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Resumo: 
Após o golpe de 1964 foi iniciado um processo repressivo de eliminação dos focos 
oposicionistas que pudessem representar núcleos de contestação ao regime. Dentre eles, as 
próprias Forças Armadas. Ao focar a análise sobre os militares que tiveram alguma ligação 
com os confrontos ocorridos entre as diversas facções existentes no interior das Forças 
Armadas brasileiras desde 1945 até 1964, a historiografia sobre o regime militar tende a não 
enfatizar a magnitude com que a repressão atingiu os oficiais subalternos e as praças. Além 
disso, não leva em consideração que parte da política repressiva tinha por objetivo evitar o 
surgimento de novos conflitos entre militares. Visando suprir estas lacunas, analiso a natureza 
da política repressiva aplicada a oficiais subalternos e praças militares após o golpe de 1964, 
de modo a salientar o caráter preventivo das políticas punitivas adotadas pelo regime. 
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Política repressiva e conflitos pré-1964: 

A historiografia brasileira sobre o regime militar que aborda a política punitiva 

adotada após o golpe de 1964 tende a associá-la ao processo político mais global de disputa 

político-ideológica pelo controle do Estado brasileiro. 

Maria Helena M. Alves,1 por exemplo, sustenta que a política repressiva empregada 

pelo regime visava o controle das dissensões e dos antagonismos de classe. Tratava-se “de 

uma ideologia de dominação de classe”.2 Em face desse objetivo, teria sido instituída uma 

“Operação Limpeza”, de caráter repressivo e que tinha em mira áreas específicas e sensíveis 

de possível oposição: política, econômica, militar e psicossocial.3 No campo militar, a 

estratégia baseava-se em expurgos como um dos meios de controle. Para a autora, tais atos se 

concentraram nos oficiais que resistiram à conspiração contra o governo João Goulart e 

haviam sustentado o argumento de que as Forças Armadas tinham o compromisso de defender 

a Constituição. Ou seja, os oficiais legalistas. 

José Murilo de Carvalho4 e Shawn Smallman5 têm visões mais amplas, percebendo a 

ligação entre as perseguições aos militares nacionalistas durante os anos 1950 e os expurgos 

pós-golpe de 1964. 

                                                 
∗ Doutorando, bolsista CAPES. 
1 ALVES, M.ª Helena M. Estado e Oposição no Brasil, 1964-1984. 4.ª ed. Petrópolis: Vozes, 1984. 
2 Idem, ibidem, p. 27. 
3 Id., ibid., p. 56 a 71. 
4 CARVALHO, José Murilo. Vargas e os Militares: aprendiz de feiticeiro. In: D’ARAÚJO, M.ª Celina (org.). As 

Instituições Brasileiras da Era Vargas. Rio de Janeiro: Editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro / 
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Carvalho sustenta que, quando, ao final do Estado Novo (1937-1945), Vargas 

reorientou a sua política para incluir o operariado como novo ator político, ocorreu um 

rompimento entre o presidente e os militares partidários da “Doutrina Góis”, que antes eram 

seus aliados. A partir de então, as Forças Armadas teriam se dividido basicamente em dois 

blocos: os opositores e os partidários da herança política de Vargas. Essa divisão teria 

marcado os conflitos ocorridos entre militares nos anos 1950 e 1960. 

Por sua vez, Smallman considera que, ao longo dos anos 1950, em face da 

intensificação das dissensões entre os militares nacionalistas (oficiais que não concordavam 

com o alinhamento automático com os EUA e com um desenvolvimento industrial associado 

ao capital externo) e os internacionalistas e de uma supremacia destes nos postos do Alto 

Comando Militar, os primeiros sofreram perseguições. Exemplo destes embates são as 

perseguições que a Cruzada Democrática, chapa composta por militares internacionalistas, 

impôs sobre os militares nacionalistas, partidários da candidatura do general Estilac Leal, na 

eleição para a diretoria do Clube Militar, em 1952.  

As disputas e os conflitos internos teriam sido acirrados com a vitória legalista de 

1961 (Crise da Legalidade) e aflorado com mais força em 1964, gerando a violenta revanche 

por parte dos vitoriosos, derrotados três anos antes. Smallman conclui que, em se tratando da 

alta oficialidade punida, o expurgo pós-golpe representou uma continuidade com relação ao 

processo anterior. Segundo o autor, a “violência extralegal” aplicada aos militares durante os 

anos 1950 se tornou “legal”, via nova legislação e procedimentos “revolucionários” (atos 

institucionais e inquéritos policial-militares) após o golpe de 1964. 

Esses conflitos internos têm relação direta com grande parte das ações posteriores ao 

golpe de 1964, porém, não estão desvinculados do processo político global. A análise da 

conjuntura externa à corporação também é essencial para a compreensão da política punitiva 

aplicada após o golpe de 1964. 

A partir de 1945, com a “redemocratização” do país, a discussão sobre as soluções dos 

problemas brasileiros se tornou pública e, com ela, a disputa ideológica sobre os caminhos a 

serem traçados pela nação. Nesse processo, dois grupos se destacaram: de um lado, aqueles 

que defendiam um alinhamento automático aos EUA, um projeto de modernização-

conservadora e se mostravam favoráveis a um controle mais rigoroso da participação política 

dos setores populares da sociedade. De outro, os que pregavam uma autonomia no quadro 

                                                                                                                                                         
Editora da Fundação Getúlio Vargas, p. 55-81. 

5 SMALLMAN, Shawn C. A profissionalização da violência extralegal das Forças Armadas no Brasil (1945-64). 
In: CASTRO, Celso et alii. Nova História Militar Brasileira. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas 
/ Bom Texto, 2004. p. 389-408. 
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político internacional, um projeto de desenvolvimento nacionalista e reformista e a ampla 

participação política do povo. 

Por seu lado, as Forças Armadas, que já vinham ganhando espaço no debate e nos 

conflitos políticos desde 1930, também ficaram mais expostas a uma maior politização, e isto 

acentuou as divergências no interior da corporação. Ainda que o ponto central dessas 

divergências fosse, a princípio, a questão da aceitação ou repúdio da herança de Vargas e de 

uma política de desenvolvimento de tipo nacionalista para o Brasil, como afirma Antônio 

Carlos Peixoto, a evolução desse processo refletiu as mudanças ocorridas na vida brasileira, 

os reagrupamentos e as reorientações das alianças dentro das Forças Armadas.6 

Com a conquista do controle do Estado através do golpe de 1964, a preocupação 

passou a ser a consolidação do novo regime e o reforço dos interesses dos grupos sociais a 

eles articulados, meta que necessitava que as Forças Armadas estivessem unidas e coesas, e os 

conflitos dos anos anteriores eram claros indicativos das divisões internas. Para eliminá-las, 

foi iniciado um processo repressivo de “limpeza” do sistema político que consistia na 

eliminação de todo e qualquer foco oposicionista que pudesse representar um núcleo de 

contestação ao regime. Um dos primeiros grupos a ser atingido por esse “saneamento” foi o 

próprio meio militar.7 

Como sustenta Marcus Figueiredo,8 os “revolucionários” almejariam uma estabilidade 

política que só seria possível em uma situação de equilíbrio estático, fruto da supremacia 

absoluta de uma das forças do sistema político. Assim, a coerção política, de modo geral, 

serviria para manter o regime estável, ou seja, com baixo nível de conflito político e sob 

controle 

Em síntese, assim como o golpe de 1964, creio que os conflitos ocorridos entre as 

diversas facções existentes no interior das Forças Armadas brasileiras desde 1945 até 1964 se 

enquadravam no processo político mais global de disputa político-ideológica pelo controle do 

Estado brasileiro. Em conseqüência, o processo “punitivo” desencadeado após a ação militar, 

em especial o aplicado aos militares, também têm correspondência com esta questão. 

Contudo, embora considerando essa correspondência, não é possível limitar a análise à 

repressão que atingiu os militares de patente superior, como fizeram os analistas citados. Em 

um levantamento do número de cassados foi possível verificar que no período compreendido 

                                                 
6 PEIXOTO, Antônio Carlos. O Clube Militar e os confrontos no seio das Forças Armadas (1945-1964). In. 

ROUQUIÉ, Alain (coord.). Os Partidos Militares no Brasil. Rio de Janeiro: Record, s.d., p. 71-113. p. 81. 
7 Cf. ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO. Brasil: Nunca Mais – Um relato para a história. 18.ª edição, 

Petrópolis: Vozes, 1986, p. 117. 
8 FIGUEIREDO, Marcus F. “A Política de Coação no Brasil Pós-64”. In: KLEIN, Lúcia e FIGUEIREDO, 

Marcus F. Legitimidade e Coação no Brasil pós-64. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1978. p. 105-202. 
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entre os anos de 1964 a 1970 houve um total de 1498 militares punidos, sendo: 270 altos 

oficiais; 283 oficiais intermediários e subalternos; 767 entre sargentos e suboficiais; e 1284 

entre cabos, marinheiros, taifeiros e grumetes.9 Como indica este mapeamento, a repressão 

atingiu um grande número de oficiais intermediários, que, pela própria idade e tempo no 

interior das Forças Armadas, não poderiam ter se destacado na defesa do governo Goulart ou 

nos conflitos dos anos 1940 e 1950.  E mesmo no que ser refere às praças, apesar da revolta 

dos sargentos e dos marinheiros, não se pode limitar o total de cassados aos militares que 

participaram desses dois movimentos. 

É necessário, então, analisar a política repressiva aplicada a militares pelo regime 

instaurado em 1964 sem se limitar àquela que atingiu oficiais de alta patente. 

Buscando a lógica geral dessa política (aplicada não só a militares, mas também a 

civis), Marcus Figueiredo analisa a os dez primeiros anos do regime, e divide-os em três 

ciclos: o primeiro, do golpe à edição do Ato Institucional n.º 2 (AI-2); o segundo, do AI-2 até 

a Constituição de 1967; e o terceiro, do Ato Institucional n.º 5 (AI-5) até 1974. Para o autor, 

as punições ocorridas nos dois primeiros ciclos, que tiveram um prazo previsto para término, 

visaram eliminar a oposição originária do regime anterior. Já as do terceiro ciclo dirigiram-se 

à oposição forjada pela própria dinâmica do regime e, por não terem um prazo de término 

estipulado, significaram a “rotinização” dessa prática10. Há, porém, que se relativizar a 

conclusão de que somente o terceiro ciclo, ao eliminar as oposições surgidas durante o 

processo “revolucionário”, teria um caráter preventivo. Os casos dos oficiais intermediários e 

praças, punidos já no primeiro ciclo e não por algum conflito anterior, mas por serem 

considerados subversivos em potencial, pode ampliar as perspectivas e ajudar a esclarecer as 

particularidades da política repressiva. 

 

                                                 
9 Utilizo como fontes: dossiê secreto do Ministério da Aeronáutica, Atos da Revolução de 1964, vol. I (9 de abril 

de 1964 a 15 de março de 1967), e vol. II (13 de dezembro de 1968 a 31 de dezembro de 1970); jornais O 
Globo e O Correio da Manhã; Boletim Reservado n.º 21, do Ministério da Aeronáutica, datado de 11 de maio 
de 1965; e Boletins do Ministério da Marinha e do Ministério da Aeronáutica. Saliento que, no que se refere 
aos dados sobre cabos, marinheiros, taifeiros e grumetes, os números apresentados ainda estão aquém do real. 
No caso da Marinha, possuo a referência de alguns Atos punitivos e outras documentações que ainda não pude 
pesquisar. Há, também, tanto para a Marinha quanto para a Aeronáutica, vários casos de punições revestidas de 
atos administrativos. Tentarei verificar quais destes se referem a punições políticas. O dossiê secreto do 
Ministério da Aeronáutica está na pasta “Secreto 77”, do Fundo de Polícias Políticas – DOPS/GB, localizado 
no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Os Boletins do Ministério da Marinha estão no Serviço de 
Documentação da Marinha e os Boletins do Ministério da Aeronáutica, no Instituto Histórico-Cultural da 
Aeronáutica. Os jornais, na Biblioteca Nacional. 

10 FIGUEIREDO, Marcus F. A Política de Coação no Brasil Pós-64. Op. cit. 
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As punições aos oficiais subalternos 

Exemplos de que o caráter preventivo da política repressiva esteve presente desde o 

início do regime e, ao mesmo tempo, de como a repressão atingiu militares que não fizeram 

parte dos conflitos ocorridos nos anos anteriores ao golpe são os casos primeiro-tenente 

aviador Fernando Murilo Pereira Peixoto e do segundo-tenente de marinha José Ribamar 

Pereira Torreão da Costa. 

Fernando Peixoto11 ingressou na Força Aérea Brasileira em 1954, sendo promovido a 

aspirante a oficial-aviador em 1960 e a primeiro-tenente em 1963. Em 1964 era um jovem 

oficial de 25 anos que servia na Base Aérea de Santa Cruz, Rio de Janeiro, onde comandava a 

Seção de Instrução e as Esquadrilhas de Adestramento da unidade. Preso em meados de maio, 

quando o então coronel-aviador João Paulo Burnier assumiu o comando da base, foi indiciado 

no Inquérito Policial Militar sobre as atividades dos militares lotados naquela base aérea. Em 

15 de setembro de 1964, com base no decreto 53897 e no ato institucional de 9 de abril de 

1964, foi demitido da Força Aérea. Contudo, a conclusão do inquérito em novembro daquele 

ano, portanto após a sua demissão, esclareceu que nada foi apurado contra o tenente e outros 

militares que pudesse ser considerado um crime previsto no Código Penal Militar ou na Lei de 

Segurança Nacional. Apesar disso, sua demissão não foi revogada. Fernando Peixoto 

recorreu, mas seu pedido não foi acatado e, também não foi esclarecido o motivo de tal ato. 

Finalmente, através da Emenda Constitucional n.º 1, de 17 de outubro de 1969, os atos do 

Comando Supremo da Revolução e os do Governo Federal com base nos atos institucionais 

tornaram-se excluídos de apreciação judicial. Isto impediu qualquer possibilidade a militares 

cassados de conseguir reverter a sua situação. Além disso, o tenente Fernando Peixoto teve a 

sua caderneta de vôo cassada, o que o impossibilitou o exercício da profissão de aviador-civil. 

Como forma de tentar elucidar os motivos da demissão do tenente Fernando Peixoto, o 

caso segundo-tenente de marinha José Ribamar Pereira Torreão da Costa parece significativo.  

Acusado de ter participado da revolta dos Marinheiros em 25 e 26 de março de 1964,12 

o tenente José Ribamar da Costa provou, em inquérito, que estava ausente do Rio de Janeiro 

                                                 
11 Todo o relato do caso do tenente Fernando Peixoto baseia-se no relato exposto em SILVA, Hélio. A vez e a 

voz dos vencidos. Petrópolis: Vozes, 1988. p. 161-170. 
12 Em 25 de março de 1964, cerca de dois mil marinheiros e fuzileiros navais se reuniram na sede do Sindicato 

dos Metalúrgicos no Rio de Janeiro para comemorar o aniversário da Associação dos Marinheiro e Fuzileiros 
Navais do Brasil (AMFNB). No entanto, a associação, assim como a reunião, não contava com o apoio do 
ministro da Marinha, almirante Sylvio Motta. A comemoração transformou-se em um ato de protesto no qual 
os marinheiros reivindicaram melhorias para a classe e defenderam as reformas de base do presidente João 
Goulart. Considerando o ato dos marinheiros como subversão à hierarquia militar, o ministro Motta ordenou 
que os rebelados fossem presos, mas o destacamento de fuzileiros incumbido da missão acabou por aderir à 
revolta e o presidente João Goulart proibiu a invasão do sindicato. Como resultado, o almirante Sylvio Motta 
pediu demissão e foi substituído pelo almirante Paulo Mário Rodrigues. Por um acordo com o governo federal, 
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nestas datas. Entretanto, a proximidade com um oficial considerado subversivo foi 

fundamental para selar o destino do tenente. 

À época, ele servia na Diretoria de Intendência da Marinha, sob o comando do capitão 

de mar-e-guerra Renê Magarino Torres, que foi punido três vezes pelo regime: transferência 

para a reserva, suspensão dos direitos políticos por dez anos e demissão em abril, junho e 

agosto de 1964, respectivamente. Ao fim do inquérito, não tendo sido apurado nada pelo que 

o tenente pudesse ser denunciado, o relator sugeriu que ele fosse afastado da Marinha “a 

pedido, ou mediante qualquer dispositivo de lei”. Caso isto não fosse possível, ponderou que 

“não convindo manter-se na MB [Marinha do Brasil] um provável futuro desajustado e que se 

viu ligado aos que cooperaram com os solapadores da disciplina e da ordem hierárquica, 

que a ele se aplique o artigo 7.º do Ato Institucional do Comando Supremo da Revolução”.13 

Como resultado, em outubro de 1964 o tenente foi demitido. 

Assim como o tenente de marinha José Ribamar da Costa, o tenente aviador Fernando 

Peixoto servia sob o comando de um oficial legalista, o então coronel aviador Ruy Barbosa 

Moreira Lima, comandante da Base Aérea de Santa Cruz. Este coronel, quando dos primeiros 

movimentos do golpe, sobrevoou a coluna do general Mourão Filho nas imediações de Areal, 

Rio de Janeiro, e, em seguida, colocou uma esquadrilha de alerta para cumprir qualquer 

missão ofensiva, desde que ordenada por escrito pelo seu comandante o major-brigadeiro 

Francisco Teixeira, outro oficial tradicionalmente legalista.14 A ordem nunca chegou e o 

ataque não foi executado. Mas nada disso impediu que o coronel fosse punido pelo regime 

com sua transferência para a reserva, ainda em abril de 1964, e depois reformado, em 

setembro do mesmo ano. Tampouco impediu que jovens oficiais próximos a ele, como o 

primeiro-tenente Fernando Peixoto, também fossem punidos. 

Estes dois casos são apenas exemplos de um universo muito maior de jovens oficiais 

sem maiores envolvimentos políticos nos conflitos entre as facções militares ocorridos antes 

                                                                                                                                                         
os marinheiros abandonaram a sede do sindicato e foram presos, mas, horas depois, acabaram anistiados por 
Goulart. A ação do governo foi criticada por grupos de oficiais e contribuiu para o agravamento da crise 
política. Cf. RODRIGUES, Flávio Luís. Vozes do Mar: o movimento dos marinheiros e o golpe de 1964. São 
Paulo: Cortez, 2004. p. 97-126 e ABREU, Alzira Alves et alii. (coord.s.) Dicionário Histórico-Biográfico 
Brasileiro – Pós 1930. 2ª ed. rev. e atualiz. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 2001. p. 
4991-4992. 

13 Inquérito Policial Militar aberto de acordo com a Ação Originária n.º 29/64, de 3 de abril de 1964, p. 1826. 
Cópia da denúncia do IPM em meu poder obtida junto à Associação Democrática e Nacionalista de Militares 
(ADNAM). Grifo meu. O art. 7.º do AI-1 suspendia por seis meses as garantias constitucionais e legais de 
vitaliciedade e estabilidade e permitia, “mediante investigação sumária”, a demissão, dispensa, aposentadoria, 
transferência para a reserva, reforma ou colocação em disponibilidade de funcionários públicos federais, 
estaduais ou municipais. 

14 Cf. SILVA, Hélio. A vez e a voz dos vencidos. Op. cit. p. 220-223. 
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de 1964, mas que, por estarem próximos a oficiais considerados “solapadores da disciplina e 

da ordem hierárquica”, acabaram sendo punidos. 

 

As punições às praças militares 

Além desta questão dos oficiais intermediários, as praças também foram punidas 

através de “cassações brancas”,15 ou seja, alterações de fundo político em normas internas que 

reformularam os processos de engajamentos, reengajamentos e promoções de cabos da 

Aeronáutica, dificultando o ressurgimento de movimentos políticos ou apenas reivindicatórios 

das praças. 

Em 23 de novembro de 1954, foi editada a Portaria n º 570/GM3,16 que regulava a 

permanência em serviço ativo dos sargentos, cabos, soldados e taifeiros do Corpo do Pessoal 

Subalterno da Aeronáutica. Essa portaria permitia aos cabos o engajamento pelo prazo de 3 

(três) anos, e reengajamentos, ou seja, a prorrogação de permanência em serviço ativo 

concedida às praças anteriormente engajadas, também de três anos, cada. Previa, ainda, 

reengajamentos sucessivos, sem nenhuma limitação de número, e, de acordo com a Lei do 

Serviço Militar de então,17 cabos com mais de nove anos de serviço teriam estabilidade e 

poderiam continuar na ativa até que atingissem a conclusão de tempo de serviço, quando 

então passariam para a reserva. Com o golpe, essa portaria foi revogada e foi editada em seu 

lugar a “Portaria n.º 1.104-GM3”,18 de 12 de outubro de 1964, que alterou esses critérios 

reduzindo o prazo de engajamento e reengajamento para dois anos cada e limitando o número 

de reengajamentos ao máximo de três. Este procedimento resultou no estabelecimento do 

limite de oito anos de permanência na patente de cabo. Ao fim desse período, caso não 

houvesse conseguido a promoção, através de concurso público, à patente de Sargento, o 

militar seria obrigado a dar baixa da corporação. No entanto, a possível promoção não 

dependia apenas do mérito individual do militar, ficando sujeita ao critério pessoal do 

comandante da base.19 

                                                 
15 Denominação apresentada pelo coronel-aviador Paulo Malta Rezende. SILVA, Hélio. A vez e a voz dos 

vencidos. Op. cit. p. 202. 
16 Boletim do Ministério da Aeronáutica n.º 11, de 30 de novembro de 1954. p. 1271-1277. 
17 Decreto-lei 9.500, de 23 de julho de 1946. 
18 Boletim do Ministério da Aeronáutica n.º 10, de 31 de outubro de 1964. p. 1869-1873. 
19 Indicativo do uso deste “critério” é o fato relatado pelo ex-cabo da Aeronáutica Doraiton do Espírito Santo. No 

ano de 1974 ele foi aprovado no concurso público para a Escola de (Sargentos) Especialistas da Aeronáutica. 
No entanto, embora não tivesse nenhum envolvimento político, o comandante da base em que servia (Belo 
Horizonte), Tenente-Coronel Flávio Marques dos Santos, simplesmente não publicou a transferência do cabo 
para a Escola. Relato prestado em 15 de agosto de 2005 na Associação Democrática e Nacionalista de Militares 
(ADNAM). 
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Além da omissão desse “critério” para a concessão das promoções, a “Portaria n.º 

1.104-GM3” também não menciona que ela teve como motivação os termos contidos na 

PROPOSTA – Ofício Reservado nº 04, de setembro de 1964 do Estado-Maior do Ministério 

da Aeronáutica.20 Esse estudo propunha a revisão e atualização da “Portaria 570-GM3” e 

apresentava como seu objetivo promover melhorias e elaborar normas que estimulassem os 

cabos à promoção a Sargento. Apesar disso, em seu tópico IV – “Fatores relacionados com o 

problema”, item n.º 15º (último item desse tópico), afirma que os cabos teriam se organizado 

em associações em busca do atendimento de suas reivindicações e, em conseqüência, 

acabaram à mercê da exploração de demagogos e agitadores que só pretendiam “cavar 

dissensões nas Forças Armadas”, objetivando tomar o “Poder”.  

De acordo com itens 13 a 16 do parecer do presidente da Comissão de Anistia, 

conselheiro José Alves Paulino, datado de 31 de outubro de 2002, sobre o requerimento de 

anistia do então cabo Gilvan Vanderlei de Lima, afastado da Força Aérea Brasileira por efeito 

da “Portaria 1.104-GM3”, 

13 - O conteúdo deste Ofício Reservado é um dos elementos que inicia e 
compõe o conjunto harmônico de provas que evidenciam efetivamente a 
motivação exclusivamente política na expulsão, desligamentos e 
licenciamentos ex offício de cabos com base nas Portarias nºs. 1.10321 e 
1.104, dando efeitos retroativos ao revogar expressamente a Portaria n º 570. 
14 - Depreende-se da leitura do Ofício Reservado n.º 04 que a idéia era 
renovar a corporação como estratégia militar, evitando-se que a homogênea 
mobilização de cabos eclodisse em movimentos considerados subversivos, 
pois havia descontentamento dentro da corporação da FAB com os 
acontecimentos políticos do país. 
15 - Oportunamente, cabe registrar que a Associação dos cabos da Força 
Aérea Brasileira teve participação direta no movimento popular que 
culminou com o confronto de policiais e civis no Sindicato de Metalúrgicos 
do Rio de Janeiro, nos dias 25, 26 e 27 de março de 1964, tendo sido 
instaurado inquérito policial contra todos os militares que foram presos, 
conforme fls. 181, letra “f” do Boletim Reservado nº 21. 
16 - A principal questão preliminar de mérito que deve envolver a Comissão 
na análise dos requerimentos de anistia é a aferição se as Portarias n.° 1.103 
e n.° 1.104 foram editadas, por “motivação exclusivamente política”, como 
meio de se atingir os cabos que se encontravam na Força Aérea Brasileira.22 

Além desse parecer, a Súmula Administrativa nº 2002.07.0003, aprovada pelo 

Plenário da Comissão de Anistia, no dia 16 de julho de 2002, declarou que “A Portaria n.º 

                                                 
20 Cópia em meu poder obtida junto à Associação Democrática e Nacionalista de Militares (ADNAM). 
21 A Portaria 1.103-GM2, de 8 de outubro de 1964, refere-se à expulsão de dez cabos e um taifeiro das Fileiras 

da Força Aérea Brasileira. Boletim do Ministério da Aeronáutica n.º 10, de 31 de outubro de 1964. p. 1868-
1869. 

22 PAULINO, José Alves. Parecer sobre o requerimento de anistia de Gilvan Vanderlei de Lima. In: Ex-cabos da 
aeronáutica licenciados e excluídos como "suspeitos comunistas" - 1965 a 1974. Disponível em: 
<http://cabospos64.blogspot.com/2006/06/conhea-o-voto-de-anistia-de-um-ex-cabo.html>. Acesso em: 4 jun. 
2007. 
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1.104, de 12 de outubro de 1964, expedida pelo Senhor Ministro de Estado da Aeronáutica, é 

ato de exceção, de natureza exclusivamente política”.23 Portanto, em última análise, o que se 

pretendia com as novas normas de engajamento e reengajamento era impedir o ressurgimento 

de movimentos reivindicatórios. 

Outro indicativo da preocupação com estes movimentos encontra-se no “Boletim 

Reservado” n.º 21, da Diretoria de Pessoal do Ministério da Aeronáutica, datado de 11 de 

maio de 1965. Esse Boletim teve origem no Ofício Reservado n º 014/GM-2/S-070/R, de 09 

de abril de 1965, em que o chefe do gabinete do ministro, encaminhou à Diretoria de Pessoal 

os autos do inquérito policial militar instaurado contra a Associação dos Cabos da Força 

Aérea Brasileira (ACAFAB). Tendo por justificativa a apuração das atividades subversivas da 

entidade, atestava que a ACAFAB: 

a. Foi criada sem a autorização do Ministério da Aeronáutica; 
b. vem utilizando indevidamente o nome da Força Aérea Brasileira; 
c. que sua Diretoria tomava parte ativa em reuniões e atividades subversivas; 
d. que desenvolvia atividades ilícitas, contrárias ao bem público e a própria 
segurança nacional; 
e. que, através de reuniões subversivas na entidade era tramada a deposição 
do ex-presidente da República e seguidas, in totem, as teses contrárias ao 
regime, do então deputado Leonel Brizola; 
f. que teve participação direta nos acontecimentos subversivos, que foram 
levados a efeito no Sindicato dos Metalúrgicos. (...).24 

A menção à participação da ACAFAB no movimento realizado no Sindicato dos 

Metalúrgicos indica a perseguição política contida no documento. 

Com base nessas acusações, o parecer final do IPM, determinava: 

A ASSOCIAÇÃO DOS CABOS DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, 
registrada sob esse título, contrariando as Autoridades do Ministério da 
Aeronáutica, (...) uma vez que essa denominação – “DE CABOS DA 
FORÇA AÉREA BRASILEIRA” – envolve o nome da corporação e se 
presta a explorações política. É recomendável que sejam tomadas medidas 
para prevenir que se organizem outras entidades, de caráter tendencioso e no 
a “ACAFAB e a “CASA DOS CABOS DA AERONÁUTICA DE SÃO 
PAULO” (fls.538), associação de caráter civil organizadas por graduados da 
Força Aérea Brasileira, que devem ser mantidas sob vigilância para evitar 
que se degenerem. 
(...) ditos militares são referidos no relatório de fls. 574 e terão que ser, 
quando em engajamento ou reengajamento, objeto de exame cuidadoso, 
primordialmente no que se relaciona com o comportamento militar e civil. 
(...) 

                                                 
23 BRASÍLIA. Comissão de Anistia: Súmula Administrativa nº 2002.07.0003. In: Ex-cabos da aeronáutica 

licenciados e excluídos como "suspeitos comunistas" - 1965 a 1974. Disponível em: 
<http://cabospos64.blogspot.com/2006/06/conhea-o-voto-de-anistia-de-um-ex-cabo.html> Acesso em: 4 jun. 
2007. 

24 Diretoria de Pessoal do Ministério da Aeronáutica. Boletim Reservado n.º 21, p. 181. Cópia em meu poder 
obtida junto à Associação Democrática e Nacionalista de Militares (ADNAM). 
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(...) DETERMINO aos Senhores Comandantes de unidades procedam ao 
fechamento sumário e imediato de todas as sucursais da denominada 
ASSOCIAÇÃO DOS CABOS DA FORÇA ÁEREA BRASILEIRA, que, 
por ventura, ainda estejam em atividades. 
(...). 
(...) a “ASSOCIAÇÃO DOS CABOS DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA”, 
já tendo suas atividades suspensas por seis meses, pelo Decreto Presidencial 
n.º 55.629, publicado no Diário Oficial e 28 de janeiro de 1965, deve, face à 
sua periculosidade, ser extinta, como o foi sua congênere ASSOCIAÇÃO 
DOS CABOS E MARINHEIROS. 
A extinção completará a série de medidas adotadas pelas autoridades 
federais para erradicar do meio social e sobre tudo das classes militares os 
organismos subversivos. 
Impõe-se a medida contra a “ASSOCIAÇÃO DOS CABOS DA FORÇA 
AÉREA BRASILEIRA”, que, valendo-se das garantias constitucionais que 
asseguram a liberdade de associação de palavra, de imprensa e das demais 
que caracterizam o regime democrático em que vivemos, pretendeu fazer 
letra morta das disposições que condicionam tais liberdades a licitude das 
suas finalidades. 25 

Além da determinação de extinção da ACAFAB, é interessante notar o caráter 

preventivo do documento. Em face de não ter conseguido provas que incriminassem centenas 

de cabos, já que o parecer final determinava apenas a prisão de seis e expulsão de outros dois, 

sugeriu atenção na conduta destes militares e cuidados quando do engajamento ou 

reengajamento, primordialmente no que se relaciona com o comportamento militar e civil. 

Como os reengajamentos não eram automáticos e dependiam de autorização superior, para 

esses homens, permanecer na Força Aérea era uma possibilidade ilusória. Ainda de acordo 

com o parecer do presidente da Comissão de Anistia, conselheiro José Alves Paulino, sobre o 

requerimento de anistia do então cabo Gilvan Vanderlei de Lima, em seu item 38: “É 

incontroversa a motivação exclusivamente política verificada naquele documento”.26 

Pelo lado da Marinha, a Exposição de motivos n.º 138, de 21 de agosto de 1964, 

assinada pelo então ministro da marinha, almirante Ernesto de Mello Baptista,27 demonstrou a 

mesma preocupação com a possibilidade de ressurgimento da Associação dos Marinheiros e 

Fuzileiros Navais do Brasil (AMFNB) e sugeriu providências para que isto fosse evitado. 

Entre elas, a expulsão de oitocentos marinheiros e fuzileiros navais envolvidos na 

manifestação da AMFNB, ocorrida entre os dias 25 e 27 de março de 1964, e que, embora 

                                                 
25 Diretoria de Pessoal do Ministério da Aeronáutica. Boletim Reservado n.º 21. Op. cit. p. 181-188. 
26 PAULINO, José Alves. “Parecer sobre o requerimento de anistia de Gilvan Vanderlei de Lima”. Op. cit. 
27 Há duas versões desse documento. Uma primeira correspondência enviada pelo ministro Ernesto de Mello 

Baptista ao presidente da república, marechal Humberto de Alencar Castello Branco, detalhando todos os 
motivos da solicitação. A segunda é a que foi publicada no Diário Oficial da União, em conseqüência do 
Despacho do presidente da república n.º 27469/64. Embora muito mais concisa, expõe claramente que a 
intenção é atingir os militares envolvidos na revolta dos marinheiros. A cópia da versão enviada ao presidente 
Castello Branco me foi concedida pela Associação Democrática e Nacionalista de Militares (ADNAM). A 
segunda, foi publicada no Diário Oficial da União de 3 de setembro de 1964, p. 7891. 
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indiciados no IPM que apurou as atividades dessa Associação, não foram denunciados pela 

promotoria militar. 

A prevenção com relação aos movimentos das praças militares explica-se, pois, em 

paralelo com a intensificação do debate e do conflito político-ideológico após 1945, cresceu a 

mobilização das camadas populares e ocorreu uma aproximação entre as massas e os 

movimentos dos subalternos. Em face disto, do mesmo modo como fizeram Liseane 

Morosini,28 Flávio Luís Rodrigues29 e Paulo Parucker,30 considero que os movimentos dos 

subalternos militares integram-se à perspectiva da luta de classes e estavam inseridos no 

contexto da ampla mobilização das camadas populares, que ameaçavam a continuidade das 

relações de dominação. Em outras palavras, tais movimentos têm relação com uma tentativa 

de romper com os limites impostos não só pela caserna, mas também pelas forças que 

negavam a participação das massas no processo político nacional. Isto gerou na elite política 

nacional, da qual uma parcela significativa da alta oficialidade fazia parte, e nos defensores do 

capital estrangeiro um temor de que surgisse um grande “movimento” reunindo os subalternos 

das três forças em contestação aos escalões superiores e à continuidade das relações de 

dominação, já que as “massas” passavam a contar com a perspectiva do uso de força militar. 

Portanto, havia uma preocupação comum em evitar o ressurgimento dos movimentos 

reivindicatórios dos subalternos. Somadas à questão dos oficiais intermediários, infere-se que, 

ao contrário do que conclui Marcus Figueiredo, já havia desde o início um caráter preventivo 

nas políticas punitivas adotadas pelo regime. 

 

Conclusão: 

O confronto político-ideológico vivido pelo Brasil ganhou força com os problemas 

políticos surgidos a partir de 1961 – crise de legitimidade política, ascensão do 

anticomunismo e do antinacionalismo, crises da hierarquia militar etc. –, mas estes motivos 

não são suficientes para explicar o movimento militar e a prática repressiva adotada pelos 

novos donos do poder. Suas raízes estão no pós-1945, quando o debate sobre as soluções para 

os problemas do país ganhou força. O confronto entre forças antagônicas pela hegemonia do 

                                                 
28 Morosini analisa o processo de luta dos sargentos e suas associações por mais direitos ao longo dos anos 1930 

e 1960. MOROSINI, Liseane. Mais deveres que direitos: os sargentos e a luta pela cidadania negada (1930-
1960). Dissertação (Mestrado em História), Rio de Janeiro, PPGHIS-UFRJ, 1998. 

29 Rodrigues analisa a trajetória da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil. RODRIGUES, 
Flávio Luís. Vozes do Mar: o movimento dos marinheiros e o golpe de 1964. Op. cit. 

30 Em seu trabalho sobre os movimentos políticos dos militares subalternos nos anos 1960, Parucker dá destaque 
ao levante dos sargentos em Brasília, em setembro de 1963. PARUCKER, Paulo Eduardo C. Praças em pé de 
guerra: o movimento político dos subalternos militares no Brasil (1961-1964). Dissertação (Mestrado em 
História), Niterói, UFF, 1992. 
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poder ficou mais nítido e intensificou a divergência não só entre os grupos políticos civis, mas 

também entre as facções no interior das Forças Armadas. Como resultado, ocorreram vários 

conflitos entre elas. A política repressiva aplicada contra militares após 1964 tem relação com 

toda essa conjuntura. 

Contudo, como a meta dos novos donos do poder era consolidar o poder do Estado, e 

como para isso precisavam de união e de coesão no interior das Forças Armadas, não era 

suficiente eliminar os antigos adversários. Era preciso evitar que novas dissensões surgissem. 

Com esse objetivo, foram instituídas políticas repressivas múltiplas e complementares, de 

modo a atingir todos os grupos militares opositores. 

No que se refere à alta oficialidade, o foco foram os militares nacionalistas que 

estiveram em conflito com as demais correntes desde 1945. Quanto aos sargentos e 

marinheiros, a intenção era expurgar a instituição dos participantes das mobilizações de fins 

de 1963 e início de 1964. Nestes casos, tratava-se de expurgar militares ligados a Vargas, a 

seus herdeiros políticos e/ou a uma política nacional-reformista para o país. Já quanto à baixa 

oficialidade, a orientação teve um caráter preventivo, pois pretendia eliminar jovens oficiais 

que, mesmo não tendo participado das disputas político-ideológicos das décadas anteriores, 

estavam, de algum modo, próximos aos oficiais nacionalistas. O mesmo caráter preventivo é 

encontrado nas alterações administrativas, que mudaram o processo de 

engajamento/reengajamento e promoção dos subalternos. Tais atos visavam impedir o 

surgimento de novas associações e movimentos, similares aos dos sargentos e marinheiros. 

Em síntese, embora encobertas por um discurso organizacional, houve um critério 

político que conferiu coerência à prática punitiva do regime militar no período considerado. O 

que as forças civis e militares que chegaram ao poder em 1964 pretendiam era ajustar a ordem 

político-econômica brasileira a outro tipo de “Estado democrático”, expurgado de elementos 

identificados com a ativação popular e com propostas de mudanças políticas e sociais que 

marcam a conjuntura pré-golpe. Para tanto, precisavam das Forças Armadas unidas e coesas. 

Daí, o duplo objetivo da forte repressão sobre os militares após o golpe: eliminar a oposição 

interna e constituir uma base militar unida em defesa do regime. 


