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RESUMO 

 

 Nesta dissertação investiga-se a atuação do Congresso Nacional em torno da anistia 

política aos apenados pelo regime militar brasileiro. Opta-se por acompanhar o 

encaminhamento dado à referida questão através dos mecanismos formais de participação 

política, partindo-se mais especificamente das propostas legislativas apresentadas na 

Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O recorte temporal adotado abarca o período 

compreendido entre o início do governo Castelo Branco (1964-1967), quando verificaram-

se as primeiras articulações parlamentares em torno do tema, e a promulgação da Lei 

6.683, em agosto de 1979. Situando-se o debate sobre a anistia na esfera da resistência 

democrática, são analisadas as estratégias empregadas pelos atores envolvidos, suas 

motivações, bem como os significados das disputas em torno daquela bandeira para os 

rumos do processo político.  

Palavras-chave: Anistia; Congresso Nacional; Regime Militar, Resistência Democrática. 
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ABSTRACT 

 

 This dissertation investigates the acting of National Congress in relation to political 

amnesty for those who were punished by the brazilian military regime. The whole 

discussion involving the presented question is observed through the formal mecanisms of 

political participation from specically the proposals introduced in the House of 

Representatives and in the Federal Senate. The analyzed temporary period comprehends 

the beginning of Castelo Branco's government (1964-1967), when the first parlamentary 

connections in relation to the subject took place, and the promulgation of the Law 6.683, in 

august, 1979. Inserting the discussion about the amnesty in a democratic resistence field, 

are analyzed the applied strategies by the people involved, their motivations and the 

meanings of the debates related to the theme leading to the political process. 

Key-words: Amnesty; National Coongress; Military Regime; Democratic Resistence.  
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INTRODUÇÃO 

 

- Apresentação do tema  

Despontando como o precursor de uma série de governos militares que ascenderam 

ao poder na América Latina nas décadas de 1960 e 1970, o regime militar brasileiro, 

implantado a partir da deposição do presidente João Goulart em março de 1964, 

apresentou, contudo, características que o diferencia bastante de seus congêneres, não 

obstante a preservação de seu caráter autoritário.  

Além de sua longevidade, é comum atribuir ao regime brasileiro um caráter menos 

repressivo, comparativamente às demais experiências latino-americanas.
1
 Porém, no que se 

refere a este ponto, é preciso que não seja subestimada a amplitude da repressão política 

que se abateu sobre o Brasil. Além dos membros do governo constitucional deposto e das 

forças de esquerda, foram atingidos também vastos segmentos da sociedade civil e até 

mesmo membros da forças armadas. 

Ao longo dos vinte e um anos de autoritarismo, um número significativo de 

indivíduos foi vítima da perseguição policial-militar, através da destituição de seus direitos 

políticos, demissões ou aposentadorias compulsórias, exílio, prisões, torturas e até 

assassinatos.
2
 

Simultaneamente à marginalização de várias correntes de opinião e conseqüentes 

prejuízos imputados ao país nos campos político, econômico, cultural e científico, surgiram 

desde os primeiros anos do regime manifestações em prol da redemocratização do país. 

                                                           
1
 SOARES, Gláucio Ary Dillon. "O golpe de 64". In: SOARES, Gláucio Ary Dillon & D'ARAÚJO, Maria 

Celina (orgs.) 21 anos de regime militar: balanços e perspectivas. Rio de Janeiro: Editora da Fundação 

Getúlio Vargas, 1994, p. 14. 
2
 Cf. GORENDER, Jacob. Combate nas trevas. São Paulo: Ática, 1987. 
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Tais reivindicações acentuaram-se progressivamente ao descontentamento público de 

integrantes das Forças Armadas, e às crises verificadas no seio da coligação civil-militar 

que dera sustentação ao movimento de deposição do presidente Goulart.
3
 

No seio das reivindicações em prol da recondução do país à observância da ordem 

constitucional, uma das principais bandeiras levantadas pela resistência democrática 

durante o processo de abertura foi a da anistia política a todos aqueles que foram punidos 

de alguma forma pelo governo instaurado em 1964.   

Num contexto de busca pela criação de canais de participação alternativos aos meios 

da política formal, ainda bastante asfixiados pelo autoritarismo, a chamada Campanha da 

Anistia mobilizou diferentes setores da sociedade a partir de meados da década de 1970. 

Vale ressaltar que tal revigoramento da sociedade civil apresentou forte relação com 

a atmosfera de otimismo quanto à liberalização do sistema político criada com a ascensão 

do general Ernesto Geisel à chefia do país, em 1974. Após um longo período de restrições 

políticas, sobretudo durante o ciclo repressivo de 1968-1973, o novo governo acenou com 

a possibilidade de promover um distensão lenta, gradual e controlada. De imediato 

propiciou um ambiente mais favorável ao desenvolvimento das campanhas eleitorais e o 

amplo acesso de todos os candidatos à propaganda pela rede nacional de televisão.
4
 Não 

obstante as intervenções de engenharia institucional do governo, e as freqüentes reações da 

chamada linha dura, o processo de abertura então deflagrado teve um efeito bastante 

significativo no que se refere ao redespertar da sociedade civil. 

A partir de então as manifestações de oposição ao regime se multiplicaram. Ao lado 

                                                           
3
 Segundo STEPAN, Alfred. Os militares na política: as mudanças de padrões na vida brasileira. Rio de 

Janeiro: Artenova, 1975, tais conflitos são decorrentes do abandono do tradicional padrão moderador de 

relações entre civis e militares em 1964, quando então as Forças Armadas assumem diretamente as funções 

de governo, sem a intenção de restituí-las imediatamente às elites civis. 
4
 Acerca das mudanças implementadas pelo governo Geisel no tocante à regulamentação do uso dos meios de 

comunicação nas campanhas eleitorais e conseqüentes repercussões no resultado do pleito de 1974, ver 

DUARTE, Celina Rabello. "A Lei Falcão: antecedentes e impacto". In: LAMOUNIER, Bolivar (org.). Voto 

de desconfiança: eleições e mudanças políticas no Brasil, 1974-1979. Petrópolis, Vozes, 1980. 
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de entidades como a OAB (Organização dos Advogados do Brasil), a ABI (Associação 

Brasileira de Imprensa) e a Igreja – notadamente a Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil, os movimentos estudantil, popular e operário procuraram alargar o caminho para a 

abertura, expressando uma crescente opinião pública favorável à saída dos militares do 

poder. Por outro lado, denotaram a crescente demanda em torno de uma pluralidade de 

interesses e reivindicações específicas, além da emergência de novas formas de 

participação dos vários segmentos da sociedade. 

Numa perspectiva mais ampla, as manifestações oposicionistas relacionavam-se com 

a luta por princípios políticos: o fim da censura, das cassações, da legislação de exceção, e 

das violações dos direitos humanos, e em favor da convocação de uma Assembléia 

Nacional Constituinte, do sufrágio direto para a escolha do presidente da República e da 

anistia aos apenados pelo governo.  

Neste contexto a mobilização em prol da anistia tomou vulto, chegando a receber 

apoio de organismos internacionais e de comitês pró-anistia que se formaram em países 

europeus. 

Assim, a primeira organização social essencialmente voltada para sua defesa surgiu 

em 1975, formada por mulheres que tiveram familiares seus atingidos pelos atos de 

exceção do regime militar
5
. Trata-se do Movimento Feminino pela Anistia, inicialmente 

um grupo de seis mulheres de São Paulo, sob a liderança da advogada Therezinha Zerbini, 

dedicado ao  

“esclarecimento e conscientização da sociedade sobre o significado da Anistia e seu 

papel e importância como garantia e conquista de “direitos humanos” e como 

primeiro passo para a constituição do estado democrático de direito no país”.
6
 

                                                           
5
 DEL PORTO, Fabíola Brigante. A luta pela anistia no regime militar brasileiro: a constituição da 

sociedade civil no país e a construção da cidadania. Dissertação de Mestrado. Campinas, SP: Unicamp, 

2002, p. 85, ressalta que “muitas mulheres haviam sido elas próprias vítimas da repressão política”, 

questionando a idéia consagrada em diversos autores de que o MFPA teria sido criado essencialmente por 

esposas dos apenados pelo regime. 
6
 Ibid. , p. 84. 
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No ano de 1977 uma série de manifestações estudantis assumiram o caráter de 

movimento pró-anistia, dando origem aos “Dias Nacionais de Protesto e Luta pela Anistia” 

e aos “Comitês Primeiro de Maio pela Anistia”, que se generalizaram por todo o país, 

contando com a participação de jornalistas, artistas, advogados, religiosos e diversas 

entidades. 

Em 1978 o movimento atingiu seu ponto máximo, quando então foi formado, no Rio 

de Janeiro, o Comitê Brasileiro pela Anistia (CBA). Lançado publicamente pelo general 

cassado e ex-ministro do Supremo Tribunal Militar (STM), Peri Bevilácqua, o CBA 

ganhou enorme repercussão, dando início ao surgimento de várias entidades semelhantes 

por todo o Brasil.
7
 

Por fim, em meio a tal efervescência social foi promulgada a Lei de Anistia (Lei 

n º 6.683, de 28 de agosto de 1979), saindo vitoriosa a proposta governamental, duramente 

criticada por conter, dentre outros pontos, o perdão incondicional aos integrantes do 

aparelho repressivo, aos quais atribuía-se a responsabilidade por uma série de atentados 

contra os direitos humanos.  

Embora a chamada Campanha da Anistia, compreendida como toda esta mobilização 

promovida na segunda metade da década de 1970 por vários setores sociais, organizações 

criadas especificamente para a defesa da anistia e instituições diversas, tenha contribuído 

para dar àquela bandeira uma maior projeção social, a questão da anistia foi colocada na 

agenda política do país desde os primeiros anos do regime militar.  

O escritor Alceu Amoroso Lima, por exemplo, defendeu a anistia “para que os 

'ideais' que levaram as Forças Armadas e alguns civis a derrubarem o governo então 

                                                           
7
 MARTINS, Roberto Ribeiro. Anistia: um balanço. Encontros com a Civilização Brasileira. Rio de Janeiro, 

nº 8, pp. 187-207, fev. 1979. 
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vigente pudessem ser levados avante.”
8
 Por seu turno, o jornalista Carlos Heitor Cony 

reivindicou que o Congresso votasse a anistia, “baseado na falta de processos regulares, na 

falta de critérios e, principalmente, na falta de provas”
9
 por parte do governo. Das fileiras 

das Forças Armadas o general Pery Bevilácqua, que havia sido comandante do III Exército 

e Chefe do Estado-Maior no momento em que Jango foi deposto, reforçou a demanda ao 

lado do general Olímpio Mourão Filho, ativista revolucionário de primeira hora.
10

  

Por outro lado, tendo sido reivindicada por importantes lideranças civis insatisfeitas 

com as orientações políticas adotadas durante o pós-1964, sobretudo no que tange à 

progressiva diminuição das atribuições do Legislativo, a demanda pela anistia também foi 

encaminhada a partir das estruturas políticas formais ao longo de toda a vigência do regime 

militar. Além de sua inclusão junto às demandas da Frente Ampla
11

 e de sua presença no 

conjunto de propostas defendidas pelo MDB
12

, que aos poucos se transformou no 

desaguadouro das mais variadas insatisfações contra o regime
13

, a questão da anistia esteve 

incluída também na pauta do Congresso Nacional desde o ano de 1964, tendo sido objeto 

de intensos debates e propostas de projeto de lei.
14

  

Neste sentido, a manutenção "do sistema formal representativo e parlamentar"
15

 

aparece como outra marca distintiva do regime militar brasileiro. Não obstante as 

freqüentes violações, verificou-se a permanência de atividades político-partidárias, a 

                                                           
8
 Depoimento do Caderno Anistia, p. 16. 

9
 Anistia, in: Revista Civilização Brasileira, nº 1, março de 1965, p. 22. 

10
 Ibid. 

11
 Movimento político lançado oficialmente em outubro de 1966 e que defendia a redemocratização do país 

por meio de eleições livres e diretas, a reforma institucional e a retomada do desenvolvimento econômico, 

tendo à frente Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek e João Goulart, além de seus correligionários. CD-ROM 

Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro Pós-1930. Rio de Janeiro: FGV/CPDOC, 2000. 
12

 Ver KINZO, Maria d’Alva Gil. Oposição e autoritarismo, gênese e trajetória do MDB: 1966-1979. São 

Paulo: Vértice, Editora Revista dos Tribunais, 1988; e MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Partido e Sociedade: a 

trajetória do MDB. Ouro Preto: UFOP, 1997. 
13

 DINIZ, Eli. A transição política no Brasil: uma reavaliação da dinâmica da abertura. Dados – Revista de 

Ciências Sociais, vol. 28, nº 3, pp. 329-346, 1985. 
14

 De acordo com informações disponibilizadas na site da Câmara Federal, foram apresentados naquela Casa, 

no período compreendido entre 1966 e 1979, quinze projetos relativos a anistia para crimes políticos.  
15

 SOARES, Gláucio Ary Dillon & D'ARAÚJO, Maria Celina. Op. cit., p. 5. 
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rotatividade do Executivo, a realização de eleições legislativas, a observância de vários 

formalismos jurídico-constitucionais durante o exercício do poder, e a preservação do 

Legislativo e do Judiciário. 

Não obstante o preâmbulo do Ato Institucional nº 1, editado no dia 9 de abril de 1964 

pelo Comado Supremo da Revolução, apresentasse a afirmativa de que o novo regime não 

havia recebido sua legitimidade do Congresso nem da Carta de 1946, os governos militares 

procuraram legitimar-se a partir de procedimentos eleitorais e do processo legislativo. 

Vencer eleições e garantir a manutenção de apoio parlamentar foram objetivos perseguidos 

constantemente por tais governos. Para tanto promoveram constantes alterações na 

legislação partidário-eleitoral
16

, bem como na composição, nas regras de funcionamento e 

na competência do Legislativo, mediante a perda de mandatos eletivos e a cassação de 

direitos políticos. Somem-se a isso as investidas contra as atribuições do Parlamento no 

que tange à elaboração do orçamento, à formulação de diretrizes pertinentes à segurança 

nacional e à decretação de anistias políticas. 

Assim, o presente trabalho tem por objetivo analisar uma das principais esferas da 

resistência democrática contra o regime militar, trazendo à tona a questão da anistia nos 

domínios do Congresso, durante o período que vai do início do governo de Castelo Branco, 

quando verificaram-se as primeiras articulações parlamentares em torno do assunto, até a 

promulgação da Lei da Anistia, em agosto de 1979, durante o primeiro ano de governo do 

general Figueiredo.  

Indo além do chamado procedimento legislativo, compreendido como "uma 

seqüência juridicamente preordenada de atividades de vários sujeitos na busca de um 

                                                           
16

 FLEISCHER, David. "Manipulações  casuísticas do sistema eleitoral durante o período militar, ou como 

usualmente o feitiço se voltava contra o feiticeiro." In: SOARES, Gláucio Ary Dillon & D'ARAÚJO, Maria 

Celina (orgs.). Op. cit., pp. 154-197. 
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determinado resultado, a formação ou a rejeição da lei"
17

, o presente trabalho enfoca a 

questão da anistia a partir do processo legislativo que lhe é subjacente. Tal processo é 

compreendido como um 

"fenômeno dinâmico da realidade social, que se caracteriza por uma concatenação de 

atos e de fatos não necessariamente disciplinada pelo direito, começando com a 

demanda da lei e terminando com a decisão da lei ou com a rejeição da demanda."
18

  

 

Trata-se então de analisar a questão da anistia a partir da atuação do Congresso, 

inserindo-o no contexto mais amplo do sistema político brasileiro ao longo do referido 

período, de modo a demonstrar que, desde o princípio do regime militar, a referida matéria 

foi posta na agenda política através do Parlamento. Averiguando-se as motivações, as 

estratégias empregadas pelos congressistas para interferir em matéria que passou a ser 

considerada de competência do Executivo, e as conseqüências de tais intervenções, 

pretende-se então situar o lugar do Legislativo no âmbito do movimento pró-anistia.  

 

- Discussão historiográfica e problematização 

Examinando-se as referências acerca da anistia presentes na literatura voltada para a 

experiência político-militar brasileira, detectam-se duas grandes vertentes, que ao dar-nos 

uma visão panorâmica do corrente padrão de abordagem acerca do referido tema, 

sobreleva a pertinência da perspectiva adotada neste trabalho. 

Em primeiro lugar temos as abordagens que, ao enfocarem a questão da anistia nos 

domínios da política parlamentar, restringem-se ao momento de aprovação da Lei nº 6.683, 

apreendida de forma essencialmente desproblematizada. Aqui o Executivo aparece como 

único ator responsável pela condução do projeto aprovado em 28 de agosto de 1979, e o 

Congresso, em contrapartida, como mero ratificador das decisões emanadas daquele poder.   

                                                           
17

 BOBBIO, Norberto; MATTEUCI, Nicola & PASQUINO, Gianfranco (orgs.). Dicionário de Política. 

Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1999,  p. 996. 
18

 Ibid. 
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Neste sentido, temos tão somente a preocupação do governo em tomar para si a 

bandeira da anistia, apresentada como “um poderoso tônico na atmosfera política, dando 

imediato reforço à popularidade do presidente”
19

, e ao mesmo tempo “desarticulando um 

amplo movimento social que se mobilizara em torno da questão da anistia aos presos por 

motivo de opinião.”
20

 Relacionando-se a tais idéias, apresenta-se ainda a tese de que a 

proposta de anistia que saiu vitoriosa no Congresso “atendia aos propósitos do governo de 

permitir o retorno ao Brasil de antigos líderes políticos visando implodir a frente 

oposicionista...”
21

 Ou seja, vincula-se a promulgação da lei da anistia unicamente ao 

esforço do governo de fragmentar a ampla frente oposicionista aglutinada em torno da 

legenda do MDB, cujo corolário foi a reformulação partidária levada a cabo em dezembro 

de 1979, declaradamente voltada para a ampliação do leque de composições junto às novas 

legendas. 

Por sua vez, temos a vertente que prioriza toda a mobilização social ocorrida em 

favor da anistia, envolvendo organizações específicas e amplos segmentos da sociedade 

civil empenhados na restauração das liberdades democráticas. Embora seja majoritária, 

aborda a Campanha da Anistia a partir de um enfoque ora marcadamente generalizante, 

enquanto apêndice do já referido contexto de liberalização verificado a partir de 1974, ora 

essencialmente heróico, como conquista dos movimentos sociais. 

Embora seja recorrente a sua referência em obras gerais sobre o regime militar-

autoritário brasileiro, a questão da anistia política é um tema ainda subexplorado, tendo 

sido tratado de maneira específica em apenas três trabalhos de maior fôlego. Um deles é 

oriundo da ciência política, estando voltado para a análise do quadro discursivo produzido 

pelos movimentos de anistia, de modo a verificar os significados da luta apresentados pelos 

                                                           
19

 SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Castelo a Tancredo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p. 424. 
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militantes.
22

 Enfocando especificamente as relações entre os movimentos de anistia e os 

movimentos de mulheres consubstanciadas no Movimento Feminino pela Anistia (MFPA), 

a autora procura demonstrar a capacidade agregadora da luta pela anistia. Ao interagir com 

diversos movimentos sócio-profissionais, portadores de demandas bastante heterogêneas, 

através da reivindicação de um conjunto de direitos civis, políticos e sociais, a anistia 

ocupou um lugar central na resistência ao autoritarismo e na rearticulação da sociedade 

civil verificados no Brasil da segunda metade da década de 1970. 

O segundo é um trabalho de caráter histórico que procura enfatizar a heterogeneidade 

da frente de luta criada em favor da anistia no que tange às propostas e às estratégias de 

atuação. Neste sentido, defende que,  

“contrariamente ao CBA, que definiu reivindicação pela anistia aliada à apuração e 

julgamento dos casos de tortura e perseguição política, o MFPA não citava tais 

questões em sua plataforma, priorizando o aspecto de pacificação e esquecimento na 

decretação do anistiamento político.”
23

  

 

Vale ressaltar que em ambos os trabalhos é evidente a opção pela investigação da 

anistia durante a abertura política iniciada na segunda metade da década de 1970, 

enfocando a mobilização verificada em seu favor no seio da sociedade civil.  

Diferentemente desta opção, a terceira dissertação debruça-se sobre este tema 

enfocando três momentos do processo político subjacente às vicissitudes da legislação 

federal acerca da anistia: a lei 6.683 (a Lei da Anistia propriamente dita), a lei 9.140 (Lei 

dos Desaparecidos) e a polêmica lei 10.559, referente às indenizações aos anistiados.
24

 

De acordo com Alfred Stepan, os estudiosos dedicados ao período em questão 

privilegiaram em suas análises os novos movimentos sociais que emergiram, representando 

                                                           
22
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23

 CIAMBARELLA, Alessandra. “Anistia ampla, geral e irrestrita”: a campanha pela anistia política no 

Brasil (1977-1979). Dissertação de Mestrado. Niterói, RJ: Universidade Federal Fluminense, 2002. 
24

 MEZAROBBA, Glenda. Um acerto de contas com o futuro: a anistia e suas conseqüências - um estudo do 

caso brasileiro. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2003. 



10 

 

um desafio ao regime, como o novo sindicalismo, as associações de bairro, os movimentos 

de mulheres, além da atuação de instituições importantes como a Igreja, a OAB e a ABI. 

Esta opção teria provocado “alguns problemas conceituais e analíticos com a literatura que 

se produziu sobre o processo de democratização, fortemente centrada na sociedade civil.”
25

 

Ao lado da concepção monolítica acerca do Estado, que desconsidera as contradições 

vigentes em seu seio, o referido padrão de análise descuida ainda da esfera político-

parlamentar e das complexas relações estabelecidas entre os diferentes segmentos da 

sociedade civil. Vale ressaltar que a partir deste padrão de abordagem os militares são 

vistos como onipotentes, na medida em que pressupõem a ausência de quaisquer tipos de 

constrangimentos provenientes de outros atores envolvidos no processo político. 

 

- Corpus documental e opções teórico-metodológicas 

Para que uma pesquisa se torne viável e se materialize numa obra coerente, é preciso 

que se façam escolhas, quase sempre difíceis. Neste sentido, após a apresentação da 

delimitação temporal adotada e dos objetivos almejados, faz-se igualmente necessário tecer 

algumas considerações sobre as opções metodológicas empregadas. 

Não obstante o  recorrente desejo de ampliar nosso corpus documental ad infinitum, 

a necessidade de se alcançar a coerência em relação aos objetivos propostos tornou 

imperiosa sua circunscrição aos quinze projetos referentes à anistia política e às 

justificações apresentadas pelos seus autores no âmbito do Congresso Nacional. 

Afastando-se quaisquer pretensões quantitativas, optou-se por dar uma abordagem 

eminentemente qualitativa, valorizando-se seu conteúdo, suas especificidades, 

idiossincrasias e silêncios, de modo a apreender as motivações envolvidas nas iniciativas 

parlamentares e os argumentos empregados na tentativa de mobilizar o apoio necessário 

                                                           
25
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para sua aprovação. De maneira suplementar, foram utilizadas reportagens de alguns dos 

jornais de maior circulação no país, a fim de recuperar através do noticiário informações 

que, somadas ao conteúdo da documentação oficial, permitiu o mapeamento das forças 

políticas envolvidas no debate em torno da anistia, resgatando-se ainda a "atmosfera" 

vivida e as diferentes perspectivas vislumbradas pelos atores envolvidos. 

Segundo Forget, a linguagem política pode ser encontrada em diversos níveis da vida 

social, apresentando-se sob a forma oral ou escrita, sendo difundida por intermédio de 

notícias, comentários publicados em jornais, entrevistas e também discursos. 

Independentemente do canal pelo qual é propagada, a linguagem política sempre revela "a 

posição do indivíduo que fala em nome de um grupo, de um partido ou de uma opção 

metodológica."
26

 Mediante a análise de um discurso obtém-se "a definição do exercício do 

poder tal como é encarada pelos atores políticos e também a definição da imagem que 

fazem de si mesmos, que pretendem manter ou restaurar, sem esquecer a imagem negativa 

dos concorrentes que os políticos tentam constantemente projetar sobre o cenário 

político."
27

 

Tomando como referência as concepções de Bourdieu acerca da noção de campo 

político, "entendido ao mesmo tempo como campo de forças e como campo das lutas que 

têm em vista transformar a relação de forças que confere a este campo a sua estrutura em 

dado momento"
28

, vale ressaltar que a prática discursiva constitui uma importante 

ferramenta para a prática das disputas políticas. Isto porque a produção da linguagem 

exerce papel fundamental nos processos de dominação. 

 

 

                                                           
26

 FORGET, Danielle. Conquistas e resistências do poder (1964-1984): a emergência de um discurso 

democrático no Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1994, p. 15. 
27

 Ibid., p. 29. 
28

 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. pp. 163-164. 
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Segundo Prost,  

"para os atores individuais ou coletivos da história, os textos que eles produzem não 

são apenas meios de dizer seus atos ou posições; os textos são, neles mesmos, atos e 

posições. Dizer é fazer."
29

 

 

Corroborando este aspecto, Foucault aponta para o fato de que "o discurso - como a 

psicanálise mostrou - não é simplesmente aquilo que manifesta (ou oculta) o desejo; é, 

também, aquilo que é o objeto do desejo; e visto que - isto a história não cessa de nos 

ensinar - o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de 

dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos 

apoderar."
30

  

Tais considerações tornam-se ainda mais pertinentes quando consideramos que o 

presente trabalho deteve-se em um contexto marcado por um processo de progressivo 

fechamento do sistema político. Desse modo, os atores que viam sua sobrevivência 

ameaçada lutavam pela reconquista do poder mediante a deslegitimação do regime. Para 

tanto forçaram os estreitos limites impostos pelos seus dirigentes mediante a antecipação 

de um debate cuja colocação na agenda pública do país seria rejeitada pelos militares até o 

final do governo Geisel. 

   Isto posto, apresenta-se uma breve exposição dos capítulos formadores desta 

dissertação. Abarcando o período de governo do general Castelo Branco (1964-1967), o 

primeiro capítulo inicia-se com o debate em torno da anistia aos envolvidos na Revolta dos 

Sargentos, ocorrida em Brasília, em setembro de 1963, no rastro das crises político-

militares que culminaram com a deposição do presidente João Goulart. Abordando-se 

especificamente as idéias mobilizadas naquele debate, procura-se expor os princípios 

norteadores da conduta dos novos detentores do poder em seu empenho de promover a 

                                                           
29

 PROST, Antoine. "As palavras". In: REMOND, René. Por uma história política. Rio de Janeiro: Editora 

UFRJ, 1996, p. 317. 
30
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constante reengenharia institucional do regime. Ao lado da busca pela legitimação da novo 

ordenamento jurídico através do processo legislativo, são explicitadas as primeiras 

tentativas de reposicionamento do Congresso no sistema político. Neste sentido, além da 

discussão em torno da efetiva aplicação do Decreto Legislativo 18/61, última grande 

anistia concedida até então no país, são apresentadas as primeiras iniciativas parlamentares 

em prol dos apenados pelo regime. A Carta de 1967 e a redução da competência do 

Legislativo em relação à concessão de anistia aparecem como reação do governo a tais 

movimentações parlamentares. 

O segundo capítulo tem como eixo o esforço de recomposição política da elite civil 

durante o governo Costa e Silva (1967-1969), a partir da emergência dos movimentos 

sociais de oposição e do revigoramento da atuação parlamentar, enfatizando-se o 

lançamento da tese da revisão das cassações e a deflagração do movimento pró-anistia. A 

contenção de tal campanha é analisada em sintonia com o fechamento do sistema político,  

e a conseqüente implantação de um novo arcabouço jurídico, ainda mais restritivo em 

relação à concessão da anistia, expresso na Emenda Constitucional nº 1, de outubro de 

1969.  

Por fim, no terceiro capítulo a anistia é situada no processo de liberalização 

verificado durante o governo Geisel (1974-1978),  a partir das reivindicações em torno dos 

direitos humanos levadas a cabo por diferentes atores que emergiram no âmbito da 

sociedade civil. Contando a partir de então com a marcante presença de organizações 

sociais especificamente criadas em favor da referida questão, o Congresso é destacado 

como palco das discussões em torno de mudanças constitucionais relativas à revisão 

judicial das punições e à eliminação do caráter perpétuo das mesmas. Finalizando esta 

parte, são discutidas as medidas governamentais que facilitaram o retorno dos proscritos, 

contidas na  Emenda Constitucional nº 11, e a promulgação da lei de Anistia no início do 
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governo Figueiredo (1979-1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 - O governo Castelo Branco e as primeiras propostas 
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de anistia (1964-1967) 
 

 

1.1 - Revolta dos sargentos e anistia na agenda parlamentar de 1964 

 " (...) Creio que a anistia atingirá melhor às suas finalidades, estará melhor 

harmonizada com os próprios sentimentos que a inspiram neste momento, se ela fôr ampla, 

generosa, pletórica, atlântica, que a todos abranja sem discriminação de espécie alguma 

(...)."
31

 

 

O discurso supracitado, proferido pelo deputado Doutel de Andrade, líder do 

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), uma das principais correntes político-partidárias que 

ocuparam o cenário nacional no período histórico que se seguiu à queda do Estado Novo 

(1937-1945), nos remete à sessão ordinária realizada na Câmara dos Deputados, no dia 31 

de março de 1964. Naquela ocasião esteve em debate o projeto do deputado Pereira Nunes 

(PSP-RJ), que propunha anistia aos militares e civis participantes dos acontecimentos que 

se desenrolaram em Brasília no dia 12 de setembro de 1963.
32

 

Mais conhecido como revolta dos sargentos, o referido episódio teve como 

principais protagonistas oficiais subalternos da Aeronáutica e da Marinha em protesto 

contra a negativa judicial de conceder aos praças o direito de exercer funções legislativas. 

Após ocuparem por doze horas centros estratégicos na capital federal e capturarem alguns 

oficiais, um juiz do Supremo Tribunal e o presidente em exercício da Câmara dos 

Deputados, os rebeldes foram controlados.
33

 

 A principal fonte de descontentamento junto a estes militares, como já foi dito, 

residia na negação de direitos políticos: era-lhes vedado o direito de voto, e, 
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33
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conseqüentemente, o direito de se candidatar a cargos eletivos.
34

 Vale ressaltar que esta 

questão passou a ser debatida por grupos civis de direita e de esquerda, que pretendiam 

ampliar sua base de apoio no interior das Forças Armadas. 

 Naquela mesma sessão, os deputados Martins Rodrigues e Ewaldo Pinto, 

representantes, respectivamente, do Partido Social Democrático (PSD) e do Movimento 

Trabalhista Renovador (MTR), também se manifestaram a favor da anistia, enquanto 

medida capaz de "restabelecer o clima de paz, de concórdia e de harmonia para o progresso 

e para a tranqüilidade da Nação brasileira."
35

 

Para além das especulações em torno da infiltração de agentes do serviço secreto 

das Forças Armadas, que teriam insuflado a sedição com o objetivo de polarizar a alta 

oficialidade contra o governo Goulart
36

, o fato é que transformações de caráter estrutural e 

político, verificadas entre o final da década de 1950 e início da de 1960, conduziram os 

sargentos a um novo status dentro da estrutura militar. Passaram a constituir um grupo 

socialmente distinto e bastante poderoso, no âmbito das Forças Armadas e no cenário 

político nacional. A primeira demonstração de independência ocorreu em agosto de 1961, 

quando sargentos e soldados, contrariamente às determinações dos ministros militares, 

ocuparam pontos estratégicos em várias bases aéreas a fim de impedir qualquer ação contra 

as forças favoráveis a Goulart. 

 É importante destacar que a rebelião dos sargentos apresentou-se como um fato 

profundamente perturbador para a alta oficialidade, inserindo-se numa seqüência de 

acontecimentos similares que culminaram afinal no motim naval ocorrido no Rio de 

Janeiro uma semana antes do golpe. O episódio foi tolerado por João Goulart, que 

concedeu anistia aos amotinados. 

                                                           
34
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A potencialização da crença de que nenhum grupo político tinha competência para 

governar o país, em virtude da extrema fragmentação política e da corrupção na 

administração pública, foi uma das conseqüências daquela escalada de crises. Associada a 

esta idéia, verificou-se ainda a preocupação diante do desenvolvimento de novas ideologias 

no rastro da revolução cubana, o repúdio a todo e qualquer estilo de mobilização política, 

sobretudo daqueles grupos historicamente marginalizados, e as tentativas de cooptação dos 

oficiais subalternos por parte de setores de esquerda. Tais elementos se apresentaram como 

ingredientes para um temor institucional progressivamente generalizado no seio da alta 

oficialidade. Tais receios ecoaram no âmbito do Congresso, através de suas forças mais 

conservadoras, que enfatizaram em suas falas o imperativo de se preservar a integridade 

das Forças Armadas mediante o respeito à disciplina, à hierarquia e à cadeia de comando.
37

 

Falando em nome dos democrata-cristãos, o deputado Juarez Távora, embora tenha 

esboçado seu apoio pessoal à concessão da anistia aos sargentos que se rebelaram em 

Brasília, enfatizou o desejo de seus correligionários de que fossem reencontrados "os 

caminhos da disciplina, da hierarquia e da ordem"
38

 no seio das Forças Armadas. Indo ao 

encontro desta tese, o udenista Adauto Lúcio Cardoso circunscreveu sua defesa aos 

participantes militares do movimento, "vítimas inocentes das pregações subversivas"
39

, 

negando-se, porém, a estender o benefício aos civis, "que agiram contra a disciplina, contra 

a ordem, contra a paz pública e que ainda continuam agindo, manipulando, arquitetando e 

conspirando contra aquilo que mais pregamos, o sistema constitucional deste País."
40

  

Por último, subindo ainda mais o tom do discurso, o deputado Abel Rafael tornou 

pública a repulsa do Partido de Representação Popular (PRP) em relação a qualquer 
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proposta de caráter anistiante. Defendendo a restauração da disciplina e a punição de todos 

os envolvidos na sublevação, respondeu aos que queriam o perdão dos militares 

remetendo-se às supostas palavras de um ministro da Guerra, "que queria mandar pendurar 

o quadro do esquartejamento de Tiradentes em todos os quartéis, a fim de que os militares 

aprendessem que o militar que faz revolução com paisana acaba esquartejado."
41

  

 Vale ressaltar que um dos principais alvos do esforço de repressão imediatamente 

desferido contra os potenciais focos de oposição ao regime foi justamente o setor militar, 

sobretudo o pessoal associado ao governo anterior, a fim de garantir a predominância dos 

pontos de vista da oficialidade que ascendeu ao poder. Através da criação de uma malha de 

vigilância, dos expurgos e da implementação de mecanismos intimidatórios destinados a 

limitar a participação política e a reforçar os padrões hierárquicos das Forças Armadas, os 

sargentos e os marinheiros também mereceram atenção especial, justamente pelas 

anteriores insubordinações.
42

   

 As discussões verificadas na esfera parlamentar em torno da anistia aos 

participantes dos acontecimentos que se desenrolaram em Brasília no dia 12 de setembro 

de 1963 ocorreram no mesmo dia em que o general Olímpio Mourão Filho e o coronel 

Dióscoro Vale marcharam, respectivamente, em direção ao Rio de Janeiro e à Brasília, 

deflagrando a chamada Operação Popeye
43

, cujo desfecho inaugurou uma nova fase na 

história política do Brasil. Para além da coincidência cronológica, é mister pontuar que o 

referido debate nos conduz a questões que assumiram um papel fundamental não somente 

no desenrolar do processo que culminou na deposição de Goulart, mas que estiveram 

presentes também no constante, pródigo e complexo exercício de rearranjo das estruturas 

de poder, inaugurado com o governo Castelo Branco (1964-1967).  

                                                           
41
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Nas palavras da cientista política Glenda Lorena Mezarobba:  

           "(...) durante o regime militar brasileiro o esforço em prol da anistia esteve sempre 

associado à luta pela retomada da democracia, pela volta do estado de direito e pelo 

reconhecimento e respeito aos direitos humanos."
44

 

 

Estas três grandes bandeiras, essência das demandas promovidas pelas forças de 

oposição ao regime, encamparam uma série de temáticas mais específicas. Dentre elas 

seguramente assumiram uma função fortemente mobilizadora a necessidade de garantir a 

própria sobrevivência no interior do sistema político, bem como as disputas entre os 

poderes da República no que tange à condução do processo decisório.   

Caracterizado pelo desrespeito a princípios jurídicos fundamentais, pela margem de 

arbítrio de que dispunham as autoridades policiais, e pelos conflitos entre o Executivo e o 

Legislativo,  

"a reorganização da estrutura de poder ocorrida em 1964 no Brasil e que resultou na 

ascensão de elementos ligados às Forças Armadas aos postos-chave do governo, 

(deu) início a um período em que se verific(ou) uma ênfase crescente nos 

problemas relacionados com a segurança nacional. Conceito de caráter 

extremamente abrangente e, ao mesmo tempo, difuso, foi com base nele que se 

procurou em parte justificar a iniciativa das Forças Armadas e, paralelamente, 

legitimar as alterações que se processaram na ordem legal."
45

 

 

 Constituído para combater a subversão proveniente da esquerda e promover o 

restabelecimento da "ordem" no país, o regime iniciado em 1964 não economizou no 

emprego de instrumentos excepcionais voltados para a realização de expurgos nos mais 

variados cenários da vida pública do país. Em nome da segurança nacional, voltando-se 

para o combate ao "inimigo interno" e para a vigilância das "fronteiras ideológicas"
46

, os 

opositores foram alvo de várias formas de penalidades. Entre as penas adotadas com mais 

freqüência estava o exílio, subdividido na modalidades de confinamento, banimento ou 
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mesmo asilo e refúgio, a prisão, a demissão ou a perda de mandato sindical, a perda de 

vaga em escola pública, a expulsão em escola particular, a suspensão dos direitos políticos, 

e a perda de mandato político ou de cargo público. Havia também a pena de morte, 

estabelecida pelo Ato Institucional de nº 14
47

, apesar de nunca ter sido oficialmente 

utilizada. E por último, embora não pudesse ser considerada punição do ponto de vista 

formal, na prática a inclusão dos nomes de opositores do regime junto aos arquivos dos 

órgãos da repressão funcionava como tal.
48

  

 Freqüentemente inspirada em razões de Estado e adotada como medida de caráter 

político após motins, revoluções, insurreições e guerras civis, a anistia é definida por 

Evandro Lins e Silva como "o esquecimento do fato ou fatos que trouxeram a perturbação 

da ordem vigente, é o oblívio, é apagar da lembrança o acontecimento violador da lei 

penal."
49

  

Deitando raízes profundas junto à tradição política ocidental, que remontam à Grécia 

Antiga
50

, a anistia tradicionalmente foi acompanhada de intensa polêmica, seja quanto à 

sua propriedade, seja quanto ao momento de ser adotada. Em "Do espírito das leis", 

Montesquieu considerava a anistia um instrumento oportuno e politicamente eficaz. 

Defendendo que "esse poder que o Príncipe tem de perdoar, executado com sabedoria, 

pode ter efeitos admiráveis,"
51

 não se posicionou, contudo, de maneira clara, sobre quando 

se deve anistiar alguém: "é uma coisa que é melhor sentir do que prescrever."
52

 Depois de 

dar a entender que era contrário à freqüência na concessão do benefício, Rousseau também  
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colocou-se de forma imprecisa em relação ao tema: "os constantes perdões anunciam que 

logo os delitos se tornarão impunes e mais freqüentes. Mas sinto que meu coração 

estremece, que minha pena se detém(...)."
53

  

Por seu turno, o jurista italiano Cesare Beccaria rejeitava veementemente a anistia, 

por supostamente nutrir nos homens a esperança da impunidade: "a clemência (...) deveria 

permanecer excluída de uma legislação perfeita onde as penas fossem suaves, e regular e 

ativo fosse o método de julgar."
54

  

Por fim, Alexander Hamilton defendeu a adoção do expediente, alertando para o fato 

de que  

"em época de insurreição ou rebeldia há muitas vezes momentos críticos, nos quais a 

concessão oportuna de um perdão a insurretos ou rebeldes será capaz de restabelecer 

a paz na comunidade. Note-se que esses momentos, uma vez perdidos, nunca mais 

poderão ser explorados."
55

 

 

Não se confundindo com indultos, que destinam-se a crimes comuns, a anistia é 

sempre de caráter coletivo, estendendo-se às penas e aos fatos que as determinaram, como 

se o anistiado jamais tivesse sido condenado. Ou seja, "a anistia traduz por si mesma, pelo 

próprio significado gramatical da palavra que a exprime, o esquecimento."
56

  

Em meio às constantes investidas contra as atribuições do Legislativo, e aos 

freqüentes expurgos promovidos mediante a perda de mandatos eletivos e a suspensão de 

direitos políticos que atingiram diretamente as lideranças civis, é preciso ressaltar que a 

luta pela anistia revestiu-se de um significado muito especial para os parlamentares desde o 

início do regime militar. Diretamente relacionada a interesses específicos da “classe 

política”, tal demanda apresentou-se como estratégia privilegiada de oposição ao regime. 

Isto porque permitiu a articulação de parlamentares em torno da contestação a um dos 
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fundamentos básicos da nova ordem que se pretendia consolidar, o propalado zelo pela 

Segurança Nacional que norteava as ações governamentais acerca da recomposição e 

reestruturação do sistema político, recorrentemente fundamentadas pela via do processo 

legislativo.
57

 

 

1.2 - Reengenharia institucional e esforço de reposicionamento do Congresso no 

sistema político: o debate em torno do Decreto Legislativo 18/61 

 A Junta Militar que assumiu o poder após o movimento de 1964 tornou pública as 

intenções do novo regime de "restaurar a legalidade", revigorar as "instituições 

democráticas ameaçadas", punir os que haviam enriquecido através da corrupção, além de 

"eliminar o perigo da subversão e do comunismo."
58

  

 De acordo com a Carta de 1946 (artigos 66, 88 e 89), somente três situações 

autorizariam o abandono do cargo por um presidente vivo, antes da conclusão do seu 

mandato: renúncia, processo de impeachment movido pelo Congresso, ou afastamento do 

país sem a devida autorização legislativa.  

 Mesmo sem preencher qualquer um destes pré-requisitos constitucionais, na manhã 

do dia 2 de abril de 1964, o Congresso Nacional reuniu-se em sessão extraordinária, sob a 

presidência do senador Auro Moura Andrade, para declarar vaga a presidência da 

República.
59

 

 Apesar de nascer de um ato arbitrário, a Revolução procurou desde o início 
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revestir-se de um aparato legal em todos os seus atos relacionados aos expurgos e aos 

mecanismos de controle que promoveu. Seguindo os preceitos da mais estrita 

constitucionalidade, o segundo passo foi empossar Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara 

dos Deputados, na chefia do governo, cuja incumbência principal seria promover nova 

eleição para o cargo dentro de um período máximo de 30 dias. 

 Editado no dia 9 abril de 1964, o Ato Institucional nº 1
60

 lançou as premissas para a 

mobilização geral das forças repressivas do novo Estado em favor da chamada "operação 

limpeza". Esta foi levada a efeito basicamente nos quadros institucionais dos Inquéritos 

Policial-Militares (IPMs), que "deveriam investigar as atividades de funcionários civis e 

militares, de níveis municipal, estadual e federal, para identificar os que estavam 

comprometidos em atividades subversivas."
61

 Uma mera acusação era o bastante para que 

fosse desencadeada uma série de perseguições que poderiam culminar em prisão e tortura. 

Tivemos então a gênese de um grupo de pressão de oficiais de linha-dura dentro do Estado. 

 Vale ressaltar que após o golpe, o contingente das Forças Armadas foi mobilizado 

em prol de uma vasta campanha de busca e detenção em todo o país, visando 

especialmente líderes estudantis e sindicais, professores, intelectuais, ativistas católicos 

que atuavam junto aos camponeses, e todos aqueles vinculados ao governo anterior e aos 

movimentos sociais. 

 O jurista Carlos Medeiros, responsável pela redação do Ato Institucional, procurou 

ressaltar a importância deste dispositivo para a institucionalização do regime. Neste 

sentido, afirmou que  

"sem ele o movimento civil e militar de março se confundiria com um golpe de 

Estado ou revolta destinada apenas a substituir ou afastar pessoas dos postos de 
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comando e influência no governo"
62

.  

 

Corroborando a tese do jurista, a cientista política Maria Dálva Gil Kinzo salienta 

que um dos fatores que teriam levado os militares a preservarem as instituições 

democrático-representativas foi  

"o tradicional sentimento de repúdio verificado junto à cúpula das Forças Armadas 

brasileiras diante da possibilidade de equiparação da intervenção de 1964 com os 

chamados pronunciamentos que deram origem às ditaduras pessoais nas chamadas 

republiquetas latino-americanas."
63

 

 

Por outro lado, o AI-1 trouxe em seu preâmbulo as justificativas e as intenções do 

novo regime, sobretudo no que se refere à necessidade de se estruturar um novo aparato 

capaz de institucionalizá-lo e legitimá-lo. Neste sentido, afirmava-se que  

"para demonstrar que não pretendemos radicalizar o processo revolucionário, 

decidimos manter a Constituição de 1946, limitando-nos a modificá-la, apenas, na 

parte relativa aos poderes do Presidente da República (...). Para reduzir ainda mais os 

plenos poderes de que se acha investida a revolução vitoriosa, resolvemos, 

igualmente, manter o Congresso Nacional, com as reservas relativas aos  seus  

poderes constantes do presente Ato Institucional."
64

 

 

Ao transferir grande parte dos poderes legislativos para a esfera do Executivo, o Ato 

limitou significativamente os poderes do Congresso Nacional, em virtude das modificações 

impostas em sua estrutura, procedimentos e jurisdição. Neste sentido, foi concedida ao 

presidente da República a prerrogativa de introduzir emendas constitucionais, sendo dado 

ao Congresso o prazo máximo de 30 dias para debatê-las, e a necessidade de apresentar 

maioria absoluta de votos em ambas as Casas para recusá-las. Some-se a isso a criação da 

figura legislativa do decurso de prazo, mediante a qual os projetos apresentados pelo 

Executivo, considerados de caráter urgente, seriam automaticamente aprovados caso o 

Congresso não os recusasse em um prazo de 30 dias. Por fim, além de outorgar ao 

Executivo o poder de decretar estado de sítio e a competência exclusiva em legislação 
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financeira e orçamentária, o AI-1 suspendeu temporariamente as garantias da imunidade 

parlamentar, conferindo àquele poder a autoridade de cassar os mandatos legislativos a 

nível municipal, estadual e federal, bem como a suspensão dos direitos políticos de 

qualquer cidadão por um período de dez anos. 

 Em seu fechamento, o preâmbulo do Ato nº 1 estabelecia ainda que  

"a revolução não procura legitimar-se através do Congresso. Este é que recebe deste 

Ato Institucional, resultante do exercício do Poder Constituinte, inerente a todas as 

revoluções, a sua legitimação."
65

 

 

Ao comentar esta passagem, o cientista político Abdo Baaklini afirma que os 

diversos atos institucionais, emendas constitucionais, leis complementares e decretos-leis 

expedidos pelo regime sinalizam para o fato de que seus dirigentes buscaram legitimá-lo 

através do Parlamento.
66

  

 Esta opção do regime pela legitimação mediante a manutenção do Congresso foi 

ratificada por Roberto Campos, então ministro do planejamento do governo Castelo 

Branco, para quem o Parlamento, ao canalizar para o governo as demandas oriundas da 

sociedade, cumpriria a função de legitimar o processo político.
67

 

Sendo assim,  

"a decisão de manter pelo menos a aparência de que pretendiam participar do jogo 

político de acordo com as normas legais e constitucionais, forçou-os a preocupar-se 

com a manutenção de apoio dentro do Congresso."
68

 

 

 Desse modo, os governos militares procuraram participar das eleições do Congresso 

e vencê-las, pois eram os seus membros que teriam a incumbência de ratificar a escolha do 

presidente, bem como os projetos de lei do Executivo, os decretos-leis, as emendas 

constitucionais e outras medidas promulgadas pelo regime. 
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Vale ressaltar que a cassação de mandatos e a suspensão dos direitos políticos se 

constituíram em importantes instrumentos de controle sobre a representação política no 

Congresso.
69

 Destinavam-se simultaneamente à neutralização das tentativas de resistência 

à implementação de uma nova estrutura poder, e à formação de uma base de apoio político 

no âmbito do  Legislativo. 

Mudanças estruturais foram promovidas com o intuito de atingir a forma como o 

Congresso organizava-se para desempenhar suas atividades. Tais modificações afetaram as 

prerrogativas e o mandato dos membros da Mesa Diretora, incluindo o presidente de cada 

Casa e ainda o mandato dos presidentes das comissões permanentes. Sob a justificativa de 

democratizar e despolitizar os procedimentos no Congresso, os mandatos foram limitados a 

períodos de dois anos, não renováveis. Dando continuidade a uma prática anterior, os 

membros das Mesas, especialmente os presidentes, foram colocados no controle de todos 

os recursos humanos e financeiros internos das duas Casas, e esperava-se que estes se 

conduzissem de maneira não partidária. Em contrapartida, os líderes partidários foram 

afastados do controle sobre os recursos de que necessitavam para a condução do debate 

legislativo.  

Ao procurar imprimir maior agilidade ao processo legislativo, toda esta 

reestruturação teve como efeito direto "impedir o desenvolvimento de uma liderança forte, 

estável e independente no Congresso"
70

, de modo a inviabilizar o debate, a discussão e a 

participação ativa do Legislativo nas questões substantivas do país.  

 De acordo com Lúcia Klein,  

    "as alterações verificadas no sistema político brasileiro a partir de 1964 revela(ram), 

desde o início, a existência de uma preocupação no sentido de se manter as 

instituições políticas herdadas do regime anterior, embora se processando 
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modificações significativas nas funções por elas desempenhadas e no grau de poder 

concentrado por cada uma delas."
71

 

 

 Modificações substanciais na estrutura de poder normalmente são processadas sem 

que a forma de dominação típica da estrutura anterior se altere, na medida em que tal 

preservação constitui-se em importante mecanismo de legitimação.  

Referindo-se ao regime implantado a partir de 1964, Adriano Moreira aponta para 

este aspecto ao afirmar que promoveu-se um  

"esforço no sentido de salvaguardar a forma das instituições, mantendo-se o 

Parlamento, ainda que alterando a sua composição efetiva; mantendo-se o Supremo 

Tribunal, ainda que modificando o número de juízes de forma a assegurar o respeito 

à nova legalidade."
72

  

 

 A adoção desta estratégia política ficou bastante nítida desde o início da 

"Revolução." Eleito pelo Congresso no dia 11 de abril de 1964, conforme os imperativos 

da legalidade
73

, foi durante o governo do general Castelo Branco que "o compromisso da 

nova estrutura de poder com a forma de dominação que a antecedeu se manifest(ou) como 

um dos traços essenciais do regime."
74

  

Contudo, abriu-se então espaço para que o Congresso, através de seus integrantes 

mais reativos às interferências promovidas pelo Executivo, procurasse tomar parte na 

condução do processo decisório. Neste sentido, vale ressaltar que     

"a dialética entre a sociedade civil e a sociedade política e as relações entre os 

poderes do Estado dificilmente toleram ser constringidas dentro de rígidos 

esquemas jurídicos: as forças políticas e sociais tendem a subordinar o respeito pelo 

modelo normativo à satisfação de exigências específicas e à superação de certas 

situações particulares."
75

 

 

 Ao elaborar um modelo de análise a respeito do comportamento do Legislativo, o 
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cientista político Sérgio Henrique Hudson de Abranches afirma que sempre que este poder 

encontra-se ameaçado, ou entra em conflito com outras instituições, desenvolve-se um 

forte sentimento de lealdade interna para com a instituição, que extrapola as fronteiras 

partidárias. Traduzível pela expressão "espírito de corpo", este sentimento manifesta-se 

sobretudo junto àqueles membros mais identificados com o Parlamento, que o vêem como 

centro de sua carreira política.
76

Vale ressaltar que o referido ambiente de conflito instala-se 

quando o Legislativo tem sua independência ameaçada de maneira aguda, o que 

consubstancia-se através das ameaças sobre as suas tradicionais competências, e das 

violações das prerrogativas de seus membros.   

 Desde o início do regime,  

"a reação do Legislativo...inclu(iu) a consciência da necessidade de redefinir o 

papel do Congresso no sistema político vigente, impondo a sua responsabilidade na 

revisão das regras do jogo e no reparo de excessos praticados contra as lideranças 

civis."
77

 

 

 Neste sentido, em meio às alterações nas regras do jogo político e aos expurgos 

promovidos nos primeiros anos do regime, a questão da anistia política assumiu desde o 

início uma importância fundamental para as tentativas de reposicionamento do Congresso 

no novo sistema político que articulava-se.  

Assim, tivemos já durante o governo Castelo Branco as primeiras iniciativas 

parlamentares em favor da anistia política aos apenados pelo regime, como a do deputado 

Abel Rafael (PRP-MG) , que propôs às lideranças do PTB a elaboração de um projeto que 

anistiasse Leonel Brizola e João Goulart, dois dos principais nomes atingidos pela primeira 

onda de expurgos.
78

  

Evidenciando as ainda profundas ligações entre o sistema político inaugurado com 
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a queda do Estado Novo e a incipiente estrutura de poder progressivamente erigida a partir 

de abril de 1964, verificaram-se também as primeiras discussões acerca da competência do 

Legislativo em torno do assunto. Ao lado dos debates anteriormente referidos a respeito da 

concessão de anistia aos participantes da revolta dos sargentos, também tiveram boa 

repercussão no cenário legislativo as discussões em torno do Decreto Legislativo 18/61
79

, 

de iniciativa do deputado Monsenhor Arruda Câmara (PDC-PE). 

Promulgado pelo Congresso Nacional em dezembro de 1961, o referido dispositivo 

legal apresentou um caráter bastante abrangente no que tange aos tipos de crimes previstos 

e ao período abarcado - desde a anistia geral da Constituinte de 1934 até o Ato Adicional 

de 1961. Concedia anistia a trabalhadores grevistas, servidores civis, militares ou 

autárquicos, desertores, insubmissos ou refratários, estudantes grevistas, jornalistas 

penalizados por cometerem delitos de imprensa e responsáveis por infrações previstas no 

Código Eleitoral. 

 Neste sentido, foram beneficiados os participantes da revolta de Aragarças, levada a 

efeito em 1959 por um grupo de oficiais, oriundos em grande parte da Aeronáutica. 

Reeditando o movimento ocorrido três anos antes em Jacareacanga, este movimento 

procurou mais uma vez depor o governo constituído de Juscelino Kubitscheck (1956-

1960). Todos os participantes reassumiram  normalmente seus postos nas Forças Armadas. 

 Também foram anistiados de maneira  irrestrita os ministros militares que tentaram 

impedir a posse de João Goulart em agosto de 1961: o general Odílio Denys, ministro da 

Guerra, o brigadeiro Grum Moss, ministro da Aeronáutica, e o almirante Sílvio Heck, 

ministro da Marinha.
80

 

 Contudo, o mesmo não se verificou com os integrantes da Intentona Comunista de 
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1935 e os participantes das manifestações ocorridas no início da década de 1950 em torno 

da defesa do monopólio estatal do petróleo, das reivindicações classistas dos militares e da 

participação do Brasil na guerra da Coréia. O efeito anistiante não se estendeu 

efetivamente a muitos dos ex-militares envolvidos nestes episódios, sobretudo por conta do 

parecer expedido pelo procurador geral da República do gabinete parlamentarista presidido 

por Tancredo Neves, Antônio Balbino, declarando a inconstitucionalidade do Decreto 

Legislativo 18/61 em sua maior parte.
81

 Vale ressaltar que o próprio decreto determinava 

que a reversão à ativa estaria condicionada ao parecer favorável dos ministérios 

competentes, o que forçou muitos postulantes a recorrerem à justiça comum a fim de terem 

suas demandas atendidas, em processos que arrastaram-se por alguns anos, posteriormente 

à chegada dos militares ao poder. 

 O tema ressurgiu na arena parlamentar novamente em 1964 a partir das falas do 

próprio autor da iniciativa. Em razão da decisão do STF de declarar a constitucionalidade 

do decreto na íntegra, o deputado Arruda Câmara (PDC-PE) procurou em seus discursos 

enfatizar a competência do Legislativo para a concessão da anistia. 

 Referindo-se ao parecer Balbino, declarou: 

          "Insurgi-me desde o início contra essa resolução. Não podia o Poder Executivo 

invadir as atribuições do Judiciário decretando inconstitucionalidade de lei. 

Sustentei mesmo que pelo artigo 200 a Justiça, o Supremo Tribunal ou os outros 

tribunais só podem decretar a inconstitucionalidade de leis e de atos do poder 

público, não de decretos legislativos, que pertencem à soberania do Congresso, 

porque anistia é um ato de sua exclusiva competência."
82

 

 

 Ao concluir suas apreciações, enfatizou mais uma vez o papel do Congresso no que 

concerne à concessão do diploma legal: 

"Estão, portanto, de parabéns, esta Casa, o Senado Federal, o Poder Legislativo, 

porque o Supremo Tribunal Federal veio proclamar perante a nação e perante 

outros povos, que a anistia é de exclusiva competência do Poder Legislativo, único 
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e soberano juiz sobre sua maior ou menor amplitude, sobre suas maiores ou 

menores extensões, estendendo-se a toda sorte de crimes, até às faltas de serviço e 

às punições disciplinares. Assim, prevalece a tese de que a anistia é impossível de 

revisão judicial e, a fortiori, das incursões mais violentas do Poder Executivo." 
83

 

 

Com a gradativa ampliação da esfera de atribuições do Executivo, promovida na 

esteira da progressiva consolidação de um ordenamento legal derivado de princípios 

relacionados com a segurança nacional, caberia ao Legislativo revestir de legitimidade as 

iniciativas originárias da efetiva sede do poder. Tal atribuição seria supostamente reforçada 

com as modificações promovidas nos quadros institucionais, paralelamente ao empenho do 

governo no sentido de constituir uma base de apoio político no seio da estrutura partidária 

herdada do período anterior.
84

 

Tendo-se em vista as freqüentes medidas de caráter autoritário levadas a efeito pelo 

governo Castelo, para muitos autores o novo regime empenhou-se em manter apenas as 

aparências de uma democracia representativa.”
85

 Desse modo, a preservação das 

instituições representativas é vista unicamente como resultado da determinação dos 

dirigentes militares de manter uma “aparência formal de democracia para encobrir uma 

prática, essencialmente autoritária.”
86

 

Ao identificar uma "propensão dos militares brasileiros para uma legitimidade 

formal", Skidmore afirma que isso teria ocorrido por conta do desejo "de estarem munidos 

de uma justificativa legal para a afirmação de sua autoridade arbitrária."
87

 

Segundo Abdo Baaklini, em virtude das limitações impostas ao funcionamento do 

Congresso Nacional, muitos analistas consideram que “sua existência foi admitida apenas 

como um símbolo do pretenso papel do regime como guardião da Constituição e da ordem 
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democrática contra os inimigos da esquerda”, sendo "caracterizado como um "legislativo 

mínimo"
88

, não atraindo assim maior interesse acadêmico. 

Porém, vale ressaltar que tal peculiaridade impõe-se como uma questão fundamental 

para a compreensão da ordem política verificada a partir de 1964. Isto porque conferiu à 

experiência autoritária brasileira a configuração de um "regime híbrido", cujo "núcleo 

dirigente nascera do 31 de março e fora imposto por ele, mas cujo corpo era 

predominantemente constituído por peças do antigo sistema modificadas e enquadradas 

pelo movimento vitorioso".
89

 Freqüentemente encarados como mera fachada 

democrática
90

, estes "institutos formais acabariam por ter um impacto sobre o sistema 

político e se tornar uma das fontes de instabilidade do governo."
91

 

Isto se deu por conta da "assincronia que permeou o processo de integração dos 

diferentes grupos e instituições políticas às novas regras do jogo. Enquanto o Executivo se 

movia, rapidamente, em direção a um novo modo de organização das relações políticas no 

Brasil, o Legislativo aceitava suas ações de maneira provisória, esperando o momento 

adequado para revigorar seu controle sobre a ordenação institucional do país."
92

  

Por outro lado, além das pressões exercidas pela linha dura em favor de uma postura 

mais autoritária por parte do governo Castelo, é preciso ressaltar que as tentativas de 

implantação deste projeto esbarraram também nos abalos sofridos na base civil de 

sustentação do regime. Isto em razão de seu prolongamento, e da extensão e profundidade 

das modificações introduzidas nas regras do jogo político em nome da institucionalização 

do novo regime, que apontavam para a centralização do processo decisório, e a 

conseqüente ameaça de alijamento pairando sobre diversos atores. 
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1.3 - As primeiras iniciativas em prol dos apenados pelo regime e a Carta de 1967 

 A realização das eleições para governadores de onze estados em outubro de 1965 

enquadrou-se na disposição legalista do governo Castelo Branco e em sua determinação de 

deter a onda de expurgos. Contudo, o processo eleitoral foi marcado por um rígido controle 

motivado pelo grupos de linha-dura, que pressionavam pela continuação e aprofundamento 

dos poderes extraordinários e pelo cancelamento do pleito, o que abriu uma crise político-

militar dentro do estado, contida a partir da adoção de uma legislação eleitoral capaz de 

vetar a participação de elementos indesejáveis.
93

 No dia 3 de outubro a oposição 

conquistou maioria absoluta nas quatro unidades federativas mais urbanizadas e 

industrializadas em que se realizaram as eleições: Guanabara, Minas Gerais, Santa 

Catarina e Mato Grosso. A vitória dos candidatos de Juscelino Kubitschek nos dois 

primeiros estados convulsionou mais uma vez os linhas-dura, que exigiram do governo o 

cancelamento das eleições e a indicação de interventores. Mesmo a adoção de uma solução 

de compromisso, expressa na transferência do controle das forças militares daqueles 

estados para a esfera federal, não foi suficiente para solucionar completamente a crise. À 

decisão de se respeitar o resultado das urnas seguiram-se os protestos. Acusando o governo 

de não cumprir seus compromissos com a segurança nacional, os coronéis de linha-dura 

Pina, Osnelli e Martinelli renunciaram à chefia de IPMs.
94

 

 Tais protestos repercutiram na Câmara, merecendo a intervenção do deputado 

Eurico Oliveira (PTB-GB) em favor do coronel Francisco Boaventura. Seu apelo foi 

endereçado ao presidente da República, para que concedesse anistia ao coronel preso por 

suas manifestações contrárias à posse do embaixador Negrão de Lima no cargo do 

                                                           
93

 ABRANCHES, Sérgio Henrique Hudson de. Op. cit., pp. 85-86. 
94

 KLEIN, Lúcia & FIGUEIREDO, Marcus. Legitimidade e coação no Brasil pós-1964. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 1978, p. 130.  



34 

 

Executivo carioca, encaradas pelo parlamentar  

"mais como um gesto de idealismo do seu autor do que como uma indisciplina 

frontal de um militar comum, (...) atitude que assumiu perante a história e que tem 

o caráter específico de um gesto dos que amam a sua pátria e estremecem pelo 

futuro do seu país, desejando-lhe um grande destino."
95

 

 

 Foi justamente no rescaldo desta crise que o governo editou o segundo Ato 

Institucional, no dia 27 de outubro de 1965, diante da iminente derrota de suas proposições 

pela via parlamentar. Com validade legal limitada até 15 de março de 1967, data do final 

do mandato de Castelo Branco, foi estabelecido então um novo conjunto de medidas 

destinadas "a reforçar ainda mais os poderes do Executivo, ampliar a jurisdição dos 

militares em matéria de "subversão e segurança nacional", regulamentar rigidamente a 

"liberdade de expressão e de ação" dos cassados, abolir o tratamento jurídico especial 

àqueles que houvessem exercido mandato executivo e garantir o controle do Supremo 

Tribunal Federal (STF)."
96

 Além de introduzir o sufrágio indireto para os cargos de 

presidente e vice-presidente da República e a extinção de todos os partidos então 

existentes, o AI-2 previu ainda novos mecanismos de controle sobre o Legislativo. Passou-

se a exigir apenas maioria simples no número de votos necessários à aprovação de emenda 

constitucional proposta pelo Executivo, que teve ratificada a sua competência exclusiva em 

questões orçamentárias e de regulamentação das Forças Armadas. Foi mantido o 

mecanismo do decurso de prazo concernente aos  projetos de caráter urgente apresentados 

pelo Executivo, além de limitar em 45 dias o prazo para discussão no Congresso dos 

projetos oriundos da presidência da República. Por fim, confirmou o direito do Executivo 

de baixar atos complementares e decretos-leis, determinar o recesso do Congresso 

Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras Municipais, e cassar mandatos 

eleitorais e suspender por dez anos os direitos políticos. Contudo, os representantes que 
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perdessem seus mandatos não seriam mais substituídos, sendo o quórum parlamentar 

determinado então de acordo com as cadeiras efetivamente ocupadas.
97

  

 Se para o governo o Ato Institucional coadunou-se ao propósito de 

institucionalização das estruturas do novo  regime, para a oposição a abolição dos partidos 

políticos que o dispositivo impôs suscitou um intenso debate interno relativo à busca de 

táticas alternativas. Em conformidade ao disposto no Ato Complementar nº 4, editado no 

dia 20 de novembro de 1965, as correntes oposicionistas aglutinaram-se para formar o 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
98

, enquanto que as forças de apoio ao governo 

formaram a Aliança Renovadora Nacional (ARENA).  

Vale ressaltar que a representação política continuou sendo constantemente 

limitada em virtude das freqüentes mudanças na legislação eleitoral e do prosseguimento 

dos expurgos.
99

 Durante o processo eleitoral de 1966 o Executivo baixou diversos atos 

complementares regulamentando as candidaturas e a filiação partidária, limitando ainda 

mais os poderes do Legislativo sobre questões orçamentárias, e impondo a fidelidade 

partidária nas eleições indiretas para os governos dos estados. O voto divergente da 

orientação do líder poderia implicar a perda do mandato, o que no fundo reforçava o apoio 

às diretrizes governamentais. 

Tais medidas podem ser consideradas como parte integrante de uma campanha de 

intimidação levada a efeito pelo governo com vistas não só à vitória da ARENA, mas 

também para a redação de uma nova Constituição que incorporasse as disposições contidas 

na legislação de exceção criada até aquele momento. 

Contudo, em meio a este processo de fechamento político, do Parlamento mais uma 
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vez partiram vozes discordantes, que procuraram denunciar as arbitrariedades cometidas 

pelo governo, de modo a incentivar a colocação da questão da anistia no centro do debate 

político.  

O deputado Noronha Filho (MDB-GB), ex-petebista que assumiu a cadeira deixada 

por Brizola após sua cassação, em resposta às declarações do presidente Castelo Branco de 

que não havia presos políticos no Brasil, endereçou Requerimento de Informações ao 

Poder Executivo, através do ministro da Justiça, sobre a possível existência de uma ordem 

de indulto aos presos políticos, dentro do território nacional.
100

 

Por seu turno, o deputado Adahury Fernandes (MDB-RJ) levantou a bandeira da 

anistia em favor dos trabalhadores condenados em decorrência da participação em 

movimento de apoio ao governo constituído antes de março de 1964, e aos jornalistas 

condenados por crimes de imprensa.
101

 

Segundo Abranches, as tensões verificadas entre o Executivo e o Legislativo durante 

os primeiros quatro anos do regime deveu-se à falta de sintonia entre os objetivos 

essenciais dos grupos que compunham cada uma daquelas esferas do poder. Enquanto que  

"o primeiro era composto, fundamentalmente, de militares e tecnocratas, para os 

quais o predomínio de critérios políticos na administração do país era prejudicial, e 

sua lealdade era para com objetivos precisos de reorganizar política e 

economicamente o país, dentro da nova ordem, independentemente de sua ação 

violentar velhas regras de conduta na arena política", o Legislativo, "embora não 

tivesse lealdade para com o governo deposto, tinha com o "pacto de dominação" 

então vigente, onde não era hegemônico, mas tinha uma esfera própria de ação, que 

lhe conferia posição destacada no sistema político."
102

 

 

Diante disso, "cada vez que a sua ação pudesse vir em benefício da instituição, uma 

boa parte dos parlamentares, mesmo aqueles ligados ao governo, se oporiam ao 

Executivo."
103

 Desse modo, sua atuação pautou-se, em grande medida, pela  
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"consciência da necessidade de redefinir o papel do Congresso no sistema político 

vigente, impondo a sua responsabilidade na revisão das regras do jogo e no reparo de 

excessos praticados contra as lideranças civis."
104

  

 

Frente ao empenho do governo de limitar a participação do Congresso na redação da 

nova Carta através da apresentação de propostas e emendas, insistindo em reduzir sua 

atuação ao papel de ratificador da proposta original, foi deflagrada uma importante crise 

entre Executivo e Legislativo. O auge deste conflito ocorreu no dia 12 de outubro de 1966, 

quando o presidente Castelo Branco baixou um decreto determinando a cassação dos 

mandatos dos deputados Doutel de Andrade, Sebastião Paes de Almeida, César Prieto, 

Abraão Moura, Humberto El Jaick e Adib Chamas, todos do MDB. Frente à recusa do 

presidente da Câmara, o arenista Adauto Lúcio Cardoso, de reconhecer as cassações, 

determinando inclusive que aqueles deputados continuassem a exercer suas funções, o 

Executivo baixou o Ato Complementar nº 23, no dia 20 de outubro de 1966, determinando 

o fechamento do Congresso Nacional por trinta dias.  

Naquele mesmo mês foi lançada oficialmente a Frente Ampla, movimento político 

em defesa da restauração do regime democrático, em reação à progressiva redução das 

atribuições do Legislativo, e conseqüente alijamento do poder civil, promovida durante os 

primeiros anos do governo Castelo Branco através dos diversos instrumentos da legislação 

de exceção. Tendo como principal articulador o ex-governador do então estado da 

Guanabara, Carlos Lacerda, a frente contou ainda com a participação dos ex-presidentes 

Juscelino Kubitschek e João Goulart, e de seus correligionários.
105

 

 O retorno das atividades legislativas ocorreu mediante a edição do Ato Institucional 

nº 4, editado a 7 de dezembro de 1966, que reconvocou o Congresso para uma sessão 

extraordinária especificamente voltada para a discussão e a ratificação da Constituição, em 

condições francamente restritivas. O anteprojeto foi formalmente apresentado dez dias 
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depois, ao que se seguiram uma série de debates e uma avalanche de emendas propostas, 

dentre as quais nos interessa de perto a de nº 249/3, de autoria do deputado Martins 

Rodrigues (MDB-CE). Sua proposta era a alteração do anteprojeto governamental em seu 

artigo 66, nº V, no qual se estabelecia a competência do Congresso Nacional em matéria de 

anistia, mas com a sanção do presidente da República. Em seu lugar propôs a manutenção 

da competência exclusiva do Congresso para decidir sobre a referida questão, tal qual 

previa a Carta de 1946.
106

 

 Ao discursar a favor de sua proposição, o emedebista argumentou: 

"Ora, a anistia é matéria eminentemente política que, segundo a tradição brasileira, 

compete exclusivamente ao Congresso Nacional, através de decreto-legislativo, 

assim como compete ao Presidente da República a concessão do indulto, e ao Poder 

Judiciário o livramento condicional."
107

  

 

O contraponto foi feito pelo líder da ARENA, deputado mineiro Geraldo Freire, 

que procurou elucidar a proposição do governo, lançando ainda uma condenação às 

tentativas de trazer a concessão da anistia para agenda política do país:   

          (...)"O projeto de Constituição formula...uma solução um pouco diferente: em vez de 

ser objeto de lei, compete ao Congresso Nacional, entre outras coisas, a concessão 

da anistia. Vale dizer, esse instituto continuará sob a vigilância do Congresso, sob a 

iniciativa do Congresso. Apenas não será objeto de decreto legislativo, mas de uma 

lei, tramitando, como todas as outras, por esta Casa e pelo Senado. Caberá, 

entretanto, ao Sr. Presidente da República sancionar ou vetar essa lei, como no caso 

de todas as outras leis. (...) O que não se pode admitir é que logo após uma 

revolução, tumultuemos a vida nacional com discussões estéreis em torno da 

oportunidade da anistia."
108

 

 

 Por fim, em seu apoio colocou-se o relator geral do projeto, senador Antônio Carlos 

Magalhães (ARENA-BA), que enfatizou a mudança na concepção de processo legislativo 

subjacente às iniciativas concernentes à anistia: 

"O projeto restabeleceu o sistema da Constituição de 1891. A concessão de anistia, 

ao invés de ser feita através de decreto-legislativo, será através de lei. A 

competência do Congresso não foi, pois, subtraída. A ele caberá votar a proposição 
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que concede a anistia e, também, rever a decisão do Presidente da República sobre 

a lei referente à anistia, através da aceitação ou da rejeição do veto presidencial, se 

isto ocorrer."
109

 

 

 Seguindo o mesmo destino das demais tentativas de alteração do anteprojeto do 

governo, a emenda do deputado Martins Rodrigues (MDB-CE) foi rejeitada por 191 votos, 

recebendo 120 votos favoráveis, havendo ainda 10 abstenções. 
110

 

 Quando entrou em vigor, em março de 1967, a nova Carta legalizou muitas das 

medidas restritivas decretadas nos atos institucionais e complementares. Junto com as 

limitações sobre o Judiciário, foram ratificados os controles sobre a ordem parlamentar.  

Além da manutenção do decurso de prazo, merece destaque o direito exclusivo concedido 

ao Executivo de legislar não apenas em matérias envolvendo as finanças públicas, mas 

também em assuntos referentes à segurança nacional. Não obstante a fixação de garantias 

individuais - habeas corpus, direito de defesa e julgamento por júri, direito de reunião, 

associação e expressão, dentre outros -, e a manutenção da imunidade parlamentar, a 

abrangência e a centralidade do conceito de segurança nacional presente na nova Carta 

institucionalizou os mecanismos voltados para a realização de novos expurgos. Vale 

ressaltar que o referido conceito foi apresentado na Constituição de 1967 de modo 

essencialmente renovado, na medida em que foi abandonada a tradicional ênfase na defesa 

do território do país contra a agressão de outros países, em prol de uma concepção mais 

abrangente, baseada nas noções de fronteiras ideológicas e inimigo interno. 

Votada por um plenário majoritariamente governista, a Constituição de 1967 retirou 

do Congresso a exclusividade de legislar sobre a anistia política.
111

 E neste sentido, 

estabeleceu uma coerência em relação à progressiva centralização de poder na esfera do 

Executivo, que desde 1964 atribuiu-se a autoridade de alijar da vida pública os atores 
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considerados inconvenientes, por intermédio de uma legislação de exceção. Ao dividir com 

o Legislativo a competência sobre a anistia, o Executivo ampliou seu controle sobre o 

fluxo no sistema político, regulamentando então sua participação nas decisões relacionadas 

ao retorno dos expurgados.  

De um modo geral, as diversas restrições impostas ao Congresso durante o governo 

Castelo Branco (1964-1967) procuraram reduzir seu poder de interferir na alocação dos 

recursos do Estado, e de participar ativamente no encaminhamento das questões 

substanciais do país. Entretanto, as contradições entre as intenções dos mentores da 

frenética reengenharia institucional do regime e as expectativas dos atores civis 

imprimiram ao Congresso um comportamento híbrido. Evidentemente, em muitas ocasiões 

o partido do governo e, em certa medida, o partido de oposição, apoiaram os projetos 

apresentados pelo Executivo.  

Todavia, observamos que o Congresso mantinha sua prerrogativa constitucional de 

propor seus próprios projetos de lei. E "esta propensão para propor legislação, debatê-la e 

até mesmo aprová-la era compartilhada por legisladores de ambos os partidos"
112

, na 

medida em "havia com freqüência hostilidade contra as posições do Executivo, devido às 

medidas severas contra o Congresso e seus membros."
113

 

Este sentimento de confrontação manifestou-se através da apresentação de dezenas 

de projetos que expressavam princípios e diretrizes de políticas gerais contrários às 

políticas e práticas do Executivo.  

Além disso,  

"apesar das tentativas do partido do governo de controlar os debates, importantes 

batalhas irrompiam e discursos de cunho altamente político eram pronunciados. Em 

certas ocasiões, o conflito era tão intenso que o Executivo tinha ou de suspender o 

Congresso ou de impor-lhe restrições adicionais."
114
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 Pode-se afirmar que todas estas alterações foram sendo consolidadas de maneira 

progressiva, como contrapartida da resistência parlamentar ao esforço de alijamento do 

Legislativo do processo decisório. Ou seja, enquanto expressão da erosão da base civil que 

deu sustentação ao regime desde a articulação do golpe, o que acabou por  

"unir, no mesmo campo, emedebistas e arenistas, além de permitir a integração do 

Congresso, como agente de mobilização, ao movimento mais geral de oposição, a 

nível da sociedade." (...) "A ausência de lealdade, entre boa parte dos políticos, à 

nova organização do poder e a consciência da alienação da instituição legislativa, 

na política nacional, provocaram o afastamento crescente entre o núcleo político 

civil e o centro militar do poder.
115

 

 

 No que tange à competência sobre a concessão de anistia, na concepção dos críticos 

do regime o Executivo usurpou um poder do Legislativo, contrariando a melhor tradição 

republicana. No Brasil, a prerrogativa de concessão da anistia oscilou ao longo das 

Constituições. Em conformidade com o critério adotado de modo geral nos países 

democráticos, as Constituições republicanas de 1891 (art. 33, nº27), de 1934 (art. 5º, 

XVIII, e art. 40, letra e), e a de 1946 (art. 66, V), todas oriundas de assembléias 

constituintes legítimas, concederam ao Congresso Nacional a atribuição de conceder 

anistia. Somente no Império e nos períodos de suspensão da ordem democrática, coube ao 

imperador ou ao chefe do Executivo a iniciativa de decretá-la.
116

 

Dessa forma, "as críticas ao governo refletiam não só as dificuldades em relação à 

anistia, mas eram dirigidas ao cerne do problema: a ausência de democracia." Um dos 

autores mais invocados pelos parlamentares era o jurista Pontes de Miranda, para quem "a 

anistia é medida tipicamente política. Se cabe aos Presidentes, ou se cabe às Assembléias, 

di-lo o grau de democracia do Estado. É índice."
117
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Aos poucos percebeu-se, por parte de um grupo de parlamentares oposicionistas, um 

grande empenho para a redefinição do papel do Congresso no sistema político vigente, 

bem como uma revisão ampla dos atos e processos que culminaram com prisões políticas e 

cassações de mandatos. Tais intentos expressaram uma "clara tentativa de mobilizar a 

opinião pública, num amplo movimento revisionista, que terminasse por levar à revogação 

dos instrumentos legais mais autoritários, culminando com a anistia, o grande objetivo da 

maioria."
118

 

 Mesmo sabendo que  os militares imporiam grandes dificuldades às  iniciativas do 

Congresso, durante o governo de Costa e Silva (1967-1969), vários parlamentares 

insistiriam no assunto, alimentando o debate mediante a apresentação de projetos que 

concediam anistia ou alteravam a legislação de exceção, com o objetivo de facilitar o 

retorno, à atividade política, de pessoas atingidas pelos atos institucionais. 

 

 

  

 

 

Capítulo 2 - O governo Costa e Silva e a rearticulação da elite 

civil  

 

2.1 - A emergência dos movimentos sociais de oposição e o revigoramento da atuação 

parlamentar 
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A Constituição de 1967 forneceu ao sucessor de Castelo Branco mecanismos 

institucionais voltados para a consolidação do regime. Contudo, este processo careceria 

ainda de bases sólidas de legitimidade e de definição quanto ao papel a ser desempenhado 

pelos principais atores e instituições políticas. De acordo com o cientista político Sérgio 

Henrique Hudson de Abranches,  

"continuava patente e sem solução a defasagem entre o núcleo de poder, localizado 

na corporação militar, e suas bases políticas. Continuavam atuando os efeitos na 

assincronia (...) com que se processava a adaptação de uns e outros, às novas regras 

do jogo."
119

  

 

Entre os primeiros encontravam-se grupos que discordavam entre si no que se 

refere ao grau de fechamento do sistema político, mas que colocavam-se leais às novas 

regras do jogo, baseadas na abrangente doutrina de segurança nacional. 

Por outro lado, os setores localizados fora do círculo militar encaravam as 

alterações promovidas no cenário político nacional como um imperativo momentâneo, ao 

qual tinham que aderir por conveniência. Na verdade, para este grupo o liberalismo do 

sistema anterior, bastante fértil em atitudes de conciliação, continuava sendo a referência 

principal, tendo-se em vista a sua capacidade de proporcionar a segurança necessária para a 

sobrevivência de seus integrantes no sistema político e para a defesa de seus interesses. 

 Contudo, isto não significava que havia uma total recusa em colaborar com o 

governo. Na verdade, 

      "a adoção temporária das regras do jogo foi acompanhada por uma ação 

generalizada de tentar obter vantagens relativas, dentro do sistema, crescentemente 

fechado aos arranjos políticos. O fracasso de alguns determinou, porém, a 

radicalização de sua oposição ao sistema."
120

  

 

A posse de Costa e Silva, ocorrida em 15 de março de 1967, foi cercada de muita 

expectativa por todos os setores da sociedade. Suas promessas de redemocratização e de 

humanização do sistema econômico foram interpretadas como uma disposição para a 
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revisão das regras progressivamente estabelecidas desde 1964, com o possível 

abrandamento dos esquemas autoritários e o retorno às práticas conciliatórias. 

A chamada "política de alívio" provocou um efeito revitalizador no sistema 

político. Em grande parte dos parlamentares de ambos os partidos verificou-se a crença  

"de que o início de um novo período presidencial representaria um passo definitivo 

em direção à normalidade democrática. O comportamento moderado do MDB, 

demonstrando que não desejava provocar o governo, e também, o discurso do 

Presidente do Congresso, Senador arenista Moura Andrade, defendendo o 

cumprimento do compromisso da Revolução com a democratização, eram 

indicações significativas do clima de otimismo que marcou o evento."
121

 

 

  Porém, o progressivo autoritarismo adotado no plano político, a proeminência dos 

militares na coalizão no poder, bem como a continuidade das diretrizes econômicas 

adotadas desde o início do regime, contribuíram para o desgaste de sua popularidade, e 

conseqüente redução de suas bases de sustentação. Em contrapartida foi-se gestando uma 

intensa mobilização oposicionista, tendo-se verificado os primeiros protestos organizados 

já a partir de 1967, embrionários da explosão de descontentamento verificada em 1968, 

empreendida pela elite civil, estudantes e trabalhadores.  

Em suma, durante os dois primeiros anos do governo Costa e Silva (1967-1969) 

verificou-se uma verdadeira confluência de movimentos de contestação ao regime militar, 

responsáveis pela formação de um ambiente desfavorável para a pretendida estabilidade 

política, na medida em que  

"a contradição entre a linguagem do consenso e do diálogo e o aumento da 

repressão nas ruas anulou a legitimidade que se esperava obter com a promessa de 

liberalização."
122

  

 

Segundo Maria Helena Moreira Alves,  

"a maturação do modelo econômico e a política dos governos pós-64 propiciaram 

uma aliança informal de vários setores da oposição, iniciada em 1967 e 

transmudada em movimento social de massas em 1968."
123
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Apontando o movimento estudantil e dos trabalhadores, e a elite civil aglutinada em 

torno da Frente Ampla como os principais atores desta mobilização, afirma ainda que 

"estes diferentes setores da oposição manifestavam seus pontos de vista em manifestações 

de rua, comícios e passeatas, assim como no Congresso Nacional, através de um grupo de 

deputados do MDB eleitos em 1966."
124

  

Na verdade, o clima de otimismo provocou o revigoramento da atuação 

parlamentar. Se por um lado, o aceno do governo no sentido de rever a legislação de 

exceção visava arrefecer os ímpetos da oposição, a insatisfação com a posição do 

Legislativo no sistema político era fato geral, agrupando não apenas elementos do MDB, 

mas também setores importantes da ARENA. Neste sentido, vale ressaltar que "a 

articulação dos civis tornou-se o fato político mais significante do período Costa e Silva, e 

o papel do Legislativo foi crucial, no pressionamento do sistema de poder."
125

 Isto porque, 

após conceder o crédito ao novo Presidente, os parlamentares logo apresentaram suas 

pretensões, tendo-se em vista que "a condição geral da oposição, e a esperança da maioria 

situacionista era a revisão dos instrumentos legais rigorosos."
126

 

Assim, formou-se uma grande frente oposicionista, cuja composição sobrepôs-se às 

fronteiras partidárias, procurando resgatar para o Congresso um papel mais relevante nas 

decisões concernentes às questões substanciais da agenda do país. 

Já em meados de 1967, a inércia e a incapacidade do governo Costa e Silva de lidar 

com as questões políticas tornaram-se manifestas, com as promessas de normalização 

institucional sendo mantidas no nível do declaratório. Não obstante as restrições impostas 

às suas tradicionais funções, "o Congresso efetivamente desempenhou um papel na 

                                                           
124

 Ibid. 
125

 ABRANCHES, Sérgio Henrique Hudson de. Op. cit., p. 134. 
126

 Ibid., p. 132. 



46 

 

denúncia dos atos repressivos do governo"
127

, com parlamentares de ambos os partidos 

alternando-se na tribuna para denunciar políticas e abusos do Executivo, registrando-os nos 

anais do Congresso.  

Neste sentido, deve-se notar que  

"a desilusão com relação às perspectivas de abertura política era compartilhada por 

elementos da ARENA, fator que provocaria atos de rebeldia no Congresso na 

aprovação de projetos do governo."
128

  

 

A insatisfação de vários integrantes do partido governista, em decorrência de sua 

alienação do poder, foi decisiva  

"ao possibilitar à oposição no Legislativo o apoio numérico que as cassações e o 

controle das eleições lhe haviam tirado. Embora a dissidência arenista fosse 

condicionada a itens específicos, em momentos cruciais ela ficou do lado da 

política civil, contra o governo militar."
129

 

 

No Congresso os arenistas criaram um movimento denominado Parlamentares da 

Resistência Democrática (PAREDE), voltado para o restabelecimento da autonomia do 

Legislativo, aperfeiçoamento das leis de Imprensa e Segurança Nacional, e "revisão ampla 

dos atos e processos que culminaram com prisões políticas e cassação de mandatos."
130

 

Podemos afirmar que a reação do Legislativo tinha como base a necessidade de 

redefinir o papel do Congresso no sistema político vigente, sobretudo no que se referia à 

revisão das regras do jogo e ao reparo das punições aplicadas contra as lideranças civis. 

Buscou-se então reformular o processo político vigente, a fim de compatibilizá-lo 

com a posição do Legislativo, o que levou à radicalização frente à legitimidade ou não do 

sistema em vigor.
131
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Durante os anos de 1967 e 1968, o Legislativo, por intermédio de seus membros 

mais combativos, intensificou as tentativas voltadas para a revogação das leis criadas pelo 

Executivo e para o impedimento da atividade legislativa do governo. Verificou-se ainda 

um incremento significativo na atividade fiscalizadora mediante a instalação de Comissões 

Parlamentares de Inquérito, convocação de ministros e requerimentos de informação 

encaminhados ao Executivo, instrumentos capazes de "tornar públicas as ações 

impopulares do governo."
132

 

Tornou-se então manifesto um conflito latente: questionando-se a legitimidade das 

intervenções militares sobre a vida política, procurava-se negar a legitimidade do próprio 

regime, e conseqüentemente, melhorar a posição das lideranças civis no sistema político.  

Tendo começado a atuar como partido de oposição legal no último ano da 

legislatura dos parlamentares eleitos em 1962, o MDB desempenhou um papel 

fundamental neste esforço pelo reposicionamento do Legislativo no âmbito do sistema 

político. A revitalização do MDB durante a legislatura iniciada em 1967 deveu-se em 

grande medida à atuação de um grupo de parlamentares conhecido como grupo dos 

imaturos, composto "basicamente de deputados jovens, de primeiro mandato e que se 

distinguiam por sua retórica radical."
133

 Além de endereçarem suas críticas à própria 

liderança do partido, acusada de omissa, colaboracionista e oligarca, questionavam 

também os fundamentos do regime, o que ia ao encontro da necessidade de construir uma 

identidade oposicionista e ampliar as bases do partido junto ao eleitorado. Ou seja, desde 

os primórdios do MDB, encontramos setores do partido empenhados em transformá-lo 

num canal para a expressão de anseios e demandas sociais. Oriundos do trabalhismo e do 

reformismo pré-64,  
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"esses setores não eram maioria dentro do MDB. Mas a sua atuação tornava-se 

mais visível e destacada pelo próprio fato de que uma parte expressiva do partido 

adotava uma postura acomodada. Esses parlamentares procuravam manter vínculos 

com variadas entidades da sociedade, tentando aproximá-las da política 

institucional."
134

  

 

Se ao longo do ano de 1966 o maior desafio enfrentado pela agremiação 

oposicionista foi adaptar-se à estrutura bipartidária criada em virtude das determinações 

contidas no AI-2, durante os anos de 1967 e 1968 o MDB "foi além dos limites de seu 

papel congressional e começou a participar ativamente no movimento oposicionista que 

crescia na sociedade civil."
135

  

A referida efervescência social teve como um de seus principais protagonistas o 

movimento dos trabalhadores. Fortemente reprimido desde a instalação do regime militar, 

foi rigidamente vigiado mesmo após a primeira vaga punitiva, mediante investigações dos 

membros das chapas inscritas nas eleições sindicais, impugnação de candidaturas 

reprovadas nos testes ideológicos, intervenção direta nos sindicatos e prisões. 

Contudo, apesar das condições extremamente restritivas, o movimento dos 

trabalhadores foi aos poucos rearticulando-se. Em 1966 e 1967 lideranças compromissadas 

com os interesses da massa trabalhadora conquistaram sindicatos importantes, e buscaram 

então questionar, ainda que de maneira cautelosa, as diretrizes das autoridades econômicas, 

sobretudo no que se referia ao arrocho salarial.
136

 Neste sentido, foram realizadas 

assembléias na fábricas, e criados em São Paulo e no Rio de Janeiro, respectivamente, o 

Movimento Intersindical-Antiarrocho (MIA) e a Frente Intersindical-Antiarrocho (FIA), 

entidades encarregadas de coletar abaixo-assinados contra a política salarial. Vale ressaltar 

ainda que foram realizados vários atos públicos que contaram com a presença de lideranças 

parlamentares oposicionistas, que procuraram aproximar-se das massas trabalhadoras 
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através do estabelecimento de uma relação mais próxima com os sindicatos. Neste sentido, 

"os remanescentes do trabalhismo filiados ao MDB facilitavam a aproximação do partido 

com o movimento sindical."
137

 

Em 1968 os protestos ecoaram de maneira mais incisiva, com a deflagração das 

greves em Contagem e Osasco. Se por um lado o movimento em Minas Gerais logrou o 

atendimento parcial de suas reivindicações, graças à adoção de uma atitude mais 

conciliatória por parte do governo, na cidade paulistana a repressão abateu-se 

energicamente, através da intervenção no sindicato e da prisão de seus membros mais 

ativos.   

Porém, é preciso destacar que as tentativas de promover um maior enraizamento 

social do partido esbarravam numa série de dificuldades. Internamente, a direção do MDB, 

composta basicamente pelo moderados, temia que tais iniciativas, essencialmente voltadas 

para a mobilização social, promovessem uma radicalização do ambiente político, e 

conseqüentemente estimulassem uma retomada da escalada repressiva por parte dos 

militares. Por outro lado, alguns fatores que abalaram o prestígio da política institucional 

igualmente dificultaram o estabelecimento de vínculos mais sólidos com a sociedade. 

Além do caráter artificial do novo sistema partidário, da repressão sobre o sistema político-

social, e do caráter frentista do partido, agrupando na mesma legenda setores mais radicais 

da oposição com políticos de posturas moderadas, no caso específico dos estudantes, era 

crescente entre a juventude mais politizada o entusiasmo pela luta armada.
138

  

O movimento estudantil foi um dos primeiros setores sociais a sofrer a repressão 

governamental, e um importante ator a combater o regime de forma mais vigorosa. Não 

obstante a imposição de uma série de medidas restritivas, os grupos e entidades estudantis 

prosseguiram com suas atividades após os acontecimentos de abril de 1964. Mesmo 
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proscrita, a UNE continuou a funcionar de maneira clandestina, mobilizando um número 

crescente de estudantes para suas ações. Estas evoluíram dos congressos secretos e 

comícios-relâmpago, para a promoção de grandes passeatas nas ruas das principais cidades 

do país, com vistas à obtenção do apoio de camadas mais amplas da população. Por outro 

lado, os grupos de esquerda continuaram a influenciar nos rumos do movimento estudantil, 

que buscou retomar sua tradição de mobilização social. Neste sentido, já no último ano do 

governo Castelo Branco ocorreram protestos contra as demissões arbitrárias de 

professores, as restrições impostas à autonomia universitária, e os acordos MEC-

USAID.
139

 As manifestações ocorreram em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e 

Porto Alegre, sempre seguidos pela repressão policial.  

Em 1968 as manifestações estudantis atingiram seu clímax, em meio a um clima de 

radicalização e confronto no sistema político. Demonstrações de protesto verificaram-se 

particularmente após o assassinato do estudante Edson Luís, como a Passeata dos Cem 

Mil
140

, verificando-se então a aproximação da Igreja, da imprensa e das camadas médias ao 

movimento estudantil.   

Em sintonia com a efervescência social, e em decorrência do empenho de 

emedebistas mais combativos no sentido de aproximar o partido das reivindicações 

populares e dos movimentos sociais organizados, o tom dos debates parlamentares foi 

bastante alterado na conjuntura 1967-1968, de modo que "o Congresso Nacional tornou-se 

um espelho da inquietação na sociedade civil."
141

 

 

2.2 - A tese da revisão das cassações e a deflagração do movimento pró-anistia 
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Criando um grupo de trabalho com o objetivo de iniciar um movimento de revisão 

da Constituição já no início de 1967, parlamentares do MDB decidiram atribuir prioridade 

à elaboração de emendas referentes à anistia e ao restabelecimento das eleições diretas. 

Para redigir as emendas relativas à anistia e à revisão dos atos revolucionários foram 

designados o senador Artur Virgílio e os deputados Pedroso Horta e Tancredo Neves. Sua 

liderança coube ao deputado Mário Covas, que ao falar sobre a luta pela concessão da 

anistia aos atingidos pelos atos institucionais, afirmou:  

"Ao optarmos por uma definição política que representa os verdadeiros objetivos 

nacionais permanentes, estamos convencidos de que ela só será viável com a 

pacificação da sociedade brasileira. A imensa tarefa de paz que temos pela frente 

exige a extinção dos ódios. No Brasil a paz também se chama anistia. Assumimos o 

compromisso de lutar pela anistia de todos os que, em virtude do movimento 

armado de 1964, foram expatriados, presos ou condenados por crimes políticos."
142

 

 

Em maio de 1967 o deputado Adolfo de Oliveira (MDB-RJ), vice-líder da bancada 

emedebista e presidente da Comissão de Economia, requereu à Mesa da Câmara a 

expedição de um ofício ao ministro da Justiça, solicitando relação completa de todos os 

cidadãos enquadrados pela Revolução. O ex-líder da União Democrática Nacional (UDN) 

desejava que o ministro esclarecesse, em cada caso, as razões das punições e desse o nome 

de todos os que tivessem ordem de prisão, preventiva ou não. Eis as interpelações 

propostas:  

"1 - Relação de todos os cidadãos brasileiros atingidos por atos de cassação de 

mandatos e suspensão de direitos políticos informando ainda, especificamente, em 

cada caso, as causas de tais punições; 2 - Relação de todos os funcionários ou 

servidores civis e militares aposentados, postos em disponibilidade, exonerados ou 

reformados, em decorrência do movimento revolucionário de março de 64, pelo 

governo federal, informando ainda, especificamente, para cada caso, as causas de 

tais punições; 3 - Relação de todos os cidadãos contra os quais existe ordem de 

prisão (preventiva ou não) decretada, bem como as razões, especificamente para 

cada caso, da referida ordem; 4 - Relação de todos os cidadãos brasileiros objetos 

de ação ou processo na Justiça em decorrência da mudança do estado de coisas pelo 

movimento revolucionário de março de 1964, informando ainda especificamente 

para cada caso, a natureza da ação ou processo e sua motivação."
143
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Plenamente colocada na agenda política do país, a questão da anistia suscitou então 

um intenso debate marcado pela apresentação de propostas bastante variadas, como a 

defesa de uma anistia ampla, geral e irrestrita, proposições de anistias parciais, bem como a 

revisão das punições aplicadas em nome da Revolução. 

O tema ganhou espaço também junto às fileiras da ARENA. Já em setembro de 

1966, o senador Gilberto Marinho (ARENA-GO) requereu transcrição nos Anais do 

Senado de seu discurso sobre necessidade de revisão dos expurgos realizados em nome dos 

atos institucionais.
144

  

Em abril do ano seguinte o padre Bezerra de Melo (Arena-SP) declarou-se contra a 

tese da união nacional, conclamando o MDB a lutar pela revogação da Lei de Segurança 

Nacional e da Lei de Imprensa, e em prol da anistia. No mês seguinte um grupo de 

deputados arenistas formalizaram junto ao ministro da Justiça um pedido para constituição 

de uma comissão especial que, após examinar cada um dos processos que determinaram a 

cassação dos mandatos ou suspensão dos direitos políticos, teria por incumbência solicitar 

ao presidente a revisão dos casos necessários. 

Pelo lado do governo, o presidente Costa e Silva sinalizava que não havia ainda 

condições para examinar objetivamente as punições revolucionárias, admitindo a 

possibilidade, se tudo corresse tranqüilamente, de iniciar dentro de dois anos o processo de 

revisão sistemática dos atos. Dizendo-se preocupado com a necessidade de restabelecer a 

unidade do país e promover a pacificação nacional, o presidente falava em conciliação com 

estudantes e trabalhadores. Afirmava ainda que não pretendia revigorar o instrumento dos 

Inquéritos Policiais Militares e que o desejo era o de "desarmar os espíritos e promover a 

união nacional",
145

 sem que isso, no entanto, pudesse chegar à anistia. 
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Neste sentido, procurou orientar os líderes do governo na Câmara e no Senado, 

respectivamente o deputado Ernâni Sátiro (ARENA-PB) e o senador Daniel Krieger 

(ARENA-RS), para que agissem contra qualquer iniciativa naquele sentido. A voz geral 

dos governistas era de que não havia clima para se tentar uma revisão, tendo-se em vista 

que a medida certamente encontraria uma forte resistência dentro do sistema militar da 

Revolução. Na Ordem do Dia que publicou no aniversário da Batalha do Tuiuti, o ministro 

do Exército, general Lira Tavares, reafirmou a palavra do governo e das forças armadas 

contra a revisão da punições, acrescentando que se o país gozasse de tranqüilidade nos 

próximos anos - o que dependeria, em parte, do MDB e da Arena -, o próprio governo 

tomaria a iniciativa.
146

 

Ratificando tal posicionamento, o ministro da Justiça, Gama e Silva, divulgou em 

nota oficial que o governo "não cogitou nem cogita de qualquer projeto visando à 

revogação das cassações de mandatos ou suspensão de direitos políticos determinadas pela 

Revolução de 1964."
147

 

Por sua vez, o presidente do Supremo Tribunal Militar (STM), general Mourão 

Filho, também posicionou-se contra a concessão de anistia por dois motivos: "a 

suscetibilidade das Forças Armadas e porque seria uma injustiça para aqueles que já 

cumpriram suas penas."
148

 Além disso dizia que não se poderia "misturar crimes grandes 

com os crimes pequenos e com os inocentes, esquecendo-se o que fizeram e do que foram 

acusados."
149

 De modo que, embora aludisse às punições como "puro arbítrio de ordem 

pessoal, sem consonância com a Constituição vigente na época"
150

, posicionou-se em 

defesa somente da revisão das cassações. 
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Outra voz governista de grande destaque no debate suscitado em torno da questão 

da anistia foi a do governador da Bahia, Luís Vianna Filho. Para ele a revisão das punições 

era inaceitável, na medida em que seriam contrariados os princípios básicos da Revolução. 

Acentuando a precocidade do processo revolucionário, dizia-se preocupado com a 

possibilidade de seu aborto, afirmando que "a revisão das punições em pleno curso do 

processo seria ilógica, contraproducente e danosa para os objetivos da Revolução de 

março."
151

 Isto porque o movimento enfraqueceria-se, em proveito exatamente de seus 

adversários. Completava seu pensamento afirmando que a revisão das punições não seria, a 

qualquer tempo, inconveniente aos interesses da Revolução. Ao contrário, "pode(ria) 

tornar-se aconselhável, mas é preciso, antes de mais nada, que se componha 

preliminarmente esse quadro de conveniência estratégica."
152

 Enfatizando que as sanções 

foram aplicadas com base em causas determinadas e para produzir efeitos previstos, 

rejeitou veementemente o benefício político sem que se levasse em conta a linha de 

interesses e comprometimentos que informara o conjunto dos ideais revolucionários. 

Assim, contando com o apoio do governador mineiro Magalhães Pinto e do governador 

paulista Abreu Sodré, defendeu publicamente a fórmula da pacificação política nacional e 

o conseqüente desarmamento dos espíritos, em grande medida dependente de uma atuação 

realista das forças oposicionistas, que deveria preceder qualquer iniciativa de 

reincorporação dos proscritos. 

Em consonância com o seu colega baiano, o governador gaúcho Peracchi Barcelos 

colocou-se publicamente contra a revisão das punições, alertando para os riscos de uma 

onda de revanchismo que aquela medida possivelmente desencadearia. Neste sentido, 

acusou a Câmara de não estar correspondendo aos objetivos da Revolução, afirmando que  
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"as cassações tiveram prazos que não foram fixados sem objetivos. De outra parte, 

temo, e muito, que ao ensejo de uma revisão se esteja abrindo uma porta larga a 

anular medidas punitivas que a Revolução deve tomar, a fim de expurgar da 

atividade política corruptos, subversivos e inadaptados à vida democrática."
153

 

 

Pelo lado da linha dura, a campanha pela revisão das cassações era vista como 

solapamento do movimento revolucionário. O Alto Comando Militar e a maioria dos 

generais deixaram claro que a revisão das sanções políticas jamais seria realizada, 

afirmando que os punidos não seriam anistiados.  

A maioria dos chefes militares sustentava que todos os punidos pela Revolução 

cumpririam integralmente a suspensão de seus direitos políticos, permanecendo no 

ostracismo mesmo depois de cumpridas as penas. Até 1974, quando terminaria o prazo 

máximo das punições, o país teria condições para uma completa renovação dos quadros 

políticos. Até lá a Revolução, através de Costa e Silva e seu sucessor, "completar(ia) a obra 

de saneamento político, econômico e social."
154

 

Por seu turno, o vice-presidente Pedro Aleixo defendeu a revisão da punições, 

afirmando que "se as medidas punitivas foram tomadas em caráter político, só podemos 

cogitar de reconsiderá-las quando os fatores que levaram o poder revolucionário a aplicá-

las tiverem desaparecido."
155

 Lembrando que os cidadãos que tiveram seus mandatos 

cassados, e não suspensos os direitos políticos, teriam apenas uma inelegibilidade, 

enfatizou que os correligionários dos punidos conformaram-se com a cassação, ao 

concordarem em assumir os mandatos vagos.  

"Não apareceu um só que se negasse a assumir a cadeira vaga com a cassação. Pelo 

contrário, eu mesmo recebi telefonemas de vários suplentes que ofereciam 

denúncias contra os titulares dos mandatos, seus correligionários, trabalhando 

incessantemente para a cassação, na esperança de assumir o mandato em 

decorrência de ato revolucionário."
156
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Segundo o vice-presidente Pedro Aleixo, não havia entre os correligionários dos 

punidos, em sua grande maioria na Oposição, qualquer interesse em lutar pela revisão das 

punições. Neste sentido afirmava publicamente que "há sempre condição política para 

reparar uma injustiça", contestando a tese de que não existiam condições políticas para 

tanto. Para ele muitos elementos que ocuparam o primeiro plano na política, depois das 

punições, temiam que, revistos alguns processos, fossem forçados a ceder o lugar e 

voltassem compulsoriamente ao segundo time, do qual vieram por força das contingências. 

Ao procurar rebater tais colocações, o secretário-geral do MDB, deputado cearense 

Martins Rodrigues, afirmou que a revisão das punições políticas não interessava à 

Oposição e aos que foram atingidos.  

"A anistia, ampla, completa, irrestrita e sem limitações é a bandeira da Oposição, 

fiel às tradições liberais e generosas do país. Se a medida há de vir hoje, ou se há de 

retardar-se, esse é outro aspecto do problema político que a anistia envolve. O certo 

é que ela virá mais cedo ou mais tarde, quando a consciência nacional o exigir, 

como imperativo da recuperação democrática."
157

  

 

Criticando o interesse do vice-presidente Pedro Aleixo e de outros próceres 

vinculados ao regime, como Magalhães Pinto, de defender a tese da revisão das punições 

como mera estratégia para promover a reintegração do ex-presidente Jânio Quadros na vida 

pública, de quem foi líder na Câmara em 1961, o deputado emedebista salientou a recusa 

do governo diante de tal proposta.  

          "Os militares revolucionários ainda não admitem o reexame das punições dos seus 

companheiros de armas castigados pela Revolução. Verifica-se a mesma resistência 

que ocorreu nas revoluções anteriores: os vencedores sempre se opuseram ao 

retorno às fileiras dos oficiais punidos, e isso menos por amor aos princípios que 

pela preservação das suas posições. É de notar, nesse ponto, que mesmo nos casos 

de anistia, sempre prevaleceram, quanto à condição dos militares beneficiados, 

restrições que não foram estabelecidas quanto aos civis alcançados pela medida de 

clemência legislativa."
158
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Em meio a este debate foi deflagrada uma verdadeira campanha de caráter 

suprapartidário em favor da anistia aos apenados pelo regime. A mesma teve como centro 

irradiador o Congresso Nacional, de onde partiram discursos e proposições legislativas de 

caráter e alcance bastante variados, oriundas de ambas as Casas e de parlamentares 

vinculados às duas agremiações partidárias. Em maio de 1967 o senador Antônio Balbino 

(MDB-BA) apresentou projeto dispondo sobre a publicação da relação nominal dos 

punidos com base nos Atos Institucionais e dos motivos das punições, e tornando 

obrigatório o fornecimento de certidão de qualquer documento mencionado na referida 

publicação. Determinava ainda que os ministros da Justiça e das Relações Exteriores 

tomariam as devidas providências para que aos brasileiros punidos pela Revolução, e ora 

vivendo no exterior, fossem fornecidos passaportes que os habilitassem a comprovar sua 

nacionalidade. Justificou em três laudas seu projeto, dizendo que  

"a sensibilidade nacional não aceita a validade da tese de que os chamados crimes 

políticos ou delitos de opinião devam inspirar punições de longa duração. Daí a 

fatalidade da anistia, que só pode, no máximo, ser retardada pelo imperativo das 

circunstâncias de força."
159

 

 

Por seu turno, o senador Catete Pinheiro (Arena-PA) apresentou um projeto que 

regulava a reaquisição dos direitos políticos, tendo o "cuidado de (se) vincular aos 

princípios constitucionais e aos objetivos revolucionários" e prevendo que qualquer punido 

que portasse mandato popular poderia readquirir os direitos. Para tanto deveriam ser 

satisfeitas três exigências. O benefício deveria ser requerido por 1/3 dos deputados e 

senadores; a petição deveria ser assinada, no mínimo, por 3 governadores de estado; e seria 

necessário um requerimento assinado pelos integrantes da Mesa de 3 assembléias 

legislativas no mínimo. Segundo o projeto, a medida só poderia ser pleiteada por 

brasileiros punidos até 15 de março passado (entrada em vigor da nova Constituição); a 

anistia, só abrangendo os crimes políticos ou praticados com tal fim, com exceção dos 
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relacionados com a apropriação indébita de valores do Estado, deveria basear-se no artigo 

46, inciso 8, da Constituição, depois que os crimes fossem comprovados em processo 

regular e de decisão judicial passado em julgado. A reversão aos respectivos postos dos 

militares beneficiados pela anistia dependeria de parecer da comissão militar nomeada pelo 

titular da respectiva Pasta, cabendo recurso ao presidente da República, quando contrário o 

parecer. Quanto aos civis, o retorno aos cargos, quando houvesse vagas, dependeria de 

comissão especial nomeada pelo titular da respectiva Pasta, também cabendo recurso do 

presidente. O retorno ao cargo, civil ou militar, processaria-se individualmente, apreciado 

cada caso, e realizaria-se por decreto, não sendo permitida qualquer reclamação sobre 

vencimento, soldos ou vantagens atrasadas. O cidadão que tivesse praticado relevantes 

serviços ao país, e cuja punição decorresse de "anormalidade na vida nacional ou por 

atender exigências de segurança em determinado momento", poderia readquirir seus 

direitos políticos através do Supremo Tribunal Federal, em processo originado no 

ministério da Justiça e que se constituísse por petição de qualquer brasileiro em gozo de 

seus direitos, dirigida ao titular daquela Pasta. O projeto visava a extinção "dos equívocos 

em torno da perda ou suposta perda" do parágrafo 3º do artigo 142 do anteprojeto do 

Executivo da nova Carta, não incluído na redação final, e que regulava reaquisição de 

direitos políticos.
160

 

Cinco meses depois, o relator da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, 

senador Aluísio de Carvalho (ARENA/BA), classificou o projeto de inconstitucional, 

antijurídico, profundamente inconveniente e antiliberal. Mostrou que o projeto favoreceria 

ex-presidentes e ex-parlamentares e por isso, se convertido em lei, provocaria injustificável 

e condenável discriminação, "por beneficiar poderosos em detrimento daqueles que não 
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tiveram, nem têm poder."
161

 Do ponto de vista jurídico afirmou que a Constituição impedia 

que a matéria fosse apresentada sob a forma de lei complementar. Além de defender 

ardorosamente o conceito de anistia ampla, declarou-se favorável à revisão dos atos 

punitivos, para separar quem realmente incorreu em subversão comunista, daqueles que 

foram imerecidamente punidos. Contudo, isso só poderia ser feito por emenda 

constitucional, pois a Constituição proibia o exame das decisões baseadas nos Atos 

Institucionais. 

Discordando do parecer do relator, o senador Josafá Marinho (MDB-BA), também 

integrante da Comissão de Constituição e Justiça, resolveu apresentar voto em separado e 

ofereceu um substitutivo à proposição original. 

Ao relatar a emenda de autoria do senador emedebista em junho de 1968, o senador 

Aluísio de Carvalho pronunciou-se na CCJ mais uma vez pela rejeição, por considerar 

evidente a sua inoportunidade e, consequentemente, a sua inconveniência. No ano anterior, 

longo e minucioso parecer foi dado pelo senador ao projeto de lei complementar de autoria 

do senador Catete Pinheiro, dispondo sobre a reaquisição de direitos políticos. 

Manifestando-se contra a proposta, argumentou que a matéria não envolvia assunto de lei 

complementar, preconizando a rejeição do projeto, uma vez que sua transformação em lei 

resultaria na criação de obstáculos quase intransponíveis à concessão, algum dia, de anistia 

aos punidos pela Revolução. Autor de diversas obras sobre direito penal e de grande 

número de artigos e conferências sobre direito, literatura e política, o arenista baiano era 

considerado um especialista no tocante ao instituto da anistia. Em seu primeiro parecer, 

argumentou que os projetos que surgiam no Congresso, como o do senador Catete, não 

teriam resultado prático algum, além de tornarem extremamente difícil a concessão de 

anistia, pois subordinariam a medida a uma série de premissas, o que seria inaceitável sob 
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o aspecto doutrinário. Apreciando a emenda substitutiva do senador Josafá Marinho, disse 

que "cobre ela, com o manto da clemência delinqüentes de várias espécies, irmanando-os 

generosamente, no mesmo olvido, sem preconceito de classe ou de condição social, no 

que, aliás, segue a tradição de celebrado instituto."
162

 Completando sua exposição afirmou 

que a anistia é "uma medida política que só as maiorias podem tomar sob seus ombros, e 

que não cabe à minoria iniciar."
163

 Acrescentando que naquele momento os penalistas 

defendiam a transferência da concessão da anistia para a área de competência do 

Executivo, por reunir maiores condições de lidar com a questão de maneira desapaixonada, 

o senador Aluísio de Carvalho defendeu que a anistia seria inoportuna ou prematura 

naquele momento. Rememorando a agitada atmosfera política dos últimos dias de março 

de 64, previniu que  

"as agitações de rua que marcaram, na Guanabara, a passagem do aniversário da 

Revolução, talvez sirvam de roteiro aos que a isso pretendam. Ou os tristes 

acontecimentos desenrolados em São Paulo, na manhã de 1º de maio. Uns e outros 

revelam, em suma, que no elenco dos futuros beneficiários da mercê nem todos se 

mostram cônscios da sua alta valia, antes demonstram que, agraciados, partiriam 

para novos atos insurrecionais, que ocasionariam novas anistias", confirmando o 

ciclo "conspiração-subversão-anistia".
164

  

 

Por fim, a CCJ do Senado aprovou, por 6 votos a 4, o parecer do senador Aluísio de 

Carvalho contrário à emenda substitutiva do senador Josafá Marinho ao projeto do senador 

Catete Pinheiro.
165

 

Pelo lado do MDB, não obstante as dificuldades externas, entrando em rota de 

colisão com a direção partidária, e favorecidos pela emergência dos movimentos sociais de 

protesto, setores expressivos das bancadas no Senado e na Câmara criaram, em abril de 

1968, a Comissão de Mobilização Popular do Partido. Seu objetivo era promover uma 

aproximação junto às lideranças de entidades sociais. Refletindo o esforço de 
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popularização do partido e as variações no que tange ao equilíbrio interno de forças da 

agremiação, o MDB passou a adotar uma postura mais combativa, visando a aproximação 

com estudantes e operários, num direcionamento proposto sobretudo por ex-petebistas. À 

revelia do comando partidário, os chamados emedebistas rebeldes ou imaturos elaboraram 

um programa de ação destinado a identificar o partido com reivindicações populares, com 

a organização de caravanas de parlamentares que viajariam por todo o país, pregando 

anistia, eleições diretas e revisão constitucional.  

 Segundo Motta, a partir de 1968 "grupos de parlamentares do MDB tomaram 

iniciativas no sentido de se aproximar de setores sociais importantes, como sindicatos, 

movimento estudantil e parcelas da Igreja Católica"
166

, através do acompanhamento das 

manifestações de rua e da prestação de auxílio às pessoas perseguidas pela repressão. 

Subordinando o esforço de pacificação ao retorno das liberdades democráticas, a 

direção do partido tornou pública a seguinte nota:  

"A Comissão Executiva Nacional do MDB, em face do propalado movimento de 

pacificação política e em atenção à opinião nacional, decidiu reafirmar aos seus 

correligionários e ao povo a sua opinião política. Entende o MDB que, entre as 

aspirações fundamentais do nosso povo, se inclui, em primeiro lugar, a devolução à 

nação da plenitude das instituições democráticas, renovadas no espírito da nossa 

índole e tradições, afirmadas ao longo da nossa história. Assim, considera 

indispensável a revisão constitucional para reintegrar o povo no direito de escolher 

livre e diretamente os seus governantes, restituir ao poder Legislativo as suas 

prerrogativas, e instituir um regime autenticamente democrático. Sustenta que essa 

reforma reclamaria, preliminarmente, o restabelecimento da normalidade política, 

inclusive pela instauração do regime pluripartidário e pela concessão da anistia, 

que permita voltarem à vida pública os que dela foram afastados ou proscritos pelo 

arbítrio."
167

 

 

Neste sentido, o MDB procurou cessar o diálogo sobre congraçamento e 

pacificação política, por considerar que, enquanto não fossem atendidas suas 

reivindicações básicas, o partido estaria moralmente impedido de dialogar com agentes do 

governo. Segundo Hermano Alves  
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"as forças oposicionistas, para aceitar uma proposta de pacificação, ou seja, de 

trégua política até as eleições gerais, exigem que o governo preencha alguns 

requisitos iniciais, como a decretação, pelo Congresso, com apoio da bancada 

governista, de anistia geral, irrestrita e ampla a todos os cassados, exilados, 

demitidos, processados e prisioneiros por motivos de ordem política, a revisão da 

doutrina oficial, implantada pelo grupo reacionário da Escola Superior de Guerra, e 

o sistemático esmagamento das reivindicações do povo.
168

 

 

Pelo lado da agremiação governista o deputado Luís Fernando de Azevedo 

defendeu na Convenção Nacional de seu partido que "cabe(ria) à ARENA, como partido 

do governo, a iniciativa de corrigir as injustiças praticadas, valendo-se do artigo 46, item 8, 

da Constituição Federal, que dá ao Congresso a faculdade de conceder anistia", afirmando 

ainda que  

"os erros de inúmeras cassações estão aí aos olhos de todos, tão evidentes são. A 

primeira etapa será a revisão dos processos, alguns deles verdadeiras aberrações 

jurídicas, como o próprio STM vem reconhecendo, quase diariamente. Depois, 

então, partiríamos para a concessão de anistia e restituição dos direitos políticos aos 

cassados."
169

 

 

 Como se depreende destas colocações, o debate em torno da anistia estava 

plenamente colocado na agenda política do país, impulsionado que foi, desde 1967, a partir 

da esfera parlamentar. Nos meios políticos havia reações bastante diferenciadas com 

relação à questão. Algumas figuras da ARENA e do próprio governo acreditavam que 

dentro de um ano e meio, superadas as dificuldades do combate à inflação e retomado nível 

razoável de desenvolvimento, o presidente teria condições para fazer a revisão. 

Contudo, segundo expoentes da linha-dura, qualquer indício por parte de Costa e 

Silva no sentido de aceitar "certas manobras de políticos visando a pacificação dos 

inimigos da Revolução, criar(ia) intranqüilidade para o seu governo, pois, significaria a 

volta dos corruptos e subversivos", afirmando ainda que  

"o Exército jamais concordar(ia) com essas manobras e que os altos chefes 

militares te(riam) deixado bem claro em seus pronunciamentos, inclusive o próprio 
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marechal Costa e Silva quando ministro da Guerra, de que não permitir(iam) que o 

país retorn(asse) ao caos passado."
170

  

 

Os revolucionários ortodoxos, muitos dos quais com comando de tropa, diziam-se 

preocupados com a evolução política do país. Da mesma forma que reagiam elementos 

civis, sobretudo diante das manobras articuladas pelo governador Luís Vianna, que 

defendia a tese da pacificação política: "a suspensão dos direitos políticos por dez anos já 

configura uma breve anistia e o retorno daqueles que jamais deveriam influenciar nos 

destinos do país. Para que antecipar essa anistia?"
171

 

 Nesta conjuntura política foi apresentado no Congresso, no mês de maio de 1968, 

um projeto de autoria do então vice-líder do MDB, deputado Paulo Macarini, que 

concedia, "em todo o território nacional, anistia aos estudantes e trabalhadores envolvidos 

nos episódios, manifestações e crises que se sucederam à morte de Edson Luiz de Lima 

Souto."
172

  

 Vale ressaltar que os estudantes e os trabalhadores já haviam sido alvo de propostas 

legislativas referentes à concessão de anistia política, apresentadas anteriormente na 

Câmara dos Deputados. Já em 1966 o deputado Manuel Tavares (UDN-MG) apresentou 

um projeto de decreto legislativo versando sobre a concessão de "anistia a estudantes, em 

Minas Gerais, processados pela Lei nº 1.802, de 5 de janeiro de 1953, no período 

compreendido entre 31 de março de 1964 e 15 de abril de 1966."
173

 Sendo justificada a 

partir da argumentação de que os atingidos pela referida lei, que definia crimes contra o 

Estado e a ordem política e social, teriam sido "alguns jovens idealistas, iludidos pela 

pregação ideológica que imperou, oficialmente, em nosso país"
174

, o projeto não teve uma 

tramitação longa, sendo arquivado no mesmo ano pela Mesa Diretora da Câmara. Ainda 
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em 1966, o deputado Adauri Fernandes (MDB-RJ), que exerceu atividades no setor 

industrial e no serviço público
175

, também apresentou um projeto de decreto legislativo, 

concedendo anistia "aos trabalhadores de empresa estatal ou privada que, por motivo 

relacionado ou decorrente de participação em movimento de apoio ao governo legalmente 

constituído antes de 31 de março de 1964 e, condenados sem direito de defesa."
176

 Em sua 

proposta deixou de fora todos aqueles que tivessem sido regularmente processados, com 

amplos direitos de defesa. Contemplando ainda os jornalistas e escritores condenados por 

delitos de imprensa, a proposição foi igualmente rejeitada de maneira precoce.
177

     

Contudo, o projeto Macarini "alcançou larga repercussão e amplo apoio, inclusive 

nas hostes arenistas, muito embora fosse relativamente pequena a mobilização estudantil a 

seu favor."
178

 Na opinião de Jorge Batista, ex-presidente do Diretório Central dos 

Estudantes (DCE) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), àquela altura com 

prisão preventiva decretada por liderar o movimento universitário mineiro,  

"o projeto que concede anistia aos estudantes presos, em discussão na Câmara, 

quando muito vai significar a retirada de uma gota de água no mar de repressão no 

qual o governo quer afogar o povo. (...) Nós não mendigamos, hoje, projetinhos 

paliativos de uma Câmara corrompida, nem somos infantis para aplaudir a 

demagogia barata de nenhum deputado."
179

  

 

Vale ressaltar que esta declaração é bastante expressiva no que tange ao descrédito 

da política institucional junto a amplos setores do movimento estudantil. Algumas de suas 

lideranças eram tão refratárias que "evitavam até mesmo falar com os parlamentares, e pelo 

simples motivo de serem parlamentares."
180
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De qualquer maneira, a proposta de anistia aos estudantes e trabalhadores foi 

lançada, e o governo sofreu a primeira derrota por conta da aprovação do pedido de 

urgência para a tramitação do projeto. O renunciante vice-líder do partido governista, 

deputado Último de Carvalho (ARENA-MG), recomendou aos emedebistas que lançassem 

o projeto à votação: "Traga o MDB inteiro para a votação que aprovaremos a anistia. A 

partir de primeiro de agosto houve uma modificação no comportamento do plenário."
181

 

Estranhando que os antigos udenistas estivessem contra a anistia declarou:  

          "Neste país, eles foram os maiores usuários da anistia. E, há 40 anos, que os atuais 

dirigentes do país gozam deste benefício. O próprio marechal Costa e Silva já foi 

anistiado. Deputados e senadores, que agora ocupam postos importantes, também o 

foram, embora tenham praticado atos mais graves que os estudantes de hoje." E 

sublinhou: "ainda estou com as mãos quentes de tanto, no governo JK, anistiar os 

que se encontram no poder em 68. Sou contra a baderna. Mas não vejo mal algum 

em se anistiar o estudante que já foi preso e sofreu aborrecimentos de toda ordem. É 

preciso desarmar os espíritos."
182

 

 

A liderança do governo no Congresso recebeu instruções do próprio presidente 

Costa e Silva para fechar questão contra o projeto de anistia aos estudantes e trabalhadores.  

Na Comissão de Constituição e Justiça foi aprovado, por treze votos a um, o 

substitutivo do relator, deputado Luiz Athayde (ARENA-BA). Eliminou-se então a 

inconstitucionalidade da proposta original, referente ao privilégio em favor de grupos 

anistiados, estudantes e trabalhadores, com omissão de outros envolvidos nas mesmas 

ocorrências, oferecendo um texto de caráter mais abrangente.
183

 Ao justificar seu voto em 

separado, o deputado Arruda Câmara (ARENA-PE) defendeu a tese da inoportunidade e 

inconveniência da anistia. O benefício serviria de estímulo à desordem em meio às 

agitações verificadas nas grandes cidades do país, num contexto social totalmente diferente 
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do verificado por ocasião de sua proposta de anistia, consubstanciada no já referido 

Decreto nº 18, de 1963.
184

 

A decisão da Comissão de Constituição e Justiça conferiu ao projeto uma nova 

dimensão e abalou os cálculos do governo, na medida em que o resultado positivo obtido 

pela oposição só ocorreu por conta da adesão de integrantes da ARENA que votaram a 

favor da proposta, como os deputados Montenegro Duarte (ARENA-SP), Murilo Badaró 

(ARENA-MG), Geraldo Guedes (ARENA-PE), Yukishigue Tamura (ARENA-SP), José 

Carlos Guerra (ARENA-PE), Dnar Mendes (ARENA-MG), Raimundo Diniz (ARENA-

SE) e Luís Athaíde (ARENA-BA), ao lado dos emedebistas Erasmo Martins Pedro (MDB-

GB), Celestino Filho (MDB-GO), Cleto Marques (MDB-AL), Henrique Henkin (MDB-

RS) e Ulisses Guimarães (MDB-SP).
185

  

Assim, os governistas procuraram ganhar tempo solicitando o parecer da Comissão 

de Segurança Nacional. Neste sentido, o deputado Ernâni Sátiro (ARENA-PB) alegou que 

o projeto "não é só de natureza política; envolve também o aspecto de segurança nacional, 

pois os manifestantes praticaram crimes contra a segurança nacional."
186

   

 Na Comissão de Segurança Nacional o projeto foi rejeitado por 11 a 10, numa 

votação bastante apertada, com voto de desempate dado pelo deputado Broca Filho 

(ARENA-SP), a despeito da composição da mesma, formada basicamente por 

parlamentares arenistas, e egressos das fileiras militares.
187

 Em seu longo parecer, o 

deputado Agostinho Rodrigues (ARENA-PR), afirmou que a aprovação do projeto "teria 
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como efeito o estímulo a novas ações revolucionárias e não traria a paz e a segurança, mas 

sim, novas desordens e nova anistia."
188

  

Posteriormente, a mesma Comissão emitiu parecer desfavorável às duas emendas 

de plenário propostas à matéria principal, relativas à fixação de datas para o têrmo da 

concessão da anistia.
189

 Nas palavras do deputado Agostinho Rodrigues (ARENA-PR)  

"os recentes acontecimentos verificados em quase todos os estados da Federação, 

numa ostensiva provocação aos Poderes Públicos, contrários à lei e à ordem, 

demonstram, iniludivelmente, que a impunidade dos crimes que se quer declarar 

através da anistia, longe de devolver à nação brasileira a paz e a tranqüilidade por 

todos desejada, motivaria a reincidência de novos crimes."
190

 Isto justificaria o 

ponto de vista de que a proposta de anistia seria inconveniente, tendo-se em vista 

que "surge na crista de um processo subversivo em pleno desenvolvimento, 

conforme é público e notório."
191

 

 

De um modo geral, os argumentos contrários à aprovação do projeto balizavam-se 

na afirmativa de que a concessão da anistia seria inoportuna porque os fatores que 

desencadearam o conflito ainda estavam presentes e em plena atividade. Por outro lado, 

provocaria o recrudescimento do processo de agitação política instalado no país, cuja 

manifestação principal eram os protestos estudantis verificados nas principais cidades do 

país. Em nota oficial aprovada no dia da votação, a Comissão Executiva Nacional da 

ARENA tornou público o posicionamento oficial do partido, essencialmente baseado em 

tais idéias: 

          "Anistia constitui, indiscutivelmente, um instrumento político do regime, destinado a 

apaziguar os espíritos e criar um clima de tranqüilidade necessário ao bem-estar e 

ao progresso do país. Mas, para que ela se torne efetiva, é imprescindível a 

existência de condições que possibilitem a realização integral de seus objetivos. Na 

atual conjuntura, todavia, inexistem essas condições. A concessão da medida 

poderia, portanto, ter efeitos negativos, pois, em vez de fator de concórdia, 

transformar-se -ía em novo estímulo aos que só se preocupam em promover a 

desordem. Surgindo, no futuro, situação idêntica, não vacilarão nem o governo nem 

o partido que o apóia em aprovar projeto beneficiando os estudantes e os 

trabalhadores. Em face do exposto e de tudo o mais que conturba a vida do país e 
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dificulta a ação construtiva do governo, resolveu a Comissão Executiva Nacional da 

Aliança Renovadora Nacional encarecer aos seus correligionários a conveniência 

da rejeição do projeto ora em tramitação."
192

  

 

No dia 20 de agosto de 1968 foi votado, em discussão única, o projeto nº 1.346-68. 

Na ocasião, os defensores da proposta procuraram rebater as colocações governistas 

invocando não somente a tradição brasileira em relação à concessão da anistia, mas 

também enfatizando a importância da aprovação da medida para a redemocratização do 

país e a reafirmação do Legislativo no âmbito do sistema político. 

De acordo com o deputado Martins Rodrigues (MDB-CE), os parlamentares 

estariam agindo com independência em relação às pressões do governo, restando apenas 

"esperar que o Congresso, no seu todo, atenda à opinião pública, para que se inicie nova 

etapa no processo de redemocratização do país."
193

 Por seu turno, o autor da proposta, 

deputado Paulo Macarini (MDB-SC) apontou para o fato de que a "discussão do projeto 

revitaliza o Congresso Nacional, pois o recupera perante a opinião pública, uma vez que 

passa a ser o centro das decisões políticas do país."
194

 Sua opinião encontrou respaldo junto 

a integrantes da ARENA, como o deputado Edilson Melo Távora (ARENA-CE), para 

quem seria fundamental em um regime democrático se "ter um Poder Legislativo forte, em 

condições de votar livremente."
195

 Inserida num contexto marcado pela crescente 

supremacia do Executivo sobre o processo decisório e as regras do jogo político, a ênfase 

na importância da revitalização da instituição legislativa sobrepôs-se às fronteiras 

partidárias também por ocasião da votação do projeto Macarini. Desse modo, as 

articulações governistas foram interpretadas como sendo ações dirigidas essencialmente 
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"contra a paternidade da iniciativa, (...) contra o fato de ser o Congresso Nacional que 

tomou a iniciativa de votá-la"
196

, e não exatamente contra a anistia em si. 

 Ao final de toda as discussões, a anistia a estudantes, trabalhadores e intelectuais 

foi, contudo, rejeitada, recebendo 198 votos contrários, todos da ARENA, e 145 favoráveis 

ao projeto, sendo 110 do MDB e 35 do partido governista.  

 Em nota oficial da Comissão Executiva Nacional, o MDB reafirmou a disposição 

de manter a questão da anistia na agenda política do país: 

"a) Realizar visitas de solidariedade a quantos se encontrem presos em razão dos 

movimentos estudantil e operário e, nomeadamente, aos estudantes Vladimir 

Palmeira, presidente da União Metropolitana dos Estudantes, José Prates, vice-

presidente da Federação dos Estudantes Universitários de Brasília, e Euler Ivo 

Vieira, de Goiânia, 1º vice-presidente da União Brasileira de Estudantes 

Secundaristas; 

b) Continuar a impetrar todas as medidas judiciais cabíveis em favor da libertação 

de estudantes, religiosos, trabalhadores e outros presos ou ameaçados de prisão por 

atos arbitrários do governo, como o estudante Onestino Monteiro Guimarães, que 

foi perseguido a tiros pela Polícia do DF; 

c) Recomendar aos dirigentes regionais do partido que tomem medidas idênticas 

nos respectivos estados; 

          d) Designar os Srs. Martins Rodrigues e Mata Machado, para, em comissão, 

estudarem os meios de promover a responsabilidade criminal das autoridades 

responsáveis por abusos de autoridade."
197

 

 

Paralelamente, os oposicionistas dispuseram-se a fazer um levantamento de todas 

as proposições de anistia em tramitação no Congresso. Durante os anos de 1967 e 1968, 

marcados por uma crise político-militar acompanhada pela explosão dos protestos 

estudantis e pelos movimentos dos trabalhadores, o palco da oposição parlamentar 

extrapolou o recinto do Congresso para juntar-se à sociedade. Em meio a tal efervescência 

política, a inquietação "tornou-se evidente não apenas nos discursos da oposição e nas 

tentativas de obstruir os projetos do governo, mas, também, na emergência de um grupo 

dissidente na ARENA."
198
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Neste sentido, havia naquela ocasião oito projetos de anistia em curso no âmbito da 

Câmara dos Deputados. Todos foram apresentadas por membros do MDB, mas continham 

propostas bastante variadas que abarcavam estudantes
199

, trabalhadores
200

, jornalistas
201

 

intelectuais
202

 e todos aqueles que tenham sido condenados por crimes políticos.
203

    

Contudo, todas estas iniciativas malograram em virtude do fechamento do sistema 

político. Diante das mobilizações verificadas no seio da sociedade civil e das articulações 

estabelecidas na esfera parlamentar, a reação militar proveniente da linha-dura foi bastante 

incisiva, exigindo-se a eliminação dos elementos mais combativos da arena política. Com o 

objetivo de restabelecer a estabilidade política, o Executivo promoveu o fechamento e a 

reorganização do Legislativo, de modo a integrá-lo ao sistema vigente mediante a 

acentuação do esvaziamento de suas funções políticas, apesar do conseqüente 

aprofundamento do desgaste da legitimidade do regime. 

 

2.3 - O fechamento do sistema político e a contenção do movimento pró-anistia 

A disposição do Executivo de interferir de modo mais contundente nas regras do 

sistema político já vinha amadurecendo. Contudo, o estopim foi o famoso discurso do 

deputado Márcio Moreira Alves (MDB-GB), que protestou contra a invasão militar da 

Universidade de Brasília, ocorrida em agosto de 1968. Naquela ocasião solicitou à 

população que boicotasse a parada militar de 7 de setembro, além de sugerir às mulheres 

brasileiras que protestassem contra o governo recusando-se a namorar oficiais que se 

omitissem ou participassem da repressão. Considerando o discurso ofensivo às Forças 

Armadas, os ministros militares das três Armas solicitaram que o deputado fosse 

                                                           
199

 Ver anexo B, pp. 123-124. 
200

 Ver anexo B, p. 124. 
201

 Ver anexo B, p. 125. 
202

 Ver anexo B, p. 125. 
203

 Ver anexo B, pp. 126-129. 



71 

 

processado, juntamente com o deputado Hermano Alves (MDB-GB), acusado por ter 

publicado artigos considerados difamatórios às instituições militares no jornal Correio da 

Manhã. Segundo a cientista política Maria D'Alva Gil Kinzo,  

"a iniciativa dos militares de processar os deputados era, acima de tudo, um 

pretexto para pressionar o governo a tomar uma posição enérgica contra a crescente 

radicalização e polarização política que estava ocorrendo em 1968."
204

   

 

Vale ressaltar que a tramitação do processo contra o deputado consumiu 

praticamente dois meses no âmbito do Judiciário.  Em sessão conjunta realizada no dia 12 

de dezembro de 1968, o Congresso rejeitou o pedido de suspensão da imunidade 

parlamentar do deputado Márcio Moreira Alves, o que representou uma significativa 

vitória da oposição, outra vez extrapolando as fronteiras partidárias. Disposto a consagrar 

sua autonomia de ação, o Legislativo negou autorização para que o Executivo processasse 

Márcio Moreira Alves. Esta recusa é explicada também em termos de zelo quanto à 

imunidade parlamentar e investida contra os limites estreitos do regime. Vale ressaltar que 

durante a referida votação, a tônica das argumentações contrárias à punição do parlamentar 

baseou-se numa espécie de apelo a uma lealdade institucional, na medida em que "a defesa 

da instituição revest(iu)-se de conteúdo mais amplo, pois representava a defesa da única 

via, ainda aberta, de defesa do antigo sistema de poder e de veiculação das idéias e 

demandas dos grupos políticos excluídos."
205

  

No dia seguinte, contudo, foi editado o Ato Institucional nº 5, que em muitos 

aspectos reiterou as disposições contidas nos dois primeiros atos, mas distinguindo-se dos 

mesmos pelo fato de não estipular um prazo para sua vigência.
206

  

De um modo geral, foi ratificada a supremacia do Executivo sobre os demais 
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poderes da República, sendo-lhe mais uma vez concedida a prerrogativa de decretar o 

fechamento do Congresso Nacional e das assembléias estaduais e municipais, cassar os 

mandatos eleitorais em todos os níveis, e suspender por dez anos os direitos políticos de 

qualquer cidadão. Somado a isso foi atribuído o poder de suspender as garantias de 

vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade do juízes, além de transferir para a jurisdição 

dos tribunais militares o julgamento de crimes políticos, e proibir a apreciação pelo 

Judiciário dos recursos impetrados por pessoas acusadas em nome do AI-5. Completando o 

conjunto de dispositivos de controle político-social, ficou estabelecido também: o direito 

do Executivo de demitir, remover, aposentar ou pôr em disponibilidade funcionários das 

burocracias federal, estadual e municipal; o poder de decretar estado de sítio fora dos 

trâmites estabelecidos na Carta de 1967; o direito de legislar por decreto e baixar outros 

atos institucionais ou complementares; o direito de confiscar bens como forma de punição 

por corrupção; e a suspensão do habeas corpus em casos de crimes contra a segurança 

nacional.
207

   

Ao abrir caminho para a descontrolada utilização do aparato repressivo e coroar o 

processo de centralização do poder iniciado em março de 1964, o AI-5 forneceu ao 

governo a possibilidade de controlar as dissensões internas, sufocar os principais focos de 

oposição e transformar substancialmente o quadro político-representativo do país. Neste 

sentido, além das punições impostas a burocratas, militares, membros do Judiciário, 

advogados, professores e integrantes de várias outras instituições e categorias profissionais, 

nos seus dez anos de vigência foram cassados os mandatos eleitorais de 113 deputados 

federais e senadores, 190 deputados estaduais, 38 vereadores  e 30 prefeitos. 
208

 Vale 
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ressaltar que a maioria destes expurgos ocorreu imediatamente após a edição do AI-5, o 

que acarretou uma profunda alteração na representação política do país.  

Por fim, aprofundando o caráter autoritário do sistema político, em 17 de outubro 

de 1969 foi outorgada uma nova Carta através da Emenda Constitucional nº 1. Nesta nova 

peça do arcabouço jurídico do regime foram estabelecidos dois dispositivos essencialmente 

destinados a inviabilizar o retorno à vida pública de todos aqueles expurgados desde 1964. 

Além da punição perpétua e de efeito retroativo, tornando inelegíveis para qualquer função 

pública todos os que tenham tido os direitos políticos suspensos, mesmo depois de 

decorridos dez anos após a punição, foi também alterada de maneira bastante significativa 

e sintomática a competência para anistiar. Após a demonstração de autonomia dada pelos 

parlamentares por ocasião da apreciação do projeto Macarini, quando a proposta revestiu-

se de uma significado mais amplo que o próprio efeito anistiante, relacionado à 

reafirmação do Congresso no âmbito do sistema político, retomou-se a fórmula do Estado 

Novo. A competência de aprovação continuou sendo, formalmente, do Legislativo, mas 

atribuiu-se exclusivamente ao Presidente da República a iniciativa das leis que "concedem 

anistia relativa a crimes políticos, ouvido o Conselho de Segurança Nacional."
209
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CAPÍTULO 3 - Liberalização e anistia no governo Geisel 

 

3.1 - Eleições de 1974 e rearticulação oposicionista parlamentar 

 O ano de 1974 pode ser considerado como um marco de inflexão no que se refere 

às estruturas básicas do regime militar brasileiro. Após um período marcado pelo 

esmagamento da luta armada nos centros urbanos e no interior do país e pela forte 

repressão a todos os mecanismos formais de oposição política, o general Ernesto Geisel 

ascendeu à presidência da República, acenando com a disposição de promover a distensão 

política do regime. 

De acordo com Thomas Skidmore, o novo governo estabeleceu três objetivos 

políticos básicos. Em primeiro lugar desejava manter o apoio majoritário dos militares, 

mas reduzir o poder da linha dura, que suspeitava dos planos de liberalização. Por outro 
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lado, objetivava controlar os "subversivos", superestimados pelas forças de segurança. E 

por fim, após o prolongado período governamental de emergência, pretendia reconduzir o 

país à democracia representativa.
210

 

A intenção de exercer o controle do aparato de repressão gerou grande expectativa 

em relação ao novo governo. Tais esperanças foram alimentadas já em fins de fevereiro de 

1974, quando Geisel e Golbery mantiveram contatos com o Cardeal Arns e emissários da 

CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil), conhecidos críticos do regime por 

suas violações dos direitos humanos. 

 Contudo, já nos primeiros meses de governo os linhas-duras iniciaram seus esforços 

visando enfraquecer o projeto de liberalização. Dois dias antes da posse do novo 

presidente, o comando do Quarto Exército, sediado em Recife, prendeu Carlos Garcia, 

jornalista de O Estado de São Paulo, submetendo-o a interrogatórios e torturas. Em abril 

foi a vez do ilustre advogado de São Paulo, Washington Rocha Cantral, ser preso e 

torturado, mostrando que nada havia mudado. No mesmo mês houve um ataque ao 

CEBRAP (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento), centro de pesquisa de ciências 

sociais internacionalmente conhecido, financiado pela Fundação Ford e composto por 

professores expurgados da USP em 1969. 

 Todos estes fatos certamente colidiam com a esperança de abertura suscitada pelo 

governo, dando-lhe a pior publicidade possível. 

 Em outubro surgiram novas evidências de que a liberalização estava muito longe. 

Primeiro a prisão e tortura em Recife de um ex-missionário metodista, o americano Fred 

Morris. No comando do Quarto Exército, dominado pelos linhas-duras, acreditava-se que 

ele era responsável por reportagens divulgadas no exterior favoráveis a Dom Helder 

Câmara. Na verdade, o episódio representou um deliberado desafio ao governo Geisel, 
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criando-lhe um embaraço diante da embaixada americana. Naquele mesmo mês o deputado 

Francisco Pinto (MDB) teve seu mandato cassado e seus direitos políticos suspensos, 

sendo enquadrado na Lei de Segurança Nacional por ter acusado o presidente chileno 

Augusto Pinochet de fascista e opressor, por ocasião da posse de Geisel.
211

 

 Não obstante as erupções periódicas da linha dura, as conversações sobre a 

liberalização prosseguiram, embora o presidente tenha advertido a oposição contra 

qualquer tipo de manipulação junto à opinião pública para pressionar o ritmo das reformas. 

 Neste sentido, as iniciativas adotadas pelo governo Geisel para manter a oposição 

sob controle não se limitaram ao uso da intimidação verbal, valendo-se sobretudo dos 

poderes discricionários previstos pelo AI-5. Em janeiro de 1976, dois deputados do MDB 

paulista, Nelson Fabiano e Marcelo Gato, tiveram seus mandatos cassados e seus direitos 

políticos suspensos, acusados de manterem ligações com o Partido Comunista. Em março 

daquele mesmo ano os emedebistas gaúchos Amauri Müller e Nadir Rossetti foram 

igualmente punidos por terem criticado as Forças Armadas em um comício realizado em 

uma pequena cidade do Rio Grande do Sul. Por protestar contra as cassações de seus 

correligionários, o deputado Lysâneas Maciel (MDB-RJ) teve o mesmo destino.
212

  

Na verdade, o período do governo Geisel foi marcado por uma profunda incerteza, 

caracterizando-se "pela contradição entre a política oficial de liberalização e a realidade da 

remanescente repressão política."
213

 Isto porque a anunciada política de distensão, com 

suas promessas de arrefecimento da legislação repressiva, abriu aos setores oposicionistas 

mais espaço para o levantamento de demandas contrárias às diretrizes sociais, políticas e 

econômicas do governo. Porém, tais pressões suscitaram os temores dos setores mais 

estreitamente ligados à segurança interna, responsáveis pelas contradições internas ao 
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aparelho de Estado com relação ao encaminhamento da política oficial de distensão. 

Vale ressaltar que, embora houvesse muitas dúvidas a respeito do assunto, é certo 

dizer que a abertura defendida pelo governo não representava um simples retorno a 1964, 

na medida em que "Geisel e sua equipe não tinham a intenção de permitir que a oposição 

chegasse ao poder. Eles imaginavam uma democracia em que o partido do governo (ou 

partidos) continuasse a mandar sem contestação."
214

   

 De acordo com os sociólogos Fernando Henrique Cardoso e Florestan Fernandes, o 

objetivo precípuo da política de distensão era a "normalização institucional", ou seja, 

"liberalizar o regime não para superar a ordem autoritária mas para institucionalizá-la."
215

  

Enfatizando o interesse do governo de preservar o controle sobre a condução da 

política de liberalização, Przeworski afirma que a abertura caracterizou-se como um 

"processo pelo qual o aparato de poder permit(iu) algum tipo de organização política e 

interação de interesses, mantendo, porém, intacta sua própria capacidade de intervir."
216

 Ou 

seja, de acordo com a estratégia da transição, "a oposição precisaria ser contida, não 

poderia dar o tom do processo, não construiria a pauta de negociações."
217

 

Pressupondo uma completa subordinação da sociedade civil aos objetivos 

estabelecidos pelo poder, para  

"os principais formuladores do projeto de abertura, a oposição seria um estorvo aos 

seus objetivos, obrigando-os a manobrar gradualmente, num permanente stop-and-

go, entre os bolsões de resistência à mudança no interior dos quartéis - radicais, 

porém sinceros, no dizer do próprio Geisel - e a oposição, desejosa de imprimir um 

ritmo mais acelerado e uma maior amplitude ao processo de abertura."
218

 

 

Desse modo, é importante destacar que, se por um lado a abertura pode ser 
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caracterizada "como um projeto que se inici(ou) com autonomia pelo alto, com importantes 

passos liberalizantes", a mesma "logo se transform(ou) em processo, cujo rumo foi 

determinado por muitas forças"
219

, marcado por marchas e contra-marchas, avanços e 

retrocessos, "nos quais foram (re)estabelecidos direitos e liberdades básicos da agenda 

liberal clássica."
220

   

 Tal distinção entre o projeto e o processo torna-se imprescindível para a 

compreensão daquela que foi a mais longa das transições democráticas que selaram o fim 

de ditaduras latino-americanas entre as décadas de 1970 e 1980. Tendo seu início junto 

com o governo Geisel (1974-1978)
221

, e concluída ao fim do mandato de Figueiredo (1979-

1985) - com a eleição de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral, em janeiro de 1985 - o 

processo de abertura deve ser encarado à luz da correlação de forças de ordem política, 

econômica e social que manifestaram-se ao longo de seus onze anos de duração, e que 

contribuíram para que a implementação do projeto fosse "atropelada pelas ocorrências."
222

 

 Assim, um primeiro aspecto a ser destacado refere-se às transformações verificadas 

junto ao sistema partidário-eleitoral. Criado após a edição do Ato Institucional nº 2, de 

outubro de 1965, o bipartidarismo "evolui(u) segundo lógica própria, vindo a 
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incompatibilizar-se com a ordem política que presidira às suas origens."
223

 Posta em 

funcionamento com o objetivo de garantir  uma base de sustentação eleitoral para o 

regime, tal estrutura político-eleitoral passou a ter uma dinâmica própria, dissociada de sua 

função inicial. Isto verificou-se a partir do momento em que o MDB, criado artificialmente 

para atuar como partido de oposição consentida, passou a ter crescente penetração 

sobretudo junto ao eleitorado dos grandes centros urbanos, firmando-se então como canal 

de expressão para a insatisfação geral em relação ao regime em vigor. Vale lembrar que, de 

1966 a 1974, o sistema bipartidário atendeu às expectativas de seus idealizadores, 

garantindo à ARENA, partido de sustentação governista, uma ampla vantagem em todos os 

cargos em disputa. Muitos líderes do MDB cogitaram a hipótese de autodissolução, o que 

desembocaria em um sistema semelhante ao do México, onde um grande partido exercia a 

hegemonia na política nacional.
224

 

 No entanto, o pleito de 1974 marcou o início de uma nova correlação de forças, 

podendo ser encarado como o "grande divisor de águas do bipartidarismo brasileiro"
225

, 

graças ao deslanchar de uma contínua e cada vez mais pronunciada ascensão do MDB. 

 Para tanto, certamente contribuíram as iniciativas governamentais voltadas para a 

criação de uma atmosfera de otimismo quanto à distensão do sistema político, sobretudo ao 

criar um ambiente mais favorável ao desenvolvimento das campanhas eleitorais, 

ampliando o acesso de todos os candidatos à nova rede integrada de TV via Embratel. 

Acrescente-se a isso a adoção de outras medidas de caráter liberalizante, como a 

manutenção do eleitorado como base para calcular as bancadas estaduais, o aumento no 
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número de cadeiras na Câmara de 310 para 364, e a proibição da sublegenda para o 

Senado.
226

  

Somando-se a tais medidas emanadas do governo, as mudanças no quadro 

partidário-eleitoral começaram a germinar a partir das eleições de 1970, que "levaram à 

Câmara Federal um grupo atuante de deputados desejosos de fazer do MDB uma voz 

poderosa de oposição regime."
227

 Não obstante o fraco desempenho emedebista, foi eleito 

um grupo de deputados responsáveis pela adoção de uma postura política mais agressiva 

por parte da oposição. Formado basicamente por personagens sem passagens anteriores na 

esfera parlamentar e extraídos de movimentos reformistas, o chamado grupo autêntico 

"pretendia fazer uma oposição real, "autêntica", ao regime militar e não uma oposição 

consentida."
228

 Buscava estabelecer uma diferenciação em relação aos moderados e 

adesistas do partido mediante uma atuação parlamentar mais combativa.
229

 Identificados 

por uma linha de continuidade com o extinto grupo dos "imaturos", responsável pela 

intensa militância emedebista durante os anos de 1967 e 1968, "o discurso e a ação do 

grupo autêntico, na verdade, resgataram a matriz discursiva original do MDB"
230

 composta 

por "três elementos básicos: democracia, nacionalismo e reivindicações sociais."
231

  

Procurando explorar o exíguo espaço de oposição consentido pelo regime, o partido 

procurou desenvolver sua estrutura organizacional, mediante a promoção de uma série de 

reuniões voltadas para a discussão da realidade sócio-econômica do país. Em abril de 1971 

o MDB conseguiu reunir aproximadamente 1.500 correligionários no Rio Grande do Sul, 
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redigindo-se ao final do encontro um manifesto intitulado Declaração de Porto Alegre, 

contendo os princípios a serem defendidos nacionalmente pelo partido.  Além de pregar o 

controle sobre os investimentos estrangeiros na economia, uma política salarial justa, a 

reforma agrária e o direito de voto aos analfabetos, o documento defendia expressamente a 

anistia aos apenados pelo regime.
232

 

Procurando romper o isolamento social do partido e criticar as diretrizes 

governamentais básicas, de modo a retomar a iniciativa de mobilização oposicionista, o 

MDB procurou também liderar o debate no Congresso Nacional. Colocou-se então na 

pauta a invasão de investimentos estrangeiros na economia, o projeto faraônico da 

Transamazônica, a instauração de pena de morte, a censura à imprensa e a anistia. 

Neste sentido, após o interregno imposto pelas medidas restritivas às atividades 

políticas adotadas a partir de 1968, a primeira iniciativa parlamentar destinada a trazer à 

tona novamente a questão das penas impostas pelo regime foi de autoria do deputado JG de 

Araújo Jorge (MDB-GB), vice-líder do partido na Câmara e identificado com o grupo 

"autêntico."
233

 Não obstante "a inteira justiça de alguns atos emanados da chamada 

Revolução Brasileira de 31 de março de 1964, através de inúmeros Atos Institucionais, 

contra pessoas consideradas subversivas ou corruptas"
234

, o projeto de lei, apresentado em 

abril de 1971, voltava-se para a revisão das punições baseadas na legislação de exceção ou 

a instauração de processos regulares
235

, tendo-se em vista que os procedimentos sumários 

adotados pelo Estado certamente "deve ter dado margem ao cometimento de injustiças."
236

 

Após ser avaliado pelas Comissões de Segurança Nacional e de Constituição e Justiça, cujo 

relator, deputado Lauro Leitão, alegou a injuridicidade e inconstitucionalidade da proposta, 
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o projeto acabou sendo arquivado.
237

 

No ano seguinte foi a vez do deputado Jerônimo Santana (MDB-RO) apresentar um 

projeto de anistia aos ex-presidentes da República que tiveram seus direitos políticos 

suspensos. Justificou sua iniciativa alegando que os mesmos "tiveram os direitos políticos 

suspensos sem processo e sem condenação por crime nenhum"
238

, o que autorizaria o 

Congresso a legislar sobre a matéria, sem colidir com as prerrogativas do Executivo 

estabelecidas na Carta Constitucional em vigor.        

 As lutas entre o governo e seus críticos prosseguiram enquanto se aproximaram as 

eleições parlamentares de 1974, importante teste eleitoral ao nível federal, na medida em 

que  

"o presidente estava disposto a transformar as eleições legislativas em um 

importante evento, destinado a ser não apenas um passo no processo de distensão 

política, mas também um meio de se obter alguma legitimidade para o regime.
239

 

 

O presidente Médici havia transformado em indiretas as eleições majoritárias, 

marcada para outubro de 1974, impedindo que o MDB controlasse qualquer governo 

estadual. Contudo, as eleições parlamentares seriam diretas. Controlando todas as 

assembléias estaduais, a ARENA ganhou folgadamente as eleições para governadores, 

gerando boas expectativas em relação às eleições de novembro. Não obstante a confiança 

do governo, o pleito de 1974 assumiu um caráter plebiscitário especialmente nas cidades. 

O governo esforçou-se para que as eleições fossem honestas, sem qualquer tipo de 

favorecimento para a ARENA. Todos os candidatos tiveram acesso relativamente livre à 

TV. Contudo, o eleitorado passou a ver o MDB como uma verdadeira alternativa política, 

de modo que o partido quase dobrou sua representação na Câmara, saltando de 87 para 165 

deputados, enquanto a ARENA caiu de 223 para 199 deputados, recebendo 37,8% dos 
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votos contra 40,9% do partido governista. No Senado o MDB conquistou 16 cadeiras das 

22 vagas em disputa, subindo sua representação de 7 para 20, enquanto a ARENA caiu de 

59 para 46, obtendo 50% dos votos contra 34,7% dados aos arenistas. Também as eleições 

para as assembléias legislativas estaduais foram adversas para a ARENA e o governo. O 

MDB assumiu as assembléias de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, 

Acre e Amazonas.
240

 

 As eleições de 1974 tiveram um impacto bastante profundo sobre o longo processo 

de transição democrática, tendo-se em vista que os resultados daquele pleito  

"sinalizaram o desejo de mudança que se vinha formando no seio da sociedade, 

impulsionaram a organização de oposições variadas em um partido político (o 

MDB) e reforçaram a disposição inicial do governo Geisel de implantar um projeto 

de liberalização controlada, que encontrava resistências nos setores mais 

intransigentes do regime."
241

 

 

Vale ressaltar que aqueles resultados provocaram repercussões pelo restante de todo 

o governo no que se refere à esfera parlamentar, na medida em que a partir de então o 

governo só poderia emendar a Constituição recorrendo aos poderes excepcionais previstos 

no AI-5 ou através de negociações com o MDB, dado que a ARENA perdeu a maioria de 

dois terços no Congresso. Por outro lado, embora a oposição tenha permanecido como 

minoria em ambas as Casas, os 44% da representação na Câmara somados aos 30% no 

Senado possibilitaram aos emedebistas formarem Comissões Parlamentares de Inquérito, 

além de fazer "renascer esperanças de que o partido de oposição teria, finalmente, 

condições de participar mais efetivamente das questões legislativas."
242

 

Podemos afirmar que no campo das oposições superou-se àquela altura  

"a idéia de uma democratização via a derrubada da ditadura militar, com a crise dos 

experimentos militarizados da guerrilha urbana e a paralisia da tentativa de uma 

guerrilha rural (que duraria, no Araguaia, de 1972 até 1975), ao mesmo tempo que 
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crescia a compreensão de que o espaço político, mesmo restrito, era, nas condições 

vigentes, o único caminho da mudança. Um certo desdém, e mesmo descrédito, que 

envolvia inicialmente o MDB, como oposição do regime, começ(ou) a ser 

substituído pela noção de um MDB autêntico, com um projeto pacífico, 

parlamentar e democrático de transição para a democracia."
243

  

 

Frente às perspectivas de mudanças na esfera parlamentar, e conseqüentemente, de 

maior inserção junto aos movimentos sociais, ganhou força no interior do MDB a idéia de 

que, se a agremiação tivesse a pretensão de prosseguir sua trajetória como organização 

política,  

"não poderia limitar-se apenas à atividade parlamentar que até então se mostrara tão 

ineficaz: ao contrário, deveria voltar-se para a sociedade civil, unindo-se aos setores 

oposicionistas, de modo a construir um movimento forte de pressão para uma 

democratização substancial.
244

  

 

Na verdade, tais demandas iam ao encontro de um processo mais amplo de 

politização do qual fizeram parte segmentos mais amplos da população. Passou-se a 

questionar o autoritarismo vigente, reivindicando-se uma série de princípios políticos como 

eleições diretas, fim da censura e da legislação de exceção, respeito aos direitos humanos e 

anistia. Esta mobilização da sociedade civil integrou associações profissionais, os 

movimentos estudantil e sindical, entidades tradicionais como a OAB (Ordem dos 

Advogados do Brasil)
245

, ABI (Associação Brasileira de Imprensa)
246

 e CNBB 

(Confederação Nacional dos Bispos dos Brasil)
247

, bem como os chamados novos 
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movimentos sociais - Movimento do Custo de Vida, associações de bairro
248

, movimentos 

pró-anistia. A mesma nos conduz à idéia de que "as eleições de 1974 e o crescimento do 

MDB estavam inseridos num processo mais amplo, de surgimento de consciência e prática 

democráticas envolvendo importantes setores da sociedade brasileira."
249

  

 

 

 

 

3.2 - Revisão judicial e fim das punições eternas: demandas em torno dos artigos 181 

e 185 da Constituição de 1969 

 

Durante o governo Médici (1969-1973), as forças de segurança contaram com o 

medo para ajudá-las a descobrir e eliminar os "inimigos internos" do Brasil, de modo que a 

repressão atingiu sobretudo os grupos que tentavam organizar as classes trabalhadoras. Os 

sindicatos, membros do clero que tentassem organizar qualquer atividade potencialmente 

política, assim como organizações envolvendo moradores de favelas e trabalhadores rurais, 

foram submetidos a forte vigilância. Também os membros da elite foram afetados pelo 

profundo clima de terror, assim como a imprensa também foi intimidada, através da prisão 

e tortura de jornalistas, pressão ou incentivo sobre os proprietários, além da censura direta. 

Em suma, o autoritarismo tornou as instituições da sociedade civil incapazes de ação 

autônoma importante. 

Foi neste clima que Geisel apareceu falando de um novo diálogo com a sociedade 

civil, pretendendo aliviar a repressão herdada. O clima de liberalização criado, juntamente 
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com a atmosfera ligeiramente menos rígida para a imprensa, fez com que a tortura e as 

violações dos direitos humanos pela forças de segurança viessem à tona. Por outro lado, a 

opinião pública tornou-se mais informada e mais facilmente mobilizada. Desse modo,  

"se o presidente Geisel fora capaz de controlar a política parlamentar e a sucessão 

presidencial, garantindo assim que seu projeto político fosse levado a efeito 

conforme planejado, ele não seria capaz de evitar a emergência na sociedade civil 

de um forte movimento de oposição, clamando por substancial e imediata 

democratização."
250

  

 

Em meio a tal conjuntura, marcada pela ascensão das lutas em prol da democracia e 

de perspectivas de revigoramento da política institucional, verificou-se uma movimentação 

no sentido de se promover "uma confluência, uma aproximação entre o MDB e setores da 

sociedade civil que começavam a se organizar."
251

   

Neste sentido, ao iniciar-se a nova legislatura em março de 1975, a agremiação 

oposicionista buscou de imediato recolocar no centro das discussões no Congresso uma 

temática bastante cara para o partido e para o governo: o problema do desaparecimento de 

prisioneiros políticos. Mediante a convocação do ministro da Justiça, Armando Falcão, 

para prestar depoimento na Câmara dos Deputados sobre a questão, o MDB pretendia 

suscitar o debate sobre a violação dos direitos humanos. Se por um lado tal iniciativa ia ao 

encontro dos propósitos mobilizadores defendidos sobretudo por seus membros mais 

combativos, atentos em relação aos "vários familiares de presos (que) haviam recorrido ao 

MDB para que este investigasse o destino dos desaparecidos"
252

, em contrapartida, 

remetia-se para "os militares da linha dura vinculados ao aparato repressivo (que) não 

estavam de forma alguma satisfeitos com as medidas de liberalização política promovidas 

por Geisel."
253

 

Vale ressaltar que, em meio à repercussão gerada no Congresso por conta de tal 
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iniciativa, a questão da anistia também foi levantada, entendida "como fórmula para 

superar o atual impasse brasileiro e, assim, garantir a obra da redemocratização 

nacional."
254

 

  Já no primeiro ano do governo Geisel, a temática foi objeto de uma proposta 

legislativa encaminhada pelo deputado Florim Coutinho (MDB-GB), general da reserva, 

ligado ao grupo político do então governador Chagas Freitas.
255

 Em seu projeto de lei
256

, 

que acabou sendo arquivado, defendia a concessão de anistia "a todos os brasileiros que, 

direta ou indiretamente, tenham sido envolvidos em delitos de natureza política, ou em 

razão destas, hajam sofrido punição"
257

, a partir de 1964, prevendo ainda a reversão de 

militares e civis aos postos de que foram afastados. Vale ressaltar que sua proposição, que 

excluía os casos de corrupção e de crimes contra a vida e o patrimônio, foi reapresentada 

ao Congresso três anos depois, sendo desta vez recusada pelas comissões técnicas.
258

  

Àquela altura, uma anistia no Brasil envolvia três categorias básicas de pessoas. Em 

primeiro lugar, os que perderam os direitos políticos por dez anos, que dividiam-se em dois 

grupos: o daqueles que já os recuperaram por decurso de prazo e o daqueles que ainda não 

haviam cumprido o tempo da punição. Vale ressaltar que os indivíduos enquadrados no 

primeiro grupo, embora tenham recuperado o direito de votar, ainda não possuíam o direito 

de serem votados, em virtude de legislação complementar, de modo que a anistia traria 

dois benefícios para os mesmos: o direito de serem votados e o fim das barreiras existentes 

na administração pública em relação aos punidos pela Revolução, impedidos de serem 

nomeados para cargos da administração direta ou indireta.  

Por outro lado, havia cerca de 2 mil pessoas demitidas do serviço público nos 
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últimos anos com base na legislação revolucionária, que as aposentou com vencimentos 

proporcionais ao tempo de serviço, constituindo-se em um dos itens mais delicados da 

questão da anistia, envolvendo questões salariais e funcionais de civis e militares.  

 E por último, numa terceira categoria encontravam-se os condenados pela Lei de 

Segurança Nacional. Enquadrados nestes casos havia os que cumpriram suas penas e 

achavam-se em liberdade, e os que tiveram seus direitos políticos suspensos e os 

recuperaram, mas que continuavam impedidos de assumir cargos eletivos ou 

administrativos. Por sua vez, dentre os que ainda cumpriam sentenças, encontravam-se 

aqueles que organizaram movimentos subversivos, e também aqueles que, participando 

desse tipo de movimento, praticaram atos que também são puníveis pelo Código Penal, 

como os seqüestradores e assaltantes de banco.
259

 

 Vale ressaltar que a concessão da anistia ou qualquer iniciativa voltada para a 

revisão das punições, envolvia ainda um aspecto de ordem legal bastante importante, na 

medida em que demandava a reforma do texto constitucional então em vigor, em razão do 

artigo 181 da Carta de 1969. Como já foi dito, desde 1964 foram demitidos e aposentados 

funcionários civis e militares,  afastados da vida política militantes partidários, senadores e 

deputados, ex-ministros de Estado e três ex-presidentes da República. Com base nos atos 

institucionais promulgados foram suspensos os direitos políticos por dez anos, 

estabelecendo-se ainda a impossibilidade de revisão judicial das punições ou medidas 

decretadas em nome da "Revolução". Na Emenda nº 1, outorgada em outubro de 1969, 

ficou definitivamente estabelecida a referida interdição, nos três incisos do artigo 181
260

, 
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enquanto que o artigo 185 tornou eternamente inelegíveis para qualquer cargo público 

todos aqueles que houvessem sofrido a suspensão dos direitos políticos com fundamento 

nos atos institucionais.
261

 

 Diante de todos estes aspectos envolvidos, com desdobramentos fundamentais 

sobre os rumos do próprio processo de transição, a questão da anistia suscitou no cenário 

político o surgimento de divergências até mesmo no seio da oposição. Embora tenha 

pleiteado de uma forma genérica a concessão da anistia, na verdade o MDB não possuía 

uma proposta unificada para a organização de uma campanha de caráter nacional neste 

sentido. O partido encontrava-se dividido basicamente entre os que concordavam com a 

simples revogação do artigo 185 da Constituição, os que propunham revisões de alcance 

mais abrangente e os que reivindicavam a anistia irrestrita.  

 Tal diversidade de propostas anistiantes ficou expressa no conteúdo dos projetos 

que chegaram ao Congresso durante a legislatura de 1975 a 1978. Já no primeiro ano, o 

deputado João Menezes (MDB-PA) apresentou proposição anistiando "os cidadãos 

implicados em crimes de natureza política que tenham sido absolvidos e aos que, 

condenados, tenham sido reabilitados na forma prevista no Decreto-lei nº 1.002, de 21 de 

outubro de 1969"
262

, assegurando, facultativamente, a reversão dos atingidos pelo atos 

excepcionais aos quadros a que pertenciam.
263

 Note-se que a proposta voltava-se 

exclusivamente para os casos que, mediante os trâmites legais, fosse reconhecida a 

inocência do acusado em processo regular, transitada em julgado a sentença final pelos 
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Tribunais competentes, e àqueles que tivessem suas penas extintas por conta da prescrição 

das mesmas ou simplesmente por terem sido cumpridas. Ou seja, ficavam de fora os 

muitos casos de punição desprovidos de apreciação judicial. 

 Em 1977 o deputado Olivir Gabardo (MDB-PR) procurou reafirmar o lugar de seu 

partido no âmbito do movimento oposicionista verificado no contexto social. Para tanto 

apresentou um projeto de "anistia ampla e irrestrita" aos estudantes que tenham sofrido 

"qualquer constrangimento em face de participação em manifestações não consentidas, 

coletivas ou individuais, nos campi universitários ou fora deles"
264

, abrangendo punições 

de natureza disciplinar, no âmbito escolar, policial ou judicial.
265

 Vale ressaltar que 

naquele ano os estudantes ocuparam novamente o proscênio político em favor de 

princípios democráticos, incluindo a anistia entre suas reivindicações, organizadas sob a 

forma dos "Dias Nacionais de Protesto e Luta pela Anistia", manifestações públicas que 

contavam com participação de diversos setores da população. O mesmo se dava com 

relação aos "Comitês Primeiro de Maio pela Anistia", cuja evidente alusão aos 

trabalhadores denotava a presença das oposições sindicais no mesmo contexto de 

mobilizações.
266

 

 Indo ao encontro deste segundo protagonista da cena oposicionista, o deputado Ruy 

Brito (MDB-SP), parlamentar de origens ligadas ao movimento operário
267

, apresentou no 

ano seguinte um projeto de lei anistiando especificamente "os que tenham sido afastados 

de emprego regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, com base em aposentadorias 

ou demissões decretadas com referência a poderes contidos no Ato Institucional de 9 de 
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abril de 1964"
268

, assegurando a readmissão do beneficiado no quadro de pessoal ao qual 

pertencia.
269

 

Tais proposições trouxeram consigo novamente o debate acerca do relacionamento 

entre os poderes Executivo e Legislativo, tendo-se em vista a já mencionada mudança de 

competência em relação à matéria, estabelecida pela Emenda Constitucional nº 1, a partir 

da qual passou para o presidente da República a atribuição exclusiva de conceder "anistia 

relativa a crimes políticos, ouvido o Conselho de Segurança Nacional."
270

 Em função deste 

preceito constitucional, os mencionados projetos foram rejeitados por serem considerados 

inconstitucionais pelas comissões técnicas que os apreciaram, composta em sua maioria 

por integrantes do partido governista. Tal argumento jurídico foi recorrentemente 

empregado, somando-se aos alegados inconvenientes de ordem administrativa e financeira 

que a medida traria.  

Por outro lado, a idéia da anistia sofreu forte oposição também por parte  dos 

setores militares, receosos quanto à suposta onda de agitação popular que o retorno dos 

proscritos provocaria. Some-se a isso o alegado "revanchismo" presente nas iniciativas, 

entendido como a responsabilização de militares e mesmo civis ligados ao setor de 

segurança e repressão, por conta dos "excessos", porventura, cometidos no desempenho de 

suas funções.  

Ainda em 1978 partiram mais três projetos de anistia, desta vez dotados de caráter 

mais abrangente. O deputado JG de Araújo Jorge (MDB-RJ) encaminhou uma nova 

iniciativa, desta vez propondo anistia de fato "a todos os punidos por motivos políticos, 
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desde o dia 31 de março de 1964."
271

 Deixando de fora aqueles que praticaram crimes 

comuns, seu projeto foi mais uma vez rejeitado
272

, assim como os apresentados pelo 

igualmente deputado Laerte Vieira (MDB-SC), dispondo sobre anistia para todos que 

tenham "sofrido suspensão de seus direitos políticos ou tenham sido atingidos por 

quaisquer sanções previstas em atos revolucionários"
273

 desde 1964, e pelo senador Orestes 

Quércia (MDB-SP), igualmente voltado para os apenados pelos atos institucionais.
274

 

 

 

3.3 - Extinção do AI-5, arrefecimento da censura e retorno dos proscritos: a Emenda 

Constitucional nº 11 

 

De acordo com Maria D'Alva Gil Kinzo, embora a oposição tenha exercido um 

papel mais ativo no Congresso após 1974, "isto não se traduziu em uma atuação que 

produzisse algum impacto sobre o sistema político."
275

 Isto porque,  

          "embora a administração Geisel tivesse prometido e de fato iniciasse um processo de 

abertura política cujos efeitos imediatos foram as eleições menos cerceadas de 1974 

e a revogação parcial da censura à imprensa, as regras do jogo permaneciam 

indefinidas, e o processo político seguiria um movimento pendular de compressão e 

descompressão."
276

   

 

 Estritamente do ponto de vista do processo legislativo, desde o início da legislatura 

tornaram-se visíveis os obstáculos que interpunham-se a uma atuação emedebista mais 

efetiva no Congresso. Suas iniciativas esbarravam na maioria arenista em ambas as Casas 

Legislativas. Além das manobras utilizadas para inviabilizar que determinados projetos 

fossem discutidos e votados, os governistas dominavam as comissões técnicas 
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responsáveis pelas apreciações preliminares, abortando-se precocemente muitas das 

propostas da oposição, tidas como inconstitucionais, injurídicas, dotadas de técnica 

legislativa deficiente, ou sendo simplesmente arquivadas. 

Tais procedimentos foram recorrentes em relação às propostas de anistia, 

denotando os limites ainda bastante estreitos verificados no âmbito do sistema político 

durante o governo Geisel. De acordo com o presidente, a colocação da anistia na agenda de 

discussões do país foi protelada durante o seu governo porque se tratava de um problema 

que merecia uma solução gradual. A questão demandava uma atenção especial em relação 

ao "comportamento das duas forças antagônicas: a área militar, sobretudo a mais radical, e 

a área política da esquerda e dos remanescentes subversivos."
277

  

Zelosos quanto aos rumos da distensão "gradual e segura", seus promotores 

colocaram como indispensáveis  

"a neutralização das forças oposicionistas, particularmente do MDB, de forma a 

garantir o total controle do governo sobre o processo de liberalização, o qual seria 

impulsionado com as reformas políticas que deveriam ser aprovadas pelo 

Congresso, (bem como) a neutralização da linha dura, de forma a assegurar que esta 

não minasse o comando absoluto de Geisel sobre o processo político ou interferisse 

na questão crucial da sucessão presidencial.
278

  

 

 Neste sentido, segundo o jornalista Elio Gaspari, a condução da política de 

distensão exigiu que Geisel recuperasse "o poder republicano do presidente", o que ocorreu 

com a demissão do ministro do Exército Sylvio Frota, candidato da linha-dura, em outubro 

de 1977.
279

  

 Naquele mesmo ano foram encaminhadas importantes mudanças institucionais. Em 

1º de abril de 1977, recorrendo ao AI-5, Geisel emitiu o Ato Complementar nº 102 que, 

decretando o recesso do Congresso, viabilizou a implantação de uma série de alterações 
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destinadas a fortalecer o governo e impedir a vitória oposicionista nas eleições que se 

avizinhavam.
280

 

Após a demonstração de força dada a partir das medidas do Pacote de Abril, em 

agosto o Palácio do Planalto retomou sua disposição de abrir o diálogo em torno dos itens 

de uma reforma constitucional de caráter liberalizante. Na condição de presidente do 

Senado, o arenista Petrônio Portela "iniciou a missão que consistia em buscar o 

entendimento entre o governo e a oposição em torno das reformas político-institucionais 

que substituíssem o regime de exceção pelo estado de direito."
281

 Para isso articulou-se 

com lideranças políticas e representantes de diferentes setores da sociedade civil a fim de 

identificar as questões mais prementes. O período do chamado "diálogo" culminou com o 

envio ao Congresso do projeto de emenda constitucional elaborado pelo governo resultante 

da "missão Portela", aprovado com votos apenas dos parlamentares da ARENA.
282

  

 Na verdade, "a emenda significava o restabelecimento de alguns dispositivos da 

Constituição de 1967, sem se descuidar de uma série de medidas denominadas 

"salvaguardas de emergência", voltadas para a defesa do Estado de Segurança 

Nacional."
283

  

Contudo, a chamada Emenda Constitucional nº 11, que passou a vigorar em janeiro 

de 1979, encetou aperfeiçoamentos bastante significativos no âmbito do sistema político. 

De um lado, a revogação do artigo 182 da Constituição de 1969 determinou a 

extinção do AI-5 e de todos os atos complementares a ele apensos. Neste sentido, além do 

restabelecimento das garantias de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, 
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indispensáveis à independência do Judiciário, também foram restaurados o direito de 

habeas corpus para os crimes políticos, bem como o direito de não ser preso sem acusação 

ou mandato.  

Por outro lado, algumas medidas atenuaram os constrangimentos verificados no 

relacionamento entre o Executivo e o Legislativo. Embora ainda permanecesse dispensável 

a autorização do Congresso para que qualquer um de seus integrantes fosse processado, foi 

retirado do Executivo o poder de decretar o recesso ou o fechamento do Parlamento e das 

assembléias estaduais. O mesmo ocorreu em relação ao poder de cassar mandatos eleitorais 

por decreto, sem direito de defesa ou recurso.  

A partir destas alterações, o governo Geisel voltou-se para questões fundamentais 

relativas à manutenção do controle sobre o processo de distensão. Em primeiro lugar, 

diante da própria dinâmica de liberalização, que forçou a redução da capacidade de 

comando dos dirigentes do regime, o que ficou nítido a partir do governo Figueiredo, 

procurou-se, já ao final de 1978, promover reformas a fim de tornar o sistema político mais 

aberto e encaminhar a eliminação "do caráter plebiscitário das eleições e a polarização 

rígida governo/antigoverno que marcava o sistema partidário."
284

 Desde 1974 os resultados 

eleitorais denotaram uma forte tendência plebiscitária no interior do arranjo bipartidário, 

que "longe de ser uma fonte de legitimação do regime, havia se tornado um recurso efetivo 

para a ação oposicionista."
285

 

Para viabilizar este objetivo, estimulou-se o retorno dos proscritos à vida pública do 

país. Ao lado da extinção do AI-5, do arrefecimento da censura e dos limites impostos às 

atividades da comunidade de segurança e informações, os banimentos políticos começaram 

a ser revogados, assim como o Itamaraty passou a facilitar a concessão de passaportes e 
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títulos de nacionalidade a brasileiros que viviam fora do país por motivos políticos.
286

 Por 

fim, merece destaque a nova redação dada ao artigo 185 da Constituição Federal. 

Eliminando-se o caráter perpétuo da pena atribuída pela Emenda nº 1, de 1969, aos que 

"hajam sofrido a suspensão dos seus direitos políticos"
287

, ficou então estabelecido que "a 

inelegibilidade para o exercício de qualquer função pública ou sindical, (...) vigorar(ia) 

enquanto o cidadão estiv(esse) com seus direitos políticos suspensos."
288

  

 Segundo o historiador Francisco Carlos Teixeira da Silva, os primeiros passos para 

a concretização da abertura, dados ainda sob o governo Geisel,   

          "tais como a supressão do AI-5 - e a incorporação na Constituição das chamadas 

salvaguardas do regime ou, para a oposição, o entulho autoritário -, o fim da 

censura à imprensa e por fim a anistia, esta já no governo do general João 

Figueiredo, eram as provas cabais da iniciativa, e mesmo primazia, do governo 

numa primeira fase do processo de abertura política, malgrado a presença intensa 

da oposição, como no caso da campanha da anistia."
289

  

 

Como foi visto, a questão da anistia aos apenados pelo regime, além de 

reivindicada por entidades oriundas da sociedade civil, foi objeto de debate por parte 

daqueles parlamentares empenhados em concedê-la mediante iniciativas legislativas. Neste 

sentido, ao procurar agir de modo a garantir o ritmo e o alcance do processo de abertura em 

curso, fazendo aprovar a referida modificação constitucional, precursora da anistia 

propriamente dita, em meio a um conjunto de medidas há tempos reivindicadas pela 

oposição e sistematicamente recusadas, o governo procurou igualmente retirar-lhe uma 

importante bandeira de mobilização popular, antecipada na pauta de discussões no âmbito 

do Congresso Nacional. 
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Ao examinar a experiência do MDB durante os anos de 1977 e 1978, a cientista 

política Maria D'Alva Gil Kinzo afirma que, embora suas iniciativas tenham sido 

relevantes, "elas não conseguiram produzir algum impacto no sistema político, no sentido 

de acelerar o processo de abertura política."
290

  Junto aos constrangimentos impostos pelo 

governo, suas próprias limitações internas teriam limitado a capacidade de ação da 

agremiação oposicionista. Ao lado da ausência de clareza quanto aos objetivos propostos, 

da dificuldade de empolgar as massas e da intensa divergência entre suas lideranças, é 

ressaltada ainda a falta de embasamento social do partido. Para referendar esta fratura, a 

referida pesquisadora remete-se ao sociólogo Fernando Henrique Cardoso, para quem 

"a clara preferência pela mobilização em torno dos movimentos sociais (a luta pela 

anistia, as batalhas salariais, a disputa pela terra, etc) e a relativa separação dos 

partidos, devem-se ao desenraizamento do MDB, dada a falta de interesse dos 

políticos por este tipo de movimento em uma situação autoritária, e à hostilidade 

latente dos líderes intermediários da sociedade civil com relação aos atuais e 

futuros partidos."
291

  

 

 Contudo, vale ressaltar que, apesar das dificuldades enfrentadas pela agremiação 

oposicionista em seus intentos de aproximação com os diferentes grupos que se 

manifestavam contrariamente às diretrizes governamentais, o MDB certamente 

desempenhou um papel político bastante relevante na medida em que pôs em xeque a 

legitimidade do regime através dos canais da política institucional.  

 

3.4 - A Lei 6.683 

Com a posse do general João Batista de Oliveira Figueiredo, que assumiu o poder 

prometendo fazer do Brasil uma democracia
292

, o processo de distensão gradual e segura 

deveria prosseguir sua lenta caminhada. Desta vez sob os parâmetros da política de "mão 
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estendida", a partir da qual "seria aberto um espaço político suficiente para conter a 

oposição de elite, mantendo os parâmetros da "democracia forte", de modo a limitar a 

participação de setores até então excluídos e permitir que o Estado determinasse qual seria 

a oposição aceitável.
293

  

Para tanto, a anistia passou a ser assunto prioritário da nova administração. Além 

do general Golbery do Couto e Silva, a matéria contou também com o ministro da Justiça, 

Petrônio Portela, como um dos principais articuladores de uma medida que "possibilitaria 

um desafogo de opinião política ao mesmo tempo desarticulando um amplo movimento 

social que se mobilizara em torno da questão da anistia aos presos por motivo de 

opinião."
294

 

Conforme dito anteriormente, a anistia se apresentava como item de suma 

relevância para o controle do processo político da abertura, "cada vez mais sob o risco de 

ultrapassagem do governo pelo movimento popular"
295

, tendo-se em vista a larga 

mobilização que havia ganhado as ruas em torno do lema "anistia ampla, geral e irrestrita". 

 Neste sentido, os militares lançaram mão de um expediente recorrentemente 

adotado ao longo da história brasileira, e que apresenta fortes ligações com as tradições "da 

conciliação como forma de preservação dos interesses fundamentais das classes 

dominantes na nossa sociedade e a da contra-revolução preventiva como estratégia 

anticrises."
296

 

 Para tanto, frente ao iminente veto do estabelecimento militar, o governo 

apresentou uma proposta de caráter limitado, alertando para a possibilidade de um 

indesejável retrocesso "caso uma maioria eventual de oposicionistas e dissidentes do 
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governo tent(asse) ampliar os limites da anistia." 
297

 

 No dia 27 de junho de 1979 o presidente João Baptista Figueiredo assinou o projeto 

de anistia que logo em seguida seria enviado ao Congresso Nacional. A proposição do 

governo baseava-se no art. 57, item VI, combinado com o parágrafo 2º do art. 51 da 

Constituição Federal. Previa a concessão de anistia a todos quantos tenham cometido 

crimes políticos ou conexos, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos 

servidores da administração pública, de fundações vinculadas ao poder público, aos 

poderes Legislativo e Judiciário e aos militares, punidos com base nos Atos Institucionais e 

Complementares, durante o período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 31 de 

dezembro de 1978.  

 Na mensagem presidencial que tratava da Lei da Anistia, lida em sessão conjunta 

do Congresso, o presidente Figueiredo sublinhou que aquele era "o momento propício à 

pacificação", na medida em que a anistia demandava, como pré-requisito para a reabertura 

do campo de ação política, "o desarmamento dos espíritos pela convicção da 

indispensabilidade da coexistência democrática."
298

 Não obstante a ênfase dada à 

abrangência do projeto, o presidente justificou a exclusão dos classificados como 

terroristas, responsáveis por ações voltadas contra a humanidade, e não contra o regime ou 

o Estado.  

 No dia 2 de agosto de 1979 foi instalada a Comissão Mista do Congresso 

encarregada de analisar o projeto. A referida comissão foi composta inicialmente pelos 

senadores Aloysio Chaves (ARENA-PA), Dinarte Mariz (ARENA-RN), Bernardino Viana 

(ARENA-PI), Helvídio Nunes (ARENA-PI), Jorge Kalume (ARENA-AC), Moacyr Dalla 

(ARENA-ES), Murilo Badaró (ARENA-MG), Pedro Simon (MDB-RS), Nelson Carneiro 

(MDB-RJ), Itamar Franco (MDB-MG) e Teotônio Vilela (MDB-AL), que assumiu a 
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presidência da comissão. A Câmara Federal foi representada pelos deputados Ernani 

Sátyro (ARENA-PB), a quem coube a relatoria do projeto, João Linhares (ARENA-SC), 

Ibrahim Abi-Ackel (ARENA-MG), Francisco Benjamim (ARENA-BA), Luiz Rocha 

(ARENA-MA), Leorne Belém (ARENA-CE), Tarcísio Delgado (MDB-MG), Benjamim 

Farah (MDB-RJ), Roberto Freire (MDB-PE), Del Bosco Amaral (MDB-SP) e João 

Gilberto (MDB-MG). No dia 7 de agosto os senadores Moacyr Dalla e Helvídio Nunes 

foram substituídos por Aderbal Jurema (ARENA-PE) e Jutahy Magalhães (ARENA-

BA).
299

  

 Antes de iniciar os trabalhos no Congresso, o presidente da comissão percorreu o 

país em visitas a presos políticos, familiares de desaparecidos e pessoas atingidas pelos 

atos de força do regime. Por outro lado, dentro da própria comissão mista, foram 

organizadas subcomissões destinadas a acompanhar as condições dos presos políticos 

através de visitas a diferentes presídios do país, trabalho realizado sem a participação dos 

arenistas.  

 Foram apresentados 9 substitutivos e 305 emendas de 134 parlamentares, dos quais 

49 eram da ARENA. De um modo geral, a oposição pretendia ampliar o caráter da anistia 

prevista no projeto do governo, considerada "restrita, mesquinha, discriminatória, 

burocrática, casuística, parcial, arbitrária, omissa e até mesmo odienta."
300

 Os pontos mais 

discutidos foram: a concessão do benefício para os torturadores; a exclusão dos 

condenados pela prática de terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal; o 

condicionamento do retorno ou reversão dos servidores públicos à existência de vaga e ao 

interesse de administração; os limites de abrangência referentes ao período coberto pelo 

benefício e ao espectro de punições aplicadas; a situação dos desaparecidos políticos e seus 

dependentes; disputas entre o Legislativo e o Executivo acerca da competência sobre a 
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matéria. 

 Ao final dos trabalhos, o substitutivo do relator Ernani Sátyro acrescentou cinco 

artigos e dois parágrafos ao projeto de anistia do governo, além de  modificar um artigo e 

um parágrafo, de modo a ampliar a anistia em alguns pontos. Os condenados por 

terrorismo permaneceram excluídos da proposta. Por sua vez, os servidores que 

pretendessem voltar ao serviço ativo continuariam dependendo da apreciação de comissões 

criadas para tal fim. Enquanto a proposta original previa uma anistia para os crimes 

cometidos até 31 de dezembro de 1978, o projeto do relator estendia o benefício para 27 de 

junho de 1979, data em que o projeto chegou ao Congresso. Por outro lado, os beneficiados 

poderiam ser servidores da administração direta e indireta, bem como os representantes 

sindicais e estudantes. Outro ponto bastante importante foi a criação do parágrafo 5º, no 

artigo 3º, prevendo o direito dos herdeiros pleitearem as vantagens a que teria o 

destinatário da anistia já falecido, assim como a criação do artigo 6º, destinado a resolver 

os problemas dos parentes dos desaparecidos, aos quais seria concedido um documento 

semelhante aos "atestado de óbito" para todos os efeitos.
301

 

 Após aprovação no Congresso, no dia 28 de agosto de 1979 o presidente Figueiredo 

sancionou a Lei da Anistia, que recebeu o nº 6.683, com veto parcial ao caput do artigo 1º, 

retirando a expressão "e outros diplomas legais", responsável por uma excessiva ampliação 

da proposta, de acordo com a ótica do governo, na medida em que acrescentaria fontes de 

punição não circunscritas aos atos institucionais e complementares.
302

   

 Os limites estabelecidos foram dados pelos procedimentos burocráticos exigidos 

para o retorno dos servidores civis e militares anistiados aos seus antigos cargos, e pela 

manutenção da inelegibilidade dos cassados por Atos Institucionais, demitidos de 

sindicatos e processados pela Lei de Segurança Nacional. Some-se a isso a exclusão dos 
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condenados por crimes de seqüestro, assalto e atentado pessoal, o que imprimiu à anistia 

um caráter parcial, atendendo  

"os propósitos do governo de permitir o retorno aos Brasil de antigos líderes 

políticos visando implodir a frente oposicionista, sem que fossem necessariamente 

anistiados antigos integrantes da luta armada, ou permitida a volta à política de todo 

parlamentar cassado."
303

   

 

 Por outro lado, vale ressaltar que a lei trouxe ainda mecanismos destinados a 

obstaculizar quaisquer tentativas de investigação e julgamento dos agentes da repressão. 

Junto ao dispositivo voltado para viabilizar a obtenção de uma declaração de ausência por 

parte dos parentes dos desaparecidos, foram anistiados também os acusados de crimes 

"conexos aos crimes políticos". Dessa forma, a anistia decretada pelo governo  

"assegurou que não haveria revanchismo - uma das principais preocupações da 

Forças Armadas -, pois o perdão não consentiria que os militares envolvidos com a 

repressão fossem julgados ou condenados por atos praticados em nome do governo 

ou das Forças Armadas."
304

  

 

Assim, podemos afirmar que a Lei de Anistia integrou "a agenda de 

microtransformações, buscadas desde 1973 por lideranças militares e civis do governo: 

(como) ampliação do leque de opções partidárias, abrandamento da legislação 

repressiva."
305

 E além disso, apresentou-se como o corolário das intensas negociações entre 

"as pressões oposicionistas e as preferências dos setores militares de linha-dura"
306

, 

conferindo-lhe um caráter eminentemente transacional.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Neste trabalho foi investigada a atuação do Congresso Nacional em torno da anistia 

política aos apenados pelo regime militar brasileiro. Partindo de uma perspectiva 

subexplorada pela literatura acadêmica, acompanhanhou-se o encaminhamento dado à 

referida questão a partir dos mecanismos formais de participação política vigentes durante 

os anos de 1964 a 1979.  Ou seja, enfocou-se o debate sobre a anistia na esfera da 

resistência democrática, analisando-se as estratégias empregadas pelos atores envolvidos, 

suas motivações, bem como os significados das disputas em torno daquela bandeira para os 

rumos do processo político. 

Desse modo, demonstrou-se que além de reivindicada por entidades oriundas da 

sociedade, a anistia também foi objeto de debate por parte daqueles parlamentares 

empenhados em concedê-la mediante iniciativas legislativas.  

 Preocupado em garantir o ritmo e o alcance do processo de abertura em curso, o 

presidente Geisel encaminhou, ao final de seu governo, uma série de reformas que 

modificaram significativamente as estruturas políticas vigentes, constituíndo-se num 

verdadeiro legado para o seu sucessor.  A fim de esvaziar o movimento das ruas e implodir 

a frente oposicionista, facilitou a concessão de passaportes e títulos de nacionalidade a 

brasileiros que viviam no exterior por motivos políticos, e fez aprovar a Emenda 
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Constitucional nº 11, que além da extinção do AI-5, eliminou o caráter perpétuo das 

penalidades previstas na Constituição. 

Ao agir de modo a viabilizar o retorno dos proscritos à vida pública, fazendo 

aprovar a referida modificação constitucional, precursora da anistia, em meio a um 

conjunto de medidas há tempos reivindicadas pela oposição, o governo procurou também 

"mitigar o papel da oposição e dos grupos que se organizaram para garanti-la."
307

  

Esta recusa em aceitar como relevante a participação de outros atores no processo 

político foi confirmada por alguns dos principais membros do regime, como o ex-ministro 

Delfim Netto, para quem "(a oposição) nem ajudou nem atrapalhou (a abertura). A abertura 

foi uma decisão interna (dos militares). É irrelevante (a oposição)."
308

  

Segundo o historiador Daniel Aarão Reis, a promulgação da anistia suscitou no país 

um intenso exercício de reflexão acerca de nosso passado recente. O regime militar 

emergiu então como um anátema, francamente repudiado pela sociedade desde os seus 

primeiros anos, jogando-se no esquecimento a legitimidade social conferida pelos setores 

civis desde a sua instauração.  

Por outro lado, neste movimento de reconstrução histórica, do qual participaram 

diferentes atores, os simpatizantes da ditadura retomaram a tese de que os grupos armados 

empreenderam uma verdadeira guerra revolucionária no país, o que justificou a atuação 

das forças de segurança, e conseqüentemente, a adoção da anistia recíproca. Em 

contrapartida, a esquerda revolucionária foi "reabilitada" pelos partidários da anistia, que 

calaram-se a respeito da perspectiva ofensiva que a embalava. Aquelas esquerdas foram 
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vistas então como "parte integrante da resistência democrática"
309

, ocultando-se "o fato de 

que elas não eram de modo nenhum apaixonadas pela democracia, francamente desprezada 

em seus textos."
310

 

Por fim, podemos acrescentar que um dos principais desdobramentos desta disputa 

pela memória foi o esvaziamento da importância, e o conseqüente esquecimento, do papel 

desempenhado pela oposição a partir dos mecanismos político-representativos formais 

vigentes durante o regime.  

Neste sentido, segundo Iramaya de Queiroz Benjamin, uma das fundadoras e 

presidente do Comitê Brasileiro pela Anistia (CBA), a luta empreendida pelo movimento 

não contou com o apoio do Congresso, dado que "os parlamentares ficavam lá em Brasília, 

e havia dificuldade de contactá-los"
311

, afirmando ainda que "no finzinho da campanha, 

quando a gente estava vendo que a anistia ia sair, muitos políticos resolveram entrar no 

barco, para se beneficiar eleitoralmente."
312

 

Segundo Bolívar Lamounier, o recorrente enfoque sobre o poder de pressão 

exercido pela sociedade civil explica-se pela "necessidade de se escrever uma espécie de 

história heróica dos grupos sociais ou, pelo menos, de impedir a obnubilação de sua 

memória", decorrente da formação autoritária e elitista de nosso país.
313

  

 Contudo, é preciso ressaltar que, frente às alterações nas regras do jogo político e 

aos expurgos promovidos já nos primeiros anos do regime, a questão da anistia política 

assumiu desde o início uma importância fundamental para as tentativas de 

reposicionamento do Congresso no novo cenário político que articulava-se.  
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 A esfera de atribuições do Executivo foi sendo paulatinamente ampliada, 

paralelamente à consolidação de um ordenamento legal derivado de princípios 

relacionados com a segurança nacional. Caberia ao Legislativo tão somente legitimar as 

iniciativas originárias da efetiva sede do poder. Tal função seria supostamente reforçada 

com as modificações promovidas nos quadros institucionais, paralelamente ao empenho do 

governo no sentido de constituir uma fonte de apoio político no Congresso. 

 Contudo, a base civil de sustentação do regime foi-se desgastando sobretudo em 

virtude das violações sobre as tradicionais competências do Legislativo, locus privilegiado 

de atuação da elite política do país. Desse modo, seus integrantes mais reativos àquelas 

interferências procuraram redefinir o papel do Congresso a partir da revisão das regras do 

jogo político e dos atos e processos responsáveis pelas prisões políticas e cassações de 

mandatos. 

Embora as primeiras iniciativas parlamentares tenham tido lugar já no período 

Castelo Branco (1964-1967), este amplo movimento revisionista ganhou força sobretudo 

durante os anos Costa e Silva (1967-1969). Plenamente colocada na agenda política do 

país, a questão da anistia suscitou um intenso debate. Foi deflagrada então uma verdadeira 

mobilização parlamentar em favor dos apenados pelo regime, que em confluência com os 

movimentos sociais de contestação ao regime, extrapolou os limites do Parlamento. 

Apresentando um caráter suprapartidário, a campanha pela anistia teve como centro 

irradiador o Congresso Nacional, de onde partiram discursos e proposições legislativas de 

caráter e alcance bastante variados. Na verdade, o leque de propostas continha anistias 

parciais, a revisão das punições aplicadas em nome da Revolução, assim como a defesa de 

uma anistia ampla, geral e irrestrita. 

 Diante das mobilizações verificadas no seio da sociedade civil e das articulações 

estabelecidas na esfera parlamentar, a reação militar ocorreu no sentido de restringir a 
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capacidade de ação do poder Legislativo, em sintonia com o progressivo fechamento do 

sistema político. 

Assim, votada por um plenário majoritariamente governista, a Constituição de 1967 

retirou do Congresso a exclusividade de legislar sobre a anistia política. Neste sentido, 

estabeleceu uma coerência no que se refere à progressiva centralização de poder na esfera 

do Executivo, que desde 1964 atribuiu-se a autoridade de alijar da vida pública os atores 

considerados inconvenientes, por intermédio de uma legislação de exceção. Ao dividir com 

o Legislativo a competência sobre a anistia, o Executivo ampliou seu controle sobre o 

fluxo no sistema político, regulamentando então sua participação nas decisões relacionadas 

ao retorno dos expurgados. 

 Uma segunda alteração foi implementada em 17 de outubro de 1969, com a outorga 

de uma nova Carta através da Emenda Constitucional nº 1. Nesta nova peça do arcabouço 

jurídico do regime foram estabelecidos dois dispositivos essencialmente destinados a 

inviabilizar o retorno à vida pública de todos aqueles expurgados desde 1964. Após a 

demonstração de autonomia dada pelos parlamentares, retomou-se a fórmula do Estado 

Novo. Além da punição perpétua e de efeito retroativo, tornando inelegíveis para qualquer 

função pública todos os que tenham tido os direitos políticos suspensos, mesmo depois de 

decorridos dez anos desde a punição, foi também modificado de maneira bastante 

significativa e sintomática o poder de anistiar. A competência de aprovação continuou 

sendo, formalmente, do Legislativo, mas atribuiu-se exclusivamente ao Executivo a 

iniciativa das leis concernentes à anistia relativa a crimes políticos. 

Após o interregno imposto pelo AI-5,  a oposição recolocou na pauta de discussões 

o problema dos desaparecidos políticos no princípio do governo Geisel (1974-1978), que 

ascendeu à presidência acenando com a disposição de promover a distensão política do 

regime. Em meio a um amplo processo de politização do qual fizeram parte segmentos 
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mais amplos da população, que passaram a questionar o autoritarismo vigente e voltaram-

se para a reivindicação de princípios políticos como eleições diretas, fim da censura, 

convocação de uma assembléia constituinte e respeito aos direitos humanos, a anistia foi 

reconduzida ao debate parlamentar. 

Contudo, sob o efeito restritivo da já mencionada Constituição de 1969, a 

mobilização parlamentar em torno da questão assumiu características significativamente 

distintas, comparando-se à campanha desencadeada no final dos anos 1960. Desta vez o 

caráter suprapartidário desapareceu, de modo que a bandeira passou a ser levantada 

exclusivamente pela agremiação oposicionista. Contudo, pleiteando de maneira genérica a 

concessão da anistia, a oposição não conseguiu organizar-se em torno de uma proposta 

unificada, capaz de articular o partido às organizações sociais criadas especificamente para 

a defesa da referida questão, em uma campanha de caráter nacional.  

De qualquer forma foram apresentadas novas proposições, que mais uma vez 

trouxeram consigo o debate acerca do relacionamento entre os poderes Executivo e 

Legislativo, e tematizaram a questão das penalidades impostas pelo regime, até às vésperas 

da promulgação da lei 6.683. 

 Assim, a anistia promulgada no início de 1979 teve uma gestação bastante longa, 

resultando de um processo indissociavelmente relacionado às disputas verificadas no 

âmbito do sistema político a partir de 1964. Embora os governos militares tenham ignorado 

os apelos em favor da anistia, é importante destacar as iniciativas oriundas da esfera 

parlamentar no tocante à concessão da medida. Não obstante as restrições 

progressivamente impostas ao Congresso, e ainda vigentes durante o processo de abertura 

desencadeado a partir do governo Geisel, "sua habilidade de deslegitimar o regime e, em 

certas ocasiões, de vetar ou subverter as iniciativas do presidente jamais foi completamente 

eliminada", tendo-se em vista que "a política pode ter sido controlada e restringida, mas 
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jamais foi extinta."
314

 Discursos questionadores pronunciados em plenário e noticiados na 

imprensa, requerimentos de informações dirigidos aos integrantes do Executivo e a 

apresentação de propostas legislativas referentes à anistia e às violações de direitos 

humanos, "embora não produzissem políticas públicas alternativas, criaram desconfianças, 

insinuações e mobilizaram a oposição ao regime."
315

 Além disso, anteciparam um debate 

considerado inconveniente pelos "revolucionários", e que somente veio mobilizar os atores 

da sociedade civil tardiamente, a partir da segunda metade da década de 1970. 
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Anexo A - Legislação sobre anistia 

 

 
Constituição de 18 de setembro de 1946 

 Art. 5° Compete à União: 

(...............................................................................................................................................) 

 XIV - conceder anistia. 

 Art. 66. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 

(...............................................................................................................................................) 

 V - conceder anistia. 

Ato das disposições transitórias 

 Art. 28. É concedida anistia a todos os cidadãos considerados insubmissos ou 

desertores até a data da promulgação de Ato, e igualmente aos trabalhadores de greves ou 

dissídios do trabalho.
316

 

 

 

Constituição de 24 de janeiro de 1967 

 Art. 8° Compete à União: 

(..............................................................................................................................................) 

 XVI - conceder anistia. 

 Art. 46. Ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, cabe 
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dispor, mediante lei, sobre todas as matérias de competência da União, especialmente: 

 VIII - a concessão de anistia.
317

 

 

 

 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 24 de janeiro de 1967, 

com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 

1969 

 
 Art. 43. Cabe aos Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, 

dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente: 

(..............................................................................................................................................) 

 VIII - concessão de anistia. 

 Art. 57. É da competência exclusiva do Presidente da República a iniciativa das lei 

que: 

(..............................................................................................................................................) 

 VI - concedem anistia relativa a crimes políticos, ouvido o Conselho de Segurança 

Nacional. 

 

 

 

Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979 

O Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

 

 "Artigo 1º - É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 

de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexos com 

estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores 
                                                           
317
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da administração direta e indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos 

servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos militares e aos dirigentes e 

representantes sindicais, punidos com fundamento em atos institucionais e complementares 

(vetado). 

 Parágrafo 1° - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de 

qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política. 

 Parágrafo 2º - Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela 

prática de crimes de terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal. 

 Parágrafo 3º - Terá direito à reversão o serviço público a esposa do militar demitido 

por ato institucional, que foi obrigada a pedir exoneração do respectivo cargo, para poder 

habilitar-se ao montepio militar, obedecidas as exigências dos art. 3º. 

 Artigo 2º - Os servidores civis e militares demitidos, postos em disponibilidade, 

aposentados, transferidos para a reserva ou reformados, poderão, nos cento e vinte dias 

seguintes à publicação desta lei, requerer o seu retorno ou reversão ao serviço ativo; 

 I - Se servidor civil ou militar, ao respectivo ministro de Estado; II - Se servidor da 

Câmara, do Senado Federal, de Assembléia Legislativa e de Câmara Municipal, aos 

respectivos presidentes; 

 III - Se servidor do Poder Judiciário, ao presidente do respectivo tribunal;  

 IV - Se servidor de Estado, do Distrito Federal, de território ou de município, ao 

governador ou prefeito. 

 Parágrafo único - A decisão, nos requerimentos de ex-integrantes das polícias 

militares ou dos corpos de bombeiros, será precedida de parecer de comissões presididas 

pelos respectivos comandantes.   

 Artigo 3º - O retorno ou a reversão ao serviço ativo somente será deferido pra o 

mesmo cargo ou emprego, posto ou graduação que o servidor, civil ou militar ocupava na 
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data do seu afastamento, condicionado, necessariamente, à existência de vaga e ao 

interesse da administração.  

 Parágrafo 1º - Os requerimentos serão processados e instruídos por comissões 

especialmente designadas pela autoridade à qual caiba apreciá-los. 

 Parágrafo 2º - O despacho decisório será proferido nos cento e oitenta dias 

seguintes ao recebimento do pedido. 

 Parágrafo 3º - No caso de deferimento, o servidor civil será incluído em quadro 

suplementar e o militar de acordo com o que estabelecer o decreto a que se refere o art. 13º 

desta lei. 

 Parágrafo 4º - O retorno e a reversão ao serviço ativo não serão permitidos se o 

afastamento tiver sido motivado por improbidade do servidor. 

 Parágrafo 5º - Se o destinatário da anistia houver falecido, fica garantido aos seus 

dependentes o direito às vantagens que lhe seriam devidas se estivesse vivo na data da 

entrada em vigor da presente lei. 

 Artigo 4º - Os servidores que, no prazo fixado no art. 2º, não requererem o retorno 

ou a reversão à atividade ou tiverem seu pedido indeferido, serão considerados 

aposentados, transferidos para a reserva ou reformados, constando-se o tempo de 

afastamento do serviço ativo para efeito de cálculo de proventos da inatividade ou da 

pensão. 

 Artigo 5º - Nos casos em que a aplicação do artigo anterior acarretar proventos em 

total inferior à importância percebida, a título de pensão, pela família do servidor, será 

garantido a este o pagamento da diferença respectiva como vantagem individual. 

 Artigo 6º - O cônjuge, qualquer parente, ou afim, na linha reta, ou na colateral, ou o 

Ministério Público, poderá requerer a declaração de ausência de pessoa que, envolvida em 

atividades políticas, esteja até a data da vigência desta lei, desaparecida do seu domicílio, 
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sem que dela haja notícias por mais de 1 (um) ano. 

 Parágrafo 1º - Na petição, o requerente, exibindo a prova de sua legitimidade, 

oferecerá rol de, no mínimo, 3 (três) testemunhas e os documentos relativos ao 

desaparecimento, se existentes. 

 Parágrafo 2º - O juiz designará audiência que, na presença do órgão do Ministério 

Público, será realizada nos 10 (dez) dias seguintes ao da apresentação do requerimento e 

proferirá, tanto que concluída a instrução, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sentença, da 

qual, se concessiva do pedido, não caberá recurso. 

 Parágrafo 3º - Se os documentos apresentados pelo requerente constituírem prova 

suficiente do desaparecimento, o juiz, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) 

horas, proferirá, no prazo de 5 (cinco) dias e independentemente de audiência, sentença, da 

qual, se concessiva, não caberá recurso. 

 Parágrafo 4º - Depois de averbada no registro civil, a sentença que declarar a 

ausência gera a presunção de morte do desaparecido, para os fins de dissolução do 

casamento e de abertura de sucessão definitiva. 

 Artigo 7º - É concedida anistia aos empregados das empresas privadas que, por 

motivo de participação em greve ou em quaisquer movimentos reivindicatórios ou de 

reclamação de direitos redigidos pela legislação social, hajam sido despedidos do trabalho, 

ou destituídos de cargos administrativos ou de representação sindical. 

 Artigo 8º - São anistiados, em relação às infrações e penalidades decorrentes do não 

cumprimento das obrigações do serviço militar, os que, à época do recrutamento, se 

encontravam, por motivos políticos, exilados ou impossibilitados de se apresentarem.  

 Parágrafo único - o disposto neste artigo aplica-se aos dependentes do anistiado. 

 Artigo 9º - Terão os benefícios da anistia os dirigentes e representantes sindicais 

punidos pelos atos a que se refere o artigo 1º, ou que tenham sofrido punições disciplinares 
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ou incorrido em faltas ao serviço naquele período, desde que não excedentes de 30 (trinta) 

dias, bem como os estudantes. 

 Artigo 10º - Aos servidores civis e militares reaproveitados, nos termos do artigo 

2º, será contado o tempo de afastamento do serviço ativo, respeitado o disposto no artigo 

11º.  

 Artigo 11º - Esta lei, além dos direitos nela expressos, não gera quaisquer outros, 

inclusive aqueles relativos a vencimentos, soldos, salários, proventos, restituições, 

atrasados, indenizações, promoções ou ressarcimentos. 

 Artigo 12º - Os anistiados que se inscreveram em partido político legalmente 

constituído poderão votar e ser votados nas convenções partidárias a se realizarem no 

prazo de 1 (um) ano a partir da vigência desta lei. 

 Artigo 13º - O Poder Executivo, dentro de 30 (trinta) dias, baixará decreto 

regulamentando esta lei. 

 Artigo 14º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 Artigo 15º - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Anexo B - Proposições apresentadas no Congresso Nacional 

 
 

PROPOSIÇÃO PDC nº 57, de 1963 

AUTOR Pereira Nunes (PSP-RJ) 

EMENTA Anistia os militares ou civis participantes 

dos acontecimentos que se desenrolaram em 

Brasília no dia 12 de setembro de 1963, e dá 

outras providências. 

ANDAMENTO 25/09/1963: Apresentação do projeto. 

DCN1, 26/09/1963, p. 7082. 

02/10/1963: Leitura e publicação da matéria 

DCN1, 03/10/1963, p. 7351. 

24/08/1966: Despacho ao arquivo pela Mesa 

Diretora (rejeitado). DCN1, 14/09/1966, p. 

5784. 

 

 

Decreto Legislativo nº 18, de 1961 
 

Concede anistia aos que praticaram fatos definidos como crimes que menciona. 

 

 Art. 1º São anistiados: 

 a) os que participaram, direta ou indiretamente, de fatos ocorridos no território 

nacional, desde 16 de julho de 1934 até a promulgação do Ato Adicional e que constituam 

crimes políticos definidos em lei, inclusive os definidos nos arts. 6º, 7º e 8º da Lei nº 1.079, 

de 10 de abril de 1950, observado o disposto nos arts. 3 e 74 da mesma lei, e mais os que 

constituam crimes definidos nos arts. 3º, 6º, 7º, 11, 13, 14, 17 e 18 da Lei nº 1.802, de 5 de 

janeiro de 1953;  

 b) os trabalhadores que participaram de qualquer movimento de natureza grevista 

no período fixado no art. 1º; 

 c) todos os servidores civis, militares e autárquicos que sofreram punições 

disciplinares ou incorreram em faltas ao serviço no mesmo período, sem prejuízo dos que 

foram assíduos; 

 d) os convocados desertores, insubmissos e refratários; 

 e) os estudantes que, por força de movimentos grevistas ou por falta de freqüência 

no mesmo período, estejam ameaçados de perder o ano, bem como os que sofreram penas 

disciplinares; 

 f) os jornalistas e os demais incursos em delitos de imprensa e, bem assim, os 

responsáveis por infrações previstas no Código Eleitoral; 
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 Art. 2º A anistia concedida neste Decreto não dá direito a vencimentos, proventos 

ou salários atrasados aos que foram demitidos, excluídos ou condenados à perda de postos 

ou patentes, pelos delitos acima referidos. 

 § 1° A reversão ao serviço ativo dos anistiados nos termos deste artigo fica 

condicionada ao despacho favorável dos Ministérios competentes, após o exame de cada 

caso. 

 § 2° Aqueles que, de acordo com o parágrafo anterior, não puderem reverter ao 

serviço ativo contarão o tempo de afastamento apenas para efeito de aposentadoria ou 

reforma no posto que ocupavam quando foram atingidos pela penalidade. 

 Art. 3º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Senado Federal, em 15 de dezembro de 1961. Auro Moura Andrade, vice-presidente do 

Senado Federal, no exercício da Presidência.
317

  

 

 

Requerimento de Informações 
 

Solicita ao Poder Executivo, através do Ministério da Justiça, informar da possível 

existência de uma ordem de indulto aos presos políticos, dentro do território nacional. 

Senhor Presidente: 

Nos termos regimentais, solicito À Mesa da Câmara seja encaminhado 

requerimento de informações ao Poder Executivo, através do Ministério da Justiça, no 

sentido de esclarecer o seguinte: 

a) se, em face das declarações do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

segundo as quais não haveria mais nenhum preso político no Brasil, se deve 

entender que já foi dada ordem de indulto para os cidadãos naquelas condições; 

b) qual o número de cidadãos brasileiros, nos diversos Estados da Federação, que 

ainda se encontram detidos "por motivos políticos"; 

c) quais as razões pelas quais ainda se conservam nessa situação, dado que haja 

ordem de suspensão de prisões por "delito político"; 

d) se confirma a autenticidade de informações veiculadas pela imprensa, em 23 e 

24 do corrente, segundo as quais se encontram detidas, por motivos políticos, as 

pessoas constantes da relação anexa. 

Sala de Sessões, 24 de maio de 1966. - Noronha Filho. 

Estado da Guanabara 

Rui de Gois Raposo (estudante), Pedro Machado (estudante), Mario Filho 

(estudante), Adilson Pinheiro Pimentel (aeroviário), Antonio Prestes Maria 

(marinheiro), Carlos Magalhães (marinheiro), João Batista Trindade (marinheiro), 

Francisco Augusto Monteiro (marinheiro). 

Estado de Minas Gerais 

Clodsmith Riani (líder operário e deputado), José Gomes Pimenta (líder operário 

católico), Adão Fagundes Aquino (operário), Antônio Orlandini, Belisário Ferreira 

Rodrigues, João Cerqueira, Alberto José dos Santos (bancário), Fausto de Almeida 

                                                           
317

 Brasil. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de Documentação e Informação. Seção de Legislação 

Brasileira. Anistia; legislação brasileira, 1822-1979. Brasília, 1980, p. 117-118. 

 



118 

 

Dumont (bancário), José Bogiani (bancário), Antônio Faria Filho (bancário), José 

Ferraz Baião (estudante), João Luzia (operário). 

Estado de Pernambuco 

Gregório Bezerra (ex-deputado), Maria Celeste (professora), Roberto Ramires 

(estudante), Aécio Matos (estudante). 

Estado de São Paulo 

Luís Tenório de Lima (sindicalista). 

Estado do Paraná 

Agliberto Vieira de Azevedo (jornalista), Adamastor Bonilha, Jeferson Cardim 

Osório (coronel). 

Estado do Ceará 

João Farias de Souza (alienado mental). 

Estado do Rio 

Eurípedes Veiga Costa  (coletor federal) 

Estado do Rio Grande do Sul 

José Lucas.
318

 

 

 

 

 

 

PROPOSIÇÃO PLS nº 23, de 1967 

AUTOR Antônio Balbino (MDB-BA) 

EMENTA Dispõe sobre a publicação da relação 

nominal dos punidos com base nos Atos 

Institucionais e dos motivos das punições e 

dá outras providências. 

ANDAMENTO 12/05/1967: Leitura da matéria e despacho 

às CCJ e CSN.  

12/02/1968: Leitura parecer 085 - CCJ, 

favorável, nos termos do substitutivo que 

oferece, relator senador Carlos Lindemberg. 

Leitura parecer 086 - CSN, favorável ao 

projeto e pela rejeição do substitutivo da 

CCJ. 

24/09/1968: Senador Mário Martins suscita 

questão de ordem, indagando por que ainda 

não foi o projeto incluído em ordem do dia. 

Inclusão em ordem do dia. 

10/10/1968: Apreciação adiada para o dia 16 

do corrente, decorrente aprovação 

requerimento de autoria do senados Petrônio 

Portela. 

16/10/1968: Rejeitado em votação e 

despacho em arquivo. 
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PROPOSIÇÃO PLS nº 24, de 1967 

AUTOR Cattete Pinheiro (ARENA-PA) 

EMENTA Estabelece normas para reaquisição dos 

direitos políticos e regula a concessão de 

anistia. 

ANDAMENTO 15/05/1967: Leitura da matéria em plenário. 

DCN2 16 05, p. 0949. 

24/11/1967: Parecer pela 

inconstitucionalidade, injuricidade, 

inconveniência e inoportunidade. DCN2 25 

11, p. ? 

29/11/1967: Inclusão ordem do dia discussão 

primeiro turno; Apresentação emenda 1 - 

Plenário (substitutiva). DCN2 30 04, p. ? 

18/06/1968: Parecer pela inoportunidade e 

inconveniência (CCJ). DCN2 19 06, p. ? 

03/04/1972: Arquivado definitivamente nos 

termos do artigo 370 do regimento interno. 

DCN2 04 04, p. 0014. 

 

 

PROPOSIÇÃO PL-1346/1968 

AUTOR Paulo Macarini (MDB-SC) 

CONTEÚDO Art. 1º É concedida, em todo o território 

nacional, anistia aos estudantes e 

trabalhadores envolvidos nos episódios, 

manifestações e crises que se sucederam à 

morte de Edson Luiz de Lima Souto. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

ANDAMENTO 22/05/1968: Apresentação do projeto em 

plenário.  

24/05/1968: Leitura e publicação da Matéria. 

DCN1 25/05/1968, p. 2777. 

20/08/1968: Despacho da Mesa Diretora ao 

arquivo (rejeitado).DCN1 21/08/1968, p. 

0021. 
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PROPOSIÇÃO PDC-260/1966 

AUTOR Manuel Tavares (UDN-MG) 

CONTEÚDO Art. 1º É concedida anistia aos estudantes, 

devidamente matriculados em cursos 

universitários, ou outros estabelecimentos de 

ensino, em Minas Gerais, que hajam sido 

processados, sob a acusação de fatos 

delituosos definidos na Lei n 1802, de 5 de 

janeiro de 1953, no período compreendido 

entre 31 de março de 1964 e 15 de abril de 

1966, ficando em perpétuo silêncio 

quaisquer processos criminais relativos aos 

mesmos fatos. 

Art. 2º Este decreto legislativo entrará em 

vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

ANDAMENTO 21/04/1966: Leitura e publicação da Matéria. 

DCN1, 04/05/1966, p. 2351. 

03/05/1966: Apresentação do projeto em 

plenário e arquivamento pela Mesa Diretora 

nos termos do artigo 104 do Regimento 

Interno. 

 

 

 

PROPOSIÇÃO PDC-299/1966 

AUTOR Adauri Fernandes (MDB-GB) 

CONTEÚDO Art. 1º É concedida anistia aos trabalhadores 

de empresa estatal ou privada que, por 

motivo relacionado ou decorrente de 

participação em movimento de apoio ao 

governo legalmente constituído antes de 31 

de março de 1964 e, condenados sem direito 

de defesa. 

Art. 2º Os benefícios dessa Lei não 

aproveitarão, em hipótese alguma, aos 

regularmente processados, com amplos 

direitos de defesa, com sentença proferida 

pelos Tribunais do País. 

Art. 3º É concedida, também, anistia aos 

jornalistas  escritores, condenados por delito 

de imprensa. 
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Art. 4º Este decreto entrará em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

ANDAMENTO 23/09/1966: Leitura e publicação da Matéria, 

apresentação do projeto em plenário, e 

arquivamento do mesmo pela Mesa Diretora 

nos termos do artigo 104 do Regimento 

Interno. DCN1 24/09/1966, p. 6190. 

14/12/1966: Distribuído pelo Presidente da 

CCJ ao Relator Deputado Arruda Câmara. 

DCN1 16/12/1966, p. 7262. 

 

 

Emenda substitutiva nº 1, de autoria do deputado Monteiro de 

Castro (ARENA-MG) 
 

 Art. 1º Fica concedida anistia ampla e irrestrita aos autores de crimes e 

contravenções definidas nos artigos 14 - 18 - 19 - 23 - 24 - 29 - 31 - 33 - 35 - 38 - 42 - da 

Lei nº 314 de 13 de março de 1967, e ocorridos em qualquer trecho do território nacional, a 

partir de 28 de março de 1968. 

 

 § 1º Não serão beneficiados pela anistia, ora concedida, os autores de crimes ou 

contravenções de qualquer natureza, praticados depois de 8 de agosto de 1968. 

 

 § 2º Os crimes comuns, cometidos no período marcado nesta Lei, somente serão 

compreendidos no benefício da anistia, se estiverem, necessariamente, vinculados aos 

crimes referidos no art. 1º 

 

 Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

 

Emenda substitutiva nº 2, de autoria do deputado Francelino Pereira 

(ARENA-MG) 
 

 Art. 1º É concedida anistia a quantos, a partir de 28 de março de 1968 até 8 de 

agosto corrente, se hajam envolvidos em fatos que constituam crimes definidos na Lei de 

Segurança (Lei nº 314, de 13 de março de 1967) e relacionados, direta ou indiretamente, 

com manifestações promovidas por estudantes.  

 

 Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições 

em contrário.
319
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PROPOSIÇÃO PL-1470/1968 

AUTOR Nysia Carone (MDB-MG) 

CONTEÚDO Art. 1º São anistiados os estudantes 

condenados ou acusados de quaisquer 

delitos, seja qual for a fase em que se 

encontrem os respectivos processos. 

Art. 2º São declaradas nulas todas as 

condenações de estudantes proferidas de 

trinta e um de março de 1964 até a presente 

data. 

Art. 3º Cessarão, a partir da data de 

publicação desta lei, todas as diligências 

persecutórias de estudantes, todos os IPMs e 

quaisquer medidas de apuração de 

responsabilidade de estudantes, seja nos 

órgãos policiais, nas dependências das 

Polícias Militares, nos quartéis do Exército 

ou onde quer que estejam sendo 

investigadas. 

Art. 4º A anistia a que se refere o Art. 1º é a 

mais geral e a mais ampla, mas não conferirá 

ao anistiados direito a qualquer indenização 

de ordem patrimonial com fundamento na 

mesma. 

Art. 5º É criado o Conselho das Reformas 

Educacionais, constituído de sete membros: 

dois estudantes, eleitos entre alunos de curso 

superior e do último ano do curso médio; 

dois parlamentares, um da oposição e outro 

da situação, indicados pelos respectivos 

líderes; um representante dos professores de 

curso superior; um representante do 

Ministério do Planejamento e Coordenação 

Econômica e outro do Ministério da 

Educação e Cultura, indicados pelos 

respectivos Ministros. 

Art. 6º Competirá aos Conselhos das 

Reformas Educacionais, além da elaboração 

e do exame das propostas de reformas 

educacionais, representar a classe estudantil 

no diálogo com o Governo Federal, 

defendendo ou reivindicando o que for do 

interesse legítimo da mocidade estudantil 

brasileira. 

Art. 7º Os integrantes do Conselho das 

Reformas Educacionais terão um mandato 

de 4 (quatro) anos, não remunerado, mas sua 
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atuação será considerada serviço relevante 

prestando à cultura do país. 

Art. 8º O Poder Executivo, dentro de 30 

(trinta) dias de sua publicação, baixará o 

Regulamento desta lei. 

Art. 9º A presente lei, revogadas as 

disposições em contrário, entrará em vigor 

na data em que publicada.  

ANDAMENTO 26/06/1968: Apresentação do projeto em 

plenário, e leitura e publicação da Matéria. 

DCN1 27/06/1968, p. 3702. 

01/04/1971: Arquivado pela Mesa Diretora 

nos termos do artigo 104 do Regimento 

Interno. DCN1 02/04/1971, p. 0037. 

 

 

PROPOSIÇÃO PL-1479/1968 

AUTOR Afonso Celso (MDB-RJ) 

CONTEÚDO Art. 1º Ficam anistiados todos os 

trabalhadores punidos pelos Atos 

Institucionais ns. 1 e 2 ou condenados pela 

Justiça Civil ou Militar, cujos processos 

hajam transitado em julgado, por delito 

político e conexo, após trinta e um de março 

de 1964, em razão de atividades sindicais. 

Parágrafo único. O benefício deste artigo 

não anula a perda dos direitos políticos. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  

ANDAMENTO 26/06/1968: Apresentação do projeto em 

plenário. DCN1 27/06/1968, p. 3716. 

17/07/1968: Leitura e publicação da Matéria. 

DCN1 18/07/1968, p. 4323. 

01/04/1971: Arquivado pela Mesa Diretora 

nos termos do artigo 104 do Regimento 

Interno. DCN1 02/04/1971, p. 0037. 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSIÇÃO PL-1480/1968 

AUTOR Maurilio Ferreira Lima (MDB-PE) 

CONTEÚDO Art. 1º É concedida anistia aos jornalistas 

que a partir de 1º de abril de 1964, tiveram 

seus direitos políticos cassados de acordo 
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com o Ato Institucional nº 1 ou 2 ou que 

foram condenados, como incursos na Lei de 

Segurança Nacional, por crime praticado no 

exercício de sua atividade profissional e 

julgados por Tribunal diverso do regulado na 

Lei de Imprensa. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  

ANDAMENTO 26/06/1968: Apresentação do projeto em 

plenário. DCN1 27/06/1968, p. 3715. 

17/07/1968: Leitura e publicação da Matéria. 

DCN1 18/07/1968, p. 4323. 

01/04/1971: Arquivado pela Mesa Diretora 

nos termos do artigo 104 do Regimento 

Interno. DCN1 02/04/1971, p. 37. 

 

 

 

PROPOSIÇÃO PL-1427/1968 

AUTOR Maurilio Ferreira Lima (MDB-PE) 

CONTEÚDO Art. 1º É concedida anistia ao cidadão Celso 

Furtado que teve seus direitos políticos 

cassados,  de acordo com o Art. 10 do Ato 

Institucional nº 1. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de 

sua publicação revogadas as disposições em 

contrário. 

ANDAMENTO 12/06/1968: Apresentação do projeto em 

plenário. DCN1 13/06/1968, p. 0023. 

19/06/1968: Leitura e publicação da Matéria. 

DCN1 20/06/1968, p. 3570. 

01/04/1971: Arquivado pela Mesa Diretora 

nos termos do artigo 104 do Regimento 

Interno. DCN1 02/04/1971, p. 0037. 

 

 

 

 

 

 

PROPOSIÇÃO PL-43/1967 

AUTOR Nysia Carone (MDB-MG) 

CONTEÚDO Art. 1º É concedida anistia: 

I - àqueles cujos direitos políticos foram 

suspensos através de atos excluídos de 

apreciação judicial por força do art. 173 da 

Constituição Federal; 

II - aos acusados, processados ou 
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condenados por crimes políticos desde 1º de 

abril de 1964 até a data da vigência desta lei; 

III - aos funcionários públicos, militares e 

estudantes que, em decorrência de 

participação em movimentos políticos, em 

virtude de prisão por delito ou suspeita de 

delito político, ou por se encontrarem 

exilados ou evadidos tenham deixado de 

comparecer às respectivas repartições, 

corporações e estabelecimentos de ensino. 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua 

publicação. 

 

ANDAMENTO 16/03/1967: Apresentação do projeto em 

plenário. DCN1 17/03/1967, p. 0685. 

03/04/1967: Leitura de publicação da 

Matéria, e despacho a CCJ. DCN1 

04/04/1967, p. 0956. 

05/04/1967: CCJ - Relator Deputado Arruda 

Câmara. DCN1 07/04/1967, p. 1098. 

11/05/1967: Parecer contrário do Relator. 

Adiada a votação. DCN1 19/05/1967, p. 

2435. 

30/05/1967: CCJ - Redistribuído ao Relator 

Deputado Geraldo Guedes. DCN1 

02/06/1967, p. 2860. 

31/08/1967: CCJ - Redistribuído ao Relator 

Deputado Arruda Câmara. DCN1 

02/09/1967, p. 5096. 

08/08/1968: CCJ - Parecer contrário do 

Relator, Deputado Arruda Câmara, pela 

inconstitucionalidade, por ser inconveniente. 

Vista ao Deputado Nelson Carneiro. Adiada 

a votação. DCN1 30/08/1968, p. 5676. 

01/04/1971: Arquivado pela Mesa Diretora 

nos termos do artigo 104 do Regimento 

Interno. DCN1 02/04/1971, p. 0030. 

 

 

 

 

 

 

PROPOSIÇÃO PL-46/1967 

AUTOR Gastone Righi (MDB-SP) 

CONTEÚDO Art. 1º É concedida anistia a todos os que 

sejam acusados ou tenham sido condenados 

por crime previsto na Lei nº 1.802, de 5 de 

janeiro de 1953, ou por motivo relacionado 



126 

 

ou decorrente de participação em 

movimentos grevistas, paralisação de 

serviços públicos ou de abastecimento. 

Art. 2º São igualmente anistiados os 

militares processados ou condenados por 

crimes previstos no Código Penal Militar 

decorrentes ou relacionados com crimes 

políticos. 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  

ANDAMENTO 28/03/1967: Apresentação do projeto em 

plenário. DCN1 29/03/1967, p. 0782. 

04/04/1967: Despacho pela Mesa Diretora à 

CCJ. DCN1 06/04/1967, p. 1081. 

06/04/1967: Leitura e publicação da Matéria; 

CCJ - Relator Deputado Arruda Câmara. 

DCN1 07/04/1967, p. 1098. 

26/09/1968: CCJ - Aprovação do 

requerimento do Relator solicitando 

anexação do PL 82/67 a este projeto. DCN1 

29/10/1968, p. 7687. 

02/10/1968: Deferido ofício 130, da CCJ, 

solicitando anexação do PL 82/67 a este 

projeto. DCN1 03/10/1968, p. 6745. 

01/04/1971: Arquivado nos termos do artigo 

104 do Regimento Interno. DCN1 

02/04/1971, p. 0030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSIÇÃO PL-82/1967 

AUTOR Jamil Amiden (MDB-GB) 

CONTEÚDO Art. 1º São anistiados os civis e militares que 

foram julgados e absolvidos por tribunais 

competentes, no período de 31 de março de 

1964 até a data desta lei. 

Parágrafo único. Serão atingidos por este 

artigo, os civis e militares que tenham 
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respondido a Inquérito Policial Militar e que, 

sem julgamento, foram demitidos, expulsos 

ou licenciados. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

ANDAMENTO 06/04/1967: Apresentação do projeto em 

plenário. DCN1 07/04/1967, p. 0011. 

14/04/1967: CCJ - Relator Deputado Arruda 

Câmara. DCN1 18/04/1967, p. 1438. 

18/04/1967: Leitura e publicação da Matéria, 

despacho do projeto à CCJ e à CSN, e 

arquivamento do mesmo nos termos do 

artigo 104 do Regimento Interno. DCN1 

19/04/1967, p. 1456. 

26/09/1968: CCJ - Parecer do Relator pela 

injuridicidade. Vista ao Deputado Nelson 

Carneiro. Aprovação do requerimento do 

relator solicitando anexação deste projeto ao 

PL 46/67. DCN1 29/10/1968, p. 7687. 

02/10/1968: Deferido Ofício 130/68, da 

CCJ, solicitando anexação deste projeto ao 

PL 46/67. DCN1 03/10/1968, p. 6745. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSIÇÃO PL-1560/1968 

AUTOR Márcio Moreira Alves (MDB-GB) 

CONTEÚDO Art. 1º É concedida anistia a todos os 

condenados, inclusive aos revéis, a menos de 

trinta meses de reclusão, cujos processos 

hajam transitado em julgado, em 

conseqüência de delitos políticos e conexos, 

após 31 de março de 1964, ficando em 

perpétuo silêncio quaisquer processos 

criminais e disciplinares relativos aos 

mesmos. 

Parágrafo único. Os benefícios deste artigo 
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são extensivos a civis e militares que foram 

condenados em razão de leis penais militares 

ou como incursos na Lei de Segurança 

Nacional, por delito de causa e natureza 

política. 

Art. 2º Os favores desta lei não anulam as 

punições decorrentes dos Atos Institucionais 

ns. 1 e 2. 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

ANDAMENTO 05/08/1968: Apresentação do projeto em 

plenário. DCN1 06/08/1968, p. 4950. 

15/08/1968: Leitura e publicação da Matéria. 

DCN1 16/08/1968, p. 5209. 

01/04/1971: Arquivado pela Mesa Diretora 

nos termos do artigo 104 do Regimento 

Interno. DCN1 02/04/1971, p. 0038. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSIÇÃO PL-8/1971 

AUTOR JG de Araújo Jorge (MDB-RJ) 

CONTEÚDO Art. 1º De conformidade com o Art. 153, 

parágrafos 4, 14 e 30 da Constituição, que 

regula "direitos e garantias individuais", 

todas as pessoas que tiveram seus direitos 

políticos suspensos; cassados seus mandatos 

eletivos; e foram demitidas, removidas, 

aposentadas, postas em disponibilidade, 

banidas, ou, como militares, transferidas 

para a reserva, com fundamento nos Atos 

Institucionais nº 1, de abril de 1964, número 

2, de 27 de outubro de 1965, número 5, de 

13 de dezembro de 1968, nº 6, de 1º de 

fevereiro de 1969, número 10, de 16 de maio 

de 1969, número 13, de 5 de setembro de 

1969 e nº 17, de outubro de 1969, por 

decisões baseadas em atos de investigação 

sumária (Ato Complementar nº 39, Art. 6º) 
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poderão peticionar à Secretaria Geral do 

Conselho de Segurança Nacional, pleiteando 

a instauração regular, ou a revisão dos 

processos a que foram ou deviam ser 

submetidos. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de 

sua publicação. 

ANDAMENTO 02/04/1971: Apresentação do projeto em 

plenário. DCN1 03/04/1971, p. 86. 

20/04/1971: Despacho à CCJ e CSN, e 

leitura e publicação da Matéria. DCN1 

21/04/1971, p. 268. 

22/04/1971: CCJ - Relator Deputado Lauro 

Leitão. DCN1 12/05/1971, p. 0940. 

25/11/1971: CCJ - Aprovado parecer pela 

inconstitucionalidade e injuridicidade, contra 

os votos dos Srs. Alceu Collares, Lysaneas 

Maciel, Severo Eulalio e Eloy Lenzi. DCN1 

05/04/1972, p. 25. 

27/06/1972: CSN - Relator Deputado 

Vinicius Câmara. DCN1 01/07/1972, p. 63. 

09/11/1972: Deferido pela Mesa Diretora 

Ofício 43/72 da CEIC solicitando 

reconstituição do projeto. DCN1 10/11/1972, 

p. 4891. 

21/11/1972: CSN - Redistribuído ao 

Deputado Parente Frota. DCN1 05/12/1972, 

p. 124. 

29/11/1972: CSN - Aprovado parecer 

contrário contra os votos dos Srs. Pedro Ivo 

e Florim Coutinho, tendo este último 

apresentado declaração de voto. DCN1 

05/12/1972, p. 122. 

04/12/1972: Leitura e publicação dos 

pareceres da CCJ e da CSN. DCN1 

05/12/1972, p. 5689.  

09/05/1973: Arquivado pela Mesa Diretora 

nos termos do artigo 58 do parágrafo 

segundo da Constituição Federal, 118 do 

Regimento Interno. DCN1 10/05/1973, p. 

1287. 

 

 

 

PROPOSIÇÃO PL-583/1972 

AUTOR Jerônimo Santana (MDB-RO) 

CONTEÚDO Art. 1º Ficam anistiados os Srs. Juscelino 

Kubitschek de Oliveira, Jânio da Silva 

Quadros e João Belchior Marques Goulart, 
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ex-presidentes  da República, que tiveram 

decretada a suspensão de seus direitos 

políticos. 

Art. 2º A presente lei entrará em vigor à data 

de sua publicação. 

ANDAMENTO 17/04/1972: Apresentação do projeto em 

plenário. DCN1 18/04/1972, p. 327. 

05/05/1972: Despacho a CCJ, e leitura e 

remessa a publicação. DCN1 06/05/1972, p. 

685. 

08/05/1972: CCJ - Relator Deputado 

Ferreira do Amaral. DCN1 01/06/1973, p. 

1982. 

13/09/1973: Deferido Ofício 96/73, da CCJ, 

solicitando reconstituição do projeto. DCN1 

14/09/1973, p. 5612. 

08/03/1975: Arquivado pela Mesa Diretora 

nos termos do artigo 117 do Regimento 

Interno. DCN1 08/03/1975, p. 3. 

 

 

 

 

 

PROPOSIÇÃO PL-2360/1974 

AUTOR Florim Coutinho (MDB-GB) 

CONTEÚDO Art. 1º É concedida anistia a todos os 

brasileiros que, direta ou indiretamente, 

tenham sido envolvidos em delitos de 

natureza política, ou em razão destas, hajam 

sofrido punição, no período compreendido 

entre 1º de março de 1964 à data de 

publicação da presente lei. 

Parágrafo único. A anistia referida neste 

artigo alcançará a quantos, por força de lei, 

tendo adquirido o direito de residência no 

país, participaram desses mesmos crimes, ou 

em decorrência dos mesmos foram punidos. 

Art. 2º Ficam em perpétuo silêncio, como se 

nunca tivessem existido, os processos e 

sentenças originados dos crimes 

mencionados no artigo precedente, para não 

mais produzirem efeito algum contra as 

pessoas que neles intervieram. 

Art. 3º É assegurada a reversão dos militares 

e a readmissão dos funcionários civis, aos 

postos e nos cargos de que foram afastados, 

as quais se efetivarão observadas as 

alterações havidas nos mesmos e atendido o 
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direito que teriam uns e outros para ocupá-

los, se houvessem permanecido no exercício 

de suas funções. 

§ 1º A reversão e a readmissão, de que trata 

este artigo, processar-se-ão mediante 

requerimento do interessado ao Ministro de 

Estado a cuja Pasta estiver subordinada sua 

unidade ou repartição. 

§ 2º O prazo para encaminhamento do 

pedido de reversão ou de readmissão será de 

cento e oitenta dias, contados da data em que 

publicada esta Lei. 

Art. 4º O disposto do presente diploma legal 

não beneficiará os autores de crimes de 

corrupção, doloso contra a vida, e contra o 

patrimônio público ou particular. 

Art. 5º Sob nenhum pretexto terão os 

beneficiados pela presente anistia direito a 

vencimentos atrasados, a diferenças dos 

mesmos, ou a qualquer indenização. 

Art. 6º Esta lei entrará em vigor à data de sua 

publicação.  

 

ANDAMENTO 30/10/1974: Apresentação do projeto em 

plenário. DCN1 31/10/1974, p. 8497. 

19/11/1974: Leitura e remessa da Matéria a 

publicação. DCN1 20/11/1974, p. 8746. 

08/03/1975: Arquivado pela Mesa Diretora 

nos termos do artigo 117 do Regimento 

Interno. DCN1 08/03/1975, p. 18. 

 

 

 

PROPOSIÇÃO PL-402/1977 

AUTOR Florim Coutinho (MDB-RJ) 

CONTEÚDO Art. 1º É concedida anistia a todos os 

brasileiros que, direta ou indiretamente, 

tenham sido envolvidos em delitos de 

natureza política, ou em razão destas, hajam 

sofrido punição, no período compreendido 

entre 1º de março de 1964 à data de 

publicação da presente lei. 

Art. 2º A anistia prevista no artigo 

precedente beneficiará, igualmente, a 

quantos, por força de lei, tendo adquirido o 

direito de residência no país, participaram 

desses delitos, ou em decorrência dos 

mesmos hajam sido punidos. 

Art. 3º É assegurada a reversão dos militares 
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e a readmissão dos funcionários civis, aos 

postos e nos cargos de que foram afastados, 

as quais se efetivarão observadas as 

alterações havidas nos mesmos e atendido o 

direito que teriam uns e outros para ocupá-

los, se houvessem permanecido no exercício 

de suas funções. 

§ 1º A reversão e a readmissão, de que trata 

este artigo, processar-se-ão mediante 

requerimento do interessado ao Ministro de 

Estado a cuja Pasta estiver subordinada sua 

unidade ou repartição. 

§ 2º O prazo para encaminhamento do 

pedido de reversão ou de readmissão será de 

cento e oitenta dias, contados da data em que 

publicada esta Lei. 

Art. 4º O disposto do presente diploma legal 

não beneficiará os autores de crimes de 

corrupção, doloso contra a vida, e contra o 

patrimônio público ou particular. 

Art. 5º Sob nenhum pretexto terão os 

beneficiados pela presente anistia direito a 

vencimentos atrasados, a diferenças dos 

mesmos, ou a qualquer indenização. 

Art. 6º Esta lei entrará em vigor à data de sua 

publicação.  

 

ANDAMENTO 05/09/1977: Apresentação do projeto em 

plenário. DCN1 06/09/1977, p. 7786. 

14/09/1977: Despacho à CCJ, e leitura e 

remessa da matéria à publicação. DCN1 

15/09/1977, p. 8257. 

11/10/1977: CCJ - Relator Deputado Nunes 

Rocha. DCN1 25/10/1977, p. 10.347.  

06/04/1978: CCJ - Parecer do Relator pela 

inconstitucionalidade  e falta de técnica 

legislativa. DCN1 25/04/1978, p. 2337. 

11/04/1978: CCJ - Aprovação do Parecer do 

Relator pela Inconstitucionalidade e falta de 

técnica legislativa, contra os votos dos 

deputados Joaquim Beviláqua e José 

Bonifácio Neto. DCN1 13/05/1978, p. 3550.  

09/05/1978: Leitura e remessa a publicação 

do Parecer da CCJ. DCN1 10/05/1978, p. 

3175. 

16/06/1978: Arquivado pela Mesa Diretora 

nos termos do parágrafo quarto do artigo 28 

do Regimento Interno. DCN1 17/06/1978, p. 

5096. 
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PROPOSIÇÃO L-766/1975 

AUTOR João Menezes (MDB-PA) 

CONTEÚDO Art. 1º Ficam anistiados por esta Lei todos 

os cidadãos implicados em crimes de 

natureza política, ocorridos a partir de 

janeiro de 1964, desde que absolvidos pela 

Justiça, após sentença transitada em julgado, 

ou, se condenados, hajam sido considerados 

reabilitados na forma prescrita no Decreto-

lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo se 

aplica também àqueles que, pela prescrição, 

decadência ou perempção, tenham tido 

legalmente considerada extinta a 

punibilidade ou o delito. 

Art. 2º Fica assegurada, facultativamente, na 

forma desta Lei, a reintegração ou a reversão 

à atividade, nos quadros a que pertenciam, 

dos servidores civis ou militares atingidos 

por atos excepcionais decretados pelas 

autoridades federais, estaduais ou 

municipais, por motivo de natureza política, 

desde que absolvidos pela Justiça a que 

tenham sido submetidos a julgamento 

regular, após sentença final transitada em 

julgado. 

§ 1º Os benefícios do artigo compreenderão 

todas as vantagens inerentes ao cargo ou 

posto ocupados antes e depois do 

afastamento, computando-se, para todos os 

efeitos, o tempo de serviço em que estiveram 

afastados. 

§ 2º A reintegração ou reversão a que se 

refere o artigo processar-se-á mediante 

requerimento do interessado dirigido à 

autoridade federal, estadual ou municipal 

que tiver decretado seu afastamento, no 

prazo de 2 (dois) anos a contar do trânsito 

em julgado. 

Art. 3º Fica assegurada a readmissão, aos 

quadros a que pertenciam, dos servidores 

civis ou militares, dos empregados de 

empresas privada ou de economia mista, 

condenados pela Justiça por crime de 

natureza política, desde que devida e 

legalmente reabilitados na forma prevista no 
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Decreto-lei nº 1.002, de 21 de outubro de 

1969, e requerida no prazo de 2 (dois) anos a 

contar do ato de reabilitação. 

Art. 4º Sob o pretexto de delito de natureza 

política, as empresas, públicas e privadas, 

não poderão impor restrições nas operações 

de crédito ou financiamento. 

Art.5º A presente Lei entrará em vigor na 

data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

ANDAMENTO 17/04/1975: Apresentação do projeto em 

plenário e despacho a CCJ. DCN1 

18/04/1975, p. 1667. 

01/08/1975: Leitura e remessa da Matéria a 

publicação. DCN1 02/08/1975, p. 5254. 

14/08/1975: CCJ - Relator Deputado Blota 

Júnior. DCN1 19/08/1975, p. 5989. 

04/09/1975: CCJ - Vista do Relator pela 

injuridicidade e inconstitucionalidade, e 

vista conjunta aos Srs. Joaquim Beviláqua e 

Claudino Sales. DCN1 27/09/1975, p. 7999. 

02/03/1979: Arquivado pela Mesa Diretora 

nos termos do artigo 116 do Regimento 

Interno. DCN1 03/03/1979, p. 56. 

 

 

PROPOSIÇÃO PL-3844/1977 

AUTOR Olivir Gabardo (MDB-PR) 

CONTEÚDO Art. 1º É concedida anistia ampla e irrestrita 

aos estudantes que, a partir de janeiro de 

1977 até à data da publicação desta lei, 

sofreram ou venham a sofrer qualquer 

constrangimento em face de participação em 

manifestações não consentidas, coletivas ou 

individuais nos "Campi" universitários ou 

fora deles. 

Art. 2º A anistia a que se refere esta lei 

abrange quaisquer punições disciplinares no 

âmbito escolar, bem como no de natureza 

policial ou judicial. 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de 

sua publicação. 

ANDAMENTO 24/06/1977: Apresentação do projeto em 

plenário. DCN1 25/06/1977, p. 5488. 

02/08/1977: Despacho a CCJ, e leitura e 

publicação da Matéria. DCN1 03/08/1977, p. 

5929. 

23/08/1977: CCJ - Relator Deputado Erasmo 

Martins Pedro. DCN1 03/09/1977, p. 7744. 
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25/10/1977: CCJ - Parecer do Relator pela 

constitucionalidade, com substitutivo, e vista 

ao Deputado Luiz Braz. DCN1 15/04/1978, 

p. 1980. 

02/03/1979: Arquivado pela Mesa Diretora 

nos termos do artigo 116 do Regimento 

Interno. DCN1 03/03/1979, p. 120. 

 

 

 

 

PROPOSIÇÃO Pl-5140/ 1978 

AUTOR Ruy Brito (MDB-SP) 

CONTEÚDO Art. 1º É concedida anistia aos que tenham 

sido afastados de emprego regido pela 

Consolidação das Leis do Trabalho, com 

base em aposentadorias ou demissões 

decretadas com referência a poderes 

contidos no Ato Institucional de 9 de abril de 

1964. 

Art. 2º Aos cidadãos beneficiados com a 

medida prevista no artigo anterior, é 

assegurado o direito de reversão à atividade 

ou de readmissão, no mesmo quadro de 

pessoal ao qual pertenciam. 

Parágrafo único. O anistiado nos termos 

desta Lei, terá computado para todos os 

efeitos legais o tempo decorrido a partir da 

data em que seu contrato de trabalho foi 

rompido em cumprimento ao decreto 

presidencial. 

Art. 3º No caso de falecimento de cidadão 

abrangido por esta lei, seus herdeiros terão 

direito aos benefícios nela fixados, assim 

como ao amparo legal resultante da relação 

de emprego que ficou restabelecida, no que 

se refere ao período depois de sua morte. 

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em 

contrário. 

 

ANDAMENTO 24/05/1978: Apresentação do projeto em 

plenário. DCN1 25/05/1978, p. 4135. 

31/05/1978: Despacho à CCJ, e leitura e 

remessa da Matéria a publicação. DCN1 

01/06/1978, p. 4410. 

30/06/1978: CCJ - Relator Deputado Jorge 

Uequed. DCN1 05/08/1978, p. 6275. 
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29/11/1978: CCJ - Aprovação unânime do 

Parecer do Relator pela constitucionalidade 

e, no mérito, pela aprovação, com emenda. 

DCN1 30/11/1978, p. 10.764. 

05/10/1979: Primeira discussão em plenário, 

e aprovação do requerimento dos Deputados 

Alceu Collares e Marcelo Linhares, de 

adiamento da discussão por dez sessões. 

DCN1 06/10/1979, p. 10.873. 

10/03/1981 Primeira discussão em plenário; 

apresentação de duas emendas, pelos 

Deputados Júlio Martins e Fernando Coelho; 

despacho a CCJ. DCN1 11/03/1981, p. 263. 

19/03/1981: CCJ - Relator Deputado Gomes 

da Silva. DCN1 11/04/1981, p. 2107. 

23/04/1981: CCJ - Aprovação unânime do 

Parecer do Relator, pela constitucionalidade, 

juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 

pela aprovação, com subemenda. DCN1 

01/07/1981, p. 6969. 

13/05/1981: Leitura e remessa a publicação 

do Parecer da CCJ. DCN1 14/05/1981, p. 

3501. 

20/08/1981: Votação em primeira discussão 

em plenário; rejeição da subemenda da CCJ, 

contra os votos do PMDB e do PP; rejeição 

das emendas de plenário; rejeição da emenda 

da CCJ; rejeição do projeto, contra os votos 

do PMDB e PP; despacho ao arquivo pela 

Mesa Diretora. DCN1 21/08/1981, p. 8146.  

 

 

PROPOSIÇÃO PL-4945/1978 

AUTOR JG de Araújo Jorge (MDB-RJ) 

CONTEÚDO (Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.082, de 

1977, nos termos do artigo 71 do Regimento 

Interno) 

 

O Congresso Nacional decreta, usando as 

atribuições que lhe conferem o art. 43, inciso 

VIII, combinados com o art. 8º, inciso XVI, 

os parágrafos 3º, 4º e 30 do art. 153, e o § 3º 

do art. 149 da Constituição Federal. 

 

Art. 1º É concedida anistia a todos os 

punidos por motivos políticos, desde o dia 

31 de março de 1964 até a publicação do 

presente dispositivo legal. 

§ 1º Não se incluem entre os motivos 
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referidos no caput do artigo, os crimes 

comuns, mesmo os praticados com fins 

políticos. 

§ 2º Os indiciados ou condenados por crimes 

comuns, referidos no parágrafo anterior, 

terão direito à revisão ou instauração regular 

de processos judiciais, assegurado o direito 

de defesa. 

Art. 2º A reversão ou reintegração de 

funcionários civis, militares, empregados e 

trabalhadores a seus cargos, postos ou 

funções, se processará automaticamente aos 

beneficiados por esta lei, com a simples 

apresentação dos mesmos às repartições, 

locais de trabalho ou às autoridades 

competentes. 

Parágrafo único. Os punidos por atos 

revolucionários, quaisquer que sejam as suas 

funções, uma vez cumpridas as penas que 

lhes foram impostas, terão da mesma 

maneira segurado o direito garantido neste 

artigo. 

Art. 3º Caberá à Justiça Comum, no caso de 

ação dos interessados, decidir sobre o 

recebimento dos vencimentos, soldos ou 

salários atrasados, ou suas diferenças, a 

título de indenização. 

Art. 4º esta lei entrará em vigor na data de 

sua publicação. 

ANDAMENTO 11/04/1978: Apresentação do projeto em 

plenário. DCN1 12/04/1978, p. 1783. 

27/04/1978: Anexado ao PL 4082/77, nos 

termos do artigo 71 do Regimento Interno. 

DCN1 28/04/1978, p. 2531. 

16/06/1978: Arquivado pela Mesa Diretora 

nos termos do parágrafo quarto do artigo 28 

do Regimento Interno. DCN1 17/06/1978, p. 

5096. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

PROPOSIÇÃO PL-5052/1978 

AUTOR Laerte Vieira (MDB-SC) 

CONTEÚDO Art. 1º É concedida anistia para os que 

hajam sofrido a suspensão de seus direitos 

políticos ou tenham sido atingidos por 

quaisquer sanções previstas em atos 

revolucionários de 1964 até a vigência desta 

lei. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de 

sua publicação. 

ANDAMENTO 10/05/1978: Apresentação do projeto em 

plenário. DCN1 11/05/1978, p. 3340. 

19/05/1978: Despacho à CCJ, e leitura e 

remessa da matéria à publicação. DCN1 

20/05/1978, p. 3887. 

02/03/1979: Arquivado nos termos do artigo 

116 do Regimento Interno. DCN1 

03/03/1979, p. 176. 

 

 

PROPOSIÇÃO PLS nº 301, de 1978 

AUTOR Orestes Quércia (MDB-SP) 

EMENTA Dispõe sobre a concessão de anistia aos 

cidadãos que sofreram sanções determinadas 

pelos atos institucionais e complementares e 

dá outras providências. 

ANDAMENTO 06/10/1978: Mesa Diretora - Despacho a 

CCJ. DCN 2 07 10, p. 5054. 

28/03/1979: Leitura RQ. 065, do Senador 

Orestes Quércia, solicitando 

desarquivamento. DCN2 29 03, p. 0495. 

03/04/1979: Inclusão ordem do dia. DCN2 

04 04, p. 0617. 

28/11/1979: CCJ - parecer pela 

inconstitucionalidade e injuridicidade. 

DCN2 01 12, p. 6617. 

18/03/1980: Processo arquivado. DCN2 19 

03, p. 0411. 
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