novo pacto de poder no qual trabalhadores e empresários 
participem; enfim, reconhece como verdadeiras as críticas que nós, da 
oposição, sempre fizemos.

Só esperamos que o presidente entregue o governo a quem tenha 
legitimidade popular para retirar o país do lamaçal em que se encontra. 

Esta é a dura realidade, os detentores do poder só se lembram do 
povo na hora do aperto de cintos, dos sacrifícios.

Neste momento grave o povo estará presente, como sempre esteve, 
mas cobrará, mais do que nunca, sua participação direta no poder, para 
que os trabalhadores possam usufruir a riqueza da nação e colocar na 
cadeia os responsáveis pela corrupção e pela orgia realizadas com o di-
nheiro público nos últimos anos.
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Conflito de terras no Pará

Sessão de 20 de junho de 1983

Resumo: Leitura de carta enviada ao governador do Pará, Jader 
Barbalho, pelos trabalhadores rurais de Conceição do Araguaia, 
Redenção, Xinguara, Rio Maria e Santana do Araguaia, no Pará, e 
Couto Magalhães, em Goiás, denunciando violências policiais co-
metidas contra os posseiros da região e solicitando a S.Exa. provi-
dências a respeito.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, Srs. Congressistas, 
vimos a esta tribuna para ler carta que recebemos dos trabalhadores 
rurais de Conceição do Araguaia, por eles dirigida ao governador do 
estado do Pará, Jader Barbalho, nos seguintes termos:

“Conceição do Araguaia, 13 de junho de 1983. 
Ao Ilmo. Sr. Governador do Estado do Pará 
Governador Jader Barbalho 

Nós, trabalhadores rurais dos municípios de Conceição do 
Araguaia, Redenção, Xinguara, Rio Maria e Santana do Araguaia 
(PA), e Couto Magalhães (GO), reunidos em assembleia dos sindi-
catos e oposição sindical, tomamos conhecimento das violências que 
a Polícia Militar de Marabá, Xinguara, Conceição do Araguaia e Rio 
Maria está cometendo contra os posseiros das áreas Caiapó, Jussara 
e Musa, localizadas no município de Marabá, a 50 km de Xinguara, 
prendendo na sede da Fazenda Musa (do grileiro Adolfo Buher) três 
famílias de lavradores, fato este ocorrido no dia 9 deste, às 9 horas.

Disparos de metralhadoras durante a ação do despejo (isso mos-
tra como funciona a Justiça no estado do Pará); espancamento da 
esposa de um dos posseiros com fuzil; prisão do Sr. Vilemes Oliveira 
França; roubos de toca-fitas, relógios, maços de cigarros e outros 
objetos; invasão de propriedades do posseiro Darcy e outros; apre-
ensão de armas de caça; prisão e maltrato da esposa de Benedito 
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Alves Galvão, que está convalescendo de parto; ameaças de queima 
de barracos dos referidos posseiros após os despejos; prisão dos la-
vradores Adelino Gomes e Antônio de Tal; além de destruição e 
danos dos mantimentos que estavam na casa dos posseiros. 

Diante de tais violências nos solidarizamos com os companhei-
ros lavradores que estão sendo injustiçados e solicitamos de V.Exa. 
as seguintes providências:

1º) a retirada imediata dos policiais da área;
2º) que cessem, de uma vez por todas, todos e quaisquer tipos 

de violências;
3º) que encaminhem aos órgãos competentes a desapropriação 

da área, caso se confirme a propriedade dos grileiros Celso 
Buher e Hélio Olsen;

4º) assistência do governo para as famílias que estão despejadas 
e se encontram sem nenhum amparo.

Sr. Governador, enviamos cópia desta carta aos Srs. Secretários 
do Interior e Justiça e de Segurança Pública, ao deputado estadual 
Paulo Fonteles, às lideranças dos partidos de oposição (PMDB, PT 
e PDT) e para a imprensa. 

Confiante no alto espírito de justiça de V.Exa. e que serão tomadas 
as providências que se fizerem necessárias, aproveitamos a oportuni-
dade para expressar-lhe votos de elevada estima e alto apreço.

Seguem as assinaturas – STR – Xinguara – PA – Crispim Manoel 
Santana – STR de Rio Maria – PA – Roberto Neto da Silva – 
Trabalhadores de Redenção – PA – Marcos Morais da Silva – Oposição 
Sindical de Santana do Araguaia – PA – Pedro Pires – Oposição 
Sindical de Conceição do Araguaia – PA – José Basílio de Siqueira.”

Sr. Presidente, nós endossamos o pedido, a reivindicação justa dos 
trabalhadores rurais do Pará, e aproveitamos para solicitar a sensibilida-
de política, humana e de justiça do governador, do PMDB do Pará, Dr. 
Jader Barbalho, no sentido de que suspenda imediatamente esse tipo de 
ação, para que faça justiça e enquadre a Polícia Militar dentro dos parâ-
metros da Justiça, da lei e da ordem. 

Na semana passada, a Polícia Militar do Pará cometeu outras violên-
cias para evacuar e limpar a Rodovia Transamazônica, prendendo até 
mesmo o bispo. É urgente que o governador do Pará, Jader Barbalho, 
para resguardar o bom nome do PMDB de todo o Brasil e do PMDB 
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do Pará, procure abrir inquéritos e punir todos aqueles que procuram 
fazer da truculência e da violência o seu dia a dia, para cumprir toda e 
qualquer ordem.

Portanto, Sr. Presidente, fica aqui a nossa solicitação ao governador 
do Pará e a todas as autoridades do governo daquele estado, para que 
ajam com o maior rigor no sentido de zelar pelo bom nome daquela 
gente, pela justiça e pelos direitos humanos.

Era o que eu tinha a dizer.
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Dois pesos e duas medidas

Sessão de 20 de junho de 1983

Resumo: Desigualdade de tratamento quanto aos pagamentos dos 
débitos das pessoas físicas e jurídicas para com o Estado, em que se 
impõe a cobrança de multas, juros e correção monetária, mas, quan-
do o Estado é o devedor, não lhe é imposta qualquer penalidade.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, Srs. Deputados, se 
se pudesse personificar o Estado brasileiro, iríamos constatar que ele é 
um grande mau caráter. Para nos cingirmos a uma das muitas situações 
esdrúxulas impostas pelo Estado brasileiro aos seus cidadãos, basta ci-
tarmos a questão dos débitos vencidos.

De um lado, Sr. Presidente, temos os débitos vencidos das pessoas 
físicas e jurídicas para com o Estado, seja através dos impostos, das taxas 
ou das tarifas de serviços públicos: um dia, e apenas um dia de atraso no 
pagamento de muitos destes itens, acarreta de imediato a cobrança de 
multas de 10%, 12%, atormentando a vida do contribuinte e do cidadão. 
Se a falta de pagamento se dilata um pouco mais no tempo, digamos por 
um ou dois meses, acumulam-se, avidamente, no bolso do contribuinte, 
multas, juros e correção monetária, numa autêntica extorsão legalizada. 

Se houvesse uma contrapartida, poderíamos até mesmo sentir-nos 
amparados, quando, inversamente, é o Estado quem deve à pessoa física 
ou jurídica. Mas não, Srs. Deputados, quando é o Estado quem deve 
não existe multa, nem juros, nem correção monetária. O credor que se 
conforme em receber o seu pagamento prostituído por uma inflação 
galopante de mais de 100% ao ano. 

No ano passado, para exemplificar, o governo atrasou, deliberada-
mente, por três ou quatro meses, a devolução do imposto de renda re-
tido na fonte de milhares e milhares de contribuintes. Foram centenas 
de bilhões de cruzeiros, Sr. Presidente, retidos pelo governo como ins-
trumento de política monetária. O contribuinte, lesado, que se vá quei-
xar ao bispo, pois a devolução, aviltada pelo custo de vida, não recebeu 
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qualquer tipo de remuneração ou correção monetária. Se qualquer 
destes contribuintes, sentindo-se esmagado pelo “mau-caratismo” do 
Estado, atrasa dois dias de pagamento da conta de luz, de telefone ou 
de água, metem-lhe a mão nos bolsos e lhe subtraem extorsivas multas. 

O caso das empreiteiras é outro exemplo de gritante injustiça. Se 
qualquer uma delas se atrasa um dia sequer no pagamento do ISS, do 
ICM, do INPS, do PIS, pressurosa e avidamente o Estado se encarrega 
de engordar a sua arrecadação, à custa de seu capital de giro, de seu lu-
cro e, às vezes, de sua própria sobrevivência como empresa. Mas, quan-
do se trata de pagar às empreiteiras o dinheiro que o Estado lhes deve, 
as coisas mudam de figura. 

O mesmo ocorre com os vencimentos atrasados dos funcionários 
públicos federais, estaduais e municipais. Percebendo já uma importân-
cia incompatível com o decoro da função pública, veem-se os funcioná-
rios públicos em situação desesperadora quando finalmente recebem, 
meses e meses depois, um salário que representa apenas uma parcela 
daquilo que lhes é devido. 

Esta, Sr. Presidente, é apenas uma das muitas situações de gritan-
te injustiça social que avassala o nosso Brasil. Não se arrumará a casa, 
Srs. Deputados, enquanto não pudermos modificar esta herança espúria 
legada pelos sucessivos governos militares que atormentaram a nação 
brasileira nos últimos 18 anos. Apenas criaremos um Estado legítimo, 
justo e soberano quando nossa classe política aglutinar as suas forças 
no sentido de se criar um novo pacto social, começando tudo da esta-
ca zero, escrevendo-se uma Constituição que não faça de cada cidadão 
brasileiro uma vítima em sua própria casa.
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Vereadores de MT na 
luta pelas diretas

Sessão de 5 de agosto de 1983

Resumo: Leitura da “Carta de Princípios”, emanada do II 
Encontro de Vereadores do Estado de Mato Grosso. Destaque para 
o compromisso assumido, na ocasião, pelos vereadores de lutar pelo 
restabelecimento de eleições diretas para presidente da República, 
prefeitos das capitais, estâncias hidrominerais e áreas de seguran-
ça nacional. Críticas ao líder do PDS na Casa, deputado Nelson 
Marchezan, pelo boicote à aprovação do Projeto de Lei nº 143-A, 
do Senado Federal, que visa a aumentar os salários dos vereadores. 
Repúdio às declarações de S.Exa. sobre a necessidade de aprovação 
do Decreto-Lei nº 2.045, que limita os reajustes salariais, por ser 
essa aprovação do interesse do FMI.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, passo a ler docu-
mento do II Encontro de Vereadores do Estado de Mato Grosso, intitu-
lado “Carta de Princípios”, com o seguinte teor:

“II Encontro de Vereadores do Estado de Mato Grosso
Cuiabá 
14 a 16 de julho de 1983.

CARTA DE PRINCÍPIOS
Os vereadores mato-grossenses reunidos em Cuiabá, em Assem-

bleia-Geral da União dos Vereadores do Estado de Mato Grosso 
(Uvemat), por decisão plenária, expedem o presente documento 
oficial, ressaltando:

1º) A luta constante dos Srs. Vereadores pela reforma tributária 
como fórmula imediata da autonomia municipal. 

2º) O prestígio ao Legislativo municipal na elaboração da própria 
Lei de Organização Municipal. (Lei Orgânica Municipal.) 
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3º) Assistência ao vereador através da sua carteira previdenciá-
ria (antiga aspiração dos vereadores mato-grossenses, inicia-
da pelos vereadores Roberto França e Maria Nazareth).

4º) Apoio incondicional ao homem do campo, lutando por me-
lhores condições de vida e trabalho.

5º) Luta dos vereadores para que suas iniciativas sejam atendi-
das pelos órgãos públicos municipais, estaduais e federais, 
fortalecendo o Poder Legislativo municipal. 

6º) Luta para que seja restabelecida a plenitude democrática 
com eleições livres e diretas para presidente da República, 
prefeitos das capitais, estâncias hidrominerais e áreas de se-
gurança nacional.

7º) Fortalecimento da Uvemat, a legítima representante dos in-
teresses dos vereadores mato-grossenses. 

8º) A urgente necessidade de se adotarem medidas que visem 
encontrar soluções para a grave crise econômica por que 
passa o país.

Posto isso, o II Encontro vem propugnar por uma luta pela va-
lorização do vereador, que é o alicerce da grande pirâmide socioe-
conômica do país.

E neste momento histórico, em que vários dos Srs. Vereadores se 
deslocaram até Cuiabá para participarem da Assembleia-Geral da 
Uvemat, há de se fortalecer as lideranças políticas municipais com 
ampliação das prerrogativas constitucionais, ressaltando a imuni-
dade parlamentar, dando-se-lhes o necessário respaldo para o fiel 
desempenho de tão nobre missão.

Cuiabá, 16 de julho de 1983. – 
Barbosa Caramuru, presidente.”

Sr. Presidente, realço o item 6 do documento que acabo de ler, em 
que todos eles, inclusive os membros do partido do governo, se com-
prometem em lutar pelo restabelecimento da democracia, com eleições 
diretas para presidente da República, prefeitos das capitais, das estâncias 
hidrominerais e áreas de segurança nacional.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, outro assunto. É lamentável ver nesta 
Casa o boicote que o líder do governo, Nelson Marchezan, vem fazendo 
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contra os vereadores deste país, ao engavetar o Projeto nº 143-A, do 
Senado Federal, que visa a aumentar os salários de todos os vereadores 
brasileiros, e de primeira necessidade para todos eles. Ao andarmos pe-
los diversos municípios do estado de Mato Grosso, neste recesso, fomos 
cobrados em todos eles pelo nosso engajamento na luta pela aprovação 
deste projeto.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, é lamentável ver mais uma vez que 
o Sr. Nelson Marchezan já deixou até mesmo de ser líder do partido 
do governo para assumir diretamente a liderança do Fundo Monetário 
Internacional, já que, anteontem, após sair de uma audiência com o ge-
neral encarregado do Serviço Nacional de Informações, disse ele que a 
aprovação do Decreto nº 2.045 era uma exigência do Fundo Monetário 
Internacional e teria de ser aprovado de qualquer maneira. 

Isso demonstra muito bem a subserviência com que certos par-
lamentares usam do seu mandato. Infelizmente, nas horas difíceis da 
campanha eleitoral, eles sabem perfeitamente correr os seus estados, 
pedir aos vereadores para que os ajudem na sua desesperada cata de 
votos, para vir aqui, não a defender os interesses do povo brasileiro, até 
mesmo dos vereadores, mas, infelizmente, para defender os interesses 
de multinacionais e do Fundo Monetário Internacional, que hoje orde-
na e comanda verdadeiramente e de fato este país. 

Portanto, Sr. Presidente, pedimos a todos os deputados, a esta Casa 
e principalmente aos líderes do governo, ao líder do FMI, que se lem-
brem, ao menos um segundo sequer, dos vereadores deste país.
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A ditadura, os trabalhadores 
e os banqueiros

Sessão de 8 de agosto de 1983

Resumo: Considerações críticas ao governo e sobre o que signi-
fica segurança nacional, tendo em vista a expedição do Decreto-Lei 
nº 2.045/1983, que modifica a política salarial para atender ao FMI 
e aos banqueiros internacionais. Contraste entre a atitude gover-
namental no episódio da greve dos trabalhadores contra a política 
econômica e no da greve dos banqueiros contra a taxação dos juros. 
Certeza de que o Congresso Nacional rejeitará o citado decreto-lei 
por seu cunho injusto, antinacional e antipopular.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
mais uma vez o governo investe contra os trabalhadores para tentar so-
lucionar uma crise com que ele nada teve – nem tem – a ver. 

De 64 para cá, retiraram todos os direitos do povo, marginalizaram-
no por completo. No início, o ministro Delfim Netto afirmava que o 
bolo tinha que crescer para depois dividi-lo. Passaram-se os anos, o bolo 
sumiu, empanturrou-se dele meia dúzia de privilegiados grupos nacio-
nais e internacionais. Ao povo restou apenas servir e limpar a mesa do 
banquete da injustiça social. 

Passaram-se anos após o famoso “milagre”, e estamos novamente no 
fundo do poço de uma nova crise. 

Novamente este governo imposto lembra-se de chamar o povo a 
participar da solução da crise. E não só participar, como também deseja 
que pague a taxa maior de sacrifício, como se ele tivesse sido privilegia-
do ao longo dos anos, como se tivesse com folga no cinto para apertá-lo. 

E vem o governo, através do Conselho de Segurança Nacional, e, 
entre outras medidas injustas e imorais, baixa o Decreto nº 2.045. 

É a inversão total de tudo. Arrocho salarial passou a ser assunto de 
segurança nacional.
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Decretam algo nunca dantes visto. Taxam em 80% do INPC os rea-
justes salariais. Nunca é demais lembrar que o INPC já está expurgado, 
violentado, achatado, ou seja, completamente irreal. 

A queda do poder de compra dos trabalhadores vai ser muito mais 
violenta e brutal. 

E, o que é mais revoltante para os brasileiros, a medida é repelida 
por todos e elogiada pelos banqueiros internacionais e pelo FMI. É bom 
que se diga que, no momento em que o CSN baixava o decreto, os ele-
mentos do FMI encontravam-se desde cedo reunidos dentro do Palácio 
do Planalto. 

Onde fica a segurança nacional neste momento? 
O que entendem por segurança da nação estes homens que arro-

cham o salário dos trabalhadores, incentivam a fome, o desemprego e a 
miséria para atender à segurança dos banqueiros internacionais? 

Quer maior causador de insegurança para a nação que a fome, a 
miséria e o desemprego? 

E o cinismo e a falta de patriotismo e de sensibilidade humana não 
param por aí. 

Junto com o Decreto nº 2.045 foram taxados os juros dos bancos. 
E dois fatos chamam nossa atenção: a greve dos trabalhadores contra a 
política econômica do governo e a greve dos banqueiros contra a taxa-
ção dos juros.

No primeiro caso, o CSN ordenou ao governo a maior repressão 
possível, intervieram em sindicatos, baixaram o cassetete e todo tipo 
de violência possível; no segundo, os banqueiros fizeram também uma 
greve contra um ato do CSN, congelaram todos os créditos, e o governo, 
ao invés da repressão, revogou, 20 dias após, o tabelamento dos juros. 

E depois são os discursos de protestos da oposição, ou a fala de um 
partido na televisão, que estão incentivando a luta de classes no país. 

Ora, é hora de deixarmos a hipocrisia e o cinismo de lado. Quer 
medida mais brutal, injusta e discriminadora de classes do que essa? 

É o momento de perguntarmos: até quando isso continuará a acontecer?
Enfim, o que é segurança nacional? 
É a segurança do povo e da pátria ou é a segurança para manter a 

ordem e o progresso para os banqueiros internacionais? 
Acredito no povo brasileiro, tenho a certeza de que todos aqueles 

que honram esta nação e o povo farão todo o possível para derrubar esta 
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medida altamente imoral, antinacional e antipopular, corporificada no 
Decreto-Lei nº 2.045.

Na verdade, a luta contra este decreto é pela soberania da nação, 
hoje ultrajada, pisoteada, violentada, massacrada e negociada a preço 
vil e barato.
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FMI e arrocho salarial

Sessão de 16 de agosto de 1983

Resumo: Necessidade de rejeição do Decreto-Lei nº 2.045/1983, 
que reduz os índices de reajuste salarial, para atender a exigências 
do FMI. Crítica à tese de segurança nacional comprometida com a 
política salarial.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. 
Senadores, hoje, infelizmente, é um dia dos mais tristes e dolorosos para 
a classe trabalhadora deste país, para aqueles que vêm sofrendo na carne 
os desmandos, as injustiças desse desgoverno implantado desde 64, desses 
homens que na época do famigerado milagre brasileiro diziam aos traba-
lhadores e ao povo que não se poderia dividir o bolo do desenvolvimento 
nacional, porque era necessário que esse bolo crescesse ainda mais para 
que, aí sim, pudéssemos fazer uma divisão mais equânime.

Mas, Sr. Presidente, isso tudo sempre foi uma faceta da mesma 
moeda, a moeda da injustiça social implantada neste país, desses ho-
mens que naquele tempo já não fizeram a divisão do bolo e que não 
vão fazer em tempo algum. Esses mesmos homens, hoje, baixam um 
decreto famigerado, um decreto impatriota, porque foi imposto pelo 
Fundo Monetário Internacional. No momento que, ironicamente, o 
Conselho de Segurança Nacional se reunia no quarto ou no quinto 
andar, no segundo andar lá estava o Fundo Monetário Internacional 
se reunindo e, provavelmente, alinhavando os últimos parágrafos deste 
decreto, que seria assinado pelo Conselho de Segurança Nacional.

Aí, prezados congressistas, o arrocho salarial passou a ser assunto de 
segurança nacional. Acharam que o povo brasileiro já está muito gordo, 
já está com o cinto muito frouxo, e têm que pedir ao trabalhador do 
Nordeste, têm que pedir aos trabalhadores de São Paulo, têm que pedir 
aos trabalhadores do meu querido estado de Mato Grosso que apertem 
ainda mais o cinto.

Ora, a nação nunca assistiu a um governo sem a menor credibili-
dade como este, um governo tão isolado, tão desmoralizado e, o que é 
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pior de tudo, que não goza da menor credibilidade em nenhum setor da 
sociedade, haja vista a entrevista na TV Bandeirantes de um dos empre-
sários paulistas, Antônio Ermírio de Morais, destilando palavras e frases 
com que até nós da oposição nos assustamos. Isso tudo demonstra o 
quadro caótico a que chegou o país; isso tudo demonstra a inversão de 
tudo o que se entende por justiça social neste país.

Mas, Sr. Presidente, eu acredito e tenho certeza que esses homens 
estão querendo inverter o conceito de segurança nacional. A prática do 
conceito de segurança nacional não pode ser aquela que leva o povo à 
insegurança, que leva o povo à desgraça, que leva o povo à miséria, que 
leva o povo à fome, para atender aos interesses dos banqueiros inter-
nacionais. Tenho certeza que o Congresso Nacional, que a sociedade 
brasileira vai dar um grande “não” a este famigerado Decreto nº 2.045; 
tenho certeza que nós, da oposição, o PMDB, os governadores eleitos 
pela oposição, eleitos pelo povo brasileiro, temos que colocar o prestígio 
e a liderança e ainda a credibilidade perante a sociedade brasileira para 
colocar o povo nas ruas, para dizer a este governo que nós não aceitare-
mos mais arrocho salarial, miséria e fome.

Sr. Presidente, apenas para encerrar, quero dizer e lembrar uma 
pregação do senador Teotônio Vilela, que tem dito que existem somen-
te duas forças capazes de dar uma alternativa para a grave, gravíssima, 
crise econômica, social e política do nosso país: as Forças Armadas e o 
PMDB. Tenho certeza que o PMDB não vai fugir, e todos os partidos 
de oposição não vão fugir dessa grande responsabilidade histórica de 
colocar este Brasil num novo rumo, de colocar este Brasil no trilho da 
justiça. E tenho certeza que colocar este Brasil no trilho da justiça é co-
locar para fora esses impatriotas que vêm tutelando esta nação.
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Novamente, a violência 
no campo

Sessão de 17 de agosto de 1983

Resumo: Protesto contra a violência policial praticada na re-
gião do Baixo Araguaia, em Porto Alegre do Norte, município 
de Luciara, Mato Grosso. Leitura de documento do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Luciara e de moção de protesto dos ve-
readores do município.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, Srs. Deputados, nos 
primeiros dias do mês de agosto, a violência e a truculência da Polícia 
Militar de Mato Grosso voltaram à cena, na região do Baixo Araguaia, 
em Porto Alegre do Norte – município de Luciara.

O juiz de São Félix concedeu liminar de manutenção de posse aos 
fazendeiros das Fazendas Piraguassu e Frenova.

A polícia, que foi dar cobertura ao cumprimento do mandado, ex-
trapolou as suas funções, como já é normal no meu estado. Geraram, 
nos dias do despejo, a insegurança e o terror na região. Faziam-se acom-
panhar dos jagunços da fazenda e, a cada despejo que executavam, to-
cavam fogo nos barracos, nas benfeitorias; muitas vezes, obrigavam o 
próprio posseiro a atear fogo na sua casa.

Um dos posseiros, João Priúna, foi obrigado inclusive a comer casca 
de melancia. Após todo tipo de humilhação, a polícia obrigou-o a assi-
nar uma desistência da posse.

Pressionaram, de todas as maneiras, posseiros de três anos, obrigan-
do alguns a aceitarem trezentos mil cruzeiros para abandonar o lugar, 
outros setenta mil e outros até trinta mil cruzeiros.

O mais revoltante, que desmoraliza a Polícia Militar e demonstra 
claramente o seu envolvimento com jagunços e fazendeiros, é que, em 
todos esses momentos, ela não só se fazia acompanhar de jagunços das 
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fazendas, como andava para cima e para baixo, nos carros dos fazendei-
ros, e dormia nas fazendas.

Além disso, a polícia, a mando da fazenda, retirou famílias que não 
estavam incluídas no mandado judicial, cometendo uma verdadeira 
barbaridade e desrespeitando a própria Justiça. 

No dia 6 de agosto, houve uma emboscada contra o carro da fazenda 
em que se encontrava o Ten. Acy, da PM. Segundo versão da polícia, 
foi uma tentativa de assassinato por parte dos posseiros. Essa versão 
aumentou o pânico junto aos posseiros, que, com medo de serem arbi-
trariamente presos, fugiram para dentro da mata. 

Até a data de hoje, lá se encontram foragidos 24 trabalhadores ru-
rais, enfrentando a dureza da mata, por causa das injustiças e violências 
praticadas contra eles. Pagaram, assim, por uma invenção ou inversão 
dos fatos, que mais nos parece uma montagem para incriminar humil-
des trabalhadores.

Após este incidente, a cidade assistiu a um festival policialesco. 
Somente um fato comprova até onde foi a desumanidade. Acusando o 
Sr. João da Angélica de promotor da emboscada, foram até a sua casa, 
onde encontraram apenas as crianças, e, na saída, um dos policiais pe-
gou um balde de água e emborcou numa criança de apenas um ano de 
idade. Para felicidade desta criança, chegaram alguns vizinhos, que tira-
ram urgentemente o balde, antes que ela pudesse até morrer. 

Só esse quadro já diz tudo o que passaram as famílias de Porto 
Alegre.

Foi tal a crueldade e a monstruosidade que os vereadores de todos 
os partidos daquele município enviaram documento de protesto às au-
toridades.

Porto Alegre é um município pobre, onde não há atividade produ-
tiva alguma que possa gerar empregos. É uma ilha de homens e mu-
lheres sem terra, cercada por um mar de latifúndios. É a Piraguassu do 
grupo Yanmar, com 72 mil hectares; é a Frenova do grupo Medeiros e 
dos Tapetes Ita, com outros tantos hectares, ou mais; é a Suiá Missu, 
com 300 mil hectares. Enfim, aos tubarões, tudo; e, ao povo, cassetete, 
tortura e desemprego.

Até quando a nação irá conviver com esses descalabros, frutos de 
um modelo imposto para privilegiar os banqueiros, os grandes grupos 
econômicos nacionais e internacionais?
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Até quando os trabalhadores terão que servir de bucha de canhão 
para a entrada dos grandes capitalistas no campo?

Até quando este país, com milhões de hectares de terra despovoa-
dos, vai negar o acesso à terra para milhões de famílias trabalhadoras? 

Até quando o desemprego das cidades conviverá com o aumento do 
desemprego rural?

Isso tudo nos leva a crer que a mudança neste país deve vir urgente-
mente, antes que se explodam os sentimentos, sem rumo e sem direção. 

Isso tudo nos dá a certeza da falência do atual regime econômico-
social e do atual governo, sustentado pelas baionetas inconscientes e 
desligadas da realidade nacional.

Exigimos uma solução imediata para aquela região, que as autorida-
des estaduais e federais desenvolvam algum tipo de projeto que satisfaça 
os interesses dos trabalhadores rurais, e não só promovam grandes pro-
jetos, geradores da fome e da miséria. 

Para encerrar, registro nos anais desta Casa o documento do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Luciara e a moção de protesto 
dos vereadores de Luciara. 

“Luciara, 6 de agosto de 1983. 
Exmo. Sr. 
Dr. Júlio José de Campos 
DD. Governador do Estado 
Cuiabá – MT.

Assunto: Moção de protesto contra o comandante do 2º Pelotão 
da PM em São Félix do Araguaia, pelas arbitrariedades praticadas 
no distrito de Porto Alegre do Norte, neste município.

Sr. Governador, 

A Câmara Municipal de Luciara, por unanimidade, apresenta 
moção de protesto contra o comandante do 2º Pelotão da PM, o 
aspirante a oficial da PM Sr. Acir, de São Félix do Araguaia, pelas 
arbitrariedades e violências praticadas contra posseiros do distrito 
de Porto Alegre do Norte, neste município, conforme abaixo e em 
seguida passa a expor:

No dia 5 do mês de agosto corrente, o prefeito municipal de 
Luciara e esta Câmara de Vereadores tiveram notícia de que graves 
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ocorrências estavam sendo praticadas pela Polícia Militar do 
2º Pelotão de São Félix do Araguaia contra posseiros do distrito de 
Porto Alegre do Norte, neste município.

Ao receber a notícia, nós, o prefeito e os vereadores nos dirigi-
mos ao distrito de Porto Alegre para nos inteirarmos in loco das re-
alidades dos fatos alarmantes que envolviam a PM de nosso estado.

Lá, fomos informados de que o MM. Juiz de Direito da Comarca 
de São Félix do Araguaia havia expedido um mandado de despejo 
de 27 posseiros, considerados invasores de terras de propriedade da 
Agropecuária Piraguassu S/A, situada nas imediações daquele distri-
to, por onde passa a rodovia BR-158. Para a execução do mandado 
judicial, encontramos lá um oficial de Justiça e 30 soldados da PM de 
Mato Grosso, comandados pelo aspirante a oficial da PM Sr. Acir, o 
qual comanda o 2º Pelotão da PM em São Félix do Araguaia, dando 
cobertura ao referido oficial de Justiça naquela ação de despejo.

À noite do mesmo dia fizemos reunir todos aqueles que já ha-
viam sido despejados de suas posses, para ouvirmos deles suas de-
clarações sobre a maneira como foram tratados pelos policiais.

Os fatos

Fomos inteirados de que, além dos 27 posseiros que foram des-
pejados por ordem judicial, a polícia se aproveitou do ensejo para 
desalojar de suas posses mais 19 posseiros que não estavam inclusos 
no referido mandado judicial. 

As diligências estavam sendo feitas em veículos da Fazenda 
Piraguassu. As despesas de manutenção do pessoal da Polícia 
Militar estavam sendo financiadas pela mesma fazenda. O coman-
dante da tropa era hóspede da fazenda.

Cumpre notar, fomos informados que, além do oficial de Justiça 
e dos policiais que o acobertavam para cumprimento da ação judi-
cial, também faziam parte do grupo os conhecidos pistoleiros da 
Fazenda Piraguassu: Martinzão, Ventura, Salomão, João Parente e 
filhos. Estes se incumbiam de queimar as barracas dos posseiros e 
suas benfeitorias após a expulsão deles de suas posses. Após assis-
tirem à destruição de suas benfeitorias, os posseiros, com mulheres 
e filhos, eram escoltados pela polícia em caminhão da fazenda até 
a sede do distrito, onde eram jogados ao relento, nas vias públicas. 
Chegando à posse, a polícia, usando de violência, dava ordem ao 
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posseiro de juntar mulher, filhos, criação e objetos de uso e subirem 
no caminhão da fazenda, obrigando-o a assinar a desistência de 
posse. Sem oferecer nenhuma resistência diante de tamanho apa-
rato bélico, todos os posseiros, tímidos, prontamente obedeciam às 
ordens recebidas.

Um posseiro reagiu e foi recompensado

À exceção da regra, houve um posseiro que reagiu, o Sr. João da 
Silva Matos, que disse não assinar a desistência de sua posse e como 
recompensa recebeu palmadas no rosto, na cabeça e bofetadas nas 
nádegas pela polícia. Nem por isso deixou de ser despejado.

O soldado Morais e outro, cujo nome os posseiros não ficaram 
sabendo, foram os que mais usaram de violência.

Os posseiros expulsos de suas posses lamentavam por que foram 
tratados assim de maneira tão cruel pelos policiais da PM, quando 
não ofereciam resistência às suas ordens de despejo.

Depois de ouvirmos as declarações dos posseiros despejados por 
ordem judicial e dos posseiros despejados sem ordem judicial, fica-
mos perplexos diante de tantas acusações de práticas de arbitrarie-
dades e violências pela Polícia Militar contra os posseiros daquele 
distrito. Resolvemos então entrar em contato com o comandante 
do pelotão. Não foi possível encontrá-lo naquela noite, pois ele se 
encontrava na sede da Fazenda Piraguassu, onde estava hospedado, 
que dista 5 km do distrito de Porto Alegre do Norte. 

Na manhã desta data, dia 6 de agosto, nos dirigimos ao destacamen-
to policial local e lá não encontramos o comandante. Por volta das 8 ho-
ras, chegava ali o aspirante Acir, vindo da sede da Fazenda Piraguassu.

O prefeito e os vereadores solicitaram ao comandante do pelotão 
uma audiência, para se tratar do assunto do despejo dos posseiros. 
Antes de mais nada, o comandante exibiu um cartucho de metal, 
calibre 20, no qual estava escrito ‘Nito’, com letra de forma. Nito é o 
japonês que é o atual gerente da Fazenda Piraguassu. Adiantou-nos o 
comandante policial que aquele cartucho fora encontrado na casa de 
um posseiro e seria para matar o gerente da fazenda; disse ele, porém, 
que não encontrou a espingarda. Nós protestamos, visto que quase 
todos os posseiros são semianalfabetos e jamais poderiam ter escrito 
letras tão bem traçadas num cartucho cônico. Vimos nisso uma farsa 
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para incriminar posseiros, quando eles não merecem, pois todos 
eles são nossos conhecidos. 

O comandante Acir não deu muita atenção ao chefe do Executivo 
municipal e ao do Legislativo de Luciara, que se deslocaram desta cida-
de até o distrito de Porto Alegre do Norte para atender às solicitações 
daquela gente que sofria as pressões e violências da Polícia Militar.

Máquinas fotográficas tomadas

Um daqueles posseiros, Sebastião da Persa, no momento que foi 
expulso de sua posse, tirou uma foto de sua casa com sua máquina 
fotográfica marca Kodak para servir de documentário futuro, antes 
que ela fosse queimada. Um policial lhe tomou a máquina, dizendo 
que deveria remetê-la ao SNI.

O presidente da Câmara Municipal conseguiu também uma 
máquina fotográfica marca Olimpus Tripss para fotografar algu-
mas ocorrências, tanto da reunião realizada na data de ontem, dia 
5 à noite, quanto do movimento da polícia na utilização de carros 
da Fazenda Piraguassu, nas diligências de despejos de posseiros. 
Quando o Sr. Eli de Barros Lima, proprietário da referida máqui-
na, bateu duas poses na saída da tropa para as diligências, no dia 
6, hoje portanto, pela manhã, o aspirante logo foi avisado e deu 
ordem para que a polícia tomasse a máquina. O Sr. Eli de Barros 
Lima passou-a às mãos do presidente da Câmara e o próprio co-
mandante Acir lhe tomou bruscamente. O presidente da Câmara 
exigiu do policial um auto de infração (lavrado) de apreensão da 
máquina fotográfica, o que lhe foi negado. Disse-lhe o aspirante 
que depois resolveria o problema.

Regresso a Luciara

Depois de termos sido inteirados da realidade dos fatos, de ou-
vidas as declarações dos posseiros expulsos de suas posses e de ter-
mos mantido encontro com o comandante do pelotão, regressamos 
nesta tarde a Luciara. 

Na noite desta data a Câmara Municipal se reuniu para fazer esta 
moção de protesto, cuja aprovação pelos seus pares foi unânime. 
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Solicitação de providências

Sr. Governador, solicitamos as suas mais benéficas providências 
no sentido de coibir tais abusos praticados pela PM no acompanha-
mento dos mandados judiciais. A Polícia Militar do estado pratica 
arbitrariedades e violências, além de se exceder no cumprimento do 
mandado judicial. Conforme foi esclarecido, apenas 27 posseiros 
foram punidos pelo MM. Juiz de Direito com a pena de despejo, 
e a Polícia Militar expulsou mais 19 posseiros, não se sabendo por 
ordem de quem. Como foi declarado pelos posseiros, houve violên-
cias, espancamentos, etc. pela polícia, mesmo não havendo resis-
tência por parte desses posseiros despejados. 

Solicitamos a V.Exa. que faça com que o comandante Acir devol-
va as duas máquinas fotográficas que foram bruscamente tomadas, 
como também os filmes, visto que estes servirão de provas futuras 
do procedimento pouco digno da Polícia Militar do estado sediada 
em São Félix do Araguaia.

Certos da atenção de V.Exa., aproveitamos o ensejo para apre-
sentar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente, – José Célio Pinheiro da Luz, presidente – Delma 
Luz Gomes, vice-presidente – José de Souza Costa, primeiro-secre-

tário – João Valdemir Pereira da Silva, segundo-secretário – João 
Paulo Pereira da Silva, vereador – Cândido Vieira de Amorim, 

vereador – Waldemar da Silva Ribeiro, vereador – Luiz Figueiredo 
Wanderley, vereador – Adão Vieira Libório, vereador.”

“SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LUCIARA – MT. 

Porto Alegre do Norte é distrito do município de Luciara – MT, 
que fica à margem esquerda do Rio Tapirapé. Sua fundação re-
monta aos idos de 1950, quando aqui chegou o primeiro posseiro, 
Domingos Medeiros da Silva, com sua família. 

Em 1960 chegaram outras levas de posseiros vindos de Goiás, 
Maranhão e Pará. Todos atraídos pelo imenso gerais onde havia ter-
ra em abundância para se trabalhar. 

Na década de 70, mais precisamente em 1971, começam a apa-
recer as grandes fazendas: Fazenda Frenova (Agropecuária Nova 
Amazônia S/A) e Piraguassu Agropecuária S/A.
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Com a chegada desses grupos começaram as ameaças e violên-
cias contra os posseiros. A Fazenda Frenova, num total desrespei-
to aos posseiros, fincou a sua placa bem no meio da rua, queimou 
casas, derrubou a escola e cercou os bebedouros do gado. Por sua 
resistência a tudo isso, posseiros foram presos e humilhados na sede 
da fazenda.

Em dezembro de 1972 é feito um acordo entre as partes: os pos-
seiros saem vitoriosos, permanecendo nos seus locais. 

Entre 1975 e 1976, a Fazenda Piraguassu começa a desligar-se da 
Frenova. Com isso contratam o gerente Keizo Tukuriki e o emprei-
teiro-geral Nito.

Nos anos 1976 e 1977, a Fazenda Piraguassu passou a pressionar 
os posseiros, querendo que eles saíssem de suas posses. Essas inti-
midações eram feitas pelo gerente Tukuriki e o soldado conhecido 
pela alcunha de ‘carioca’.

Em julho de 1978, a fazenda move uma ação de notificação judi-
cial contra 51 posseiros. O oficial de Justiça Dankimar, aproveitan-
do a ignorância dos posseiros quanto a essas questões, apresentava-
se com poderes que a sua missão não permitia. 

Em setembro deste mesmo ano é queimada a casa da posseira 
Dona Veronilha Pereira Brito. 

Em fins de 1978, a fazenda contrata os jagunços Capixaba e 
Codó, que passam a intimidar os posseiros do Rio Sabino. Em 1979, 
gerente, oficial de Justiça, polícia e jagunços despejam e queimam a 
casa do Sr. Alberto. 

E assim é a história dessa região brava, que começou a ser des-
bravada e trabalhada por famílias humildes, que vinham de longe 
em busca de um sonhado pedaço de terra para viver e, de repente, 
se veem ameaçadas de perdê-la. 

O Grupo Piraguassu

A Fazenda Piraguassu Agropecuária S/A pertence ao grupo 
Yanmar Equipamentos Agrícolas e tem como diretor o Sr. Vicente 
Hayashida, residente e domiciliado na capital de São Paulo. O atual 
gerente é o japonês conhecido na região como Nito. 
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Últimos acontecimentos

Canabrava é um povoado que fica a 43 km de distância de Porto 
Alegre. A faixa de terra que fica entre essas duas localidades, e que 
a Fazenda Piraguassu pretende que seja sua, vem sendo ocupada há 
dois anos por grupos de famílias vindas dos mais variados lugares 
à procura de um lugar para viver e trabalhar. Muitas dessas famí-
lias já foram expulsas pelo latifúndio em outras localidades do país. 
Outras, ainda, vêm do sufoco das grandes cidades na esperança de 
escapar ao arrocho do custo de vida.

Entre os dias 13, 14, 15, 20 e 21 de junho de 1982, os posseiros 
que ocupam aquela faixa de terra foram surpreendidos por citações 
para responder a uma ação de manutenção de posse impetrada pela 
Fazenda Piraguassu. Nessa ação a fazenda reclama para si a posse 
de toda a faixa de terra.

As audiências de justificação foram marcadas para os dias 17 de 
junho, 11 e 12 de julho. Depois da audiência o juiz concedeu o man-
dado de manutenção de posse para a fazenda.

Não contente só com isso, a fazenda, numa ação paralela e pró-
pria, começou a despejar os posseiros e a queimar suas casas e plan-
tações. Para isso contava com a ajuda de conhecidos pistoleiros da 
região, como é o caso do Juca, e da própria Polícia Militar. De início 
essa ação era feita espaçadamente. Entre um despejo e outro deixa-
vam correr alguns dias. No final de julho e começo de agosto, essa 
ação intensifica-se, com a polícia passando a participar ativamente 
da queima de casas e plantações e despejos de posseiros.

Despejam posseiros processados e não processados. Com ar-
mas em punho, obrigavam posseiros a assinar desistência de pos-
se e obrigavam mulheres e crianças a subirem nos caminhões. 
Obrigaram um posseiro a atear fogo em sua própria casa.

Até o dia 6 de agosto tinham sido despejados – com suas casas e ro-
ças queimadas, homens, mulheres e crianças maltratadas – dez possei-
ros de Canabrava e 14 de Porto Alegre. Depois de cada despejo havia 
um verdadeiro desfile pelas ruas de Porto Alegre. À frente a camionete 
da fazenda com o gerente, atrás o caminhão com o despejo do possei-
ro e, logo em seguida, o veículo que conduzia os policiais. Um espetá-
culo de demonstração do que é o poder. Junto com tudo isso há toda 
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uma ostentação da Polícia Militar, que nos últimos dias se concentra 
em Porto Alegre e passeia pelas ruas, em atitudes de provocação ao 
povo. Cria-se um clima de medo e insegurança entre a população.

No dia 6 de agosto, cedo, acontece um tiroteio para as bandas da 
Fazenda Piraguassu. Sabe-se mais tarde, segundo versão da própria 
fazenda, que foram os posseiros que emboscaram e atentaram con-
tra a vida do japonês Nito e policiais que com ele se encontravam. 
Não acontecem mortes nem ferimentos. O carro do japonês fica 
com sinais de balas e o para-brisa quebrado. É trazido para Porto 
Alegre para que toda a população o veja. Existe uma versão que cor-
re pela cidade de que isso seria um plano para implicar os posseiros 
e justificar uma repressão mais severa. 

Com isso, Porto Alegre, que já se encontrava com vários policiais, 
vê aumentar esse número. Começa uma verdadeira caça aos supostos 
culpados. Algumas famílias, amedrontadas, correm e se escondem na 
mata. Os policiais procuram alguns líderes sindicais, que, segundo eles, 
seriam os ‘cabeças’ do atentado. As pessoas mais visadas em tudo isso 
são trabalhadores rurais: João da Angélica – ex-delegado sindical de 
Porto Alegre – e Raimunda Ventura da Silva – sócia do sindicato.

No mesmo dia do atentado, a polícia passeia ostensivamente pela 
rua dos posseiros.

Às 10 horas da manhã uma camionete C-10, de cor amarela, che-
ga à casa de João da Angélica. Encontraram na casa somente uma 
criança de pouco menos de um ano. Não encontrando nenhum 
adulto, vão embora. Antes, porém, derramam um balde de água 
sobre a criança e enfiam o balde na sua cabeça. Se não fosse uma vi-
zinha socorrer a criança, esta teria morrido por asfixia. Saindo dali, 
todos fortemente armados, inclusive com metralhadora e fuzil, vão 
à casa do Dedé, procurando por Chico Pereira. 

A fazenda, em sua ganância por mais terra, encontrou um eufe-
mismo para a palavra ‘grilo’. Ela pretende que se considere posse a 
usurpação e anexação de terra. Não pode ser considerada posse uma 
terra que nunca foi trabalhada ou beneficiada. Em alguns pontos, 
nem picadas – a não ser as feitas pelos posseiros – existem. É uma 
grilagem sórdida, que tenta acobertar-se sobre o manto da legalida-
de com o nome de posse. O crime não é dos trabalhadores, que, na 
tentativa de conseguirem o suficiente para viver, entram nas matas 
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e lá trabalham realmente, arriscando a própria vida e a da família. 
O crime é dessas grandes empresas, de grupos vindos de outros es-
tados e até de outros países, que aqui chegam e querem assenho-
rinhar-se de tudo. Outra não é a intenção, criminosa e sutil, com 
essa ação de manutenção de posse, mas que poderia ser chamada de 
‘Ação de Manutenção de Grilagem’. A Justiça não pode acatar nem 
ser conivente com essa farsa.

A situação é de tensão. Levados pelo medo, os posseiros podem 
tornar-se incontroláveis.

Diante de tudo isso, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Luciara – MT, preocupado com a segurança e tranquilidade das fa-
mílias, bem como com o desfecho que possa ter essa situação, apela 
para as autoridades para que tomem medidas capazes de sanar a 
situação e fazer voltar a normalidade a Porto Alegre e Canabrava, 
e para que tomem providências contra os desmandos e abusos de 
poder dos policiais que aqui estão. E ainda que os trabalhadores que 
se encontram na mata possam voltar às suas casas para conforto e 
tranquilidade de suas famílias. 

Porto Alegre do Norte – MT, 12 de agosto de 1983. 
Pedro Azevedo Guimarães, presidente do sindicato – 

Manoel Marinho Vanderlei, vice-presidente – 
Maria José Souza Moraes, advogada.” 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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Operação Pantanal: 
uma denúncia

Sessão de 13 de setembro de 1983

Resumo: Protesto contra as arbitrariedades e violências cometidas 
pela Polícia Militar, no desempenho da Operação Pantanal, contra 
o orador e seus familiares, quando se encontravam hospedados em 
casa de amigos, na região do Pantanal, estado de Mato Grosso.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, Srs. Deputados, tra-
go ao conhecimento da Casa denúncia de violência de que fui vítima no 
último fim de semana, na região do Pantanal mato-grossense.

A Polícia Militar, na conhecida Operação Pantanal, a pretexto de 
revistar as casas dos moradores ribeirinhos, ao longo do Rio Cuiabá e 
de outros rios, vem cometendo uma série de abusos e violências, uma 
série de arbitrariedades que não podemos aceitar. E, ao chegar ao lugar 
onde estávamos, eu e meus familiares, tentou entrar na residência onde 
nos encontrávamos há alguns dias. Mostramos nossa identidade de par-
lamentar, e meu cunhado, procurador da Justiça, se apresentou. Mesmo 
assim, a polícia tentou, a todo preço, entrar na casa e revistá-la. Como 
parlamentar, não poderíamos ser desmoralizados naquele momento, 
mesmo estando no mato distante. E impedimos pacificamente, através 
de longa discussão verbal, que a Polícia Militar revistasse nossas malas 
e a residência onde estávamos hospedados. Demonstrando violência 
e brutalidade, os policiais não aceitaram nossas ponderações e diziam 
gracejos e mais gracejos, que nós fôssemos reclamar à “mamãezinha” e 
viéssemos para Brasília, naquele mesmo dia. 

Não podíamos aceitar tais insinuações e tivemos que usar de pala-
vras ásperas contra aqueles policiais, sendo que um deles acabou tentando 
dar-nos um pontapé. Pegando o revólver, o piripiri, só não aconteceu fato 
mais grave, só não saiu tiroteio porque meus dois cunhados, intervindo, 
conseguiram levar a polícia para o barranco e colocá-la dentro do barco.
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Sr. Presidente, já formulamos denúncia ao Comando de Operações 
do Pantanal, em Cuiabá, e estamos hoje encaminhando à Presidência da 
Câmara ofício no qual relatamos todos os fatos. Amanhã, vamos cien-
tificar o ministro da Justiça, porque não podemos aceitar, de forma ne-
nhuma, essa ou qualquer outra agressão.

Louvamos a Operação Pantanal, achamos necessário que se aca-
be com os predadores, com os coureiros, com aqueles que tentam 
exterminar a pesca em Mato Grosso. Mas não podemos, de forma 
nenhuma, permitir que a ação repressiva, a ação policial ultrapasse 
os limites da lei, do respeito, ferindo a dignidade da pessoa humana. 
Aqui fica, portanto, o nosso mais veemente protesto, para exigir que 
a Polícia Militar, que o Ministério do Exército, que o Ministério da 
Aeronáutica e o Ministério da Marinha coloquem os policiais no seu 
devido lugar, dentro dos parâmetros da lei.
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Contra o arrocho e 
pelas diretas

Sessão de 16 de setembro de 1983

Resumo: Louvor à bancada do PDS na Câmara Municipal de 
Cuiabá por manifestar-se contra o Decreto-Lei nº 2.045/1983, que 
reduz o índice de reajuste salarial, e a favor de eleições diretas em 
todos os níveis. Crítica ao governo, por sua submissão aos interes-
ses do FMI. Menção à entrevista do governador Franco Montoro, 
de São Paulo, sobre a necessidade de eleições diretas como saída 
para a grave crise econômica do país, sob pena de a nação resvalar 
para a ditadura. Condenação à tese de consenso, por ser contrária 
aos legítimos interesses da oposição, no entender do orador, e em 
benefício exclusivo do governo, profundamente desgastado.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Sr. Presidente e Srs. Congressistas, 
nós gostaríamos de pedir, neste momento, a transcrição do telex envia-
do pelo líder do PDS na Câmara Municipal de Cuiabá ao senador José 
Sarney, nos seguintes termos:

“Senador José Sarney 
Senado Federal – Brasília – DF

A bancada vereadores à Câmara Municipal de Cuiabá, interpre-
tando pensamento ponderável parcela povo mato-grossense e dian-
te quadro grave crise socioeconômica nacional, manifesta ao ilustre 
presidente nosso partido posição contrária à aprovação Decreto-Lei 
n° 2.045/1983. Outrossim, manifesta inteiro apoio eleições diretas 
em todos os níveis.

Cordiais saudações 
Ovídio Fernandes – Líder PDS.”

Sr. Presidente, veja até que ponto chegou o isolamento do atual des-
governo, que, hoje, infelicita a nação e infelicita a todos os brasileiros. 
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Ele não consegue mais, a esta altura, depois de tantos desacertos, depois 
de tantos erros, depois de colocar este país no abismo em que hoje todos 
nós nos encontramos, fruto de uma política econômica e social suicida, 
perpetrada contra os interesses da nossa gente, ao longo de quase 20 
anos, ele não consegue, hoje, sequer impor a sua política e convencer a 
sua política nem mesmo ao partido do governo. E não só aos elementos 
do bloco ou do Grupo Participação desta Casa a parlamentares da área 
federal, mas isso desce para os vereadores dos mais distantes e longín-
quos municípios do nosso país, que hoje já não mais aprovam esta polí-
tica que aí está e que condenam abertamente, que condenam veemente-
mente uma política que somente leva ou defende os interesses do grupo 
ou dos grupos internacionais que aí estão.

Desde quando o governo optou por este Decreto n° 2.045, quase 
toda a sociedade brasileira se levantou, se rebelou contra, e lemos nos 
jornais que somente um setor dá apoio a este governo, e este setor não 
poderia ser outro senão os representantes dos grupos internacionais 
nesta Casa, ou, até mesmo, entrevistas de banqueiros internacionais 
elogiando o Decreto-Lei n° 2.045. Ora, quando um ato do governo é re-
pudiado por amplos setores da nacionalidade e é elogiado lá no exterior, 
é sinal de que este governo está muito mais de joelhos, está muito mais 
agachado do que aquilo que vivemos a apregoar por aí. Este governo que 
aí está não tem mais legitimidade alguma para sustentar esta política 
que só defende os interesses do FMI. Sr. Presidente, queremos realçar, 
neste momento, a opinião do governador de São Paulo, Franco Montoro, 
numa entrevista que ele deu ontem à Folha de S. Paulo, em que ele realça 
a necessidade da saída política para a grave crise econômica e social que 
o país atravessa, que é a saída pelas eleições diretas. Ele vai ainda mais 
fundo e diz que não há saída: ou optamos pelas eleições diretas ou po-
deremos, mais uma vez, desembocar numa ditadura das mais ferrenhas 
possíveis. Por isso, neste momento grave, nós aqui queremos trazer a 
nossa opinião de que não podemos aceitar aquilo que alguns setores da 
oposição vêm levantando nos últimos dias, desesperadamente aceitan-
do saídas de consenso, de conciliação, saídas de candidatos do PDS que 
possam ainda tentar sair da crise tentando usar o PMDB, tentando usar 
as oposições. Ora, Sr. Presidente, Srs. Congressistas, o PMDB não pode 
servir hoje de balão de oxigênio de um governo que está quase morto; 
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temos que ser o coveiro deste defunto que aí está, que é o governo, e nunca 
servir de pronto-socorro, nunca servir de balão de oxigênio para ele.

O PMDB não pode aceitar, de forma alguma. E é por isso que nesta 
semana mais de 80 parlamentares subscreveram um documento repu-
diando a todos aqueles que querem fazer do consenso a sua plataforma 
para abraçar o Planalto e ajudar o governo a se reciclar. 

Não há Aurelianos, não há candidato nenhum do partido do gover-
no capaz de modificar isso que aí está, porque são questões estruturais, 
são questões de erros de modelo econômico, de modelo social, que tem 
que ser modificado. E para se modificar só há uma saída, com a parti-
cipação popular crescente no Brasil, com a participação direta do povo, 
em que toda a sociedade participe, não de conchavos dentro do Palácio 
do Planalto, dizendo que vai ouvir este ou aquele – e até aparecem al-
guns governadores do PMDB desejando loucamente se encontrar com 
o presidente Figueiredo para encontrar uma saída para os problemas 
do país. Ora, essa gente não quer encontrar soluções para o problema 
da pátria, quer encontrar soluções para a sua sustentação, quer encon-
trar soluções para se manter no poder à custa da miséria do povo do 
Nordeste, à custa da miséria do povo da Amazônia, à custa da miséria e 
da fome do povo brasileiro e da falência do parque produtivo genuina-
mente nacional.

Portanto, Sr. Presidente, fica aqui esta nossa posição, de solidarie-
dade à bancada ou ao líder do PDS lá na Câmara Municipal de Cuiabá. 
Isso apenas comprova, mais uma vez, que este governo está muito mais 
isolado do que a gente pensa.
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Atentado à soberania 
do Congresso

Sessão de 26 de setembro de 1983

Resumo: Repúdio às declarações do secretário do Tesouro 
dos Estados Unidos, Ronald Reagan, a respeito da rejeição, pelo 
Congresso Nacional, do Decreto-Lei nº 2.024/1983, que altera a po-
lítica salarial, por considerá-las interferência indevida na soberania 
nacional. Defesa de convocação de eleições diretas para presidente 
da República. Apelo aos presidentes da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal no sentido de que se pronunciem em defesa da 
honra do Congresso Nacional.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, Srs. Deputados, na 
última sexta-feira, o PMDB levou ao ar seu programa anual, defenden-
do, junto à nação, suas principais teses para o enfrentamento da crise 
econômica, social e política. 

Foi uma hora de um grande diálogo nacional, em que falamos para 
a dona de casa, para o trabalhador rural, para a classe média, para o 
empresário e para o Brasil.

Um dos assuntos principais foi a questão da soberania nacional, 
hoje ameaçada não só pelas exigências, mas também pela interferência 
direta dos banqueiros internacionais via FMI.

E foi nesse dia que vimos a situação dramática em que se encontra 
o país. Depois desse programa nacionalista, em seguida entrou no ar o 
secretário do Tesouro americano, ameaçando, num bom sotaque inglês, 
a nação e principalmente o Congresso Nacional. Exigia S.Exa. a aprova-
ção do Decreto 2.045, senão ele temia pelo futuro do país.

Ora, nada como essa passagem para demonstrar ao nosso povo a 
situação em que o país se encontra.

Isso é inaceitável, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
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O nosso país não pode assistir de braços cruzados a tamanha afron-
ta à nossa dignidade e soberania. Muito menos o Congresso Nacional, 
que o representa.

Quando derrotamos o 2.024, ali estávamos representando a nação 
quase que como um todo. Exatamente, estávamos repudiando os remé-
dios maléficos que vêm sendo dados à doença do Brasil. Remédios estes 
escolhidos a dois: pelo governo e pelo FMI.

Não escutam o povo, a sociedade, aliás ninguém. Como se fôssemos 
uma nação composta de 130 milhões de idiotas, desprovidos de inteli-
gência e de amor à pátria. Mas sabemos que não é nada disso.

A verdade é que não desejam ouvir porque não querem mudar. Querem 
continuar na mesma trilha do entreguismo e da irresponsabilidade.

O Congresso Nacional derrotou o 2.024 e vai derrotar, tenho abso-
luta confiança, o monstrengo maior, o 2.045, filho espúrio desse cruza-
mento diabólico do FMI com o desgoverno brasileiro. 

É triste, companheiros, neste momento tão crucial da vida nacional, 
num momento que somos agredidos dentro dos nossos lares por um 
imperialista, cujos conselhos a nação repudia, assistirmos à passividade 
do governo. É algo incabível.

Este ato covarde, conivente e desrespeitoso demonstra muito bem o 
divórcio hoje existente entre o governo e a sociedade.

Onde fica o brio, o patriotismo e a vergonha nacional dos nossos 
governantes, mesmo biônicos?

Onde fica a segurança nacional neste instante?
Onde fica o ministro da Aeronáutica, que há pouco tempo disse 

que a soberania nacional era inegociável? E o que nós só podemos 
deduzir é que ele ou não sabe o que é soberania ou não sabe o que 
estão negociando.

Se tivéssemos verdadeiramente um governo brasileiro, era hora de 
dar uma resposta à altura, de falar em nome do povo, ao menos agora. 

Mas, a cada dia, fica mais visível para nós todos que a própria fala 
do Sr. Reagan já é de alguém que sabe que manda, sabe que o gover-
no está ajoelhado à sua frente, e ele se coloca na posição de ameaçar o 
Congresso e o povo, porque o decreto interessa, em primeiro lugar, a 
eles, aos sanguessugas do mundo. 

Se o presidente Figueiredo neste momento se cala, não há mais nada 
a dizer e a fazer. Não lhe resta mais autoridade política para dirigir os 
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destinos soberanos da pátria. Que S.Exa. convoque já eleições diretas 
para presidente, para que a sociedade possa ter um dirigente à altura 
das nossas tradições e das nossas necessidades; para que possamos ter 
um verdadeiro chefe, que não aceite interferências externas de quem 
quer que seja.

Encerro este pronunciamento pedindo também aos presidentes 
da Câmara e do Senado que se pronunciem em nome do Congresso 
Nacional, em defesa da honra desta Casa. 

Isso é fundamental para que este Poder possa, mais uma vez, firmar-
se perante o povo com a dignidade e com o respeito que a nação merece. 

Ou nos levantamos todos para repudiar tais afrontas, ou amanhã 
será tarde demais.
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Ditadura econômica 
X democracia

Sessão de 7 de outubro de 1983

Resumo: Impossibilidade da convivência do processo de demo-
cratização do país com a ditadura econômica vigente. O ressurgi-
mento do Congresso Nacional a partir da rejeição do Decreto-Lei 
nº 2.024/1983, o que determinou a abertura do diálogo entre gover-
no e oposição para estudo de um substitutivo para o Decreto-Lei nº 
2.045/1983. Necessidade da ampliação deste diálogo visando à total 
reformulação da política econômica do governo.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, Srs. Deputados, na 
semana passada fiz um pronunciamento nesta Casa afirmando que era 
impossível ao governo continuar levando duas políticas que se chocam 
permanentemente: o processo de democratização imposto pela socieda-
de no plano político e a ditadura econômica ainda vigente. 

Dizia mais, que o ministro Delfim Netto e outros segmentos da li-
nha dura do governo jogam conscientemente para esse confronto. Eles 
sabem que a democracia não casa com a recessão, que significa fome, 
desemprego, miséria e desnacionalização da economia brasileira. 

Este é o grande desafio do general Figueiredo, principalmente das 
oposições, de ampliar o espaço democrático para consolidá-lo no plano 
econômico.

A derrubada do Decreto-Lei nº 2.024 foi um marco importante nes-
sa luta. Naquele instante, os partidos revigoraram e o Congresso passou 
a recuperar o espaço que lhe é de direito na sociedade. 

O governo teve de reconhecer que não há mais como continuar legis-
lando por decretos-lei à revelia da nação. Estava claro que o Decreto-Lei 
nº 2.045 teria o mesmo fim, seria sepultado pelo Congresso Nacional. 

Isso fez mudar o eixo das decisões político-administrativas ou, se-
não, forçou o governo a repensar sua política no campo econômico. 
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O discurso do general Figueiredo, anteontem, foi a resposta tardia, 
porém ainda a tempo, ao discurso do presidente Ulysses Guimarães, 
“Travessia”.

Esperamos que o diálogo dos partidos de oposição com o PDS, hoje 
com aval do general Figueiredo, seja o mais amplo possível. Que não 
fique no casuísmo do remendo do 2.045, mas que se aprofunde em di-
versas áreas da economia rumo às mudanças necessárias. 

O que não vamos aceitar de forma nenhuma é que as oposições ve-
nham apenas participar para melhorar o 2.045, ou ainda que tenhamos 
que apresentar alternativas para a política salarial sem mudanças outras 
no modelo econômico miserável e antinacional hoje vigente.

A vitória contra o 2.045 é da sociedade brasileira, que se mobilizou por 
inteiro contra esta medida só elogiada pelo governo e pelos estrangeiros.

O governo mostra, mais uma vez, que só negocia com o pé na goela, 
ou seja, sob forte pressão popular. 

O mais importante agora é montar a mobilização popular, para que 
possamos negociar, dialogar, com a nação vivamente participando.

Talvez este seja o primeiro passo para que o governo entenda que a 
declaração da moratória é irreversível para o país. 

Continuemos a luta, principalmente pelas eleições diretas, que cada 
dia avança mais para sua concretização. 

Somente com ela o governo conseguirá dialogar, de fato, com toda 
a sociedade. Somente com ela poderemos encontrar uma saída pacífica 
para os graves problemas nacionais. 

A verdade é que ninguém segura o povo na sua marcha irrever-
sível na conquista da democracia política e principalmente econô-
mica do país.
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Repúdio à política econômica 
e às medidas de emergência

Sessão de 21 de outubro 1983

Resumo: Considerações sobre o momento político brasilei-
ro. Reação do Congresso Nacional à imposição do Decreto-Lei nº 
2.045/1983 pelo Conselho de Segurança Nacional, de onde teria 
sido proveniente. Repúdio à política econômico-financeira do país. 
Protesto contra as medidas de emergência decretadas pelo gover-
no federal, cuja execução é da responsabilidade do general Newton 
Cruz. Necessidade da apuração dos casos de corrupção que enumera.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, Srs. Deputados, há 
poucos dias eu usava a tribuna desta Casa para analisar o momento po-
lítico e afirmava que não poderíamos continuar vivendo um regime de 
meia ditadura, ou melhor, de ditadura econômica e abertura política. 

Dizia mais, que o ministro Delfim e mais alguns elementos do re-
gime jogavam conscientemente para o envolvimento, única maneira de 
eles tentarem viabilizar a recessão, a fome e o desemprego, única forma 
de atender os desejos do FMI. 

Eles têm consciência de que a nação não aceita mais as violências 
econômicas. Ela reage e reagirá sempre. 

É bom lembrarmos que o 2.045 foi imposto pelo Conselho de 
Segurança Nacional, na tentativa de impor ou de atemorizar a socieda-
de. E o que está provado hoje é que o CSN está completamente desliga-
do da realidade do país, não o sente, não o representa e não o defende 
contra os verdadeiros inimigos da pátria. 

Os gestos do governo vêm sendo todos de desespero.
São gestos de alguém que reconhece não ter mais moral nenhuma para 

negociar com as forças externas, pois o que ele diz é a mentira oficializada.
Se o governo já estava desmoralizado com as forças internacionais 

pelos resultados prometidos – e é bom lembrarmos que em janeiro pro-
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metiam uma inflação de 78% para 1983, e já em fevereiro isso já se ele-
vava para 90%, e agora em julho já esperavam um número em torno de 
160% – imaginem agora que não conseguem mais um aval do próprio 
PDS para suas falcatruas internacionais.

As medidas de emergência são mais uma tentativa de amedrontar o 
país, de demonstrar que ainda têm força militar. 

A verdade é que a nação necessita de salvaguardas contra as amea-
ças internacionais, contra as medidas econômicas que vêm sendo toma-
das e que ferem os brios da pátria; é preciso salvaguarda contra o Projeto 
II assinado com o FMI; é preciso salvaguarda para a moralidade admi-
nistrativa no combate aos escândalos da Coroa-Brastel, da Capemi, da 
Delfin-BNH, das “polonetas” e do caso Baungartem, e tantos outros; 
enfim, a sociedade precisa de verdadeiras salvaguardas contra os cor-
ruptos e impatriotas que estão encastelados no poder há anos. 

Que moral pode ter um governo que assiste a tudo isso de braços 
cruzados, conivente porque nada apura e ninguém é punido? 

Onde está o resultado das investigações pedidas pelo presidente 
Aureliano Chaves no caso das “polonetas”? Talvez esteja na mesma ga-
veta da qual foi tirado o decreto das emergências. 

Enfim, Sr. Presidente, o governo, com as medidas de emergência, 
demonstra que perdeu o comando da nação, mostra que a loucura e a 
insanidade política é a norma dos governantes, que perderam o pouco 
que restava de credibilidade para enganar internacionalmente.

O Congresso está de parabéns, não se atemorizou, não se rendeu 
e, ao contrário, votamos mais uma vez guardados não por um general 
Newton Cruz da vida, mas pelo povo brasileiro aqui presente. 

Enquanto aqui fervia ao som do Hino Nacional, lá fora estava 
Brasília militarizada e desligada, infelizmente, dos sentimentos mais 
puros da nossa pátria.

A nação gostaria de ver lutar alguns militares frustrados de guerrear. 
Mas, Sr. Presidente, gostaríamos de vê-los guerrear contra os inimi-

gos do Brasil, contra as forças econômicas internacionais, contra o FMI, 
contra o Projeto II assinado com essa entidade, que fere brutalmente a 
nossa soberania; enfim, guerrear em defesa do povo e da pátria, e não 
contra este Congresso, contra o povo brasileiro, armado apenas da espe-
rança de um dia ter uma vida digna e decente.
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OAB-DF, vítima do arbítrio

Sessão de 24 de outubro de 1983

Resumo: Protesto contra intervenção na sede da OAB-DF, com 
base nas medidas de emergência decretadas pelo Poder Executivo 
para vigerem na capital federal.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, Srs. Congressistas, 
cremos que nunca o número de um decreto pudesse nomear tão bem 
os últimos anos que este país vive. Sr. Presidente, 2.064 representa, sem 
sombra de dúvidas, 20 anos de ditadura, de arbítrio, de violência e des-
respeito à sociedade brasileira.

Hoje a nação brasileira foi surpreendida por um ato dos mais vio-
lentos e arbitrários que já assistimos de um governo, através de me-
didas policialescas. Invadiram, na calada da noite, a sede desta ins-
tituição histórica que é a Ordem dos Advogados do Brasil. A Polícia 
Federal invadiu a entidade e retirou de lá documentos e fitas magnéti-
cas que haviam sido gravadas em um encontro realizado neste fim de 
semana. Isso, talvez, porque o todo-poderoso general Newton Cruz já 
havia baixado duas ou três notas dizendo que ninguém pode se reunir 
na capital federal.

Oxalá os ministros da área econômica também estivessem sob o cri-
vo da emergência, porque a nação ficaria mais tranquila, durante algum 
tempo, de não ser bombardeada pelas medidas que são tomadas dia-
riamente nesse “laboratório” que tanta desgraça traz ao povo brasileiro, 
lá no Palácio do Planalto. Oxalá as medidas de emergência atinjam a 
equipe econômica, para que deixe de se reunir e espalhar tanto terror e 
tanta insegurança à sociedade brasileira.

Mas, Sr. Presidente, não se contiveram apenas com esse ato de força 
na madrugada de hoje. Agora à tarde, a Polícia Militar, a Polícia Federal 
vai até a sede da OAB, expulsa todos aqueles que lá estão trabalhando e 
decreta uma verdadeira intervenção militar na sede da entidade.
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Nem no período mais negro nós assistimos a isso. O que querem, 
afinal, com isso? Querem atemorizar e aterrorizar a sociedade brasi-
leira? Querem amedrontar o Congresso Nacional, porque eles estão 
pressionados? Ou querem ser dóceis e delicados, subservientes aos in-
teresses do Fundo Monetário Internacional, mas querem demonstrar 
força com aqueles que estão desarmados, que é o povo brasileiro, que 
é o Congresso Nacional? Nós, que temos apenas a arma da boa-fé, da 
esperança e da coragem da resistência do povo brasileiro, assim mesmo 
iremos resistir, porque foi para isso que o povo brasileiro aqui nos man-
dou. Não nos mandaram para cá para servir de escada para continua-
rem no poder à revelia do povo brasileiro.

Não conseguirão, com isso, aterrorizar o Congresso Nacional e legi-
timar medidas ilegítimas e ilegais, porque são altamente imorais, que são 
os decretos-lei tentando arrochar o salário do trabalhador todos os dias.

Mas isso, Sr. Presidente, entendemos que, muito antes de ser uma 
demonstração de força do governo autoritário, do governo ditatorial 
que ainda aí está, muito mais, é um sinal de fraqueza, é um sinal de 
desespero daqueles que já não controlam mais a sociedade brasileira, 
daqueles que já não gozam de nenhum apoio, de nenhuma pilastra em 
segmento algum da sociedade brasileira.

Ainda dizem que querem defender o capitalismo, mas aí estão os ca-
pitalistas nacionais, os grandes empresários repudiando todas as medi-
das econômicas por parte do governo. Esse governo, que baixa o 2.064, 
e, noutro dia, o presidente do PDS está chamando e tachando de verda-
deira molecagem esse decreto.

Hoje, está aí, no jornal O Globo, o líder do PDS, nesta Casa, dizendo 
que foi traído; o Delfim Netto dizendo que o culpado foi o Leitão; o Leitão 
acusando o Delfim de culpado. Um acusa o outro, e o que demonstram é 
que eles têm realmente sentimento de culpa e sabem que estão fazendo e 
perpetrando mais um crime contra a sociedade brasileira. Mas isso ape-
nas nos demonstra a desagregação do Poder, que se esfarinha.

E é com este vácuo de poder que nós nos preocupamos, Sr. 
Presidente, porque estamos vendo e sentindo que, nesse vácuo de 
poder, mais uma vez a extrema direita fascista, belicista, entreguista, 
subserviente ao capital estrangeiro quer ocupar esse espaço e quer, 
talvez com isso, perpetrar qualquer tipo de violência, porque não se 
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preocupa com a moral, não se preocupa com o povo, não se preocu-
pa, um segundo sequer, com a soberania da pátria.

Mas, Sr. Presidente, a verdade é que o governo desde já, nesta esca-
lada de violência, tenta fazer com que este Congresso aprove o 2.064, e 
não foi à toa que eles baixaram o decreto para vigorar durante 60 dias, 
porque querem que a votação do 2.064 seja realizada antes do recesso, 
sob a égide das medidas de emergência, e que não venha para as galerias 
desta Casa um cidadão sequer, um trabalhador sequer.

Mas enganam-se, Sr. Presidente, estão enganados os detentores do 
poder. A nação estará aqui presente, senão física, mas estará civicamen-
te presente nas pessoas dos deputados e dos senadores da oposição, e até 
de setores do PDS.

Portanto, Sr. Presidente, queremos apenas, para encerrar, dizer que 
não há força, não há metralhadoras, canhões ou fuzis que possam fazer 
calar, ou abaixar, ou rebaixar este Congresso Nacional. Estaremos aqui 
resistindo dia e noite, resistindo durante todos os momentos, porque 
eles não vão fazer passar goela abaixo da sociedade brasileira, ou legiti-
mar os atos do Fundo Monetário Internacional.

Que virem os canhões lá para os Estados Unidos, que virem os canhões 
lá para a Alemanha, lá para os centros do Fundo Monetário Internacional, 
e deixem o povo brasileiro e a sociedade brasileira em paz.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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Mineração e direitos 
dos índios

Sessão de 16 de novembro de 1983

Resumo: Repúdio à política indigenista brasileira. Protesto con-
tra as disposições do Decreto nº 88.985/1983, que regulamenta a 
exploração mineral em terras indígenas.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, Srs. Congressistas, o 
governo continua em sua marcha na tentativa de exterminar as nações 
indígenas do nosso país.

O governo, no último dia 10 de novembro, através do presiden-
te da República João Figueiredo e dos ministros Mario Andreazza e 
Cesar Cals, decretou não apenas um decreto, mas quase uma pena de 
morte aos índios do Brasil. E o Decreto 88.985, que regulamenta a ex-
ploração mineral em terras indígenas, Sr. Presidente, este decreto é um 
ato criminoso, que vai simplesmente abrir, escancarar as portas para a 
fácil invasão das terras indígenas por inúmeras empresas nacionais e 
até mesmo multinacionais, que causarão danos irreparáveis à cultura 
e à vida dos silvícolas.

Sr. Presidente, o § 1º do art. 4º desse decreto diz que em casos ex-
cepcionais, considerado cada caso pela Funai e pelo DNPM, poderão 
ser concedidas autorizações e concessões de lavra a empresas privadas 
nacionais habilitadas a funcionar como empresas de mineração.

Sr. Presidente, é inaceitável que esses casos excepcionais ainda sejam 
apenas julgados pelo livre arbítrio da Funai e do DNPM, dois órgãos, 
ou um órgão que tem apenas o nome de tutor dos índios, mas que ao 
longo da sua história, ao longo da sua vida, tem se postado claramente 
contrário aos interesses dos índios brasileiros.

Creio, Sr. Presidente, que a Comissão do Índio, à qual pertenço, 
irá tomar providências das mais sérias na defesa intransigente das 
nações indígenas.
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Esse decreto não pode continuar vigorando tal como está. Nós ire-
mos apresentar uma emenda a esse decreto, para que toda e qualquer 
autorização de pesquisa e concessão de lavra em terra indígena, mesmo 
que seja das empresas estatais, passe pelo crivo do Congresso Nacional. 
Este é o fórum legítimo da sociedade brasileira, este é o fórum represen-
tativo por que devam passar, principalmente, todas as questões referen-
tes à causa indígena.

Há poucos dias, apresentamos, eu e o deputado Mário Juruna, 
um projeto em que exigimos que o Congresso Nacional opine em to-
das as obras públicas que forem construídas em reservas indígenas. 
E agora entendemos que esse decreto é muito mais brutal, é muito 
mais violento, é muito mais criminoso, é muito mais desmoralizante 
para as nações indígenas, porque vai, simplesmente, assassinar todos 
os índios brasileiros; vai ser uma invasão total de empresas de minera-
ção, que irão só violentar os índios, como aqueles que, sobrevivendo, 
somente servirão de mão de obra barata e escrava para as empresas de 
mineração. Portanto, fica aqui o nosso alerta, o nosso repúdio e o nosso 
protesto ao general João Baptista de Figueiredo, ao presidente da Funai, 
ao ministro do Interior e ao ministro Cesar Cals, que estão cometendo 
um crime contra todas as nações indígenas, ou seja, mais um crime con-
tra o povo indígena, porque tantos outros já foram cometidos ao longo 
da história recente do Brasil.
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Figueiredo, Aureliano 
e as eleições diretas

Sessão de 17 de novembro de 1983

Resumo: Comentários sobre a declaração do presidente da 
República favorável ao restabelecimento das eleições diretas. 
Alusão ao recente pronunciamento do vice-presidente da República 
também favorável às eleições diretas. Reparos ao posicionamento 
do PDS com relação ao assunto. Concordância à manifestação do 
presidente do Senado Federal sobre a conveniência da realização de 
um plebiscito nacional. Críticas ao Colégio Eleitoral que elegerá o 
próximo presidente da República.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, Srs. Deputados, com 
certeza, ontem, pela primeira vez, o Brasil tomou conhecimento, públi-
ca e abertamente, do que pensa na realidade o presidente a respeito das 
eleições diretas.

Importante frisar que a resposta do general Figueiredo foi enfática: 
“Eu sou pela eleição direta. Eu acho que assim deve ser. Mas no momen-
to não há possibilidade”. Mais adiante, diz achar difícil ser restabelecida 
para a sua sucessão e afirma por que: “Porque meu partido não iria se 
conformar. E mais: se dependesse do meu voto, aprovaria”.

Nada mais afirmativo que esta declaração.
A partir de ontem, abriram-se as portas e os portões para as eleições 

diretas. É a palavra não só do presidente, como do comandante em chefe 
das Forças Armadas.

É um passo à frente significativo para a consolidação do processo 
democrático.

É oportuno lembrar as declarações recentes do vice-presidente, 
também favoráveis às eleições diretas.

Também ontem o atual presidente do Senado afirmava ser favorável 
à realização de um plebiscito, ideia com a qual concordo plenamente, 
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pois é uma maneira eficaz de o povo poder participar e opinar neste 
momento grave da nação.

O início de um movimento dentro do PDS, de deputados e sena-
dores que pretendem somar esforços e dar consequências às opiniões 
favoráveis já dadas por inúmeros governadores do partido do governo, 
é de suma importância para sensibilizar interiormente o PDS. Espero 
que esse núcleo inicial seja o “Exocet” do Colégio Eleitoral dentro do 
partido oficial.

Lamentável, decepcionante, ridícula e antidemocrática é a posição 
de setores do partido governista que se colocam contrários a todo um 
sentimento nacional. As pesquisas demonstram que mais de 80% da 
população desejam as diretas, e agora o presidente e o vice-presidente 
também se colocam a favor, e é exatamente a representação popular do 
PDS que se posta contra.

Quanta ironia e casuísmo de parcela dos parlamentares do PDS! 
É a irresponsabilidade cívica que toma conta de seu corpo, que os faz 
agarrar-se a um Colégio Eleitoral ilegítimo, irreal e impatriota, que os 
faz negar o próprio estatuto que prega a volta das eleições diretas em 
todos os níveis.

Pode o general Figueiredo contar com o apoio da nação nessa cru-
zada de convencimento do seu partido.

Triste e contraditória cruzada, por sinal: um presidente biônico 
tentando convencer deputados e senadores eleitos pelo povo para que 
acreditem e valorizem o voto popular, ou seja, que respeitem a própria 
representação popular.

E o PDS colocando-se contra o povo mais uma vez.
O PDS é subserviente para atender o poder central nas medidas 

econômicas, por mais impopulares que sejam, e deseja dar seu grito de 
independência exatamente contra a vontade nacional.

O povo gostaria de vê-lo exatamente cumprindo seu dever patri-
ótico, qual seja: de votar com o povo contra as medidas econômicas 
impostas pelo FMI, aprovar aquilo que politicamente favorece a nação.

Tenho certeza de que a posição do presidente Figueiredo será im-
portantíssima para a conquista das diretas. Ele jogou o peso histórico 
dessa decisão nos ombros do Partido Democrático Social, que deve 
honrar ao menos o seu estatuto e a tradição democrática desta Casa.
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A crise econômica e social que o país atravessa cobra de todos os par-
tidos compromissos altivos e dignos. A nação espera que este Congresso 
seja uma alavanca do progresso, e não do atraso e da conservação deste 
estado de coisas atual.

Aprendamos e pratiquemos a lição que a Argentina acaba de nos 
dar. Hoje assistimos àquela nação vibrar, reaquecer, reanimar e reavivar 
seus esforços de reconstrução nacional.

E isso não se consegue com arranjos de cúpula, com manobras de 
Colégio Eleitoral que não representa a vontade nacional.

O presidente que sair desse Colégio será fraco, débil, desmoralizado, 
portanto sem força política e moral para soerguer a nação.

Presidente Figueiredo, para este objetivo estamos totalmente aber-
tos ao diálogo e ao entendimento. Que V.Exa. volte da África com seu 
pensamento ainda mais positivo, e nós, da oposição, estaremos abertos 
para uma negociação digna, soberana, elevada, para a conquista defini-
tiva das eleições diretas.

O que nós da oposição e a nação esperamos de V.Exa., para ser 
coerente, é que envie imediatamente uma mensagem ao Congresso 
Nacional propondo o restabelecimento das eleições diretas; o povo e a 
história farão o julgamento dos que forem a favor ou contra o projeto.

Inclusive, é bom frisar, o presidente Ulysses Guimarães afirmou-me 
hoje: “Do PMDB não haverá barreiras para essa conquista democrática”.



DISCURSOS DE 1984
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No “Dia D” das Diretas-já!

Sessão de 25 de abril de 1984

Resumo: Discussão da PEC nº 5/1983, que dispõe sobre a eleição 
direta para presidente e vice-presidente da República (tramitando 
conjuntamente com as PECs nº 6, 8 e 20/1983).

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, Srs. Congressistas, 
às 18 horas de ontem, Brasília sintonizava o Brasil e os brasileiros atra-
vés de uma sinfonia de buzinas, que saía, não dos automóveis, mas do 
coração de todos os brasilienses. Naquele instante, os 130 milhões de 
brasileiros rompiam a censura arbitrária imposta pelas medidas de 
emergência. A Brasília sitiada, cercada, ofendida marcava o seu pro-
testo, ao mesmo tempo que se solidarizava com milhões de patrícios 
nossos que ocuparam, nos últimos meses, as praças e ruas, no maior 
movimento cívico já realizado na história deste país. Neste momento, 
gostaria de lembrar uma frase célebre de Berthold Brecht: “Dizem-se 
violentas as águas do rio, mas não se dizem violentas as margens que as 
comprimem”. Sr. Presidente, Srs. Congressistas, esta mobilização popu-
lar, que começou principalmente nos primeiros dias do mês de janeiro, 
foi menosprezada e criticada pelos donos do poder. Dizia-se que aqueles 
comícios eram dança de índio para fazer chover. E foi este movimento, 
que nasceu do coração e do sentimento mais profundo da nacionalida-
de, que tomou conta de todo este Brasil. Este movimento obteve uma 
coisa histórica neste país: uniu amplos segmentos da sociedade civil e 
militar; conseguiu colocar na mesma mesa os segmentos mais respon-
sáveis desta nação; conseguiu uma unidade nacional nunca vista antes, 
ou poucas vezes vista na nossa história. Este movimento não pode ser 
tratado de qualquer forma pelo governo, com menosprezo; não pode 
ser tratado na ponta das baionetas e dos fuzis. As ideias e os ideais do 
nosso povo estão no bojo deste grande movimento popular. Aqueles 
que são contrários devem travar essa luta no campo das ideias e dos 
ideais, não na base da força, não na base da opressão, não na base da 
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tirania. Sr. Presidente, não há dúvida de que a coisa mais bela que ocor-
reu neste movimento cívico foi a energia despertada por 130 milhões 
de brasileiros, uma energia que não pode jamais esta nação perder. Esta 
energia cívica é um patrimônio do povo e da nação. Temos de procurar 
dirigi-la para vencermos essa grave crise econômica, social e política 
que atravessamos. É uma energia cívica que não pode ser barrada; ela 
tem de ser canalizada pelos setores responsáveis da nação: os partidos 
políticos, os setores do governo, os setores militares e, principalmen-
te, por este Congresso Nacional, onde se espelha a vontade da nação, 
seja nos partidos de oposição, seja nos do governo. Sr. Presidente, Srs. 
Congressistas, pudemos observar, nesses últimos meses, que a força que 
esse movimento tomou, neste país, não foi apenas pelo simples fato de o 
povo desejar trocar o João pelo Manoel, no plano institucional da nossa 
luta política; o fator mais rico que fez com que o povo brasileiro saísse 
de suas casas para defender suas próprias casas é o profundo sentimento 
de mudança do modelo econômico-social que nos foi imposto de 64 
para cá, à revelia do nosso povo. E a situação que mais nos preocupa é a 
situação-limite a que se chega neste país. De um lado, o povo consciente, 
cônscio das suas responsabilidades cívicas, de forma pacífica e ordeira, 
demonstra à nação o rumo que quer seguir, o rumo que deseja na pro-
cura de um governo que lhe dê garantias, na procura de um governo que 
lhe dê segurança, na procura de um governo que lhe aponte rumos, que 
lhe aponte objetivos nacionais concretos no plano econômico, no plano 
social; de outro, o governo só, isolado, querendo se manter a ferro e 
fogo. Esta nação é rica, possui tudo. Só lhe falta um governo democrata, 
patriota, honesto, para colocá-la de acordo com o seu verdadeiro e gran-
dioso destino. Portanto, Sr. Presidente, a grande tarefa de todos nós, 
brasileiros, hoje, é conseguir fazer com que a energia cívica dessa reivin-
dicação política seja conduzida para a grande tarefa de todos nós, que é 
a da reconstrução da nossa pátria, a grande reconstrução nacional, que 
todos desejamos fazer. E foi para tentar materializar essa vontade que 
eu sentia, desde a campanha de 1982, no meu querido estado de Mato 
Grosso, que a reivindicação máxima do povo era a conquista do poder 
central. Foi por isso que apresentei, em 1983, a Emenda Constitucional 
nº 5: simples, como simples é o povo brasileiro; direta, como é também 
o sentimento de toda a nação, que quer restabelecer as eleições diretas 
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para conquistarmos um novo pacto social do poder, que espelhe a von-
tade da maioria dos brasileiros. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Congressistas, neste momento 
quero lembrar, a esta Casa e a toda a nação, que ao longo da tramitação 
desta nossa emenda nunca nos agarramos a ela porque fosse nossa e 
porque fosse do nosso partido, o PMDB. Ao contrário, utilizamos esta 
tribuna para, no mês de março, dizer a toda a nação que o que desejáva-
mos eram as eleições diretas para já, como saída política, como saída pa-
cífica para os graves problemas nacionais. E estávamos dispostos a votar 
em qualquer emenda, viesse de onde viesse. O governo tinha uma opor-
tunidade histórica de promover o reencontro da nação com o Estado, 
do povo com o governo. E, se assim fosse, estaríamos dispostos a votar 
no projeto do governo, se ele fosse mais viável e se atendesse ao grande 
desejo e à grande aspiração nacional. Assim foram, ao longo da trami-
tação, os nossos debates com o Grupo Pró-Diretas – a quem, neste mo-
mento, rendo a mais profunda homenagem –, que deu, ao longo desse 
processo, uma demonstração de coragem cívica, com todas as pressões 
e opressões que vieram do Planalto, mantendo seu compromisso, não 
conosco da oposição, mas o compromisso solene com a pátria e com o 
povo. E, além de ao Grupo Pró-Diretas, temos de render homenagens 
também a uma dezena de parlamentares do partido do governo que não 
atuam diretamente no Grupo Pró-Diretas, mas fazem parte desta gran-
de corrente de libertação do nosso povo, de libertação da nossa pátria. 
Sr. Presidente, Srs. Congressistas, o que preocupa a nação, no dia de 
hoje, é que o Congresso Nacional tem em suas mãos uma decisão histó-
rica, que vai definir os destinos de nosso povo. O Congresso Nacional é 
olhado hoje por toda a nação, ele não pode humilhar, trair o desejo des-
ta nação, não pode virar as costas ao povo, porque, no dia em que fizer 
isso, estará dando um tiro no ouvido da democracia, pois é o Congresso 
Nacional um dos Poderes mais importantes para a consolidação do pro-
cesso democrático. Sua desmoralização não interessa aos democratas; 
ela só interessa às forças fascistas, que querem mantê-lo em situação 
humilhante, em que não tenha o menor poder para decidir os destinos 
políticos desta nação. Preocupa-nos também, Sr. Presidente, uma outra 
instituição que deve ser preservada por todo o nosso povo. Falo agora 
das Forças Armadas brasileiras, que não podem e não devem deixar-se 
levar por aqueles que querem tornar o poder eterno, por aqueles que 
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querem permanecer no poder per omnia seculum seculorum. As Forças 
Armadas são um patrimônio do povo brasileiro. Elas devem, neste mo-
mento histórico, aprofundar as raízes e os laços com o povo brasilei-
ro. Elas não podem voltar-se contra a nação. Elas não podem voltar-se 
contra o povo. Elas não podem voltar-se contra a pátria, porque é grave 
o momento, e elas têm de ter forças para defender a soberania nacio-
nal, hoje vilipendiada, pisoteada, vendida. Concedo o aparte ao nobre 
deputado Gilson de Barros, nosso companheiro de bancada. 

O Sr. Gilson de Barros – Deputado Dante de Oliveira, como coor-
denador da nossa bancada de Mato Grosso, em nome dos deputados 
Milton Figueiredo e José Márcio Lacerda e do nosso preclaro senador 
Gastão Müller, devo dizer que o Oeste inteiro ouve V.Exa., e o faz até por 
telepatia. Quando V.Exa. fala nas Forças Armadas, nas mesmas Forças 
Armadas hoje transformadas em partido político que sustenta a corrup-
ção e o desgoverno que aí estão, é necessário que se diga aos Gregórios 
Fortunatos, hoje transmudados em Newton Cruz e Wálter Pires, clara 
e firmemente, como sabem fazer os mato-grossenses da raça e da es-
tirpe de V.Exa., que para matar nem sempre são necessários canhões e 
metralhadoras, pois mata-se com uma bala calibre 22, com pau ou com 
pedra. A nação quer votar, e ninguém deve impedir mais isso. Em nome 
do povo mato-grossense, queremos dar os parabéns a um dos seus mais 
queridos filhos. Receba, como mato-grossense, o nosso apoio para o 
que der e vier, neste instante decisivo para a honra da nação brasileira.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Muito obrigado, nobre deputado 
Gilson de Barros. Sr. Presidente, Srs. Congressistas, quero afirmar, neste 
momento, que a Emenda Constitucional nº 5, que levou meu nome, não 
me pertence, nem ao PMDB, nem aos partidos de oposição; ela perten-
ce a toda a nação, a todo o povo brasileiro, porque traduz o sentimen-
to, a angústia e, principalmente, a esperança de melhores dias para 130 
milhões de brasileiros. Sr. Presidente, está em nossas mãos os destinos 
deste país. O Congresso Nacional, hoje, é alvo de toda a atenção nacio-
nal, e muito mais, representa a esperança da pátria e do povo brasileiro. 
Está em nossas mãos a saída pacífica para os graves problemas econô-
micos, sociais e políticos que nos envolvem hoje. Está em nossas mãos a 
própria sobrevivência desta instituição enquanto Poder, respeitada pela 
opinião pública enquanto Poder, que tem como tarefa histórica a con-
solidação da democracia brasileira. Está em nossas mãos, Sr. Presidente, 
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Srs. Congressistas, a soberania nacional, hoje violentada, conspurcada, 
pisoteada, negociada, humilhada, o que revolta todos aqueles que amam 
nossa pátria, que amam nosso povo. Está em nossas mãos o futuro gran-
dioso do Brasil, do Brasil-vida, do Brasil-educação, do Brasil-saúde, do 
Brasil-amor, do Brasil fraterno, do Brasil justo, do Brasil livre, do Brasil 
democrata e do Brasil soberano. Hoje é o dia da vitória do povo, é o 
dia da vitória da pátria, é o dia da vitória deste Congresso Nacional. 
Felicidades a todos os congressistas!
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Das Diretas-já! a Tancredo-já!

Sessão de 16 de agosto de 1984

Resumo: Necessidade do apoio dos partidos oposicionistas e de 
toda a nação à candidatura Tancredo Neves e do prosseguimento da 
campanha pelas eleições diretas do presidente da República, com a 
votação da Emenda Theodoro Mendes.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, Srs. Deputados, a 
nação assistiu, no primeiro semestre deste ano, a um grande movimen-
to cívico e popular em defesa das Diretas-já. Aquele movimento que 
sensibilizou o povo brasileiro foi um verdadeiro “Exocet” no partido do 
governo. Hoje assistimos à tentativa desesperada do governo de juntar 
os cacos do seu partido. A violência do projeto malufista serve somen-
te a ele, já acabou com o PDS de São Paulo e agora acaba com o PDS 
nacional. O fascismo, a megalomania, a corrupção, a entrega de nossas 
riquezas são marcas malufistas que assustam até mesmo os elementos 
do seu próprio partido. Às oposições cabe continuar a sua luta pelas 
diretas, que é a vontade soberana do povo e a garantia de conquistar 
um governo mais comprometido com as aspirações populares. A tran-
sição com um presidente eleito no Colégio é aparentemente aceitável 
por setores do regime, pois é a garantia de que ela será lenta e gradual, 
devido aos compromissos e acordos políticos que o candidato da opo-
sição terá que selar com setores mais conservadores. Cabe aos setores 
democráticos e populares não ficar contra essa transição, mas lutar para 
que a campanha do governador Tancredo Neves tenha um caráter po-
pular e que, ao longo dessa caminhada, possamos votar tantas quantas 
forem as emendas das diretas que estejam tramitando no Congresso. 
Creio que a Executiva Nacional do PMDB, juntamente com os setores 
da Frente Liberal, e independente do PDS, possa pressionar o presidente 
do Senado para colocar a Emenda Theodoro Mendes em votação. Este 
é o compromisso de honra e solene que fizemos com o povo brasileiro 
em praça pública. Temos o dever histórico de esgotar todos os recursos 
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daqui até o final desta sessão legislativa para aprovarmos o restabele-
cimento das eleições diretas. Este é o comportamento que a sociedade 
brasileira espera dos setores democráticos do país. Temos que levar ain-
da em consideração que, à proporção que o governo sinta que o Colégio 
Eleitoral não vai servir ao fim para que foi criado, ou seja, garantir a 
continuidade do regime, a tese das eleições diretas poderá vir a ser a 
última saída para o barco governamental que afunda gradativamente. 
Diretas-já é a solução real para a crise brasileira.
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O panorama político 
depois da Emenda Dante

Sessão de 21 de agosto de 1984

Resumo: O panorama político-eleitoral brasileiro após a rejei-
ção, pelo Congresso Nacional, da Emenda Dante de Oliveira, que 
restabeleceria o voto direto nas próximas eleições presidenciais. 
O processo de aliciamento de votos de que se valeu o governo 
Figueiredo e o regime para derrotar o projeto. Os fundamentos da 
decisão oposicionista de comparecer ao Colégio Eleitoral. A candi-
datura de Paulo Maluf e o repúdio popular manifestado contra ela. 
Os contornos da campanha popular que irá desenvolver o candida-
to Tancredo Neves, com vistas à legitimação da escolha indireta a 
que terá que se submeter a oposição. A preferência do governo no 
sentido de que, se eleito Tancredo Neves, não o seja pela via direta, 
que, ao liberar forças sociais muito fortes, aceleraria o processo de 
transformação do país. Saudação à Frente Liberal pelo papel que 
vem desempenhando na luta pelas diretas. Apelo aos militares bra-
sileiros para que neguem seu apoio à candidatura de Paulo Maluf, 
cujo tripé de sustentação é formado por nomes como o do general 
Golbery do Couto e Silva, do senador Roberto Campos e do minis-
tro Delfim Netto, cuja vocação nacionalista polemiza.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta 
é a primeira vez que dirijo minha palavra aos nobres pares desde a vo-
tação da emenda constitucional de nossa autoria que restabeleceria as 
eleições diretas em nosso país.

O Brasil, de 5 de abril a esta data, mudou.
Naquela noite, numa Brasília sitiada, conspurcada e entregue a um ge-

neral insano, filhote do autoritarismo e adepto de Mussolini, o Congresso, 
sob os eflúvios maléficos da extrema direita nacional, reagrupada e em 
fase de reorganização pelas mãos manchadas do Sr. Paulo Salim Maluf, 
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soterrou a esperança de milhões de brasileiros. A minoria absoluta, repre-
sentada por serviçais do regime, transformou-se em maioria esmagadora 
e decisiva na louca e terrível matemática do arbítrio.

Nunca, em tempo algum, as atenções do Brasil se voltaram para esta 
Casa como por ocasião da votação das diretas. E nunca, jamais, em tem-
po algum, esta Casa decepcionou tanto, traiu tanto, por obra da minoria 
reacionária, os anseios nacionais.

Milhões de cidadãos, cassados em seus direitos, banidos da vida pú-
blica, aviltados por um regime autocrático, saíram às ruas na grande 
jornada cívica representada pelo movimento de então.

Todavia, para pasmo e decepção nacionais, a passeata do 
Anhangabaú, o comício da Praça da Sé, a apoteose da Candelária, as 
ruas lotadas em festa e esperança não passaram de imagens vazias e sem 
maior significado para a minoria dominante. A voz dos brasileiros não 
se fez ouvir neste Congresso Nacional, onde a megalomania do candi-
dato do PDS à Presidência da República encontra mais guarida em seus 
correligionários que os reclames populares.

Entretanto, recuso-me terminantemente a aceitar a derrota de nossa 
emenda como uma derrota pura e simples. As vitórias precisam ser mais 
do que meras vitórias. Estas precisam projetar valores morais, reflexos 
do vitorioso. Quem venceu em 25 de abril? A nação que tomou conhe-
cimento da rearticulação da direita e do divórcio do PDS para com os 
brasileiros ou um regime em decadência e em processo acelerado de 
descrédito popular?

Não, nós não fomos derrotados. Os resultados positivos da mobi-
lização popular estão aí, caracterizados no fortalecimento das nossas 
posições e no esfacelamento do partido do governo.

E ainda agora, em consonância com os compromissos populares 
assumidos, iremos envidar os maiores esforços na luta pela votação da 
Emenda Theodoro Mendes, de teor semelhante ao da que apresentamos 
e que prevê a realização das Diretas-já. Será mais uma trincheira na luta 
pela devolução do voto ao brasileiro.

Durante meses seguidos, de estado em estado, de cidade em cidade, 
de praça em praça, vergastamos a figura hedionda da eleição sem povo e 
sem voto, do Colégio Eleitoral espúrio e carcomido, da eleição indireta, 
condenável por todos os títulos. Não houve um comício sequer em que 
nossa voz não se elevasse na condenação veemente da antieleição e do 



2ª Parte – DiScurSoS232

antivoto. E acumulamos êxitos: lotamos praças, enchemos ruas, mobili-
zamos os mais diversos setores da sociedade.

Nem assim, Srs. Deputados, a voz da nação chegou ao “Olimpo”. As 
diretas não vieram.

Num processo de aliciamento vergonhoso, inescrupuloso e indé-
bito, o Sr. Presidente da República, descendo de suas altas funções de 
supremo mandatário da nação, tratou de avistar-se pessoalmente com 
diversos deputados do extinto PDS no intuito de mudar seus votos. 
Como num mercado persa, no correr do martelo, o general Baptista 
Figueiredo, esse espectro do outro lado da praça, abusou das fraquezas, 
fez ofertas, cabalou votos e mercadejou consciências.

Ainda dentro desse “serviço”, o candidato oficial do falecido Partido 
Democrático Social, o omisso deputado federal Paulo Maluf, trabalhou 
ardentemente. Sabia o senhor em questão que as diretas representavam 
o fim de seus sonhos megalomaníacos. 

Decretou-se o “estado de emergência”. Sitiou-se a capital do país. 
Censurou-se a imprensa. Deputados foram detidos, estudantes espan-
cados. Criou-se o clima de terror propício à ação deletéria e eficaz das 
forças da reação.

Foi assim, debaixo de tanto terrorismo e subversão da ordem patro-
cinados pelo sistema dominante, que o Congresso não respondeu afir-
mativamente à nação.

A oposição, consciente de seu papel, com vistas no futuro e atenta 
à realidade, evoluiu em suas posições. Testará sua força nas ruas, revi-
gorada pelos embates no Parlamento. Ciente de suas possibilidades, en-
grossada pela imensa legião dos dissidentes do partido oficial, resolve, 
agora, combater no campo do inimigo.

Mas não vamos ao Colégio Eleitoral pelo simples fato de irmos a ele 
e ponto final. Vamos porque é o único caminho que nos resta. Vamos 
porque é o que deseja a nacionalidade. Vamos porque não conseguimos 
até agora aprovar as diretas neste Parlamento, embora a maioria dele as 
apoie. Vamos porque iremos vencer.

E as críticas que temos recebido nesta Casa e fora dela partem de 
todos os comprometidos com o que de pior existe na política nacio-
nal, não nos esmorecem no propósito de comparecermos ao Colégio 
Eleitoral em 15 de janeiro de 1985. O caminho que preferiríamos seguir, 
obviamente, não era esse. Mas é por ele, obrigatoriamente, que passa 
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o restabelecimento das eleições diretas. Nossa ida ao Colégio Eleitoral 
significa o fim dele mesmo. Iremos até lá para que ele não mais exista. O 
fim, neste caso, justifica amplamente o meio.

O Brasil repele o candidato do PDS porque pressente em sua figura 
sinistra seu próprio fim. Os brasileiros não desejam Maluf. As ruas abo-
minam Maluf.

Não é difícil a ninguém a constatação da repulsa ao ungido da con-
venção do partido do governo. Os trabalhadores o repelem, tanto quan-
to a classe média, igual aos estudantes, e da mesma forma que os demo-
cratas. Maluf é hoje uma unanimidade nacional: ninguém o deseja.

Que país é este, Srs. Deputados? Um cidadão envolvido em casos 
de corrupção clamorosos é o candidato do partido oficial à suprema 
magistratura do país. Poderá ser o comandante em chefe das Forças 
Armadas um indivíduo mergulhado num mar de lama de abusos e mal-
versação de dinheiros públicos?

E mais que pela corrupção imanente e sua condição de homem de 
direita e inimigo da democracia, o Sr. Paulo Maluf representa a venda 
das riquezas nacionais ao capital estrangeiro, representa o banimento 
das liberdades democráticas e o estabelecimento de uma ditadura extre-
mista e antipopular.

Fica configurado agora, meses depois, que a rejeição das diretas pelo 
Congresso selou um pacto entre a direita reacionária, o grande capital 
multinacional e o sistema dominante, com vistas a levar o deputado Paulo 
Maluf à Presidência do país e banir definitivamente a esperança na demo-
cracia e na liberdade.

A convenção do PDS, espetáculo carnavalesco inspirado nas orgias 
da Roma antiga, deu mostras inequívocas do que faz o mercador de 
consciências quando na execução de seu programa político: aliciou os 
convencionais do partido de maneira jamais vista. Gastou vultosa quan-
tia no preparo da claque e na compra de votos. Chegou a superar a má-
quina do Ministério do Interior na cooptação de apoios.

A vitória de Maluf na convenção pedessista demonstrou que seus 
êxitos sempre se dão nos campos onde florescem placidamente a des-
moralização, a corrupção e o fascismo. O que resta do PDS encontrou o 
candidato ideal, um candidato à altura das tradições de subserviência e 
reacionarismo do regime vigente.
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As oposições, convictas de que não poderiam ser atropeladas pelos 
acontecimentos, resolveram participar do processo indireto, ainda no 
aguardo da votação de qualquer propositura legislativa que nos conduza 
às eleições diretas para presidente da República.

Ressalvando sua ojeriza ao método de escolha, ao processo eleito-
ral ora vigente, e assumindo compromissos populares, Tancredo Neves 
já aglutina a grande maioria da nação em torno de seu nome. E agora 
iremos ganhar as ruas, numa repetição magnífica da mobilização pe-
las eleições diretas. Será na Sé, na Candelária e no Anhangabaú que 
Tancredo Neves, como futuro presidente da transição democrática, re-
novará seus compromissos solenes para com a democracia e o restabe-
lecimento do Estado de Direito.

Vamos às ruas buscar o mínimo de legitimidade de nossa candida-
tura no Colégio Eleitoral. Vamos demonstrar claramente que os brasilei-
ros compreendem as razões pelas quais iremos às profundas da ditadura 
para esmagá-la e pôr fim a duas décadas de arbítrio e autoritarismo. Não 
há por que darmos maiores explicações sobre a ida ao Colégio, senão a 
de que ele será o marco final do regime que aí está.

Dentro de poucas semanas, talvez dias, veremos um espetáculo 
grandioso de civismo e democracia: numa campanha eleitoral popular 
e franciscana, Tancredo será carregado pelo fervor popular no embalo 
de uma grande jornada democrática; será aclamado pelas mesmas mul-
tidões da campanha das diretas; será eleito como símbolo da transição 
para a democracia e coroado pelo respeito e apoio de seus patrícios. 
Do outro lado, o general presidente, num melancólico fim de governo, 
contando as horas que lhe restam, entediado pelo poder aproveitado e 
pelo governo mal exercido, enfrentará a ira sagrada das massas famintas 
de democracia e sedentas de liberdade, quando desfilar pelo território 
nacional em companhia da figura antipática, cínica e impopular do can-
didato do PDS.

Triste fim do general Figueiredo: cabo eleitoral do malufismo.
Mais uma vez, a sociedade será bipolarizada, assim como vem sendo 

ao longo dos anos desde 64. Antes, MDB e Arena, em 82, mesmo com 
diversos partidos concorrendo ao resultado final de uma bipolarização, 
e agora vai se repetir na sucessão presidencial.

A realidade impõe aos setores democratas e mudancistas a neces-
sidade de elevar e ampliar o seu grau de unidade. Ela é fundamental 
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neste momento grave da vida nacional em que as forças continuístas se 
aglutinam em torno deste que está cansado de abusar do instituto da 
vadiagem remunerada, para manter essa política econômica e social que 
levou o país à bancarrota.

Temos convicção de que a candidatura oposicionista do governador 
Tancredo Neves representa o anseio da nacionalidade. Com ele estão e 
estarão todas as forças que desejam mudanças no país. Umas desejando 
mudanças mais profundas; outras, mudanças menores. É exatamente 
este sentimento que foi uma das marcas principais da campanha das 
diretas, que é o denominador comum das diversas forças que são com-
ponentes dessa candidatura.

O importante neste momento é que os setores democratas entendam 
que com Tancredo será um passo adiante, rumo à Assembleia Nacional 
Constituinte, às eleições diretas, à liberdade e autonomia sindicais, à re-
cuperação da honra e da dignidade nacionais na defesa da soberania da 
pátria, enquanto a outra candidatura simboliza o inverso de tudo isso.

O que está posto para as diversas tendências da oposição, principal-
mente as progressistas, é a transição real e possível hoje. Não será aquilo 
que todos nós desejamos de mudanças profundas na sociedade, mas 
temos certeza de que não será a manutenção do atual estado de coisas 
que infelicita e desgraça a nação.

Não temos dúvida em afirmar que o regime acata a candidatura 
Tancredo nas indiretas, mas nem o próprio Tancredo nas diretas é aceito.

Isso porque são processos totalmente distintos. A campanha das di-
retas libera forças sociais muito fortes, que acelerariam o processo de 
transformação. Já na indireta, a candidatura de oposição, para ser vito-
riosa, necessita ter um enorme leque de compromissos, em que o peso 
dos setores conservadores é maior, o que segura um pouco a velocidade 
dessa transição.

Daí por que a necessidade da unidade das forças progressistas para 
influir com maior peso nessa aliança. A posição de se omitir e apenas 
denunciar a eleição nos imobiliza e favorece exatamente as forças mais 
retrógradas deste país.

Concedo o aparte ao nobre deputado Jorge Arbage.
O Sr. Jorge Arbage – Nobre deputado Dante de Oliveira, não poderia 

negar-lhe o meu aplauso, quando V.Exa. se curva à evidência de um 
princípio de ordem constitucional, já admitindo, agora, a participação 
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do seu partido na disputa do Colégio Eleitoral. Foi aí que o presiden-
te da República, foi aí que nós, do PDS, ficamos situados, contrários à 
respeitável emenda de V.Exa. que preconizava as eleições diretas, e pro-
pondo que se respeitasse a ordem constitucional. Nós não nos surpreen-
demos com a mudança de comportamento de alguns partidos da nobre 
oposição. Sabíamos que este seria realmente o caminho a ser seguido, 
não tínhamos outra alternativa, porque, ao contrário, se nós admitísse-
mos a sua emenda, mudando a regra do jogo eleitoral, nós estaríamos, aí 
sim, traindo a consciência do povo brasileiro, que nas eleições de 1982, 
quando compareceu às urnas, o fez consciente de que a eleição para o 
futuro presidente da República, sucessor do presidente Figueiredo, seria 
pelo sistema indireto e através de um Colégio Eleitoral. Mas vejo que a 
exacerbação de espírito do eminente orador,...

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Peço a V.Exa. que seja rápido, por-
que ainda faltam muitas páginas do meu discurso.

O Sr. Jorge Arbage –... que não é comum, porque V.Exa. é da linha 
moderada, leva-o neste instante à prática de injustiças e contradições. 
Injustiças, quando V.Exa. diz que um homem mergulhado no mar da 
corrupção se candidata à suprema magistratura do país. Eu colocaria 
V.Exa. numa situação vexatória, e não é meu desejo fazê-lo, se exigisse 
que V.Exa. citasse um só caso de acusação concreta contra o candidato do 
PDS, deputado Paulo Salim Maluf. Não existe, deputado. Nós sabemos 
que nesta Casa é comum, muito comum mesmo, fazerem-se acusações...

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Peço a V.Exa. que seja rápido, por-
que quero terminar meu discurso. Se continuar, vou ter que pedir um 
aparte a V.Exa.

O Sr. Jorge Arbage – Vou concluir. Não pretendo colocá-lo em situ-
ação vexatória e em contradições, porque, realmente, quem diria que o 
grande autor da emenda das eleições diretas viria a essa tribuna confes-
sar o seu mea-culpa, o seu pecado de ter se rebelado contra o Colégio 
Eleitoral, e hoje, com meu aplauso, reconhece que é um princípio de 
Direito Constitucional, já legitima o Colégio Eleitoral? Deus permita, 
deputado Dante de Oliveira, que todos nós, governo e oposição, compa-
reçamos neste dia e, com a dignidade da nossa tradição histórica, pos-
samos, como povo civilizado, escolher, entre os dois candidatos, aquele 
que seja o melhor para dirigir os destinos deste país.
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O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Gostaria de lembrar a V.Exa. que 
o PDS não ficou contra a minha emenda; o PDS ficou contra a nação, 
ficou contra toda a sociedade brasileira. O direito que temos de alterar a 
Constituição a qualquer momento é um direito e é um dever constitucio-
nal. E a Constituição deverá, antes e acima de tudo, refletir os anseios da 
sociedade, e não assegurar o usufruto do poder à meia dúzia que não goza 
de nenhum conceito e de nenhum apoio no seio da sociedade brasileira.

V.Exa. disse que me colocaria em situação vexatória se eu tivesse que 
citar alguma corrupção do Sr. Paulo Maluf.

O Sr. Jorge Arbage – V.Exa. não citou uma, deputado.
O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Talvez V.Exa. não conheça ou não 

tenha lido a pega do nobre deputado Audálio Dantas, do estado de São 
Paulo, que entrou com uma ação na Justiça denunciando toda a cor-
rupção praticada pelo Sr. Paulo Salim Maluf. S.Exa. usou a máquina da 
imprensa oficial do estado de São Paulo, e inclusive V.Exa. foi beneficia-
do com cartazes feitos naquela época. V.Exa. portanto deve tratar de se 
defender na Justiça.

O Sr. Jorge Arbage – Veja V.Exa. quanto é mal informado. Lanço um 
repto a V.Exa.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, peço a V.Exa. que me 
assegure a palavra, porque não estou aqui para aceitar o jogo do Sr. Maluf.

O Sr. Jorge Arbage – Lanço um repto a V.Exa. Prove que eu tenha 
sido beneficiado.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Está lá no processo. V.Exa. que 
trate de se defender.

O Sr. Jorge Arbage – Dou a V.Exa. um milhão por cada página com 
que tenha sido beneficiado.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Prossigo.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, não há como não deixar de registrar 

o papel importante da dissidência pedessista, ora agrupada na Frente 
Liberal, na luta pelas diretas. O vice-presidente Aureliano Chaves, em 
oposição aberta ao general Figueiredo, jamais negou seu apoio firme e 
sereno a esta aspiração popular. A grande maioria dos deputados fede-
rais e senadores que agora compõem a Frente foram decididos partidá-
rios das Diretas-já. E, no momento que somam suas forças na luta pela 
redemocratização, deixamos de lado divergências de ordem pessoal ou 
ideológica para saudá-los em nome de todos os brasileiros. O que esses 
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homens públicos representam hoje para a transição democrática é da 
maior importância. Importante também é o apoio de grande parcela do 
empresariado nacional, conflitante com a política econômica entreguis-
ta, com a política salarial aviltante, com a política financeira absurda 
levada a cabo pelos que agora se alinham com a candidatura oficial.

A burguesia nacional forma ao lado dos operários. E isso é somen-
te um elo na grande corrente democrática composta pela candidatura 
Tancredo Neves.

A mobilização popular, a partir dessas alianças todas, será decisiva 
para os rumos a serem trilhados. Precisamos nos mobilizar até 15 de ja-
neiro para respaldar o futuro governo de transição. E essa mobilização, 
a ser promovida pelas forças progressistas que apoiam o ex-governador 
mineiro, deverá continuar após sua posse na garantia do cumprimento 
dos compromissos assumidos com a população e na manutenção do 
regime democrático então instalado.

Alguns pontos merecem destaque com relação à necessidade da 
campanha popular. Além dos compromissos populares a serem confir-
mados no curso da campanha eleitoral, é necessário que envidemos os 
maiores esforços na consolidação da base oposicionista e na cooptação 
de indecisos. É necessário que os eleitores do Colégio Eleitoral tenham 
ideia da devida dimensão do que eles representam e do papel a ser exer-
cido por cada um na eleição do futuro presidente. No momento que a 
campanha ganhar as ruas, mobilizarmos a sociedade civil, consolidar-
mos as bases da candidatura da Aliança Democrática, iremos isolar o 
cancro malufista e extirpá-lo da tessitura da política nacional.

A mobilização, semelhante ao que ocorreu quando da campanha 
das diretas, provocará pressões junto aos deputados e senadores, que 
com a proximidade de 86 não desejarão ficar mais uma vez contra a 
vontade nacional, pois estarão cavando sua sepultura política.

É bom recordarmos que, daqueles que se venderam ao ex-governador 
de São Paulo, raro foi o que escapou do julgamento implacável das urnas.

Com a sociedade mobilizada e ativa, manteremos acesa a chama das 
eleições diretas, e teremos clima para, a qualquer momento, votar uma 
emenda constitucional que as restabeleça.

Se eleito indiretamente, o presidente Tancredo Neves não deve espe-
rar pela Assembleia Nacional Constituinte; deve – isso sim – adiantar-se 
a ela e convocar as eleições diretas para data posterior, resgatando com-
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promisso assumido ao declarar solenemente dias atrás: “Vou refazer o 
caminho das Diretas-já”.

O Sr. Eduardo Matarazzo Suplicy – Nobre deputado Dante de 
Oliveira, são inteiramente válidas e corretas as suas críticas quanto à 
natureza do sistema e à candidatura que ele gerou. Mas sinto que no 
pronunciamento de V.Exa. não há menção à possibilidade da conquista 
das diretas imediatamente, que é o que a nação espera.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Falei por três vezes.
O Sr. Eduardo Matarazzo Suplicy – Ainda é necessário, deputado 

Dante de Oliveira, que demonstremos quão vital é esta questão. 
Assumindo o senador Murilo Badaró o Ministério da Indústria e do 
Comércio, por ato do presidente que discrimina contra a nação e contra 
o seu próprio partido, está nas mãos do senador José Fragelli a presidên-
cia da Comissão de Constituição e Justiça. É necessário que o partido de 
V.Exa., todos os partidos de oposição e aqueles do PDS que se aliaram à 
luta pelas Diretas-já nos mobilizemos. Sinto que no pronunciamento de 
V.Exa. não existe uma palavra sobre esta possibilidade.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Falei três vezes. V.Exa. não ouviu, 
faço questão de fornecer a V.Exa. cópia de todo o pronunciamento para 
que o leia.

O Sr. Eduardo Matarazzo Suplicy – Ouvi com muita atenção. A ên-
fase do pronunciamento de V.Exa. é no sentido de nos convencer a ir ao 
Colégio Eleitoral, quando temos que demonstrar a possibilidade de a 
eleição direta já ser aprovada nos próximos dias, imediatamente.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Nobre deputado, referi-me diver-
sas vezes à questão das Diretas-já, citando a Emenda Theodoro Mendes. 
E faço questão de entregar-lhe, em mãos, o nosso pronunciamento para 
que possa observá-lo com mais tranquilidade.

Acabei de dizer – vou voltar um pouco atrás no meu discurso – 
que, com a sociedade mobilizada e ativa, manteremos acesa a chama das 
eleições diretas e teremos clima para, a qualquer momento, votar uma 
emenda constitucional que as restabeleça. Ainda disse que, se eleito in-
diretamente o presidente, se por acaso ocorrer isso com o governador 
Tancredo Neves, deve S.Exa. adiantar-se à convocação da Constituinte 
e propor eleições diretas.

O Sr. Eduardo Matarazzo Suplicy – Vejo que V.Exa. se refere a um 
momento posterior à eleição indireta do Sr. Tancredo Neves.



2ª Parte – DiScurSoS240

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Dentro dessa visão – é bom que 
V.Exa. preste atenção, mais uma vez –, no dia de amanhã o futuro pre-
sidente da República, Tancredo Neves, irá ao senador Moacyr Dalla, 
presidente do Senado Federal, solicitar de S.Exa. a inclusão da Emenda 
Theodoro Mendes na ordem do dia para votação imediata. Não sei se 
isso ocorrerá amanhã ou daqui a dois dias. Mas o próprio governador 
Tancredo Neves me reafirmou ontem que irá encontrar-se com S.Exa., in-
clusive acompanhado pelos presidentes de todos os partidos de oposição.

Por outro lado, o candidato do PDS, ou do que sobra do combalido 
partido governista, se recusou a ir em companhia de Tancredo ao ge-
neral Figueiredo para exigir as diretas. Maluf foge das diretas como o 
diabo, da cruz.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, alguns pontos da candidatura pe-
dessista precisam ser mais bem detalhados. Existe um tripé malufista, 
formado por figuras menores da vida nacional, grandes entreguistas e 
maus patriotas. É o verdadeiro “triângulo das Bermudas” das riquezas 
e dos valores nacionais. Refiro-me ao Gen. Golbery do Couto e Silva, 
ao senador das multinacionais Roberto Campo e ao ministro Antônio 
Delfim Netto. Como se vê, o staff malufista é um primor de “nacionalis-
mo e amor à Pátria”.

E esse ministro Delfim Netto, principal responsável pela economia 
devastada do Brasil, poderá, segundo a imprensa, autorizar o governa-
dor Jair Soares, do Rio Grande do Sul, a emitir 800 bilhões de cruzei-
ros em letras do Tesouro Estadual, para suprir o rombo do orçamento 
gaúcho. Não será surpresa se, nos próximos dias, o governador do Rio 
Grande aderir à candidatura derrotada do comprador de consciências.

E, no momento que a máquina governamental é posta a serviço de 
tal candidatura, o governador Gonzaga Motta, do Ceará, vem a público 
diante de alunos da Escola Superior de Guerra (ESG) revelar que o Sr. 
Salim Maluf lhe ofereceu um ministério, além de outras benesses espú-
rias, em troca de seu apoio. Não mais estarrece. Passaremos a ficar estar-
recidos no dia que o candidato do PDS passar a agir com honestidade. 
E, creio firmemente, esse dia jamais chegará.

Por fim, no momento que reafirmo minha crença no povo brasi-
leiro, na luta pelas eleições diretas, no governo democrático que reali-
zaremos com Tancredo, direta ou indiretamente eleito, lanço veemente 
apelo aos militares brasileiros.



PerfiS ParlamentareS Dante De Oliveira 241

Esses soldados do Duque de Caxias, o guardião da democracia e de-
fensor da pátria, esses homens que tombaram puros no chão da guerra 
nos embates da FEB na Itália, esses filhos do povo armados pelas mãos 
limpas do mesmo povo, não sirvam de guarda pretoriana de um regime 
em decadência. Não sejam os guardas-coragem dos covardes da nacio-
nalidade, não se prestem ao trabalho ingrato de avalizar o injustificável. 
Maluf é antiBrasil, é antipátria, é antipovo.

No momento que a grande maioria dos brasileiros fecha questão em 
torno de Tancredo Neves, ouve-se o grito uníssono nas ruas: “Fora, Maluf!”.

De Maluf digo o que Mangabeira disse de Vargas:
“Não será candidato. Se candidato, não será eleito. Se eleito, não to-

mará posse. Se empossado, não governará.”
Na verdade o nosso país encontra-se numa encruzilhada histórica.
Não podemos continuar convivendo com a atual crise que vem sola-

pando o desenvolvimento nacional. O momento exige um governo com 
respaldo popular para enfrentá-la. Desta crise não sairemos sem realizar 
alguns sacrifícios, e somente um governo com credibilidade pode levar 
este país à frente.

É necessário um presidente que seja reconhecido nacionalmente pela 
austeridade, honestidade e dignidade, que dê e sirva de exemplo a todos. 
Um presidente desmoralizado e impopular somente agravará a situação.

Mais do que nunca necessitamos de um governo de união nacional, 
que possa iniciar a histórica obra de reconstrução da nossa pátria.

Avante, meus irmãos, avante até o dia da vitória, que breve con-
quistaremos.
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Intriga repudiada

Sessão de 3 de setembro de 1984

Resumo: Repúdio à denúncia feita por parlamentares do PDS 
que apoiam a candidatura de Paulo Maluf de que houve fraude, 
cometida por um parlamentar da oposição, na ata da sessão con-
junta do dia 25 de abril, no registro da fala da Presidência anun-
ciando o resultado da votação da PEC nº 5/1983, de sua autoria, 
que restabelecia, de imediato, o pleito direto para a Presidência da 
República. Os dispositivos regimentais que tratam da retificação da 
ata. Omissão da Mesa do Congresso Nacional no que tange à obri-
gação de determinar, no início da sessão, a leitura da ata da sessão 
anterior. Responsabilidade do senador Moacyr Dalla pela publica-
ção posterior de retificação da ata.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, Srs. Deputados, ain-
da hoje de manhã assistimos, na sessão do Congresso Nacional, a uma 
série de pronunciamentos oriundos das hostes malufistas denunciando 
uma fraude na ata da votação do dia 25 de abril, quando foi votada a 
Emenda n° 5. Gostaria, Sr. Presidente, de levantar alguns pontos a res-
peito deste assunto. Tenho em mãos cópia da ata transcrita no Diário 
do Congresso Nacional de quinta-feira, dia 26 de abril, em que o pre-
sidente do Senado diz: “Rejeitada pela Câmara, deixa a matéria de ser 
submetida ao Senado Federal. A proposta vai ao Arquivo”. No Diário 
do Congresso Nacional do dia 5 de maio, existe uma retificação desta 
ata na qual o presidente do Senado diz: “Rejeitada pela Câmara, deixa 
a matéria de ser submetida ao Senado Federal, ficando prejudicadas as 
propostas de n° 6 e 8 de 1983, constantes dos itens 2 e 3 da pauta. As 
propostas vão para o Arquivo”.

Estranho, Sr. Presidente, que o grupo malufista do PDS, os grupos 
ligados aos setores militares, que não desejam de forma nenhuma as 
eleições diretas para presidente da República, venham insinuar que a 
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oposição, o PMDB, através do seu representante na Mesa, senador 
Henrique Santillo, tenha fraudado esta ata. 

Trago aqui alguns pontos, alguns artigos do Regimento do Congresso 
Nacional, do Regimento Comum e do Regimento da Câmara Federal. 
O art. 230 do Regimento do Senado diz, claramente: “Os pedidos de 
retificação e as questões de ordem sobre a ata serão decididas pela 
Presidência”.

No mesmo regimento, estabelece o art. 237:

“É oral e despachado pelo presidente o requerimento:
a) ....................
b) de retificação da ata.”

Já o art. 30 e seu § 2º, do Regimento Comum, estabelecem:

“Art. 30. Uma vez aberta a sessão, o primeiro-secretário procede-
rá à leitura do expediente.

§ 1º .................... 
§ 2° As questões de ordem e pedidos de retificação sobre a ata 

serão decididos pelo presidente.”

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados, no seu art. 98, 
§§ 1º e 2º, diz:

“Art. 98. O Expediente terá a duração de cinco e vinte minutos 
improrrogáveis.

§ 1° Abertos os trabalhos, o segundo-secretário fará a leitura da 
ata da sessão anterior, que o presidente considerará aprovada, inde-
pendentemente de votação.

§ 2º O deputado que pretender retificar a ata enviará à Mesa de-
claração escrita. Essa declaração será inserta em ata, e o presidente 
dará, se julgar conveniente, as explicações pelas quais a tenha con-
siderado procedente ou não.”

Portanto, Sr. Presidente, como o Regimento Comum e o Regimento 
do Senado são omissos em relação à obrigatoriedade da leitura das atas 
das sessões anteriores, e o Regimento da Câmara dos Deputados, no seu 
art. 98, estabelece essa obrigatoriedade, fica provado e comprovado que 
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a omissão é da Mesa do Congresso Nacional e do seu presidente, que 
não está cumprindo o regimento, não determinando a leitura das atas 
das sessões anteriores.

Não podemos, Sr. Presidente, de forma nenhuma, aceitar a acusação 
de que houve fraude por parte da oposição. É um absurdo. Se houve 
retificação, aqui está provado, a responsabilidade é do presidente do 
Senado, senador Moacyr Dalla. E não posso aceitar, de maneira alguma, 
que grupos malufistas ou do PDS venham levantar suspeitas de fraude, 
porque estarão levantando suspeita junto ao próprio presidente do Senado 
Federal, que durante todo o processo de votação das diretas teve um com-
portamento linear, à altura de seu cargo de presidente do Senado Federal.

Portanto, aqui fica nosso protesto. O que está em jogo é a votação 
da emenda das diretas, que deve entrar na pauta o mais rápido possível, 
para que esta nação possa ver julgada, aqui pelo Congresso, a emenda 
das eleições diretas para presidente da República.
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O povo mato-grossense 
com Tancredo

Sessão de 20 de setembro de 1984

Resumo: Leitura de carta aberta contendo apoio da população 
de Mato Grosso à candidatura do ex-governador Tancredo Neves à 
Presidência da República.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, registro carta aberta 
ao futuro presidente Tancredo Neves, dizendo aquilo que nós, mato-
grossenses, esperamos do seu governo: 

“CARTA ABERTA A TANCREDO NEVES

Nós, mato-grossenses, nascidos nesta terra e vindos de todos os 
rincões deste país, para aqui forjar o desenvolvimento deste grande 
e rico estado, acompanhamos de perto esta campanha para levá-lo 
à Presidência da República.

Com o mesmo ardor com que lotamos a Praça Alencastro, na 
memorável tarde-noite do dia 21 de fevereiro, na campanha das 
Diretas-já, acreditamos que a sua vitória há de ser a continuação 
desta luta, até conquistar as mudanças sociais, políticas e econômi-
cas que aquele movimento trazia em seu bojo.

Acreditamos que seu governo terá a missão histórica de consoli-
dar a democracia, devolvendo ao povo a liberdade de organização, 
de expressão, a autonomia sindical e, principalmente, assegurar-nos 
para 1986 a eleição de uma Assembleia Nacional Constituinte e de-
volver-nos o direito sagrado de votar para presidente da República.

Temos consciência das enormes dificuldades que encontrará 
pela frente, recebendo uma herança de governos autoritários e an-
tinacionais que nos desgovernaram ao longo dos últimos 20 anos. 
Herdará um país com inflação recorde de 230%, com dívida externa 
superior aos cem bilhões de dólares, com uma legião de mais de 
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sete milhões de desempregados, com mais de 15 milhões de me-
nores abandonados, com índice de mortalidade infantil que varia 
de 80 por cada mil nascidos nos estados do Sul, até a vergonhosa, 
desumana e cruel cifra de 240 por mil crianças nascidas nos estados 
do Nordeste, com milhões de trabalhadores rurais sem terra para 
produzir, com as empresas nacionais à beira da falência por falta 
de créditos, com ‘teimosos’ agricultores que produzem alimentos 
apesar do desestímulo oficial, com a soberania nacional ultrajada, 
violentada e rasgada pelas imposições do FMI.

E tudo isso aceito pelos covardes e impatriotas que tutelam nosso país!
Essa é a herança que receberá e que terá que administrar nos 

próximos anos. É tarefa para quem possui respaldo popular, pois 
terá que contar com uma enorme compreensão dos 130 milhões de 
brasileiros para reconstruirmos, juntos, esta pátria, que é de todos.

Honradez, honestidade e seriedade são adjetivos que lhe sobram.
Conte com Mato Grosso, mas saiba que Mato Grosso também 

conta com V.Exa.!
Somos hoje 840 mil km² e possuímos mais de 1,2 milhão de bra-

sileiros neles esparramados.
Esperamos que seu governo faça, de início, uma profunda refor-

ma tributária, para que tenhamos municípios e estados mais forta-
lecidos e autônomos.

Esperamos que seu governo dê tratamento especial e urgente à 
nossa grave crise energética. Cuiabá e Mato Grosso querem e preci-
sam crescer, precisam industrializar-se e falta-lhes, constantemente, 
a tão necessária energia. Basta de soluções de remendo, que acabam 
saindo mais caras por falta de um planejamento sério e que têm 
como maior exemplo a construção da terceira linha de transmissão 
de Couto Magalhães, que brevemente estará superada. É preciso re-
tirar do papel a construção da Usina do Rio Manso, esta sim uma 
solução fundamental para o nosso desenvolvimento.

Esperamos que o seu governo possa enfrentar com coragem e 
patriotismo o grave e crônico problema fundiário que assola nosso 
estado e todo o país. Milhares de posseiros e pequenos proprietá-
rios esperam que seu governo defina uma política agrária, na qual 
esteja não só a questão do título da terra, mas principalmente abra 
condições de crédito e fixe uma política de preços mínimos condi-
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zente com a realidade, estimulando o cooperativismo como forma 
de sobrevivência dos pequenos agricultores.

Esperamos que seu governo dê apoio suficiente para os garim-
peiros mato-grossenses e promova modificações na legislação mi-
neral, para defender o Mato Grosso e o Brasil da ação destruidora 
das empresas multinacionais, que levam as riquezas e deixam a mi-
séria, a fome e o desemprego.

Esperamos que seu governo respeite o direito sagrado e inalie-
nável que os indígenas possuem de ter preservado seu verdadeiro 
hábitat. A demarcação de suas terras é tarefa imediata para que eles 
e os fazendeiros proprietários de terras vizinhas às reservas possam 
viver tranquilos, respeitando-se e convivendo pacificamente.

Esperamos que seu governo crie um conselho nacional, compos-
to das mais competentes autoridades do estado e do país no assun-
to, para traçar um plano de defesa de um patrimônio da humani-
dade que é o nosso Pantanal, hoje ameaçado pelos predadores de 
toda espécie, indo desde contrabandistas de peles, dos criminosos 
exploradores da pesca, até a instalação genocida de onze usinas de 
álcool na sua bacia, o que pode provocar desastres ecológicos irre-
paráveis para o nosso povo.

Esperamos que seu governo capacite nosso estado para construir 
vias de comunicação para levar e trazer as riquezas produzidas pe-
los trabalhadores, em toda nossa geografia.

Esperamos que seu governo defina, de uma vez por todas, uma 
política de desenvolvimento agrícola na qual os produtores rurais, 
criadores e agricultores possam ter segurança para prosseguir com 
suas safras, permitindo projeção de desenvolvimento de pelo menos 
cinco anos, assegurando-lhes o crédito, hoje escasso ou inexistente, 
ou ao custo financeiro inviável, afastando de uma vez por todas, em 
contrapartida, o temor da mudança do preço dos combustíveis, não 
permitindo a diferenciação regional do seu preço.

Esperamos que seu governo rompa com essa política infame do 
FMI de arrocho salarial dos trabalhadores e inicie um plano de re-
cuperação salarial para que servidores públicos e assalariados em 
geral possam sair deste estado de calamidade que se encontram 
hoje, diante de uma queda real do poder de compra nos últimos 20 
anos calculada em 50%.
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Esperamos que seu governo solucione, satisfatoriamente, um 
dos mais graves castigos impostos aos trabalhadores pelo modelo 
econômico ainda vigente, e acabe com a tortura em que se trans-
formou a aquisição da casa própria, atendendo, prioritariamente, 
os mais prejudicados, hoje lamentavelmente encostados em favelas 
nas periferias de nossas cidades.

Enfim, presidente Tancredo Neves, Mato Grosso espera que seu 
governo nos trate como estado que tem tudo para ser um grande 
celeiro nacional, incrementando sua economia e estimulando seu 
povo a romper este estado potencial latente.

Esperamos, presidente, que seu governo consiga reacender entre 
todos os brasileiros a chama da credibilidade, infelizmente tão des-
prestigiada ao longo desses vinte anos, e que nós possamos ter bre-
vemente um plano nacional de desenvolvimento que seja, de fato, 
cumprido com honestidade e amor à pátria.

Mato Grosso, unido, mudará o Brasil. 
Saudações mato-grossenses, 

Dante de Oliveira.”
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Tancredo e as diretas

Sessão de 23 de novembro de 1984

Resumo: Leitura de nota expedida pelo orador reafirmando sua 
posição de defesa intransigente das eleições diretas para o sucessor 
do presidente Figueiredo. Crítica ao novo posicionamento do presi-
denciável Paulo Maluf a favor das diretas. Certeza de que Tancredo 
Neves será escolhido para presidente da República, qualquer que 
seja o tipo de eleição.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, Srs. Congressistas, 
passo a ler, para transcrição nos anais desta Casa, nota por mim expe-
dida na tarde de hoje:

“NOTA
O candidato do partido do governo, ao se ver fragorosamente 

derrotado no Colégio Eleitoral, virou agora ‘democrata’ e deseja as 
eleições diretas. Este homem, já conhecido de toda a nação pelas suas 
irresponsabilidades, pela sua corrupção e pelo seu desamor à verdade 
e ao povo, arma com isso mais uma de suas jogadas. A ele, que ape-
nas tem compromisso com seu projeto fascista, personalista e antina-
cional, tudo é válido. E nós, do PMDB, o que fazer neste momento? 
Creio não ser hora de nos agarrarmos a uma vitória no espúrio, ilegí-
timo e imoral Colégio e esquecermos nossos compromissos solenes 
com o povo, selado nas praças deste país. Ao PMDB cabe garantir a 
sua coerência com seu passado, seu presente e seu futuro de lutas, e 
não passar a usar argumentos de sustentação de poder que nem se-
quer ainda conquistou. Se pregamos que as eleições diretas legiti-
mam o mandato do futuro presidente, por que descartá-las agora? 
Não cabe a nós, do Congresso e do partido, analisar se há ou não 
prazo para sua realização. É óbvio que ninguém neste país deseja 
ver prorrogados os mandatos do Gen. Figueiredo e Delfim Netto; 
seria prorrogar a fome, a miséria e o desemprego de milhões de 
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brasileiros. É evidente, claro e insofismável que, no momento que 
se mudar a Constituição, marcando a data das eleições, o proble-
ma passa a ser do TSE, que terá de cumprir a Lei Maior. Já é velho 
o ditado de quem pode o mais pode o menos. O TSE, como toda 
a nação, tem que respeitar a Constituição. Reafirmo esta minha 
posição de defesa intransigente das eleições diretas para o suces-
sor do Gen. Figueiredo, e a nação e o povo esperam que o nosso 
partido, o PMDB, honre o seu compromisso sagrado, sacramen-
tado nas ruas deste país. A nação aguarda uma palavra e uma ex-
plicação clara do nosso presidente, Ulysses Guimarães, para que 
não entremos para a história como aqueles que ludibriaram e em-
pulharam a vontade e o desejo de 60 milhões de eleitores. Tenho 
absoluta convicção, e o povo sabe, hoje, mais do que nunca, de 
que, qualquer que seja o tipo de eleição, o futuro presidente da 
República será Tancredo Neves.

Diretas-já ainda é a solução pacífica para os gravíssimos proble-
mas nacionais.

Brasília, 23 de novembro de 1984. – 
Deputado Dante de Oliveira, (PMDB – MT).”

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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A experiência democrática dos últimos anos levou à crescente presença popular nas ins-
tituições públicas, tendência que já se pronunciava desde a elaboração da Constituição 
Federal de 1988, que contou com expressiva participação social. Politicamente atuante, 
o cidadão brasileiro está a cada dia mais interessado em conhecer os fatos e personagens 
que se destacaram na formação da nossa história política. A Câmara dos Deputados, que 
foi e continua a ser – ao lado do povo – protagonista dessas mudanças, não poderia dei-
xar de corresponder a essa louvável manifestação de exercício da cidadania.

Criada em 1977 com o objetivo de enaltecer grandes nomes do Legislativo, a série Perfis 
Parlamentares resgata a atuação marcante de representantes de toda a história de nosso 
Parlamento, do período imperial e dos anos de República. Nos últimos anos, a série pas-
sou por profundas mudanças, na forma e no conteúdo, a fim de dotar os volumes oficiais 
de uma feição mais atual e tornar a leitura mais atraente. A Câmara dos Deputados bus-
ca, assim, homenagear a figura de eminentes tribunos por suas contribuições históricas 
à democracia e ao mesmo tempo atender os anseios do crescente público leitor, que vem 
demonstrando interesse inédito pela história parlamentar brasileira. 

Nos 54 anos de uma vida intensa, 
Dante Martins de Oliveira foi en-

genheiro, deputado estadual, deputado 
federal, prefeito de Cuiabá, ministro de 
Estado e governador de Mato Grosso.

Ao longo dessa trajetória, ele deu inú-
meros exemplos de honradez pessoal, 
participação entusiástica, coragem cívi-
ca e empreendedorismo administrativo, 
que a sociedade brasileira admirou e o 
povo mato-grossense reconheceu por 
meio de apoio frequente e maciço nas 
urnas.

Esta obra, composta de ensaio bio-
gráfico e coletânea de discursos parla-
mentares, tem o objetivo de contribuir 
para a compreensão de por que e como 
a iniciativa do “Homem das Diretas-
já!” desencadeou o maior movimento 
de massas da história brasileira, im-
pulsionando decisivamente o processo 
de redemocratização do país.
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Conheça outros títulos da Edições Câmara no portal da Câmara dos Deputados:

www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/edicoes

Paulo Kramer é cientista político com 
mestrado e doutorado pelo Institu-
to Universitário de Pesquisas do Rio 
de Janeiro (Iuperj). É professor da 
Universidade de Brasília (UnB) desde 
1987 e tem trabalhos sobre educação 
profissional publicados em coautoria 
com o antropólogo Roberto DaMatta. 
Também assina artigos de análise polí-
tica em periódicos do Brasil e do exte-
rior. Atualmente, mantém uma coluna 
no  www.congressoemfoco.com.br.
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