


CAPÍTULO XIV 

AS INELEGIBILIDADES 

O PRESIDENTE podia adiar uma 
«decisão. Nunca as providências que a deviam anteceder, e signifi
cativas do começo da ação. Nem fora por acaso que, ao cursar a 
JEscola de Guerra, em Paris, ele anotara este pensamento de Foch: 
"Agir e agir em segurança, mas quanto ao primeiro agir é maior que 

«© segundo." Ninguém o antecederia na ação. Do "Diário" de Paulo 
Sarasate recolho esta nota: "25 de março. O Presidente confia a L. 
Viana a coordenação política das eleições e diz que eu e Adauto 
•£Cardoso] auxiliaremos." Desde que adotadas as eleições diretas para 
1965, Castelo estava certo dos problemas por se defrontar, e das 

-acusações a que se expunha por parte dos que não pudessem transpor 
-as surpresas e dificuldades de um pleito, do qual o risco numa de-
:mocracia é inseparável. 

Contudo, ele se julgava comprometido com as eleições, e aceitava 
sacrifícios para as realizar. Sobretudo depois de alguns maliciosa-
anente associarem o adiamento ou supressão do pleito à idéia de pror
rogação ou reeleição do Presidente, irritava-o aventar-se qualquer 
hipótese que não fosse a das eleições em 65. Admitir-se o continuís-
:mo não somente o exasperava: ofendia-o. Parecia considerar injusto 
o atribuírem-lhe esse pecado. Alguém lembrou que, tal como o Co-
riolano de Shakespeare, ele também poderia dizer: "Deveríeis, por
tanto, considerar-me mais virtuoso, por não haver eu sido vulgar no 
:meu amor." De fato ele não abria mão dos compromissos com as 
eleições, e os amigos sentiam-se no dever de o ajudarem a carregar 

;a cruz, que prenunciava pesada. 
A Alfred Stepan, escritor norte-americano, autor de trabalho sobre 

•os fundamentos e aspirações da Revolução — The Military in Po-
litics — não passaram despercebidos esses compromissos de Castelo 
com a democracia: 

"A última e maior característica do Governo Castelo Branco foi 
*o compromisso intelectual com a democracia como forma de governo. 
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O Governo aceitou por algum tempo a necessidade de uma 'demo
cracia tutelada'. E embora tendesse a ver o debate político mais como 
obstáculo do que como parte intrínseca de um processo democrático, 
acreditava todavia ter como meta uma democracia ideal. A despeito 
das pressões da 'linha dura' no sentido de maior expurgo, Castelo 
Branco desejava o Congresso aberto, mantida a duração dos poderes 
excepcionais nos limites do primeiro Ato Institucional. O compro
misso de volta à democracia era tão forte que o Governo planejou 
manter as eleições diretas em 1965, a despeito dos riscos a que a 
revolução estaria exposta." x 

De fato, elas excederam o previsto. 

Quanto à "democracia tutelada" de Stepan não é provável que 
estivesse no pensamento de Castelo. Contudo, conhecedor dos escolhos 
pòr vencer, e da impossibilidade de assegurar uma democracia pura* 
o Presidente desejaria orientar o regime de modo por evitar ele so-
çobrasse, o que seria mal maior. Era preciso andar devagar, para não 
cair, e muitos não o compreendiam. Quando mais agudas as difi
culdades provenientes das eleições nesse ano, Afonso Arinos diria ao 
jornalista Austregésilo de Atai de: "O caminho para a normalidade 
constitucional e democrática nem sempre pode ser feito em l inha 
re ta ." 0 Presidente fazia voltas. Entre papéis de Castelo, após a sua 
morte, encontrou-se esta nota do próprio punho: "Democracia pre
cisa de :vez em quando de tratamento. E, às vezes, é preciso tomar1 

medidas drásticas para evitar que caia ao oposto, a Ditadura." E r a 
« que ele temia, pois o preocupava extraordinariamente a possibili
dade do país mergulhar no radicalismo, que leva fatalmente a extre-
mismos, abrindo caminho para uma ditadura de direita ou de es
querda. Esta, embora arrefecida após a Revolução, nunca deixara 
de representar ameaça, enquanto a direita, que se diria polarizada 
«m torno da Líder e do MAC, organizações de caráter ou inspiração 
nazi-fascista, jogava como o espantalho da desforra dos que haviam 
sido alijados em 1964. Castelo lutaria desesperadamente para manter 
u m equilíbrio que assegurasse a sobrevivência da democracia. 

O pior era somarem-se aos problemas políticos as dificuldades na 
área militar, j á inquieta por causa dos Inquéritos, os discutidos 
I P M s . E a Líder não demoraria em lançar manifesto assinado pelo 
seu secretário, Luís Mendes de Morais Neto, alertando "o Presidente 
da República e os demais componentes do Governo para a respon
sabilidade que terão perante o mundo e a História, na eventualidade 
de uma guerra civil previsível, se efetivada a volta ao poder de 

1 Alffed Stepan, The Military in Politics, p. 234. Princeton University 
Press, 1971. 

o governo castelo branco 3 1 1 



elementos vinculados ao sistema deposto." Nas entrelinhas era o in
citamento à desordem. 

Aliás, o Presidente não estava desatento a essas tentativas de en
fraquecimento da autoridade, por parte de grupos que se intitulavam 
como "força autônoma" dentro da Revolução, aos quais o General 
Otacílio Ururaí , comandante do I Exército, dedicado ao Presidente, 
de cuja confiança e estima desfrutava, não parecia sofrear. Homem 
bom, já alquebrado, sofria a sedução da "moçada", expressão que 
empregava para se referir à jovem oficialidade. E o Presidente jul
gara oportuno dirigir-se diretamente ao Ministro da Guerra: "Meu 
caro Costa e Silva. Desejo bem expressar o meu pensamento sobre & 
atuação de determinados grupos militares que se julgam uma 'força 
autônoma'. Nenhum presidente da República mereceu tanta lealdade 
de seu Ministro de Guerra como eu. Quase todos se haviam movido 
num círculo de interesses, de suscetibilidades ou de disputa de im
portância. Você não. Sempre franco, claro e coerente, você me dá o 
seu pensamento com uma autonomia exemplar e se conduz com uma 
fidelidade modelar às decisões do Governo." 

A carta continuava: 

"Sem dúvida, o mesmo acontece em relação ao nosso velho ca
marada Ururaí. Alguns dos oficiais encarregados de inquéritos e mes
mo outros oficiais que, segundo dizem, estão inconformados e dese-
jam reagir contra atos do Governo, parece não saberem da determi
nação do Ministro da Guerra e da do Comandante do I Exército em 
bem servirem ao Governo. Estou informado de que eles julgam que 
há uma dissensão entre nós sobre o assunto. Por outro lado, vários Co
mandantes, integrados em nossa orientação, não se acham absoluta
mente de acordo com aqueles grupos que querem constituir-se em 
''força autônoma'. Mas, não se mostram decisivos com seus subor
dinados, alegando, quase sempre, que devem agir com cautela 
ou 'jeito' para não magoar os faltosos. Ora, nada mais recomendá
vel do que atuar, nesses casos, possuído de meios suasórios. É 
preferível convencer ao invés de impor. Mas, nós sabemos que 
há um limite para o uso desse método quando se trata de exer
cício da autoridade. Ê dispensável recordar agora falhas de al
guns encarregados de inquéritos. Há, entretanto, via de regra 
um desgaste para o Comandante do Exército, para você e para mim 
quando eles tomam certas providências."2 A carta, datada de 2 de 
j u n h o , mostra que o Presidente julgara azado disciplinar os inqué
ritos, e, no dia 5, o general Ururaí divulgou nota oficial com ampla 

2 Carta de 2 de junho de 1965 (Brasília). In Arq. C. B. a cópia 
autenticada. 
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«xplicação sobre os IPMs. Contudo, não perdia a oportunidade para 
rebater as críticas aos responsáveis pelos inquéritos, e, no fim, dizia 
com ênfase: "Para nós, militares, só os fracos desertam. " 3 

Como decorrência das eleições, as primeiras e graves tormentas 
formaram-se ao anúncio de candidaturas, que o mundo revolucioná
rio não lograva conceber. Se alguns "candidatos a candidato" não 
provocavam reações, como era o caso de Oscar Correia, que logo se 
declarara disposto a disputar a Convenção em Minas Gerais, ou José 
Fragelli, cujo nome despontara, trazido pelo major Oliva, como da 
preferência de áreas militares em Mato Grosso, outros agitavam a 
'"linha dura" . Como admitir a sobrevivência da Revolução, se se 
permit iam candidatos que simbolizavam tudo quanto se buscara eli
m ina r da vida pública? Hélio de Almeida, lançado ao governo da Gua
nabara pela coligação PSD-PTB, provocara u m terremoto entre os 
ortodoxos. E depois, ao aparecer, em Minas, o nome de Sebastião 
Pais de Almeida, Adauto Cardoso não se contivera: "Agora, sim, 
vamos ver se houve uma Revolução." E ao Presidente cabia de-
anonstrar-lhe a existência. 

Desde os primeiros embates sentira-se que o remédio estaria na 
lei das inelegibüidades, então em elaboração, nos termos da recente 
«emenda constitucional. Milton Campos ficou incumbido de redigi-la. 
Acabou, porém, num trabalho de colaboração, tendo Pedro Aleixo, 
pelas boas relações com Milton Campos, participado decisivamente 
do projeto que chegou ao Congresso em 22 de junho . Fora fácil afas
tar Hélio de Almeida: bastou um dispositivo tornando inelegíveis, até 
31 de dezembro de 1965, os que houvessem sido ministros de Estado 
entre 23 de janeiro de 63 a 31 de março de 1964. Depois verificou-se 
que a malha era estreita demais, e houve que a alargar, excetuando 
os que tivessem desempenhado mandato legislativo, ou ocupado mi
nistérios militares. Foi o meio de não alcançar o ex-ministro Carvalho 
Pinto, cuja dignidade todos respeitavam, e o general Kruel, que aju
dara o movimento. Também os ex-secretários de Estado de governa
dores suspensos ou impedidos até 31 de dezembro foram declarados 
inelegíveis. 

No Congresso, cada dispositivo representou uma batalha, pois a 
aprovação exigia maioria absoluta em ambas as Casas, e, como os 
textos t inham endereços mais ou menos conhecidos, as resistências 
eram obstinadas. Na Comissão de Justiça da Câmara, por exemplo, 
e apesar da eficiência com que o Deputado Guilherme Machado li
derou e defendeu o projeto, o Governo viu-se derrotado de 16 a 9, 
numa prova de quanto a oposição estava decidida a lutar. Mui
tos acreditavam jogar-se naquelas votações a sorte do regime. Prin-

3 Nota do I Exército publicada no Jornal do Brasil, em 5-6-1965. 
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cipalmente depois das declarações de Lacerda — que jamais deixava de 
trazer uma pedra a mais, ao haver alguma dificuldade — a situação* 
pareceu bastante confusa. Contudo, infenso a aceitar a luta em duas 
frentes, Castelo recomendou evitar-se qualquer réplica ao governador 
da Guanabara, pois todo esforço deveria concentrar-se na aprovação; 
da lei. E o temor do insucesso chegou a provocar desentendimentos; 
entre os governistas, como ocorreu entre Ernâni Sátiro e Sarasate,, 
este acusando aquele de se deixar conduzir pelos acontecimentos. 
O Deputado Costa Cavalcanti, conhecedor dos bastidores militares,, 
era dos que mais apregoavam a necessidade de ganhar-se a batalha. 
E Aleixo, tendo reservado para Rondon a catequese pessoal e o ba
lanço das possibilidades, polia textos com paciência e malícia, para 
angariar votos e dissipar suspeitas, sem prejuízo dos objetivos. Na 
realidade, Aleixo não elaborava a lei: preparava os vetos. 

Afinal, em 8 de julho a Câmara votou a lei. Ou melhor, começou 
a votá-la, pois somente no dia seguinte pela manhã terminou a ses* 
são, das mais afanosas desse período. Nilo Coelho, secretário, fez 
doze chamadas nominais, n u m total de quase cinco mil nomes. E 
graças às hábeis transigências de Aleixo, que acordara com pequenas-
mudanças, e à colaboração de Oliveira Brito, que relatou favoravel
mente adequada emenda substitutiva, foi possível aprovar-se o texto» 
conveniente ao Governo. Mas, durante a longa sessão, que varou a> 
madrugada entrando pela manhã seguinte, houve que estar atento,, 
pois era pequena a margem de vitória e o adversário bateu-se até o-
fim. E m certo momento, Último de Carvalho e Ovídio de Abreu con
sideraram-se desobrigados de apoiar o Governo, pois, diziam, o Mi
nistro Costa e Silva abrira mão da inelegibilidade de Sebastião Pais-
de Almeida. Era inexato, e pedi ao Presidente que os chamasse ao 
Alvorada, para u m apelo derradeiro. Ambos votaram conosco. 

No dia seguinte o Presidente almoçou no Ipê com um grupo de 
jornalistas. Eram os ases da crônica política. Organizara-se o encon
tro com regular antecedência, pois alguns deveriam vir do Rio, onde 
trabalhavam. Entre os convivas contavam-se Carlos Castelo Branco, Luís* 
Antônio Vilas Boas, Benedito Coutinho, Evandro Carlos Andrade^ 
Heron Domingues, Pedro Gomes, Porto Sobrinho e Carlos Chagas. Es
te, ao tempo, parecia um adolescente. A vitória da véspera dera cores 
mais vivas ao habitual bom humor do Presidente. O Jornal do Brasil 
fez este resumo do encontro: "Quase tudo o que poderia constituir ma
terial de indagação no momento político foi perguntado ontem por 
um grupo de jornalistas ao Presidente Castelo Branco, antes, durante 
e depois do almoço na residência do Ministro Luís Viana Fi lho 
(Granja do Ipê ) em Brasília. Nenhuma das perguntas ficou sem 
resposta, sem a resposta que revelava o homem tranqüilo e bem in
formado, por sua vez também curioso de tudo e demonstrando uma 
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acentuada capacidade de simpatia humana. Foi uma conversa infor
mal e descontraída, em que todos se sentiram à vontade e dela o 
Presidente da República saiu, sem nenhuma dúvida, com saldo bas
tante favorável na opinião dos jornalistas. O Presidente vinha de 
uma vitória decisiva no Congresso e essa circunstância, por certo r 

contribuiu para colorir ainda mais o tom de vivacidade, serenidade 
e bom humor que marcou toda a conversa conosco. E o encontro, 
afinal parece ter sido proveitoso para todos." 4 Embora um presidente 
jamais diga tudo, Castelo lograra dar impressão de franqueza e se
gurança. Os assuntos não o embaraçavam, pois sobre cada u m ele já, 
havia meditado. Assim, além das discretas ironias com Heron Do-
mingues, cuja "voz cavernosa" lembrou, ou das referências ao pa
rentesco e à semelhança com Carlos Castelo Branco, a quem o c h a n 
celer do Uruguai imaginara filho do Presidente, não houve pergunta, 
a que não atendesse com uma cortês bonomia. De maneira mais c a 
tegórica, o Presidente manifestara-se contra qualquer idéia ou ini
ciativa de continuísmo, que acreditava contrariar os fundamentos da. 
Revolução, e fizera a apologia das eleições, que t inha como indis
pensáveis à renovação dos quadros políticos. Reconhecera ter preci
sado lançar mão de medidas impopulares, mas estava certo de que 
se não voltaria ao país de ontem. 

Os jornalistas não perderam a oportunidade para indagar da pos
sibilidade de uma mudança no sistema de governo. Era idéia no ar,5 

bá algum tempo, e que recrudescia à simples perspectiva de crise 
— agora eram as eleições próximas, e, mais do que essas, as de 1966, 
que inquietavam. Falava-se n u m "parlamentarismo abrasileirado' \ 
na adoção de eleições indiretas em 1966, e na reeleição. Ressalvada a 
reeleição, só admitida para bem mais adiante, Castelo frisava a neu-^ 
tralidade do Exército diante do problema, para o qual era compe
tente o Congresso, que conservava o poder constituinte. Era a clás
sica divisão dos Poderes, harmônicos e independentes. À tarde* 
quando tomaram o avião para o Rio, os jornalistas t inham ganho 
bem o dia, e o Presidente não escondia a satisfação pelo agradável 
encontro, e a boa conversa de que tanto gostava. 

Antes de qualquer alteração do regime ou do sistema de governo,, 
havia que cuidar da aplicação das inelegibilidades, pois sem isso difícil* 
mente haveria eleições. 0 primeiro problema foi a candidatura de 
Sebastião Pais de Almeida, lançada em 18 de ju lho, pelo PSD mi
neiro. Parecera um teste ou uma provocação. E à Convenção, para 
a ilustrar, não faltara a presença de Auro de Moura Andrade, pre
sidente do Senado, que discursara de maneira desenganada, n u m 
tom de desafio, enquanto Tancredo Neves investira asperamente-

* Jornal do Brasil, 10-7-1972. 
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contra Magalhães Pinto . Demonstrava a oposição estar forte ou ilu
dida. Para barrar a candidatura, conforme o concebido por Pedro 
Aleixo, o primeiro passo foi o veto parcial à letra " 1 " do artigo 1.° 
da recente lei. Onde se dizia inelegíveis "os que tenham sido con
denados por haver comprometido, por si ou por outrem, a lisura e 
a normalidade da eleição, através de abuso do poder econômico . . .**, 
o Presidente vetara aquelas quatro palavras — "sido condenados por 
haver" — e sem elas não foi difícil alcançar o candidato do PSD, 
por muitos apontado como ostensivo beneficiário do poder econômico. 
Fora , aliás, a maneira de ilidir emendas de Martins Rodrigues e Re
nato Azeredo, as quais não houvera como derrubar no plenário da 
Câmara. 

A candidatura Sebastião Pais de Almeida era das que muitos, 
sem distinção de correntes, consideravam um acinte à Revolução. Além 
d o poder econômico, de que usara largamente como candidato ao 
parlamento, era íntimo representante do ex-presidente Juscelino, e 
tornara-se insuportável a hipótese de conquistar o importante governo 
d e Minas Gerais. O próprio Presidente, sempre generoso e prudente 
aios conceitos, e de notória tendência liberal, reconhecia a gravidade 
d a candidatura, magnífico caldo de cultura para os que buscavam 
pretextos contra as eleições. No dia seguinte à homologação da can
didatura pelo PSD, fiz esta anotação no "Diár io": "Pela manhã o 
Presidente conversa com o general Geisel, o general Golberi e comigo 
sobre a candidatura Sebastião Pais de Almeida, que tem como ponto 
de partida para a aglutinação anti-revolucionária. Admitimos que, ini
cialmente, se apresente incolor, para não induzir sobressaltos. O Pre
sidente mostra-se irritado com a declaração atribuída ao governador 
Magalhães Pinto, dizendo que o veto àquele candidato devia ser da 
Revolução e não da Justiça. Mais tarde o Presidente repete isso ao 
general Cordeiro. À tarde Castelo recebe o deputado Ovídio de Abreu 
que lhe diz ter sido convidado para vice de Sebastião P. de Almeida. 
'Que deve fazer? O Presidente dá 3 rumos, depois de reiterar que ê 
uma candidatura anti-revolucionária: 1) aceitar, simplesmente; 2) 
<aceitar, mas esperar algum movimento suspeito para renunciar; 3) 
pôr as cartas na mesa e exigir logo uma definição. O Presidente pe
de-me para procurar o Senador Benedito Valadares e transmitir-lhe 
essa conversa. Faço-o logo, mas o senador diz-me que o Ovídio não 
aceitava. "Nós estamos com o Presidente —- diz. — E só se ele quis-
sesse, o Ovídio aceitaria.,, Mal acaba de dizer isso aparece o Ovídior 

que estava no quarto." 

Também ao discursar no Superior Tribunal Eleitoral, em 6 de 
agosto, Castelo, embora sem mencionar o nome de Pais de Almeida, 
deixou patente o desagrado por essa candidatura, que ameaçava per
turbar os planos de conciliar a Revolução com as eleições. Concilia-
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ção semelhante à que levara o Presidente a enfrentar perigos e 
agressões na tentativa de compatibilizar a ordem jurídica com a 
ordem revolucionária. Castelo não temia os caminhos árduos, con
tanto que levassem aos objetivos. Era um exaustivo esforço de equi
líbrio à borda de precipícios. Isso faria o jornalista Carlos Castelo 
Branco escrever, a propósito da posse dos eleitos, que "a essa operação 
como a outras em que o Presidente se move numa constante de 
alternativas que temperam na transigência com os grupos radicais, 
a firme decisão de manter em funcionamento o aparelho do regime, 
chamou-se, pelos riscos que ela implica, como pelas emoções que 
desperta, de estratégia de beira de abismo."5 Realmente, habituara-
ano-nos a lidar tranqüilamente com o risco dessa estratégia. 

Castelo dissera, dirigindo-se à mais alta corte de justiça eleitoral: 
"Sempre que os povos dão um decisivo passo à frente em direção 
ao progresso, devem, necessariamente, contar com a oposição dos 
inconformados, em geral beneficiários de um estado de coisas já 
superado, e dispostos a lançar mão de todos os meios para tornarem 
ao gozo de posições e privilégios. E eleições más é um dos meios 
ipor que imaginam fazer o Brasil regredir a um passado que jamais 
ressuscitará." Ao que acrescentara, como se concomitantemente dese-
joso e temeroso ante aquela difícil conciliação: "Falo a Vossas Exce
lências nas vésperas de eleições a serem em pouco realizadas. Nem 
há alternativa senão o voto para o aperfeiçoamento democrático. 
Mas, também devemos considerar não existir alternativa para o País 
senão a da existência de um governo legal e da Revolução. Esta 
é definitiva e irreversível."6 E Castelo esperava que aqueles juizes, 
conscientes de as suas responsabilidades exigirem adequada interpre-
íação dos textos legais, o ajudariam na tarefa. 

Custou impedir-se a candidatura Pais de Almeida. Além do par
tido, particularmente forte em Minas Gerais, poucos disporiam de 
íão influentes relações pessoais, poder econômico, e amizades agra
decidas ao ex-ministro da Fazenda. Inicialmente, o Tribunal Regional, 
por 4 votos contra 2, indeferiu o recurso da UDN contra o registro 
da candidatura. Decepcionara-nos o parecer favorável do procurador 
Sizenando Barros Filho. Houve que se recorrer para o Superior Tri
bunal Eleitoral. Assinaram o Memorial os deputados Pedro Aleixo, 
Adauto Cardoso e José Bonifácio, que o intitularam " 0 assalto ao 
trem pagador". Era a causticante evocação do célebre crime de que 
fora principal personagem um tal "Tião Medonho", alcunha sob a 
qual Pais de Almeida permitira registrar-se. Dizia o Memorial: "O 
deputado Sebastião Pais de Almeida herdou no terreno eleitoral o 

5 Carlos Castelo Branco, in Jornal do Brasil, 1-10-1965. 
6 Discurso do Presidente Castelo Branco no STE em 6-8-1965. 
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apelido famoso que aceitou com júbilo em programa de televisão.'* 
Apelido que lembrava as dádivas excessivas, ilimitadas, feitas quando 
candidato à Câmara, a raiar pela corrução, que se t inha como pre
visto pela lei das inelegibilidades. Neste trecho estava o âmago da 
impugnação: "A doutrina do julgado amoral e subversivo, é a de 
que deve ganhar o mais rico, o mais poderoso, o que mais obras de 
beneficência, mais lances de generosidade, mais rasgos de filantro
pia puder praticar." 7 E m 7 de setembro o Tribunal deu provimento» 
ao recurso. Foi u m alívio para os que desejavam as eleições. 

Por coincidência, Castelo recebia Magalhães Pinto no dia seguinte 
no Laranjeiras. Depois das divergências havidas, o reencontro fora 
imaginado e estimulado por amigos comuns, desejosos de eliminarem 
essa brecha no sistema revolucionário. Eu me inscrevia entre essesr 

bem como Cordeiro de Farias. E, sobre o fato, prefiro transcrever 
esta anotação feita na época: u23 de agosto. Encontro-me pela ma
nhã na casa de Afonso Arinos com Magalhães Pinto, Cordeiro d& 
Farias, Monteiro de Castro e A. Arinos. A conversa é mais uma ten
tativa para reaproximar Magalhães do Presidente. São numerosas a* 
queixas daquele, e as suas principais afirmativas podem ser assim 
resumidas: 1) não se furta a novos entendimentos; 2) embora sem 
ameaça, tem como deliberado que não pode tolerar a volta de Caron& 
para a Prefeitura de Belo Horizonte (Carone, afastado pela Revo
lução, tentava ser reintegrado pelo Judiciário) e a candidatura Pais 
de Almeida. O Presidente terá de intervir em Minas, diz. Declara 
não ter vínculos com Lacerda, a quem não acompanhará. À tarde, » 
general Cordeiro e eu informamos ao Presidente o que se passou. 
Mas, a uma referência de que ele [Presidente] animara a candida
tura Celso Azevedo (fora candidato ao governo de Minas pelo 
PDC), mostra-se agastado. Expomos nossos pontos de vista no sentido 
de ser o passado posta de lado, e o Presidente concorda em fazer um 
esforço. Autoriza chamarmos Monteiro de Castro para uma conversa 
preliminar." 

Consolidara-se assim a tentativa de reaproximação, tanto mais im
portante quanto a crescente inquietação ratificava a necessidade de 
alguma transformação institucional. Desde o dia 11 eu entregara a 
Golberi o esboço elaborado por Afonso Arinos sobre o denominado 
sistema "congressional", antes u m presidencialismo atenuado. Tam
bém o Presidente o examinara cuidadosamente. Nota do "Diário"1: 
16 de agosto. Ao contrário do que tem hábito, o Presidente às 15 ho
ras convoca os generais Geisel, Golberi e a mim para debatermos o 
documento que lhe entreguei há dias, escrito pelo senador A. Arinos, 

7 Recurso da UDNT, sob n.° 2.869. Memorial assinado por Pedro Aleixo, 
Adauto Cardoso e José Bonifácio de Andrada. 
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sobre a situação brasileira. O documento, que leu atentamente, está 
todo sublinhado e ele o discute item por item. Dou a minha opinião 
de que o Presidente poderá mandar uma emenda, constitucional que 
tratasse do Judiciário, do Legislativo e, quanto ao Executivo, admitis
se ai aprovaçãp dos ministros pete Congresso. O general Geisel vai 
mais longe e admite votos de censura a ministro — não a ministé
rio. Mostra os inconvenientes da eleição direta e o Presidente parece 
muito inclinado a admitir tal solução. Considera, porém, que para 
isso seria necessário ouvir todos os responsáveis pela Revolução. Rew 
niria o Alto Comando \_da Revolução], E acha que Lacerda, Maga
lhães e Ademar também deveriam ser ouvidos. E no jim acrescenta 
que tudo cairia sobre ele, dada a suposição de que desejaria ser o 
beneficiário." Aliás, dias antes, em 5 de agosto, quando aventara 
aos ministros militares a hipótese da eleição indireta, o Presidente 
colhera a opinião contrária de Costa e Silva, que argumentara ser 
Lacerda um candidato fraco, no que fora contestado pelo brigadeiro 
Eduardo Gomes. 

Idéia longamente acalentada por Magalhães era a. reunião ou for
mação do que chamava o Conselho Revolucionário, com o qual pre
tendia evitar a repetição de 1930 com o Clube dos Tenentes e o Clu
be 3 de outubro. Castelo nunca fora receptivo à sugestão, e, certa vez, 
ao considerar a presença de Lacerda naquele Conselho, ele dissera a 
Magalhães estar seguro de que a primeira proposta daquele seria a 
destituição dele. Magalhães retrucara, dizendo-se incapaz de uma cila
da, mas resolveu fazer ligeira advertência a Lacerda, daí redundando, 
no mesmo dia, um dos mais violentos ataques deste ao Presidente, 
pela televisão. 

Agora, Magalhães, ante os problemas acumulados, com a pro
ximidade das eleições, pensava em voltar à carga. Esse o tema cen
tral do encontro com o Presidente, em 8 de setembro, presenciado 
por Osvaldo Pieruccetti, prefeito de Belo Horizonte, Monteiro de Cas
tro e Guilherme Machado, respectivamente secretários da Segurança 
e das Finanças, em Minas Gerais. A decisão da véspera, afastando 
Pais de Almeida, eliminara um dos itens previstos, restando apenas 
o problema da candidatura Celso Azevedo, que esperava somar os 
partidários do PTB, do PSD, do PL e do PDC. E durante cerca de 
duas horas passaram-se em revista os assuntos que preocupavam no 
momento. "Foi um exame proveitoso e patriótico",8 deelarou Maga
lhães aos jornalistas após a reunião. Quanto ao anuneiado Conselho 
Revolucionário, Castelo julgara melhor não encerrar o assunto com 
uma recusa: pediu ao governador para escolher os possíveis partici-

8 Declarações do governador Magalhães Pinto, in Jornal do Brasil, 
9-9-1965. 
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pante.-i, reservando-se para opinar posteriormente. De algum modo 
punha a brasa na mão de Magalhães, pois, dado o número dos que 
se consideravam "revolucionários históricos", o Conselho oscilaria 
entre congregar u m número excessivo — o que faria dele nova torre-
de-babel -— ou ser motivo de ressentimentos invencíveis. De qual
quer modo o encontro fora útil , e, no mesmo dia, ao dar conta dele 
a Lacerda, Magalhães mostrou-se surpreso com a incumbência rece
bida de Castelo para "aprofundar as sondagens e indicar os nomes 
das pessoas que participariam da reunião dos líderes da Revolução." 
Dificilmente ele lograria selecionar o Conselho, espécie de miragem 
revolucionária. 

0 importante era empurrar para frente a mudança das institui
ções. E ao Jornal do Brasil fiz então estas declarações que sabia não 
desagradarem ao Presidente: "Posso dizer que de fato existem áreas 
políticas, econômicas e militares interessadas na mudança do regime 
pelo fato de estarem preocupadas com o futuro do país. Uma cam
panha eleitoral de dois meses, radical como já se demonstrou na 
Guanabara, n u m plano piloto que será inevitavelmente ampliado no 
âmbito federal, no próximo ano, só pode agitar o país . . . Posso asse
gurar é què não se trata de garantir o continuísmo do marechal 
Castelo Branco, nem de cortar o passo do sr. Carlos Lacerda."0 Real
mente, almejávamos algo que cortasse as asas à intranqüilidade, pois 
esta poderia levar ao pior, como acontecera em 1937, com o Estado 
Novo. "Queremos é evitar a ditadura — disse então. — Queremos 
evitar que o Presidente seja eleito em condições anormais." Mas, 
apesar da clarividência de alguns, como Baleeiro e Arinos, que ante
viam os perigos, ou os esforços de Cordeiro, Geisel e Golberi, ávidos 
por uma solução política, dever-se-ia esbarrar tanto nos escrúpulos 
do Presidente, que temia parecer inclinado a conservar o Governo, 
como na euforia dos que, em vários grupos, se acreditavam na vés
pera de conquistar o poder. 

Não somente a Pais de Almeida impedira ter-se u m céu escampo 
em matéria de inelegibilidade. A essa altura surgira problema tido 
por alguns como mais grave do que aquele: a candidatura do ma
rechal Lott ao governo da Guanabara, lançada no começo de agosto 
por uma coligação, onde se destacavam o PSD, o P T B e o PSB. Era 
perigosa tentativa para aliciar correntes militares, principalmente as 
ligadas ao ex-ministro da Guerra, e Golberi temia poder ser a gota 
d'água que levasse a uma ditadura. Cordeiro de Farias inscrevia-se 
entre os mais apreensivos. Apreensão tanto maior quanto as deter
minações do Presidente, no sentido de concluírem-se os Inquéritos 
Policiais Militares (os rumorosos I P M s ) , que não desejava trans-

9 Declarações in Jornal do Brasil, 9-9-1965. 
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formados em intermináveis instrumentos de tortura, haviam susci
tado reação em áreas militares, principalmente em São Paulo e na 
Guanabara. Um oficial da Aeronáutica, Júlio Valente, homiziara-se 
no Rio após manifestações contrárias ao Governo em S. Paulo, e aca
bara preso. Antes o coronel Martinelli fora punido por declarações 
políticas; a Líder, que reunia também militares ligados a Lacerda, 
tivera a sua extinção decretada; e também o cel. Pina deixara com 
alarde o I P M do ISEB. 

E m São Paulo, u m dos inquéritos mais rumorosos foi o da Caixa 
Econômica Federal, presidido pelo coronel Paulo Emílio Souto, que 
a certa altura, espicaçado pelos boatos, dando-o como pressionado 
para encobrir políticos, reuniu a imprensa e declarou apenas consi
derar indiciados o ex-presidente da Caixa Econômica e o presidente 
da Codema Comercial Importadora. E acrescentou "não mais supor" 
tar as insinuações de que a Comissão se estaria curvando a pressões 
políticas." Era a conseqüência das malévolas interpretações que en
volviam os inquéritos. Tornara-se evidente a conveniência de con
cluí-los com brevidade. 

Dois dias depois dessa entrevista, o Presidente reuniu os minis
tros militares, o almirante Bosísio, que presidia a CGI, o procurador 
Eraldo Gueiros, e o Chefe da Casa Civil, tendo sido distribuída nota 
sobre a posição do Governo em face dos IPMs, que deviam passar para 
a alçada da Justiça. A nota era clara. "No elevado intuito de evitar 
que explorações tendenciosas sobre os resultados dos Inquéritos Po-
licial-Militares e Investigações procedidos na conformidade do Ato 
Institucional, perturbem o clima de tranqüilidade indispensável à 
obra administrativa do Governo revolucionário e à harmonia entre 
os Poderes, a Presidência da República esclarece o seguinte: acha-se 
encerrada a fase de aplicação, pelo Executivo, das sanções previstas 
nos Artigos 7.° e 10 do Ato Institucional." E m seguida dava conta 
da remessa dos inquéritos para a Justiça e a certeza de que esta, 

com o devido respeito às franquias constitucionais e à apuração da 
verdade, não faltará, por certo, ao atendimento dos anseios mora-
lizadores dos ideais democráticos da Revolução de SI de março." 
Era uma tentativa de eliminar o que se havia transformado em fonte 
de intranqüilidade para uns , e de indignação para os que acreditavam 
o Governo desinteressado das punições. 

Os IPMs seriam fonte permanente de aborrecimentos para o Pre
sidente. Certa feita, procuraram-no, acompanhados do deputado Her-
bert Levi, tradicional adversário e acusador do governador Ademar 
de Barros, alguns encarregados de inquérito em São Paulo, entre os 
quais o brigadeiro Brandini , o coronel Valente e o major Simões 
Carvalho, todos eles convictos de bem servirem à Revolução e quei
xosos por imaginarem proteladas as punições que almejavam. Des-
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providos da visão ampla de que dispunha o Presidente, a demora os 
exaltava. Mas este, ao admitir que lhe arranhavam a autoridade, 
não escondeu a profunda irritação, que surpreendeu os interlocutores. 
Por fim, arrefecida a tempestade, ele conveio em reexaminar o assun
to, oportunamente. Era o preço para evitar que dos inquéritos resul-
tassem injustiças ou arbitrariedades. 

Talvez houvesse sido cômodo para o Presidente permitir que os 
inquéritos permanecessem em aberto, espécie de fojos onde os seus 
promotores iam colocando cada vez mais gente, ouvindo novas teste
munhas, promovendo diligências, de modo a fazer tudo interminável. 
Tal procedimento repugnava a Castelo, e fazia-o sofrer. Certa manhã , 
em agosto, às vésperas do julgamento do habeas-corpus em favor 
de Francisco Julião, organizador das Ligas Camponesas, e cujo inqué
ri to se arrastava a passo de cagado, o Presidente externou aos generais 
•Geisel e Golberi, e a mim, o profundo aborrecimento que lhe causa
r a m aqueles inquéritos inconclusos, e pelos quais, afinal, era ele o 
responsável. "Não passarei, porém, o cálice a n inguém", dissera 
então. E acrescentara: "Tenho até medo de porem no meu túmulo 
-— I P M ! " Após essa expansão que revelava u m espírito batido pela 
angústia, lancei no "Diár io" esta observação sobre o Presidente: 
"Vê-se que as violências cometidas, em regra inúteis, ferem-no bas
tante, pois na realidade tem um arraigado sentimento de respeito 
à pessoa humana." 

Na realidade, o ambiente militar era intranqüilizador, embora não 
fosse grave. Havia pouco que o SNI redigira essa apreciação: "É de 
apreensão e preocupação o estado de espírito dos militares, provo
cados pelos constantes e vigorosos pronunciamentos contrários à Revo
lução, aos quais se jun ta ram as últimas declarações do general Peri 
favoráveis à anistia aos oficiais atingidos pelo AI , a campanha em 
favor da anistia a JK , e a homologação de candidaturas anti-revolu
cionárias a sucessões estaduais." 

O Presidente nada ignorava: o impossível era transigir com a 
indisciplina, e afastar a lei, atirando o país numa ditadura. Esse 
pensamento emerge em toda a sua plenitude e vigor em a nota reme
tida para o coronel Ibiapina, seu amigo, espécie de confidente, e 
que permanecia em Recife. Cheia de idéias e atitudes, a nota, datada 
de 10 de setembro de 64, é u m retrato em corpo inteiro do Presidente. 

"Para o Ibiapina. 
1) Mais informado do que pensa. Aí é que são muito mal infor

mados sobre o Presidente. Tiram conclusões injustas (vivo com polí
ticos corrutos e abandono os militares, etc.) e, nelas persistindo, 
estão ferindo uma pessoa que é a mesma do Recife. 

2) Não compreendo o recado de que os 'oficiais do IV Exército 
são contra a corrupção\ Que querem dizer com isso? Sempre paguei 
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o aluguel do prédio militar, as contas da carne e de todos os gêneros 
da subsistência; fardei-me por minha conta. Nunca, como Presidente, 
deixei de punir os corrutores, isto é, todas as proposições de cassação 
foram por mim aprovadas. Nenhuma ficou rejeitada ou arquivada. 
Não estou roubando e faço tudo para que não roubem. Então, por 
que o recado, talvez sibilino? 

3) Vejo que aí a legitimidade de chefia é oposta à que se 
adota normalmente. Nos I, II e III Exércitos, os chefes comandam de 
alto para baixo, ouvindo, sem dúvida, aspirações, sugestões e mesmo 
advertências dos subordinados. Mas daí me informam oficialmente 
que os Comandantes de unidades apoiam os capitães, depois recebem 
a aprovação dos generais e estes pedem ao alto que sejam prestigiados. 
Não compreendo isso. Ainda mais que as soluções não podem con
trariar as suscetibilidades dos oficiais. Mas, a dignidade do minis
tro e do Presidente devem dobrar-se às convicções da oficialidade, 
mesmo agindo dentro da lei. 

4) Tenho a impressão de que não querem situar-se no con
junto. Daí, a inconveniência de atitudes. Temos que arranjar uma 
òase política para a Revolução, melhorar o câmbio, arrumar emprés
timos, reorganizar tudo. O povo ainda, na sua parte pensante, nos 
'espia, não tendo ainda nos dado um apoio franco e indispensável. 
O estudante se acha ainda distante da Revolução. Cada episódio fora 
<da lei é um passo atrás na opinião pública (não é opinião pública 
demagógica) e uma restrição no estrangeiro. 

5) Precisamos resolver os problemas que nos desafiam. Não sou 
somente Presidente de expurgos e prisões. E não pedi para ser o que 
hoje sou. Aceito sugestões daí! 

6) Vejamos um caso: o Supremo dá um habeas-corpus ao Seixas 
<ou ao Arrais. Que devo fazer? Se não soltá-lo será muito pior, mas 
muito pior do que soltá-lo. Consultar ca oficialidade? 

7) Os Comandos (parece!) precisam se antecipar aos aconteci
mentos. Se permanecem na atitude de discutirem ordens e de só 
cumprirem o que acharem não contrariar a oficialidade, já estão 
uiuma fase de pré-rebelião. O Presidente e o ministro nunca darão 
•ordens indignas e que maltratem a honra militar. Mas os militares 
não podem desonrar as duas altas autoridades. 

8) Examinem os casos dentro da situação nacional e pela conso
lidação da Revolução. 

9) Estou disposto a cumprir a minha missão. Melhor se for com 
«a sua ajuda.,n0 

Inicialmente, a nota revela que os acontecimentos não surpreende
r iam o Presidente, que se mant inha atento e informado. Mas, acima 

io Setembro de 1964. 
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de tudo, mostra um espírito cheio de convicções, incapaz de transigir 
por conveniências ocasionais, e disposto a enfrentar os percalços par& 
levar a bom termo a missão que lhe fora confiada, e não solicitara* 
Na realidade, era uma advertência aos camaradas. 

Nesse ambiente, a candidatura Lott, que ultrapassava todos os limi
tes, era o estopim. Contudo, não surpreendia o Presidente. Do dia> 
imediato à indicação conservo esta nota: "Há dias que me dizia [© 
Presidente] não ter dúvida quanto à indicação de Lott, cuja candi~ 
datura faz prever forte reação militar. O Presidente resolve convocar 
logo os S ministros militares. Mais tarde o Presidente diz-me que c* 
general Cordeiro virá do Rio, pois está inquieto com a candidatura 
Lott. Às 22 horas chego ao Alvorada e no Gabinete do Presidente 
(andar superior) encontro-o à mesa com os generais Geisel, Golberi 
e Cordeiro. Estes dois jantam, pois acabam de chegar do Rio. Cor-> 
deiro mostra-me uma nota que sugeriu ao Presidente, mas este não> 
se inclina a publicá-la. Dou opinião favorável e o Presidente convém 
na publicação, fazendo algumas alterações. Incumbe-me da redação 
final e da distribuição." 

Dizia a nota, estampada nos jornais de 4 de agosto: "As Forças 
Armadas reconhecem que a Lei de Inelegibilidades corresponde a um 
imperativo da conjuntura atual, e aguardam, confiantes, a sua apli
cação pela Justiça Eleitoral." O assunto não morreu aí. Continuara 
a campanha dos boatos, atribuindo inexatas posições a figuras mili
tares, e disso redundou, no dia 13, esta outra nota à imprensa: "Cer~ 
tos meios políticos ao mesmo tempo que assoalham e atribuem deter
minadas informações jamais proferidas por altas autoridades milita
res, buscam aproveitar-se de tais informações falsas. Assim, pro
curando levar a errôneas conclusões, alegam que candidatos acusados 
de corrupção não seriam como tal considerados pelas Forças Armadas, 
das quais, pelo contrário, teriam até simpatias. É esse um expediente 
para aliviarem tais acusações. Não é exato. Na realidade ocorre c» 
oposto, pois todos os chefes das Forças Armadas, qualquer um dos 
três, reconhecem que a lei das inelegibilidades corresponde a impe
rativo da conjuntura atual e aguardam confiantes a sua aplicação 
pela Justiça Eleitoral. Têm mesmo a certeza de que os ideais revolu
cionários de regeneração e saneamento da vida pública nacional não» 
serão defraudados." Era impossível ser mais claro. 

No episódio, os fados conspiraram a favor do Governo. Uma das 
exigências para o registro de candidato era domicílio eleitoral nc* 
Estado. E Lott, que residia em Teresópolis, solicitara a transferência 
do domicílio eleitoral para essa cidade, o que fora deferido. Em julho,, 
ele recebera o novo título, ficando assim inelegível. Mas, ao tornar-s& 
candidato, requereu a desistência da transferência, que o PSB tam-
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bem pleiteou ser nula, e em torno da providencial transferência tra
vou-se rumorosa luta judiciária, na qual se empenharam os procura
dores Eduardo Bahouth, da Guanabara, e Celso Timponi, do Estado* 
do Rio. Eduardo Bahouth tinha o espírito de advogado, e isso o faziau 
deslocar-se com facilidade entre a Guanabara, Niterói e Teresópolis,. 
em busca de novos elementos, mostrando, inequivocamente, haver a. 
transferência obedecido todos os trâmites até passar em julgado. Não* 
havia come aceitar uma desistência extemporânea, que contrariava? 
a legislação, e mais do que isso o espírito da lei das inelegibilidades». 
O pedido de Lott foi unanimemente denegado na esfera regionais 
Restou o recurso para o Superior Tribunal Eleitoral, onde, divididas. 
as opiniões, não se sabia até que ponto influiria a palavra de Lacerda?, 
posto em campo a favor do registro do ex-ministro da Guerra. Atitu
de um tanto inexplicável, mas envolvida numa aura de generosidade*. 
Afinal, por 4 x 2, o Tribunal cancelou a candidatura de Lott. 

Em Minas Gerais, posto de lado Pais de Almeida, as coisas encon
traram um curso natural. O PSD apresentou Israel Pinheiro, que; 
teve a sabedoria política de não aparecer como afronta ou desafio, 
à Revolução. Celso Azevedo, diminuídas as suas possibilidades, reti
rou a candidatura. Magalhães Pinto assegurou a vitória de Roberto* 
Resende, na Convenção da UDN. Diziam-no aparentado com o* 
governador, de quem fora médico, e Secretário de Estado. Resende-
era dessas pessoas de quem todos falavam bem, mas em cuja vitórias 
poucos confiavam. E talvez lhe houvesse sido fatal o fato de Maga
lhães permanecer preso à idéia da prorrogação, que, até à proximidade? 
das eleições, admitiu ser declarada constitucional pelo Supremo Tribunal; 
Federal, onde chegara graças à representação do líder do PTB, depu
tado João Herculino. Magalhães esquecera a impossibilidade de repre
sentar dois papéis ao mesmo tempo: assim, concomitantemente, con
tinuara a lutar pela prorrogação — no que diziam ser animado pelo 
ministro Vilas Boas, do Supremo Tribunal —, e pela eleição de 
Resende. A dualidade não encontrou o caminho da vitória. 

Bem mais tormentoso seria o panorama da Guanabara, onde La
cerda parecera um Éolo sempre a revolver as águas, que não deixava 
assentar. Os próprios correligionários raramente sabiam ao certo o 
que ele desejava. Flexa Ribeiro, Secretário na Guanabara, costumava 
dizer que "o barco do Carlos joga muito". De fato, ao aproximar-se* 
o fim do governo, dos secretários inicialmente nomeados apenas res
tavam Mário Lorenzo Fernandes e Flexa Ribeiro, ambos apontados 
como candidatos à sucessão de Lacerda. Também a Raimundo de 
Brito e Adauto Cardoso não faltavam títulos para justificar a preten
são de serem candidatos. Ambos, entretanto, haviam decaído das^ 
graças do poder estadual, e não tiveram como levar avante a justa 
ambição. Aliás, o primeiro nome cogitado por Lacerda fora o dfr 
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Hélio Beltrão, que não resistiu longo tempo. Seguiu-se Rafael de 
Almeida Magalhães, que dera a impressão de contrafeito, e, inespe
radamente , voou com Lacerda para os Estados Unidos, onde se encon
t ra ram com Enaldo Cravo Peixoto, que fazia u m check-up, e acertaram 
ser este o candidato. Também uma rosa de Malherbe. Na Convenção 
-da UDN, Flexa Ribeiro, apoiado por Lacerda, venceu Raimundo de 
JBrito e Adauto Cardoso, tornando-se o candidato da Revolução. Aliás, 
como um entreato, também aparecera algum tempo antes, sugerida 
pelo PDC, partido ao qual pertencia o ministro Juarez Távora, 
a candidatura do engenheiro Alim Pedro, que provocara forte reação 
«de Lacerda. Este escreveu ao Presidente: "Peço a atenção pessoal 
•de Vossa Excelência para as declarações do sr. Alim Pedro, lançado 
candidato pelo partido do ministro da Viação, Essa candidatura só 
tem um sentido: aproveitar o caráter aparentemente apolítico do 
sr. Alim Pedro, para dividir o nosso eleitorado e unir o eleitorado 
adversário." E dizia pouco adiante, referindo-se à luta para demover 
Haimundo e Adauto Cardoso, inclinados a u m rompimento formal: 
"Ora, a duras penas, conseguimos uma solução de união em nossa 
•área estadual com a desistência de um ministro de Vossa Excelência 
•e do líder do Bloco Parlamentar Renovador. O lançamento de uma 
candidatura de divisão em nossas áreas, com a responsabilidade de 
um outro ministro de Vossa Excelência, é um ato cuja gravidade não 
preciso pôr em relevo."11 Alim Pedro não demorou em cena. 

Flexa Ribeiro andava pela casa dos cinqüenta anos. Educador, pro
fessor de história da arte, era mais um intelectual do que um político. 
Amigo da boa conversa, gostava de reunir amigos em pequenos cír
culos, onde a cultura constituía tema dominante. Suave, cheio de 
corpo, o rosto gordo, nele nada prenunciava domínio e violência. O 
parentesco (era sogro de u m filho de Lacerda) não impediria afas
tar-se deste dentro de pouco tempo. 

Na oposição, vencida as resistências de Lutero Vargas, que apoiava 
Gilberto Marinho e representava remanescentes da ditadura paterna, 
Francisco Negrão de Lima, como esperado, tomou o lugar de Lott e 
de Hélio de Almeida. Negrão provinha do período de 1930, no qual 
granjeara notoriedade como emissário de Vargas jun to aos governa
dores, avisando-os do golpe de 1937. Sobrevivera a todas as intempé
ries. Ministro de Vargas no segundo governo, não ultrapassara o 
chamado "ministério de experiência". Depois, retornou com Jusce-
lino Kubitschek, de quem era amigo e do qual seria prefeito na 
Guanabara, ministro do Exterior e embaixador em Portugal. Recor
dando essas relações entre o candidato e o ex-presidente os revolu
cionários ortodoxos não concebiam vê-lo dirigir a Guanabara. E La-

"• Carta de 26 de junho de 1965, in Arq. C. B. 
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cerda, para fomentar as discórdias contra Castelo, anunciava que esta, 
em cada estado, t inha u m candidato contra a Revolução. De fato, 
Castelo era amigo de Negrão desde a juventude, quando, aluno da 
Escola do Realengo, passara férias em Belo Horizonte, cidade então 
de 30.000 habitantes, e na qual a vida se escoava em meio dos hábi
tos simples da convivência provinciana. Depois, já tenente, Castelo 
servira em Belo Horizonte, para onde o levava o coração, e, sem 
recursos para comprar livros, habituara-se a tomá-los das estantes 
daquele amigo. Leu assim os Sermões de Vieira, a Nova Floresta do 
padre Manuel Bernardes. Quando casou, coube a Negrão transmi
tir-lhe os bons votos dos companheiros. Agora entretanto os aconte
cimentos os colocavam em campos opostos, e Negrão teve a delicadeza 
de jamais procurar Castelo, até resolvidas pela Justiça as acusações 
com que buscaram embaraçar-lhe os passos no caminho do poder. 

As pedras arrumavam-se para as eleições. Na Guanabara firma-
tfam-se também outros candidatos: Amaral Neto, pelo PL, Hélio 
Damasceno, pelo P T N , e Aurélio Viana, pelo PSB e PDC. E a divi
são fizera prever que nenhum dos candidatos alcançaria a maioria 
absoluta, condição recentemente aprovada pelo Congresso. Outro es
tado, onde a divisão ameaçava uma decisão, era Alagoas: três candi
datos, Rui Palmeira, Muniz Falcão e Arnon de Melo disputavam as 
preferências do eleitorado, todos eles dispostos a irem ao fim. Por 
não desejar resultado cuja conseqüência seria a intervenção federai 
no estado, Castelo mandara dois auxiliares da Presidência, o cel. Re
belo e o secretário Jerônimo Moscardo, tentarem compor as forças 
revolucionárias. Tudo foi inútil . 0 governador Luís Cavalcanti, homem 
de bem, não lograra conduzir os acontecimentos e evitar a divisão 
entre Rui Palmeira, a que preferia, e Arnon de Melo. E o secretária 
da Segurança, general reformado José Alberto Bittencourt, estava 
desalentado, parecendo impotente para deter os crimes, que dariam 
lamentável notoriedade à política do estado. Fazia-o tremer a hipótese 
da eleição de Muniz Falcão. 

Dos demais estados não se poderia, de modo geral, dizer que a luta 
excedera os limites previsíveis. No Maranhão, as divergências dentro 
do PSD abriam caminho para José Sarnei enfrentar velhos grupos 
há muito dominantes. No Pará, Alacid Nunes, que se popularizara 
como prefeito de Belém, e t inha o apoio do governador Jarbas Passa
rinho, prenunciava-se o vencedor contra o general Zacarias Assunção. 
iNío Paraná o governador Nei Braga lutava para eleger Paulo Pimentcl, 
que enfrentava Munhoz da Rocha, antigo ministro de Café Filho, 
e que se admitia vir a ser apoiado por Jânio Quadros. E em Mato 
Grosso o senador FUinto Müller fazia a balança inclinar-se pelo can
didato do PSD, Pedro Pedrossian. 
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Santa Catarina ofereceu uma originalidade: ambos os candidatos,» 
Ivo Silveira, do PSD, e Antônio Carlos Konder Reis, da UDN, esta
vam ligados à Revolução, embora o companheiro de chapa daquele,, 
Franciso DalTIgna, fosse visto como esquerdista. Contudo, a UDN 
dividira-se desde abril, graças à dissidência do poderoso industrial 
Nilson Bender, que aspirava a ser o candidato do partido, e, derro
tado, não logrou sobrepor-se às cicatrizes. No fim de abril, eu recebera* 
do Presidente, apenso a uma exposição da UDN de Santa Catarina,, 
este bilhete com a nota de "urgente": "Para o dr. Luís Viana fa
lar-me. Castelo." Era um documento franco, altivo e no qual os com
ponentes da agremiação regional significavam a impossibilidade de 
vencerem, caso subsistisse a divergência promovida pelo dr. Nilson. 
Bender, infenso à conciliação sugerida pelo dr. Osvaldo Bulcão Via
na que, por larga margem, o derrotara na eleição para presidente 
do Diretório Regional. "Divididos não poderemos vencer", diziam, 
com lucidez, e prontos para alguma fórmula de unidade do partido-
Assinavam a exposição os senadores Irineu Bornhausen e Konder 
Reis, e os deputados Albino Zeni, Álvaro Catão, Aroldo Carvalho,, 
Domício Freitas e Osmar Dutra. 

A conciliação esbarrou, porém, na intransigência dos dissidentes „ 
e a dissensão interna assegurou a vitória de Ivo Silveira, do PSD* 

A luta mais áspera seria a do Rio Grande do Norte, onde concor
riam Dinarte Mariz (UDN-PR) e Valfredo Gurgel (PTB-PSD-
PDC). Dela fez-se então este resumo: "Os dois candidatos conside
ram-se revolucionários. O pleito, em verdade, vai se travar entre o> 
sr. Dinarte Mariz e o gov. Aluísio Alves. A violência e o ódio têm. 
sido a tônica da campanha." Acompanhando-a, ficava-se dispensado* 
de conhecer o lago, de Shakespeare. 

Contudo, nesse mar de interesses em choque, e no qual as posições* 
mudavam freqüentemente, reclamando exato conhecimento dos fatos 
para conceber-se providências adequadas, uma das situações que mais 
polarizaram o interesse do Presidente foi a da Paraíba. Embora reve
lasse apreço pelo senador Rui Carneiro, opositor de João Agripino„ 
candidato da UDN, Castelo teve viva preocupação pela eleição deste» 
Agripino era um típico nordestino. Nos hábitos, na maneira de ser^ 
numa arrogância muitas vezes incompreensível. Freqüentemente so
brepunha os preconceitos à disciplina partidária. E a inesperada 
renúncia de Jânio Quadros, de quem fora ministro, parecera impreg
ná-lo de certo ressentimento, que o tempo se incumbiu de apagar» 
Por vezes mais parecia um líder da oposição, tais as dificuldades-
que criava ao Governo. Mas Castelo guardara por ele especial admi
ração, repelindo a hipótese de vê-lo derrotado. A vitória teria, aliás, 
alto preço: a candidatura de Severino Cabral, que muitos acusavam 
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de tendências acentuadamente esquerdistas, a vice-governador do 
Estado, como companheiro de chapa de Agripino. 

À medida que se aproximava o pleito, os dias se tornavam intran-
qüilos, e muito menos tranqüilizadores. Era evidente que a atmos
fera se carregava perigosamente. E Sarasate não se cansava de dizer 
estarmos dentro de uma crise, mais militar do que política. Dessa 
opinião, participavam outros em volta do Presidente. Quando Juraci 
Magalhães chegou dos Estados Unidos, em 10 de setembro, e se veio 
a saber que vinha para retornar em 18 de outubro, Golberi não se 
conteve, dizendo ao Presidente: "Então teremos algumas coisas para 
Socar antes." Os acontecimentos não esperariam pelos homens. 

Poder-se-ia dizer que a campanha transcorrera normalmente, tão 
raros haviam sido os excessos. Não se poderia, entretanto, inferir 
que as perspectivas fossem de tranqüilo acatamento às urnas. Assim, 
para acalmar os exaltados, especialmente os da "linha dura", pare
ceu bem que o Presidente falasse à Nação nas vésperas do pleito, 
e isso foi acordado numa reunião, no Laranjeiras, dos ministros mili
tares e do general Geisel com o Presidente. Apenas Costa e Silva 
opinou por que a fala fosse de Milton Campos. Assim, de acordo 
com sugestões de Golberi e as instruções do Presidente, compôs-se o 
breve discurso irradiado em 30 de setembro. Era uma palavra de 
"confiança e tranqüilidade". 

Depois de assinalar o clima de "segurança, de ordem e de respeito 
à propaganda", no país, Castelo fazia o elogio das eleições, flagrante 
desmentido às falsas notícias veiculadas no exterior quanto a não 
estarmos numa "efetiva democracia". E, embora admitindo — que 
as eleições haviam aliciado corrutos e subversivos — "preço a ser 
pago em qualquer parte pelo regime democrático" — o Presidente 
acreditava dever-se julgar o pleito "pelos seus aspectos benéficos e 
não por aqueles." Em seguida assegurava a posse dos eleitos —• 
referência apoiada por Golberi, mas que o brigadeiro Eduardo Go
mes, Sarasate e Adauto Cardoso preferiam omitida — e advertia 
aos que imaginavam fazer das eleições um golpe contra a Revolução: 
(iAs instituições democráticas serão praticadas e defendidas e o des
tino da Revolução inelutavelmente salvaguardado. Enganam-se, por
tanto, os que porventura imaginam poder transformar-se em centro 
de apoio ou estímulo à subversão ou corrução à sombra de um resul
tado eleitoral. Nesse particular podem estar tranqüilos os revolucio
nários: jamais admitiremos que qualquer parcela do poder seja usada 
para fins inconfessáveis e capazes de comprometerem a continuidade 
da Revolução." E concluía: "Esta, estejam certos os brasileiros, não 
se deterá." 
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Nesse mesmo dia, Lacerda, n u m comício em Bangu, teve um aci
dente de saúde, sendo recolhido ao ambulatório local. Um véu de 
mistério desceu sobre o governador. 

Milton Campos exonerou-se em 1.° de outubro. Possivelmente, 
diante dos fatos que acompanhava de perto, e com acuidade, pressen
tira esgotadas as probabilidades de levar a bom porto aquele ideal 
de legalidade com que havia assumido o ministério. Preferia retirar-se 
discretamente, e o Presidente recebeu esta carta t ranqüila: 

"Sr. Presidente. Venho solicitar a V. Ex.a minha exoneração do 
cargo de ministro da Justiça e Negócios Interiores. Ao fazê-lo, devo 
agradecer a V. Ex.a não só a honra da investidura como as constan
tes provas de apreço com que fui distinguido. Sobretudo se impõe 
o agradecimento pela oportunidade que V. Ex.a me deu de servir 
ao meu país sob sua presidência sempre orientada pelas inspirações 
do bem comum. 

De minha parte, procurei dar a V. Ex.a a colaboração de que era 
capaz, dentro de minhas limitações e na linha de meu compromisso 
com a causa democrática, que tem sido a motivação de minha modes
ta vida pública. Folgo em registrar que sempre encontrei nos propó
sitos de V. Ex.a o mesmo pensamento orientador, e por isso me sinto 
desvanecido de haver colaborado com V. Ex.a no grande esforço pelo 
aperfeiçoamento do regime. 

Às vésperas das eleições do próximo dia. 3, considero oportuno 
solicitar a V. Ex.a meu afastamento. Seu Governo, fiel aos compro
missos revolucionários do Ato Institucional, terá vencido uma fase 
de alta significação, e eu posso dar como cumprida, pelo menos em 
parte, minha missão como auxiliar de V. Ex.a. 

No Senado, a que voltarei para terminar o desempenho do man< 
dato com que me honrou o povo mineiro, estarei ainda a serviço da 
causa que nos congrega e que espero em Deus será levada a bom 
termo pela clarividência e pela serenidade de V. Ex.a. Receba V. Ex.a 

os protestos de respeito e estima de quem se subscreve adm.or e am.° 
at.° Milton Soares Campos." 

Havia algum tempo que se pressentia o desejo de Milton Campos 
se afastar do Governo, e ao próprio Presidente ele expressara esse 
propósito. "Alegou que possivelmente outra fase se iniciava no Go
verno, sobretudo uma de maior movimentação política", lembraria 
Castelo. Não era o seu clima. Certamente, o Presidente afeiçoara-se 
àquele ministro tranqüilo, de quem L. G. Nascimento e Silva faria esse 
justo perfil: "Cortês, discreto, de fala mansa e conselho seguro, de 
julgamento firme, sempre generoso, mas de uma generosidade a 
que não faltava uma nota de ironia bem dosada." 1 2 Não havia, po» 

1 2 L. G. Nascimento e Silva, "O Admirável Mineiro Tranqüilo", in 
O Globo, 25-1-1972. 
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rém, como recusar-lhe aquela retirada, e o Presidente considerara 
nele "o seu grande esforço para ajudar-nos a institucionalizar a 
Revolução." 

Quando Milton Campos chegou ao Laranjeiras para entregar a 
exoneração, encontrou o Presidente com o deputado Costa Cavalcanti. 
Este quis retirar-se, mas Castelo o reteve. O deputado expôs então o 
mal-estar existente nos quartéis por causa das eleições. "Não possa 
resolver sob pressão — respondeu-lhe o Presidente. — Mas, poss& 
fazer tudo para não ensangüentar a Nação." Costa se despediu, e, 
quando ficaram sós, Castelo disse ao ministro: "Queria que o senhor 
ouvisse a conversa que sabia qual ia ser." Em seguida solicitou-lhe 
continuar. As razoes, entretanto, eram profundas, e Milton Campos,. 
no tom de voz que por vezes parecia u m sussurro, respondeu, como 
se agradecesse: "Presidente, não quero que o senhor tenha impressão 
de falta de solidariedade da minha parte, mas vou fazer uma obser
vação a que o senhor não precisa responder, pois sei que o seu cons
trangimento é idêntico ao meu. Ocorre que o ministro pode se afastar 
quando tem constrangimento, o Presidente não pode fazê-lo." 

Castelo conservou-se em silêncio. 
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CAPÍTULO XV 

O ATO INSTITUCIONAL N.° 2 

4 DE OUTUBRO: O rescaldo das elei-
íígÕes. Geisel regressara de Curitiba, onde votara. O Presidente cha-
?mou-o, juntamente com Golberi, para o almoço, durante o qual fize
ram um balanço do pleito. A vitória da Revolução, em nove estados, 
*era esmagadora, e representava expressiva demonstração de apoio à 
Revolução e à política do Governo, que se podia regozijar com as elei
ções de Agripino, na Paraíba; Sarnei, no Maranhão; Alacid Nunes, no 

Tara; Otávio Laje, em Goiás; Paulo Pimentel, no Paraná; Pedro 
iPedrossian, em Mato Grosso; Ivo Silveira, em Santa Catarina; e Val-
ifredo Gurgel, no Rio Grande do Norte. Todos eles haviam feito cam
panha identificados com os ideais revolucionários. Em Alagoas, onde 
•concorreram três candidatos (Rui Palmeira, Muniz Falcão e Arnon 
de Melo), nenhum alcançara maioria absoluta, o que obrigou a nomea
rão de interventor, general João José Batista Tubino. Não era, con
tudo, algo que empanasse a vitória. 

Nem todos viam do mesmo modo a realidade. As derrotas na Gua-
nabaxa e em Minas Gerais agitaram alguns círculos militares, incon
formados, pois, a par desses insucessos, o ex-presidente Juscelino, 
•otimista, desejoso de aparecer na crista dourada pelo sol de qualquer 
triunfo, contrariara as advertências da direção do PSD, retornando, 
ümprevista e apressadamente, do exterior no dia imediato às eleições: 
rfora como uma chispa no ambiente inflamável. Vinha saborear a vi
tória. E extenso corso de automóveis, bandeirolas, lenços brancos e 
-aplausos de correligionários deram ao desembarque tom festivo, como 
se estivessem a um passo do poder. 

O reverso da medalha: os revolucionários ortodoxos vomitavam 
fogo, não fazendo segredo da impossibilidade de acatarem-se os re
sultados. Para a Revolução, diziam, era insuportável a volta dos que 
havia deposto. Costa Cavalcanti, que refletia círculos militares, disse
ra ao chegar ao Laranjeiras: "Vocês não admitem um grupo de 
ímalucos?. . ." Certamente era de considerar a hipótese. Contudo, so-
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mente no dia seguinte, 5, os acontecimentos chegaram ao clímax. O 
general Barros Nunes trouxera más notícias de Lacerda, que pregava 
u m "golpe revolucionário" em Minas e na Guanabara. Também o 
cel. Fontoura Rodrigues, comandante do 1.° G.O. 155, não dera boas 
novas. E de São Paulo, revelando inquietação, o brigadeiro Faria 
Lima dizia que o general Kruel apoiava o Presidente. À noite, novas 
informações fizeram o deputado Antônio Carlos Magalhães ir comigo 
para o Laranjeiras, onde, ao contrário do habitual, era intenso o mo
vimento, e o telefone dava conta de suspeita movimentação em alguns 
quartéis. De Minas Gerais, Gilberto Pessoa telefonara u m tanto alar
mado, ao tempo em que as notícias do coronel Fernando Abrantes 
e de Ribeiro Sampaio não tranqüilizavam. 

Era uma espécie de vigília. O Presidente viera conversar no Gabi
nete Militar, onde recebeu de Costa e Silva a comunicação de haver 
colocado as tropas de prontidão. E m seguida, falou com o almirante 
Bosísio, que se dirigiu para o ministério, aguardando os aconteci
mentos. Mas, pouco depois da meia-noite as águas baixavam. E, ao 
lhe dizerem que "o problema fora adiado", o Presidente retrucou 
com vivacidade: "Adiado o problema, mio; adiada a solução dele/9 No 
dia seguinte a luta recomeçaria. 

Ganhar tempo foi extraordinariamente importante, pois, numa reu
nião do Presidente com os ministros militares, se assentaram as me
didas legislativas, que tornariam inofensivas as presenças de Israel 
Pinheiro e Negrão de Lima nos governos de Minas e da Guanabara. 
Realmente, no dia 7, o Correio da Manhã, informando haver o Pre
sidente recebido os ministros militares, dizia: "Foi deliberada a rá
pida adoção de várias medidas, inclusive legislativas, que se destinam 
ao fortalecimento da ação revolucionária, independente dos resul
tados das recentes eleições." No dia seguinte, recebidos os líderes 
parlamentares, fui incumbido de redigir as proposições, na base das 
sugestões oferecidas. 

Essas decisões abrandaram a "Unha dura" . No primeiro momento, 
aquelas proposições deveriam conter a eleição indireta do Presidente 
através de um colégio eleitoral; a adoção de legislação especial para 
os cassados cujas atividades políticas ficariam nulas; a exigência de 
as Secretarias de Segurança e as Polícias Militares serem dirigidas 
por pessoas previamente aprovadas pelo Governo Federal; a amplia
ção dos casos de intervenção federal nos estados. 

Era a atividade do que Milton Campos, com malícia, chamava 
<;os laboratórios", onde, de acordo com afinidades pessoais ou intelec
tuais de cada qual, se buscavam fórmulas e inspiração para contor
nar as crises das instituições. Na ocasião, além de Aliomar Baleeiro, 
vali-me de Afonso Arinos e Carlos Medeiros, o que me permitia ouvir 
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maior número de opiniões para as transmitir ao Presidente. Medei
ros costumava ser o mais pronto. 

O fato realmente importante foi a visita e a palavra de Costa e 
Silva, no dia 6, na Vila Militar, onde se comemorava a tomada de 
Monte Castelo, na segunda Grande Guerra. Tanto mais que muitos 
almejavam e esperavam funda divergência entre o ministro e o Pre
sidente, tornando as posses impossíveis. No caso, porém, o acordo era 
completo. Antes, Costa e Silva estivera com o Presidente, no Laran
jeiras, onde acertaram a maneira de enfrentar a " l inha dura" . O 
coronel Andreazza, que acompanhou o ministro ao Laranjeiras, des
creve o episódio: 

"Programara-se uma comemoração na Vila Militar, a cargo da 
Associação dos Ex-Combatentes da FEB, e estava prevista a ida de 
Costa e Silva como convidado de honra. Grande tensão. Muitos jul
gavam e desejavam que Costa e Silva, naquela oportunidade, fizesse 
veemente pronunciamento contrário à posse de Israel e de Negrão» 
Criou-se assim um clima da intensa expectativa, a tal ponto que 
mesmo os auxiliares mais próximos de Castelo Branco não excluíam 
essa possibilidade. Posso, todavia, assegurar que tal idéia jamais pas
sou pela cabeça de Costa e Silva. Havia completa identidade de pon
tos de vista entre os dois. 

Certa feita, não me lembra bem a data, estava marcada uma reu
nião ministerial, e, logo após, se realizaria o famoso almoço na Vilu 
Militar. Terminada a reunião Castelo e Costa e Silva saíram conver
sando. A partir daí, sou testemunha, pois achava-me junto deles. Não 
estou em condições de reproduzir exatamente o diálogo, mas ainda me. 
lembro bem das idéias mestras. 0 clima não era de pânico, coma 
querem muitos fazer crer. Ao contrário, ambos estavam tranqüilos? 
muito seguros de si e com idéias bem definidas. Castelo, com certo 
espírito, disse que Costa e Silva iria, naquele momento, para a 'linha 
de frente' e que, por certo, como sempre aconteceu na sua vida mili
tar, nos momentos decisivos, haveria de se sair muito bem. Combina
ram ali, naquele encontro, os pontos básicos do pronunciamento que 
Costa e Silva iria fazer: a irreversibilidade do Presidente e a autori
dade indiscutível do Presidente no exercício de suas atribuições* 
Durante o percurso para a Vila Militar, Costa e Silva disse-me que 
definiria, claramente, sem deixar dúvida, a sua posição, ou seja, en
quanto ministro fosse, seriam as decisões de Castelo rigorosamente 
cumpridas, custasse o que custasse, e que, nessa situação, não admi
tia qualquer dúvida quanto à sua lealdade."1 

Costa e Silva não se afastou dessa orientação. E, precedendo ao 
almoço, concedeu sucinta entrevista aos jornalistas: 

Mário David Andreazza. Depoimento escrito a pedido do Autor, s/dl 
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"Não sou demissionário. Não é verdadeira a notícia veiculada a 
esse respeito e, verdadeiramente, trata-se de boato a informação. Tudo 
o que está sendo ventilado por aí é mentira. O ambiente é de perfeita 
calma. Disseram que a Vila ia descer, o que não ocorreu, como os 
senhores estão vendo. Precisamos ter muito cuidado com os boatos, 
pois os boatos pertencem à técnica comunista. É a arma deles; dos 
comunistas, que querem lançar a perturbação no país. As Forças 
Armadas não são organizações políticas, não lhes cabendo, portanto, 
decidir se se deve dar posse ou não aos eleitos. A decisão ê do Presi
dente da República e do Congresso. Querem dar às Forças Armadas 
um poder que elas não têm. As Forças Armadas apoiam um poder, 
e esse apoio será dado, irrestritamente, ao Presidente da República. 
Se ele disser: dê posse aos eleitos, eles tomarão posse; se ele disser: 
não dê posse, os eleitos não tomarão posse." 

Era uma pá de cal. E , no almoço encerrando as festividades, Costa, 
e Silva voltou a falar. Atribui-se4he haver declarado que "os velhos 
soldados eram tão revolucionários quanto os moços." Eis, porém, a 
que disse realmente: 

"Atravessamos uma fase nova que ouso chamar ainda de revolu
cionária, iniciada em 31 de março, quando o Exército, violentando 
o seu princípio, mas prestando uma homenagem ao povo, afastou 
aqueles que queriam levar o país ao caos, coisa que não tolerará 
jamais, pois o espírito revolucionário continua prevalecendo. 

Não tememos contra-revolução. 0 que nos preocupa é o ardor da 
mocidade que quer mais revolução. Garanto-lhes que sabemos onde 
pisamos e posso afirmar que não retornaremos ao passado. O Presi
dente Castelo Branco autorizou-me a dizer-lhes isso, porque sabe que 
a farda está unida tanto no Exército como na Marinha e na Aeronáu
tica. Enquanto existir coesão, que importam negros ou brancos? Eles 
jamais tomarão conta deste país. A arma deles é a intriga, o boato 
e a solércia. 0 Presidente Castelo Branco reduziu a nada a informa
ção de que trabalhava pelo seu continuísmo e tem o nosso respeito. 
As cordas da revolução são de aço e não romperão. O que é preciso 
é confiar nos chefes e em tomo deles manter a unidade de espírita 
e de confiança porque nós seremos dignos." 

Em 48 horas, Castelo parecia retomar o comando, que alguns ima* 
ginavam perdido. Para Lacerda, que jogara na derrocada, era o de
sespero. E, em entrevista à imprensa, voltaria a insistir na derrubada 
do Presidente, anunciando que a demissão de Costa e Silva, o quais 
ele desejava afastar de Castelo, era questão de poucos dias. Declarara. 
inclusive haver estado recentemente com Magalhães Pinto , a quem. 
advertira constituírem objetivos do Presidente destruir a ele Maga
lhães — "o mais vulnerável", dissera — , depois a ele Lacerda, e* 
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por fim, a Costa e Silva, a quem o Presidente teria dito que "gostaria 
de fazer D. Iolanda embaixatriz." 

A situação não era cômoda. "Quem monta u m tigre não sabe como 
apear", escreveria o jornalista Hermano Alves. Castelo, para decep
ção dos adversários, sabia como desmontar. Contudo, seria impossível 
subestimar o papel de Costa e Silva no episódio, como ele próprio não 
se descurara de ressaltar, embora não dissesse que dificilmente sobre
viveria ao Governo, do qual se apresentara como influente e zeloso 
condômino. 

Na noite de sete de outubro, em casa de Adauto Cardoso, reu-
nimo-nos Milton Campos, Baleeiro, Krieger, Bilac, Pedro Aleixo, 
Antônio Carlos Magalhães e eu. Milton Campos, antevendo medidas 
de que não desejava participar, quis tornar logo público o seu pedi
d o de demissão, mas, com a delicadeza que lhe era costumeira, não 
pretendera fazê-lo sem me avisar, pois sabia que ò deveria substituir 
jpor alguns dias. Bilac, depois de considerar a situação, não via outro 
caminho senão reabrir-se o processo revolucionário; e Adauto Cardoso 
anostrou-se veemente contra a hipótese da eleição indireta do presi
dente da República: acreditava que o Congresso, dominado pelo 
PSD, abriria as portas para o retorno de Juscelino. 

Na oportunidade, Sarasate, sempre inquieto, escreveu para Castelo 
algumas observações capazes de jorrarem luz aos fatos. Com a data 
de 7 de outubro, nelas dizia Sarasate: 

ul.°) Não estou alarmista. Previ, quando marcaram eleições di
retas, o que ia ocorrer. Os juristas sustentaram o contrário e aí está 
a agitação que prevíramos. Agora preveja: 2.°) Crise é militar (in
sisto). Por isso mesmo ou se restabelece a coesão militar-revolucio* 
nária, ou a crise, se serenada agora, eclodirá na posse. B.°) Jusce
lino foi o estopim. Não faltarão outros. U°) Agora é sua hora militar. 
As políticas isoladas foram outras. 5.°) Não tenho informes dire
tos. Mas, o que se ouve é que a insatisfação continua agravada pelai 
fala de Carlos [Lacerda] . 6.) Sei que o M. da Guerra está 100% 
com o Presidente (Armando Falcão ouviu dele confirmando o que 
sabemos). Mas, o pior é que se houver choque a autoridade se dete
riora. Carlos continuará falando e não terá fim a agitação. 7°) De
cisão deve ser do Presidente, M. da Guerra e Chefes Militares em 
face das Emendas. Resolverão a crise? Se não resolverem não adian
tará protelar. 8.°) Então é examinar quais as medidas certas a 
tomar contra os anti-revolucionários, para que em torno do mare
chal Castelo se faça de novo a unidade militar revolucionária e polí
tica da Revolução (Não em torno de Lacerda). 9.°) A opinião 
pública revolucionária não se conforma com a volta dos homens do 
passado à crista dos acontecimentos. Há uma tristeza imensa. Sabem 
que a eleição é de quem vencer, mas não se conformam. 10.°) Não 
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me atrevo a fazer sugestões para o problema porque só os chefes, era 
reunião conjunta, após exame completo de tudo, deverão a meu ver 
decidir com autoridade e sabedoria. O que acaso ficar decidido pelo 
Presidente e seus chefes militares, para ser atendido no plano polí-
tico-parlamentar, isso, sim, dependerá da nossa cooperação. 11°) 
Viagem ao Sul. Voltará ao Rio? Todos os amigos julgam-na inopor
tuna. 12.°) Ministério Civil. Reforma completa com inclusão de 
autênticos líderes revolucionários civis e militares". 2 

O panorama, se não era preferido, continha boa dose de verdades 
e oportunas sugestões. Completando-o, deverá acrescer-se que, em ' 
8 de outubro, Carlos Lacerda escreveu a Ernâni Sátiro, presidente da 
UDN, renunciando a candidatura à presidência da República. Não 
resistira "ao sol e ao sereno" de que lhe advertira Castelo. Perdia a 
candidatura, mas não a oportunidade para algumas frases, que lhe 
douravam a derrota. Declamava haverem votado contra o Governo 
"os que não tiveram pão e não encontraram grandeza, não tiveram 
nem pão nem confiança no governo revolucionário." Mais tarde, 
numa entrevista, proclamava ser Juscelino o "único l íder", uma vez 
que Castelo não liderava "mais nada. Nem o seu próprio governo."" 
Depois de tanto contribuir para a derrota de Flexa Ribeiro, por ha
ver reunido os seus desafetos contra ele, Lacerda, que prometera 
permanecer alheio à campanha, tentava jogar sobre Castelo a respon
sabilidade da derrota. Dizia-se que fora o autor de violento artigo 
na Tribuna da Imprensa dentro dessa orientação. E , como não dava 
muito apreço às palavras, declarou na Vila Kennedy: "Esta é a hora 
de derrubar os muros, que se fecham em torno de nós". 

Os muros, entretanto, estavam sólidos. E, imprevistamente, as 
vistas se voltaram para São Paulo, onde Eduardo Gomes e Costa e 
Silva, por intermédio de pessoas diferentes, haviam mandado ouvir 
a opinião do jurista e ex-ministro Vicente Rao. Costa e Silva, talvez 
maliciosamente, almejava novo Ato do Comando Revolucionário, 
que assim renasceria em detrimento do Presidente. Incumbiu então 
um seu amigo Ribeiro de ir a São Paulo. Devia-se saber antes a 
opinião de Eduardo Gomes. Esse, sondado, desconversou e confiou 
a Luís Carlos de Oliveira, antigo revolucionário, Chefe de Gabinete 
do ministro Cordeiro, solicitar também o parecer de Rao. Luís Car
los viajou a 9. Embora prometendo remeter, em breve, estudos mais 
detidos, Rao não se esquivou de dar opinião imediata sobre as suges
tões. Era contrário às limitações para o provimento das Secretarias 
de Segurança, mas concordava quanto às Polícias Militares. Respeito 
à Intervenção, assunto sobre o qual meditara, propunha modificar-se 

2 Nota anexa ao "Diário" de Paulo Sarasate. 
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o n.° 3 do artigo 7.° da Constituição, sobre a intervenção nos estados, 
e que teria esta redação: 

"Prevenir ou reprimir a guerra civil ou a prática reiterada pelas 
autoridades estaduais, ou organizações políticas de atos que consti
tuam ameaça ou atentado contra a segurança nacional." 

Considerava inoportuno tratar-se da eleição indireta, apesar de 
partidário dela. E , sobre a perda do foro especial pelos cassados, su
geria esta emenda à Constituição: "As pessoas que tiverem seus di
reitos políticos cassados com fundamento do Artigo... do Ato Ins
titucional de... perderão a regalia de foro especial resultante dos 
cargos ou funções que houverem exercido, se, em inquérito policiál-
militar, se apurar sua participação em qualquer atividade política 
ou a violação de obrigações que forem definidas em lei. Verificada a 
infração, o foro competente será o da justiça militar, ou da justiça 
comum, conforme o delito de que forem acusados, independente
mente de prévia autorização pelo Congresso ou pelas Assembléias 
Legislativas." 

Seguia-se uma apreciação sobre as conseqüências da cassação de 
direitos políticos que fixou em quatro itens: 1 ) perda da capaci
dade eleitoral ativa e passiva, não podendo em conseqüência votar 
ou ser votado; 2 ) proibição de filiação a qualquer partido político; 
3 ) proibição de participar direta ou indiretamente, ostensiva ou 
clandestinamente, ou por interposta pessoa, de qualquer atividade 
política; 4 ) proibição de participar de reunião política, em especial 
de comício, ou emitir pronunciamento político pelo rádio, televisão 
ou imprensa, bem como distribuir manifesto ou usar qualquer forma 
de publicidade. 

Por último, Vicente Rao opinava continuar a fonte do poder cons
tituinte da Revolução em mãos do Presidente da República. Nada 
o impedia de novo Ato Institucional. Rao prometeu a Luís Carlos 
que teria pronto, daí a dois dias, o esboço do Ato imaginado. De 
fato, a 1 1 , este retornou a São Paulo, trazendo o ansiado documento, 
primeiro dentre vários então elaborados até se chegar à forma defi
nitiva. Nesse dia, atendendo ao Presidente, desejoso de liberar Mil
ton Campos, que dava mostras do seu empenho em deixar a pasta, 
assumi o Ministério da Justiça. Depois de me passar o cargo, e fa-
zer-lhe eu o merecido elogio, indaguei de Milton Campos se t inha 
algo que me sugerir. "Deixo-lhe apenas — respondeu-me — uns 
envelopes de aspirina para as dores de cabeça." Sabia ele que estas 
não me faltariam. 

Na véspera, contrariando anteriores recomendações, o Presidente 
viajara para Porto Alegre, e daí para Bagé, onde visitou o QG da 
3. a Divisão de Cavalaria, comandada pelo general Antônio Jorge 
Correia, a quem se referiu como "um dos chefes do Exército de 
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grande valor profissional." Castelo gostava dessas oportunidades para 
se dirigir com franqueza aos camaradas. E nenhuma mais apropriada 
do que aquela para falar sobre os acontecimentos que ainda ferviam. 
Seria a maneira de transmitir ao Exército a palavra do seu coman
dante , associando-a às recentes declarações do ministro da Guerra, 
de quem diria que, "falando em uma solenidade a numerosos ofi
ciais, expressou, de maneira decisiva, o caminho a percorrer e, com 
os seus sentimentos de experimentado soldado e o valor de grande 
Chefe, demonstrou a nobreza e a lealdade, não só para comigo, mas 
também em relação a seus eminentes camaradas almirante Paulo 
Bosísio e brigadeiro Eduardo Gomes." 

Castelo costumava ir ao cerne dos assuntos. Para ele, a palavra 
mão devia escamotear o pensamento. O embaixador Gordon faria 
esta observação: "Quando ele preferia não revelar o seu pensamento, 
creio que silenciava, mas nâo enganava." Falando à oficialidade de 
Bagé ele seria claro e objetivo: "Há preocupações nos meios milita
res — dissera — quanto ao destino do Brasil. Eu também as tenho, 
e não procuro transformá-las em fonte de agitação, e, muito menos, 
€7ii um motivo para protelar decisões. Para se combater o perigo 
comunista, não se pode vestir a Nação com a camisa-de-força do 
nazismo, maltratando os brasileiros através de um regime em que 
alguns civis desejam segurar no copo da espada dos militares para, 
ditatorialmente, passar a lâmina nos patrícios que contrariam as suas 
ambições." 

Viviam nele os ideais que o haviam feito lutar na Itália. Jamais 
os abandonaria. Ao falar, mais tarde, numa convenção dos ex-com
batentes, diria, orgulhoso de haver participado da guerra contra o 
nazismo: 

"Na Segunda Guerra combatemos pela democracia do mundo e 
pela paz entre as nações. Talvez nada exprima melhor os sentimentos 
qxi nos animaram naqueles dias tormentosos do que a Mensagem 
do Presidente Roosevelt, em 19 Ul, sobre as quatro liberdades funda
mentais. A primeira delas — a liberdade de expressão oral e escrita 
em todas as partes do mundo — deve ser o apanágio de cada povo, 
daqueles que almejam como inseparável da própria dignidade hu
mana o direito de pensar e opinar... Consiste a última na liber
tação do medo, que deve ser varrido do coração dos homens e tam
bém da consciência dos povos. Ninguém deve ter medo e ninguém 
tem o direito de usar o medo como arma de intimidação contra os 
mais fracos ou indefesos." 

Por vezes, na elaboração dos discursos, o Presidente, por não dis
por de tempo para lhes dar a forma definitiva, intercalava simples 
referências ao assunto que devia ler na oração. Nesse ele intercalou 
esta observação: "Depois de uma passagem no discurso, dizer que 
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hoje é preciso praticar as quatro liberdades pela paz interna e paz 
mundial." Ao que aduzira no final: "Estamos reunidos não só para 
recordar como também para renovar compromissos sob o ideal que 
nos reuniu na 2.a Grande Guerra." 

Depois dessa introdução, que procedia dos campos da Itália, Cas
telo deu os fundamentos das suas decisões, dos seus rumos e das 
suas responsabilidades. O discurso prosseguia: 

"A proposta para a realização de eleições em onze estados foi uma 
resultante de vários e ponderáveis motivos de ordem política e na
cional. O Governo nela se empenhou livre de injunçÕes e consciente
mente. É injusta a apreciação de que o Presidente tomou uma ati
tude omissa e irresponsável de lavar as mãos, deixando o país entregue 
a rumos aleatórios. Não vos falo assim por mera inspiração intelec
tual, envolvido em um ultrapassado espírito liberal ou colocado no 
vazio de formas democráticas. Não. Eu me coloco face aos destinos 
do Brasil, um grande país que não merece um outro Estado Novot 

.nem o arremedo de uma república popular frustrada em SI de março 
de 1964." 

Por último, vinha a segurança de que o passado não retornaria 
ao poder. Era a palavra de tranqüilidade para os camaradas inquie
tos. "Eu não arredo de minhas responsabilidades o exame de outros 
fatores iniludíveis que determinam, também, a conduta do Governo. 
Se contemos legítimas preocupações de combate à volta funesta da 
subversão e da corrução, e tomamos uma a uma como elemento de 
nossa própria orientação, não podemos, absolutamente, deixar à sol
ta as tentativas de restauração de homens, meios e regime afastados 
pela Revolução. O Governo, inexoravelmente, as combaterá, e assim 
afirma como imperativo da própria segurança nacional." Não podia 
ser mais claro, para desarmar espíritos temerosos das conseqüências 
das eleições, na Guanabara e em Minas. 

Restava transformar as palavras em fatos. No momento, o essen
cial era o envio das proposições ao Congresso, o que se fez após 
reuniões de que participaram os generais Geisel e Golberi, e o coro
nel Ferraro. E, em 13 de outubro, submeti ao Presidente as Exposi
ções de Motivos que acompanharam o projeto de emenda constitucio
nal, ampliando os casos de intervenção federal, e admitindo esten
der-se aos civis, nos termos da lei, o foro especial previsto para 
militares; e o projeto de lei dispondo sobre a suspensão de direitos 
políticos. Eram armas que, ao mesmo tempo, fortaleciam o Governo 
e acalmavam os ortodoxos inquietos. No mesmo dia, as proposições 
foram remetidas ao Congresso. 

De Brasília, o Presidente mandou busear Auro de Moura Andrade^ 
Bilac e Pedro Aleixo. E, enquanto o brigadeiro Eduardo Gomes 
insistia pelo Ato-2, o ministro Costa e Silva indagava freqüentemen-
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te: "Que fazer, se o Congresso não der as emendas?" Quando estas 
foram remetidas, o Presidente convocou as lideranças do PSD para 
solicitar-lhes o apoio. Nâo estava pintando "horizontes sombrios para 
assustá-los", dissera então. Ao que acrescentara sobre os poderes 
pedidos: "Prefiro não usá-los, mas preciso tê-los à mão." 

Certamente, não acreditaram no que dizia, pois os triunfos per
turbam tanto ou mais que o vinho. E não compreendendo ser o 
Presidente o anteparo à ditadura, Amaral Peixoto, Capanema e Viei
ra de Melo, líderes do PSD, aos quais Juraci Magalhães não con
seguira demover, mostraram-se infensos à emenda constitucional* 
Involuntariamente, faziam o jogo da "l inha dura" . 

No Congresso a sorte estava lançada. Contudo, não se deixara de 
procurar alguma fórmula que não atendesse apenas à emergência^, 
como era o caso das recentes emendas. Castelo, com a curiosidade 
sempre acesa, quis falar com Baleeiro, depois da viagem a Porto» 
Alegre. Encontraram-se no dia 15, e, após discutirem as reformas, 
Baleeiro, com o pitoresco das imagens que lhe é próprio, disse que 
o melhor era fazer como "a lagartixa que abandona a cauda ao 
inimigo quando ameaçada." Queria referir-se ao Ministério, que jul
gava dever ser mudado. E m seguida, Castelo confessou que "sentia 
agonia com a idéia de o derrubarem para pôr o general X, que seria 
derrubado pelo general Y, mais tarde abatido pelo general Z . " Ao< 
que acrescentou Baleeiro: "Ou pelo sargento Batista". 

A conversa foi longa, e dela Baleeiro fez esse resumo: "Pergun
tou-me Castelo à queima-roupa: 'E se o Congresso não votar os pro
jetos que lhe enviei?' Respondi francamente que não subestimava 
as conseqüências. Pessoalmente os achava constitucionais e lhes* 
daria o meu voto. Não o faria a respeito dos 'poderes plenos'; aliás 
não pedidos, embora não temesse dele o abuso dessa delegação. Se-
tais poderes eram indispensáveis, além do estado de sítio, um chefe; 
d'Estado devia tomar a responsabilidade histórica de assumi-los a 
seu risco, sem pedir ao parlamento que não lhos podia dar. Teria 
de optar pelo crime, se mal sucedido, ou ser julgado perante a His
tória, se bem sucedido no passo temerário. Concordou sem vacilar,, 
dizendo que não fugiria a qualquer responsabilidade. Entendi que 
ele iria até o A1-2. Inquiriu-me sobre a eleição indireta, que aceitei: 

tranqüilamente, mas pelas Câmaras recém-eleitas. Disse-me que o> 
sucessor dele deveria sair de uma das 3 faixas: a ) militares da. 
ativa, não podendo deixar de considerar desde logo Costa e Silva; 
incluiu logo Bizarría Mamede; b ) civis, lembrando logo a Biíac 
e depois o Krieger. . . c ) os anfíbios (expressão dele) , isto é, meio-
civis e meio-militares, como Juraci , Cordeiro e Nei Braga. Loiwou 
a disciição impecável do Bilac, que, ao contrário de outros, nunca 
deixa transpirar o que se conversa com ele. Admitiu que, se pudesse-
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introduzir ingredientes parlamentaristas nas reformas, a lei ordiná
ria definiria as atribuições do Presidente e dos ministros. Referia-se 
aos meus dois textos de emergência para gradual adoção do parla-
sucnlarâmo. Quanto aos candidatos à sucessão, disse que não devia 
haver recusa à outrance de qualquer, nem deles exigir perfeição. Co-
anentou os prazeres e traumatismos da Presidência. Pareceu-me que, 
apesar do resolvido, como acima escrevi, sofria o conflito entre a 
lealdade às forças armadas e ao Congresso."3 

Por esse tempo, Castelo também recebeu o governador Jarbas Pas
sarinho, a quem alguns coronéis haviam feito portador das suas 
inquietações. No Alvorada, depois de ouvir o governador, o Presi
dente reiterou os seus pontos de vista favoráveis à posse dos eleitos, 
assegurando que não seria u m Barrientos, pois não t inha vocação 
para ditador. Jarbas Passarinho assim resume a continuação t o 
•encontro: 

''Em seguida revelou-me [Castelo] que deixaria o Governo em 
•31 de janeiro de 1966. Repliquei-lhe: 'Presidente, seu mandato foi 
prorrogado até março de 1967'. Ele redargüiu, sereno: 'Não jurei 
defender senão o AI-1, e este não prorrogou o meu mandato.7 

Conhecendo-lhe a obstinação, traço de seu caráter, perguntei: 'Pre
sidente, isto é decisão, ou admite ponderações? — 'É decisão*, re
plicou. 

De chofre, apanhando um pequeno bloco de papel, caneta em pu
nho, convocou-me para discutir nomes para a sua sucessão. Inda
guei: 'Pode ser civil?' 'Infelizmente, não! Há que consolidar a Re
volução e só um chefe militar logrará fazê-lo sem grave risco'. Diante 
do meu mutismo, escreveu ele, de próprio punho, os seguintes U no
mes, nesta ordem: 1 — Juraci Magalhães, 2 — Cordeiro de Farias, 
•3 — Bizarria Mamede, £ — Costa e Silva. Pediu-me a opinião. Fui 
jranco: 

'Tanto quanto sei (e eu ainda era um ten.-cel. da ativa do Exér
cito) os dois primeiros dividem, apesar de suas altas qualidades pes
soais. Oficiais mais jovens fazem, a ambos, a restrição de terem 
jeito carreira política paralela à militar, fato que o senhor acaba de 
impedir, sancionando a lei da sua inspiração, que obriga o militar a 
passar para a reserva quando diplomado para o exercício de função 
^eletiva.' 

E ele, já em tom jocoso: E o doutor Bizarria?' (tinha ele grande 
<ufeto pelo gen. Mamede e assim o chamou, durante o diálogo). 'Se 
se tratasse de escolher meu melhor amigo, entre os generais, não 
teria a menor dúvida de apontar o nome do general Mamede, mas, 

3 Aliomar Baleeiro, "Recordações do Presidente H. Castelo Branco"» 
redigidas a pedido do Autor. 
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quando o comparo com o general Costa e Silva — de quem não 
sou amigo pessoal — sinto que ao último se atribui incontestável 
condição do aglutinador, não só do Exército, como das outras Forças 
Armadas'. 

O Presidente silenciou. Nenhuma palavra teve do comentário. Nem 
aprovou, nem desaprovou minha observação; simplesmente encerrou 
o assunto". 4 

Não seria a única vez em que o Presidente, diante do problema 
da sucessão, usaria o silêncio. Consciente da dignidade e da respon
sabilidade que o envolviam, não desejava comprometer-se, ou acenar 
com hipóteses que os fatos poderiam fazer impossíveis. Calar era 
o melhor. 

A idéia de ser forçado a editar novo Ato Institucional o angustia
va. Autorizara-me a pedir a colaboração de Afonso Arinos, que 
t inha como inevitável a mudança do regime, sob pena de chegar-se 
a u m estorvo, em 1966. Antes que lhe falasse, Arinos, preocupado 
com o que estava à vista, redigira uma apreciação sobre o ambiente: 

"Os resultados do pleito de 3 de outubro — rezava a apreciação 
de Arinos — ao invés de significarem uma preparação satisfatória 
para as eleições de 1966, confirmaram, muito ao contrário, as adver
tências que tenho feito sobre o impasse em que se encontrará o país, 
no ano próximo. A inviabilidade do sistema constitucional que for
malmente aplicamos só não se revelou no recente episódio, graças 
à ação prudente e firme do Presidente da República, e à sua auto
ridade nos meios civis e militares. Acontece, porém, que em 1966 
se tratará da renovação do próprio mandato presidencial, e, então, 
as coisas mudam completamente. A autoridade de que desfruta o 
Presidente é principalmente pessoal, ou melhor, decorre do fato de 
ser ele quem exerce a função presidencial. Não decorre da autoridade 
rotineira da lei, independente das pessoas que a exercem. Compreen
do, assim, que, quando se tratar do afastamento de sua pessoa das 
funções, a ação do Presidente sobre os fatos e as ambições deverá 
encontrar condições inteiramente diversas, pois se defrontará, muito 
enfraquecida, com ambições poderosas e situações radicalizadas. En
tão é que o nosso presidencialismo demonstrará a sua inviabilidade. 
Duas alternativas restarão: a reforma do regime ou ditadura militar. 

A ditadura militar é possível, mas não estabelecerá um governo 
eficaz. Num país da importância do Brasil, só poderá levar avante 
uma obra de governo uma ditadura militar de conteúdo social extre
mamente avançado. O Brasil não comportaria ditadura militar con
servadora e paternalista como certos pequenos países das Américas 
do Sul ou Central. As condições do nosso desenvolvimento social e 

4 Jarbas Passarinho. Nota feita a pedido do Autor cm carta de 28-4-72. 
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econômico levariam uma ditadura militar, para se manter, a tomar 
uma rápida coloração socialista. Paradoxalmente isto é o contrário 
mesmo do que pretendem os grupos de oficiais jovens, como os 
políticos ou juristas que a preconizam. Tal governo conduziria à 
guerra civil, ou seria levado à radicalização de esquerda, para se 
manter. Coisa, aliás, muito difícil, dada a provável oposição dos Esta
dos Unidos. Resta, pois, a outra alternativa: a de reforma das insti
tuições políticas.1" 

Depois dessa análise, que encerrava verdades sobre a situação do 
pais, Arinos, parecendo não conhecer a premência em que nos encon
trávamos, propunha o remédio, admitindo deixá-lo para a seguinte 
sessão legislativa: 

a ) Eleição indireta do Presidente da República, feita pelo Con
gresso futuro, ao se instalar em janeiro de 19S7. 

b ) Para essa eleição seriam levantadas as incompatibilidades 
existentes. !j 

c ) Poderes constituídos conferidos pelo eleitorado ao Congresso 
futuro, para a revisão constitucional. 

d ) Durante o período em que o Congresso futuro funcione 
como Constituinte, atribuição ao Presidente da República do poder 
de legislar por ordenações. 

e ) As ordenações não poderão alterar o disposto no artigo 141 da 
Constituição vigente; nem criar justiça de exceção; nem modificar 
a competência do Poder Judiciário. As ordenações, depois decretadas, 
serão enviadas pelo Presidente da República ao Congresso, que deve
rá aprová-las ou rejeitá-las, sem emendas, no prazo de u m mês. Rejei
tadas, seus efeitos jurídicos durarão somente até a data de rejeição. 

Era uma espécie de documento ideal. Precisei, pois, colocar Arinos 
a par de muitas das coisas que ocorriam, a fim de que elaborasse 
sugestões mais próximas da realidade. Foram três as hipóteses por 
ele admitidas, à base do que redigiu: 

"l.a hipótese 

As resistências e reações despertadas pelos resultados do pleito de 
3 de outubro poderão ser neutralizadas com a aprovação das emen
das constitucionais e do projeto de lei remetidos ao Congresso. Esta 
seria a solução mais favorável e o seu êxito ficaria dependendo ape
nas da coordenação dos líderes e da compreensão dos partidos. Cas& 
houvesse dificuldades, quanto à aprovação da lei ordinária (sobre 
os punidos pelo Ato Institucional), duas saídas estariam à vista? 

a) tramitação do projeto depois da aprovação das emendas cons
titucionais, o que virá constituir elemento favorável ao acolhimento 
das modificações porventura incluídas pelo Congresso no texto de» 
projeto de lei ordinária; 
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b) caso sejam inaceitáveis quaisquer emendas, conseguir a apro
vação do texto de lei por meio do decurso do prazo previsto no Ato 
Institucional. Isto seria tarefa fácil para os líderes. 

"2." hipótese 

Decretação do estado de sítio. Pela Constituição (art. 206) a me
dida de exceção só poderia, ser decretada por lei do Congresso, que 
se encontra aberto. O inciso a ser aplicado é o n.° l do art. 206, que 
prevê os casos 'de comoção Uitestina grave ou de fatos que eviden
ciem estar a mesma por irromper.' A lei do estado de sítio poderá 
estabelecer a jurisdição militar para os crimes contra a segurança 
nacional, caso irrompa a comoção intestino grave (art. 207). Esta 
cláusula deve diminuir os riscos da eclosão de tal comoção. O estado 
de sítio permite medidas de segurança que seriam úteis na agita
ção atual, tais como: 

a) obrigação de permanência em local determinado; 
b) censura da imprensa, rádio e televisão (art. 209). O estado 

de sítio dura 30 dias, mas é prorrogável por prazos semelhantes. 
Se o prazo se esgotar com o Congresso fechado, o Presidente pode 
prorrogá-lo e convocar o Congresso, dentro de 15 dias, para ratifi
car a prorrogação (arts. 208 e 210). Deve-se notar que a medida 
foi adotada por presidentes notoriamente liberais, como Rodrigues 
Alves (1U-11-190U) e, recentemente, Kubitschék (1956). 

Vários outros governos lançaram mão do estado de sítio, em mo
mentos delicados da vida nacional. 

uS.a hipótese 

Poderes de emergência, ou reconhecidamente do estado de neces
sidade. Trata-se de um dos assuntos mais estudados no Direito Cons
titucional, mas, por isso mesmo, de formulação pouco homogênea. 
Os poderes de emergência, são sempre exercidos pelo Executivo (po
der de decisão) que toma temporariamente as atribuições do Legislati
vo (poder de deliberação) porque o que caracteriza o estado de neces
sidade é que ele exige mais ação que deliberação.. ." 

E m seguida, Arinos lembrava as contingências que haviam for
çado presidentes norte-americanos, como Lincoln, Teodoro Roosevelt, 
Wilson e Frankl in Roosevelt, a invocarem os poderes de emergên
cia. As hipóteses, aliás, não caíam no ar. Após breve estudo sobre 
a matéria, Arinos concluía pela "aplicação dos princípios no Brasil", 
e alvitrava os caminhos jurídicos para resolver as dificuldades com 
que o país se defrontava: 

"Assim, para resolver juridicamente o problema, o Presidente só 
pode: 
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1) ou aplicar o estado de sítio; 
2) ou emendar a Constituição, com o apoio do Congresso>r regu

lando o estado de necessidade e os poderes excepcionais; ou 
3) caso as circunstâncias permitam assumir os poderes de emer

gência contra a Constituição, como fizeram Lincoln e outros presi
dentes dos Estados Unidos. No Brasil, porém, sem a tradição lega
lista, nem a ação dos poderes legislativo e judiciário daquele país, 
seria difícil evitar que tal atitude descambasse para a ditadura. 

Assim, se o problema da ordem é urgente, cabe o estado de sítio; 
se se trata de resolvê-lo a longo prazo, cabe a emenda à Constituição. 

Seja-me permitido insistir no que venho dizendo desde o ano 
passado: com esta Constituição, com este regime, o Brasil não encon
trará, de novo, a ordem jurídica. Só a instalação de um sistema 
adequado, de fundo parlamentarista, resolverá a situação, dentro dm 
ordem democrática". 5 

Não demorei em entregar tal colaboração ao Presidente, que a 
leu, anotou e discutiu com o ministro Cordeiro de Farias, os gene
rais Geisel e Golberi, e comigo. Concluiu-se que, no momento, cabia 
fazer-se u m esforço para o Congresso aprovar as emendas. Por esse 
tempo também Etelvino Lins, então presidente do Tribunal de Con
tas da União, esteve com o Presidente, que lhe falou das emendas 
propostas, e com as quais pensava restituir a tranqüilidade às For
ças Armadas. Etelvino Lins opinou que o melhor calmante seria a 
adoção da eleição indireta para a presidência da República. Era tam
bém a tendência de alguns colaboradores do Presidente, inclusive 
os generais Geisel, Golberi e Cordeiro de Farias. Contudo, sem o 
apoio do Presidente, temeroso de ser apontado como o beneficiário 
da medida, não se alcançaria uma decisão. Essa viria, depois, como 
torrente invencível. 

Aliás, não havendo podido escudar-se em proibições legais, para 
não praticar alguns atos que o constrangeram, o Presidente prelibara 
a extinção de poderes, que seriam agora restabelecidos pelo novo 
Ato Institucional. A propósito, o embaixador Gordon escreveu esta 
impressão: " 0 Presidente parecia estar antecipando com avidez e 
alívio o fim do seu poder de arbítrio, e o restabelecimento das normas 
constitucionais." 

Agora, a ordem jurídica, tal como a desejara, ameaçava fugir-lhe. 
Desses dias agitados ou incertos, conservo apontamentos do dia-a-

dia, que refletem a maneira por que se viam os fatos dentro de uma 
conjuntura conhecida apenas parcialmente, e nem sempre com 
exatidão. 

5 Afonso Arinos de Melo Franco. O documento entregue ao Presi
dente Castelo Branco tem a data de 15-10-1965. A ele estava anexo o do
cumento anterior, em três páginas datilografadas, s/d. 
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"10 de outubro de 1965. Pela manhã no Laranjeiras com Geisel? 
Golberi e Luís Carlos de Oliveira. Levo os projetos de lei e reforma 
da Constituição, que tomei em casa do dr. C. Medeiros Silva. Todos 
apreensivos. Ao voltar comigo para casa, Luís Carlos de Oliveira 
conta-me que Costa e Silva e E. (Eduardo) Gomes pediram a colabo
ração de Vicente Rao. Luís Carlos fora a S. Paulo na véspera e vol
tará na segunda para receber os papéis. É o Ato 2." 

"11 de outubro. Passo no Ministério da Justiça. Luís Carlos vol
ta de S. Paulo e traz o Ato 2. Rao acha que o Presidente tem 
poderes pelo Ato Institucional." 

"12 de outubro. Viagem a Brasília. Novo Ato 2, de Gama e Silva, 
é entregue ao Presidente por Golberi. Este comunica que Ribeiro 
(é o mesmo portador de Costa e Silva a Rao) procurou E. Gomes 
para que este e Costa e Silva falassem com o Presidente sobre o 
Ato 2." 

"13 de outubro. Concluo as Mensagens que o Presidente quer 
logo remeter. Rumores de inquietação no Rio. Castilho?" 

"1U de outubro. Cordeiro conta-me o episódio de Ribeiro e da 
resposta do brigadeiro para ganhar tempo. Conversa do Presidente 
com Milton Campos e comigo. Reforma Judiciária. Lê o telegrama 
em que Costa e Silva dá conta das declarações do cel. José Geraldo 
ao general Malan em Juiz de Fora. Jogada política do Magalhães. 
O Presidente ri muito e repete." 

"15 de outubro. Viagem ao Rio." 
"16 de outubro. O Presidente entrega-me dois papéis com comen

tários de A. Arinos sobre a situação.* Diz que amanhã convocará a 
mim, Geisel e Golberi para estudar o assunto. Golberi insiste por 
que escreva (eu) o Ato 2. Chega o gov. Lomanto. Recebo-o. Às 
18 horas vou ao Laranjeiras onde o Presidente recebe o general Kruel 
e o irmão general Riograndino. Recebe-me depois e diz-me que o 
general Kruel fora para dizer-lhe que não dera entrevista contra 
eleição indireta. Depois diz-me que já se identificam as forças de 
resistência no Exército. Como exemplo cita que o general Kruel ou
vira numa extensão telefônica a conversa de um major dele com o 
subchefe do cel. Chaves, e aquele dizia ao colega de S. Paulo: 'Vamos 
derrubar o Castelo. O Costa e Silva podia ser o remédio, mas já 
está ultrapassado'. Depois o Presidente fala dos ministros que devem 
sair —. Trabalho, Educação, Agricultura. Exame de nomes — Mem 
de Sá, Quartim Barbosa. Falo muito sobre Magalhães Pinto que 
julgo dever ser atraído. Irritação do Presidente em relação aos que 
dizem ser ele um Delegado da Revolução. Quer responder. Propo
nho discurso sobre o país." 

* Escritos por sugestão do Presidente Castelo. 
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"17 de outubro. Pela manhã o Presidente reúne os generais Cor
deiro, Geisel, Golberi e a mim. Discutem-se os 2 papéis de A. Arinos. 
O 1.° estabelece S hipóteses — aprovação das emendas; estado de 
sítio; estado de emergência que abre caminho para a ditadura. O 2.° 
é sobre os resultados eleitorais que julga levarem à eleição indireta 
e ao parlamentarismo. Discute-se muito. O Presidente assenta que 
tudo deve ser feito para a aprovação. Cordeiro acha que sem isso 
ele deve fazer algo, sob pena de ser ultrapassado. Todos concordam. 
Mostro que a luta é em 2 frentes, e que o sítio seria mais contra a 
interna. Aponto as dificuldades de um Ato 2, que pode ter a força 
e não ter a Nação. O Presidente concorda que pode ser a guerra 
civil. A concordância dos governadores C. L. [Carlos Lacerda] e 
M.P. [Magalhães Pinto]. Julgo que este pode ser atraído. No curso 
da conversa o Presidente admite que um Ato 2 seria para dissolver 
os partidos, empossar os eleitos, suspender o habeas-corpus, revigorar 
certos dispositivos do Ato Institucional." 

"18 de outubro. Chegada de Juraci Magalhães. Recebo-o e levo-o 
ao Laranjeiras." 

"19 de outubro. Pela manhã o Presidente reúne Geisel, Golberi, 
Juraci e a mim. (Cordeiro ausente em Brasília). Expõe a situação.' 
•aprovação das emendas; rejeição e acomodação do Governo; rejeição 
e algum Ato. Prefere não chamar Ato 2 e sim emergência. Acentua 
que fala nisso apenas como hipótese de estudo. Esforço para apro
vação. UDN — trincada. PSD — JK, perplexo, governista. Acha que 
o Brasil não deve ser dividido entre os que podem cassar e os que 
podem ser cassados. Diz que Costa e Silva prefere que seja feito 
um Ato, que não sabe bem o que seja (papel incerto). Juraci fala 
em seguida. Tática das emendas e estratégia da eleição indireta. No 
momento ou mais tarde. O Presidente recusa reeleição — motivos 
políticos, éticos e revolucionários. Presidente lembra que Ato poderia 
dissolver partidos, suspender habeas-corpus, dar posse. Reforma do 
Legislativo e Judiciário. Juraci propõe-se a ver M.P. em Belo Hori
zonte. Presidente prefere que seja chamado a Brasília. Admite que 
entre no Ministério uma vez de acordo com a política do Governo. 

"20 de outubro. Viagem a Brasília. Às 12 horas reunião com o 
Presidente, Geisel, Golberi e Cordeiro. Trata-se das Emendas e Cor
deiro é pessimista. O Presidente autoriza-me a rabiscar o Ato — não 
devemos ser surpreendidos nem precipitados. Às 18 horas nova reu
nião com aqueles e mais Juraci. Este dá conta conversas — Amaral 
e Capanema. — nada contra JK. UDN ainda sem rumo". 

"22 de outubro. Entrego ao dr. Carlos Medeiros os meus aponta
mentos sobre o que deveria conter o Ato 2. Discutimos longamente, 
acertando-se que me entregará amanhã a redação." 
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"23 de outubro. Recebo a redação prometida pelo dr. Carlos Me
deiros. Entrego-a ao Presidente, juntamente com um esboço de mani
festo à Nação, que deverá anteceder a promulgação do Ato. C. Medeiros 
opina por que seja feito em forma de emenda promulgada à Cons
tituição. À tarde reunimo-nos no Laranjeiras com o Presidente: os 
cinco (Geisel, Golberi, Cordeiro de Farias, Juraci, Luís Viana). 
Inicialmente acerta-se que haverá esforço para aprovação das emen
das pelo Congresso. O Presidente talvez fale à Nação na segunda* 
feira, quando todos deveremos ir a Brasília. Juraci terá um encontro 
com a cúpula do PSD para uma definição (o balanço feito nos dá por 
enquanto 173 votos). Juraci falará amanhã na TV. À noite fala-me 
Josué Montelo sobre o possível embarque de JK, a fim de aliviar a 
crise e permitir o voto do PSD. Tancredo Neves de acordo, diz." 

"24- de outubro. Pela manhã no Laranjeiras. Depois de conferen-
ciar com E. Gomes e Costa e Silva o Presidente diz-me que este lhe 
contara que, na última vez em que o procurou, Magalhães Pinto lhe 
dissera ser necessário assumir o Governo, pois 'Castelo não podia 
continuar''." 

"24. de outubro. Laranjeiras 18 horas, Adauto, Sarasate, eu e o 
Presidente. Adauto oferece reflexões sobre o Ato, e fala em cassações 
® afastamento de juizes." 

"25 de outubro. Avro para Brasília às 8 horas. A bordo reunião 
— todos e mais Adauto Cardoso. Discute-se o esboço do Ato orga
nizado pelo N. Gueiros e que representa uma súmula de Carlos Me
deiros, F. Campos, minha e de Gueiros. Adauto contra as cassações 
e contra qualquer Ato que atinja juizes. Discute-se durante toda a 
viagem. A reunião continua no Planalto às 11 horas. Acordam-se os 
pontos principais, ficando o restante para ser discutido com o Guei
ros, que foi chamado pelo Juraci. Às 17 horas reunimo-nos — Jura
ci, Geisel, Golberi, Cordeiro e eu. Às 17,30 chegam os Gueiros. 
Nehemias faz uma exposição. Depois discutem-se os itens do texto. 
Às 21 horas voltamos para organização do texto, o que se prolonga 
até às 2 horas. Conversa do Juraci com AUTO M. Andrade que se 
propõe a salvar as instituições. No avião diz o Presidente: 'Somente 
o Papa faz um Ato desses, e assim mesmo dizendo-se inspirado por 
Deus'. O Presidente faz questão de não ser reeleito. Hipótese de abrir 
mão da prorrogação para uma eleição imediata. Cordeiro acha que 
o afastamento do Presidente suscita o aparecimento de ambições. A 
impressão geral é que a saída do Presidente não ajuda o país, embora 
lhe dê grandeza. Juraci diz com clareza que o Presidente sobe moral
mente não admitindo continuar, mas o país nada lucra." 

"26 de outubro. O Presidente convoca-me com Geisel, Golberi e 
Juraci. Exame do Ato — omissões. Chegada dos ministros militares. 
Às 15 horas Presidente, ministros militares e Juraci. Acaba a reunião 
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às 7. Presidente diz-me tudo bem. Apenas E. Gomes contra a extin
ção dos partidos. Não há solução sobre a oportunidade do Ato — 
antes ou depois da votação. Presidente insiste em antecipar mandato. 
Parece concordar com a proposição de Adauto pela qual não seria 
reeleito e marcaria eleição até 3 de outubro. Cordeiro vai a E. Gomes 
e convence-o da extinção dos partidos sob condição não serem proibi
dos reorganizarem-se. À noite no Planalto Juraci diz que Ato não 
sai senão depois da recusa do Congresso. À 1,30 da madrugada Cor
deiro telefona-me dizendo que a votação será às U,30, mas não have
rá número. Já falou com o Presidente para o Ato sair pela manhã." 

Havia alguns dias, aliás, que o Presidente começara a preparar 
o espírito para a hipótese concretizada depois no Ato Institucional 
n.° 2 . No curso da crise ele chamara ao Laranjeiras o deputado Ca-
panema, que presidia a Comissão que opinaria sobre o projeto relativo 
aos que haviam perdido os direitos políticos. Conversaram cerca de 
duas horas. E Capanema dissuadira-o da possibilidade da aprovação 
das medidas governamentais na Câmara, onde a maioria, represen
tando o PSD e o P T B , desejava preservar o sr. Juscelino Kubitschek. 
As circunstâncias seriam assim mais fortes do que as tendências d© 
Presidente Castelo. 

Gradativamente, o Ato tornava-se inevitável, pois, apesar do tra
balho para a aprovação das proposições governamentais, nada indi
cava alcançar-se esse objetivo. As últimas sondagens acusavam ape
nas 174 sufrágios favoráveis, na Câmara, e dizia-se que o deputado 
Osvaldo Lima Filho, da oposição, se anunciara disposto a "pagai 
para ver". Incredulidade sempre custosa para o país. E, concomi-
tantemente, criara-se nítida consciência de que, salvo se fizesse algu^ 
ma coisa para contrabalançar a derrota, o Presidente poderia cair, 
caso não lograsse o voto do Congresso. Abria-se assim a perspectiva 
de que daí por diante, enfraquecido, ele se veria forçado a fazer 
concessões compulsoriamente, o que significaria a derrocada da Re
volução. Contudo, era claro que o Presidente não permitiria che
gar-se a essa situação. 

No dia 19 Juraci Magalhães assumira o Ministério da Justiça. Des
de Washington ele me escrevera preocupado com a desenvoltura dos 
adversários da Revolução, e nada lhe mudara esse receio. Talvez 
não se pudesse falar numa nova pedra que entrava no jogo, mas, 
certamente, por não haver participado das divergências • iniciais dos 
revolucionários, ele estava isento de cicatrizes. Era uma palavra cheia 
de vontade, de afirmação na ajuda ao Presidente. Juraci Magalhães 
tornava-se um dos pilares da política revolucionária, e a sua posse 
fora a oportunidade para Castelo não deixar dúvida de que, juntos , 
enfrentariam os obstáculos. "A Revolução — afirmou ao empossar o 

350 luís viarut filho 



novo ministro — tem o seu caminho, e se for barrado, ela o abrirei 
com as suas mãos inevitavelmente." 

Juraci não demorou em perceber que, malgrado a boa vontade d& 
alguns deputados do PSD, e as esperanças de Pedro Aleixo, que recla
mava mais tempo para uma decisão sobre a necessidade do novo AtOç, 
dificilmente se colheria a vitória no parlamento. E esta, se obtida^ 
seria tão difícil que não se repetiria em futuros e imprevisíveis 
embates. Chegava-se até a não saber o que seria melhor: se a vitória 
ou a derrota. Um órgão do Governo redigiu esta apreciação: 

"Importante é, pois, definir, quanto antes, o que será melhor para 
assegurar-se a continuidade e o fortalecimento do Governo da Re
volução e o clima indispensável à consecução dos objetivos nacionais: 
1) obter as medidas revigoradoras da ação revolucionária, através, 
do Congresso, a longo prazo, arriscando-se a enfrentar uma sucessão 
de crise, ou 2) fazer-se com que o conjunto dessas medidas neces
sárias seja estabelecido de uma só vez, através de ato do Executivo? 
de modo a criar o Governo, de forma definitiva, as condições para o> 
desempenho da sua missão?" 

E ainda perguntava: "Quantas crises poderá agüentar o Governo, 
de igual ou maior intensidade, sem que a Nação mergulhe no clima, 
da convulsão social?" 

Certo de caminhar para o inevitável, Costa e Silva também pe^ 
dirá a Gama e Silva, primeiro ministro da Justiça e da Educação' 
após o 31 de março, outra sugestão jurídica para a crise. Radical, ele 
enviara u m projeto de Ato Adicional, suspendendo o funcionamento 
do Congresso, das Assembléias Legislativas, das Câmaras Municipais,, 
e decretando a intervenção federal em todos os estados e territórios. 
Representava a implantação de uma ditadura. Castelo preferiu 
guardar o projeto, recebido de Costa e Silva, e do qual somente mais-
tarde, quando já inúti l , deu conhecimento a Juraci Magalhães. *" 
Realmente, ele continuava a repudiar a hipótese de novo Ato, e, 
na esperança de tê-lo como aliado, auscultou Prado Kelly. Este, 
entretanto, j á estava comprometido com o pensamento de Eduardo 
Gomes, a quem o Presidente diria peremptório: "Mas, eu não SOJA 
nem quero ser ditador." 

E m verdade, muitos não percebiam ser ele o anteparo a um recru»-
descimento da Revolução, que parecia chegar agora ao clímax, & 
por vários modos concorriam para levar lenha à fogueira. 0 próprio» 
presidente do Supremo Tribunal Federal, Ribeiro da Costa, a pro
pósito da emenda constitucional concernente ao aumento do numere* 
dos membros da alta corte, elaborada pelos juristas Orozimbo N o 
nato, Prado Kelly e Dario de Almeida Magalhães, com apoio d a 

6 O original do anteprojeto de autoria do embaixador Gama e Silve* 
pertence ao Dr. Nehemias Gueiros. 
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Ordem dos Advogados, fez declarações considerando-a "inconveniente 
e inút i l" , e acrescentando j á ser "tempo dos militares se compene
t rarem de que, nos regimes democráticos, não lhes cabe o papel de 
•mentores da Nação." 

A imprudência gerou desagradável incidente, pois, ao se encerra
rem as manobras do I I Exército, em Itapeva, Costa e Silva, que 
recebera aquelas declarações como "insólita agressão infligida pelo 
Supremo Tribunal Federal aos militares", resolveu responder a Ri
beiro da Costa. 

"Se o Presidente está fraco entre os políticos — dissera — está 
muito forte entre os militares." E , sob os aplausos de oficiais que 
o apoiavam e estimulavam aos gritos de "manda brasa!", Costa e 
Silva censurou o magistrado. Entre os generais presentes, o mal-estar 
foi visível. E o ministro percebendo haver avançado nas asas do entu
siasmo, concluiu pedindo desculpas ao Presidente, caso tivesse extra
vasado no arroubo oratório. Castelo, constrangido, fez pequeno dis
curso, no qual deixou entrever o desagrado irremediável. Contudo, 
o incidente não morreu aí. Pouco depois Ribeiro da Costa surpreen
deu, devolvendo o convite do Presidente para o banquete aos 
soberanos belgas. 

Itapeva não contribuíra para tranqüilizar. E , quando retornamos 
a Brasília, no dia 25 , não havia esperanças da aprovação do Con
gresso, e o Presidente compreendeu estar compelido a promulgar o 
novo Ato Institucional. Discutia-se, porém, se a promulgação devia 
ocorrer depois da derrota na Câmara, ou antecedê-la, uma vez que 
dela estivéssemos certos. Juraci opinou por que se aguardasse a vota
ção, o que se me afigurava ter a inconveniência de dar ao Ato o 
caráter de réplica ou desafio ao Congresso. 

A dúvida, no entanto, não alterou o ritmo do trabalho, a cargo de 
Nehemias Gueiros, cuja colaboração Juraci Magalhães solicitara de 
Estocolmo, onde espairecia, mal recebera o convite para o ministério. 
Gueiros era antes de tudo u m causídico, e o Direito, para ele, um 
instrumento de trabalho. Também Gueiros Leite, chefe de Gabinete 
do ministro da Justiça, viera para Brasília. E todos se instalaram 
no Planalto para a redação final do Ato, trazido do Rio, onde o 
haviam submetido a Francisco Campos, que o achara muito fraco: 
44Com isso a Revolução não se agüenta", dissera. Inicialmente, o 
Presidente quis limitar o seu mandato a 31 de janeiro de 1966, 
suprimindo o período da prorrogação. Vencido — tantos foram os 
inconvenientes apontados — não abriu mão de se tornar inelegível, 
apesar das ponderações e apelos de alguns ministros, à frente dos 
•quais Eduardo Gomes, para quem o dispositivo despertava pernicio-
rsas ambições. Do Rio, Bulhões e Campos também tentaram mostrar 
«os reflexos sobre a vida financeira. Tudo inúti l — nesse ponto jx 
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Presidente, com a irreprimível tendência para a grandeza e a in tu i 
ção da História de que era inseparável, não admitiu qualquer argu
mentação. 

Os pontos principais do Ato eram a eleição do Presidente pela 
maioria absoluta do Congresso; a decretação do estado de sítio, pelo 
Presidente, para "prevenir ou reprimir a subversão da ordem inter
n a " ; a suspensão das garantias de vitaliciedade, inamovibilidade e 
estabilidade; a extinção dos partidos políticos; a possibilidade de o 
Presidente decretar o recesso do Congresso, das Assembléias Legisla
tivas e das Câmaras de Vereadores; a suspensão dos direitos políticos 
pelo prazo de dez anos e a cassação de mandatos legislativos, acar
retando a suspensão dos direitos políticos importantes restrições. G» 
Ato vigeria até 15 de março de 1967. 

O Presidente, que nisso t inha o apoio de Pedro Aleixo, resistiria* 
até o último momento. Custava-lhe assinar o Ato, que representava 
violência à sua formação e sentimentos. Era o irremediável. Milton;» 
Campos, tão apegado à ordem jurídica, reconheceria, numa entre
vista à Visão, no mês seguinte, que, remetidas as proposições ao Con
gresso, o Presidente "não teria condições de se manter no poder,, 
caso o resultado lhe fosse adverso." Provavelmente, ambos, Con
gresso e Presidente, cairiam soterrados pelos radicais. 

Aliás, por curiosa contradição, os fatos haviam-se encaminhado 
de tal modo, que, na realidade, o dilema não era o de manter ou 
quebrar a legalidade, mas permitir ou não que o país ficasse irre
mediavelmente entre uma ditadura de direita, de tipo fascista, e a 
volta dos elementos depostos em 1964. Contudo, por algum tempo,, 
a impressão do país em face do novo Ato era a de entrar-se n u m a 
ditadura. Para Gueiros a necessidade do Ato demonstrava que o 
período de seis meses de poderes excepcionais estabelecido pelo Ato lü 
não havia sido suficiente. "Havia, ainda, muito o que construir — 
disse a um jornalista — , o que ordenar e preordenar, com os pode
res revolucionários, sem as peias e as limitações da legalidade formal, 
e a Revolução, entretanto, declarou encerrado o episódio que ela 
pretendia representar, quando, mais do que o episódio, ela era, e 
ainda é, uma força permanente: a necessidade de manter e preservar 
a disciplina e a hierarquia nas Forças Armadas, destroçadas no r e 
gime anterior, assim como de erradicar a corrução e a subversão,) 
instaladas em quase todas as faixas das atividades públicas e privadas^. 
Responde, pois, sem tergiversar. O Ato Institucional n.° 2 repre
senta sem dúvida uma demonstração de que não foi possível conci
liar, em tão curto espaço de tempo, a Revolução e a legalidade for
mal. Podia uma revolução realizar os seus objetivos apenas em seis 
meses?" Afinal era o malogro do imenso esforço de Castelo para . 
unir aquelas duas pontas do dilema político: A Revolução e a or-
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<âem legal. Na prática, eram inconciliáveis. E nasceria uma nova 
revolução do ventre da Revolução. 

Somente quando Cordeiro, instalado na Câmara para articular as 
forças parlamentares, avisou a Castelo, na madrugada de 27, ser 
inexeqüível a votação, ele se sentiu vencido: "Vou ficar em vigília 
cívica", respondera-lhe. Era a noite no Horto das Oliveiras. Aliás, 
pouco antes, j á Armando Falcão, da liderança do PSD, dera notícias 
desanimadoras. Às 6,30 Castelo telefonou para Juraci , perguntan-
do-lhe se podia ir ao Planalto: "Passei uma noite de vigília cívica. 
Concluí que o meu dever é assinar o Ato, sob a condição da minha 
inelegibilidade.'" Juraci redargüiu ser contrário a essa cláusula. Mas, 
o Presidente insistiu: "É, mas eu só posso assinar um Ato, se mostrar 
à opinião pública que não me beneficia." A História proporciona
va-lhe altura para ter a perspectiva que, para o comum dos homens, 

-somente o Tempo dá aos fatos políticos. 

INo Governo, além dos contrários à expressa referência à inelegi-
ffi)ilidade do Presidente, havia os convictos de ser a reeleição benéfica 
ipara o país, por permitir a conclusão de uma obra administrativa 
«evidentemente inacabada. Contudo, vencido na tentativa de incluir 
no novo Ato um dispositivo, antecipando para 31 de janeiro de 1966 
o término do mandato presidencial, Castelo seria irredutível no pro
pósito de entregar a presidência em 15 de março de 1967. Era a 
saota de grandeza que costumava pôr nas suas decisões. Eugênio 
C-udin, embora partidário da reeleição, reconheceria que esta pode
ria afetar a estatura moral do Presidente, a quem tinha como patri
mônio da nação. E Gudin lembrou u m escritor francês para quem 
^ u m a grande Nação repousa, antes de tudo, sobre as almas nobres 
«de seus filhos." 

Sobre o dia 27 de outubro conservo estas notas: "Às 8 horas o 
Presidente chama-me. Chego às 8,30. Reunião com o Presidente, 
Costa e Silva, Bosísio, Brigadeiro, Geisel. São os últimos retoques 
do Ato. Costa e Silva diz-se contra o artigo do Supremo, mas cede 
ante a argumentação do Presidente. Depois o Presidente fala da pró-
ipria inelegibilidade, que Costa e Silva diz já ter visto. E pergunta 
tçomo será a situação dos ministros. Juraci, por exemplo. Presidente 
<diz que não deve haver inelegibilidades. Lembro a situação dos cas
cados. Brigadeiro diz que depois de falar com Krieger (omite Cor-
(deiro) aceitou a extinção dos partidos. Presidente marca 10,30 para 
ãeitura. Geisel acha cedo. 11 horas. Providências — convites a auto-
cidades. Juraci procura Auro [Moura Andrade] e Ribeiro da Costa. 
Âs 11 horas vou buscar o Presidente. Tudo pronto. Presidente lê 
•com veemência e depois passa-me para a leitura do texto." 

O Planalto enchera-se de ministros, deputados, senadores, milita
res, políticos e funcionários, para assistirem à leitura do Ato Institu
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cional. Era uma revolução dentro da Revolução. Inicialmente, sen
tado à cabeceira da grande mesa do salão do Ministério, o Presidente 
leu breve alocução, cuja redação concluíra momentos antes. Fê-lo 
com transparente emoção. 

"A Revolução brasileira — dizia o documento —, como qualquer 
movimento nacional, está sujeita a contingências, até mesmo a cír-
cunstâncias várias. 

Cabe ao Governo, que dela também emanou, garantir a conquista 
de seus objetivos, sobretudo por serem, estes coincidentes com os da 
Nação. Um ato revolucionário, que objetive tal garantia, por ser 
imanente é legítimo. 

As contingências têm sido apreciadas e, umas e outras que tenham, 
o sentido de revanchismo, reacionarismo e de contra-revolução, devem 
ser afastadas. Sobreleva em nossa ação a finalidade de empreender o 
movimento de 31 de março, a consolidação da ordem política, finan
ceira e econômica. E leio para a Nação brasileira os fundamentos 
da decisão revolucionária que hoje firmamos." 

Houve aplausos, e, em seguida, o Presidente fez-me ler o preâm
bulo e o texto do Ato. O Ato era longo, a sala torrava, e corri à solta 
ma leitura, irradiada para todo o país. Abria-se u m a nova página 
da História do Brasil. E todos a aceitavam como u m fato consumado. 
Aliomar Baleeiro, tendo ido nesse dia ao palácio do Congresso, fez 
este depoimento: "Paradoxalmente, encontrei a Câmara calma ;i 
tarde, como se nada grave e dramático houvesse ocorrido."" Entre
tanto, conforme escreveu algum tempo mais tarde Carlos Castelo 
Branco, o Presidente aí "deverá ter tido o seu instante hamletiano 
no Poder, quando se viu compelido a assinar o Ato Institucional 
n.° 2. Se não o fizesse, ele provavelmente teria sido derrubado. Que 
teria sido melhor para o país, sua queda en beauté, ou a sua sobre
vivência nos moldes em que se deu com o sacrifício de uma ordem 
jurídica já abalada e contestada?" Ser ou não ser? 

Dois dias depois o Presidente viajou para o Rio, onde centenas 
e centenas de oficiais de todas as Armas o aguardavam para o sau
dar. Era o testemunho do contentamento e da confiança com que 
recebiam a reabertura do processo revolucionário. Do aeroporto ru
mou-se para o Laranjeiras, e lá estavam Magalhães Pinto e Juraci 
Magalhães. Quando os encontrei, o dia já a morrer, eles estendiam 
a vista pelas altas árvores do Parque Guinle. Magalhães pousou os 
olhos sobre os flamboyants que começavam a abrir a luxuriante flo
ração vermelha, e disse, interrompendo breve silêncio: " E m Minas 
os ipês florescem em setembro." 
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CAPITULO XVI 

A REFORMA DO MINISTÉRIO 

OUTUBRO ABALARA O PAÍS com © 

itovo Ato Institucional. Novembro se fazia notado pela desilusão que 
a q v d e trouxera aos que o provocaram, sem lhes preverem as con
seqüências. Também os inimigos de Richelieu se viram logrados, 
quando lhes sobreveio a journée des dupes. Breve observação reve
lava que os mais inquietos da " l inha du ra" haviam sido punidos 
ou dispersos por Costa e Silva. Osnelli Martinelli partira para o 
Colégio Militar de Salvador; Gérson P ina fora reformado; Rui Cas
tro tivera unia prisão disciplinar; Hélio Lemos vira-se transferido 
para Bagé; e Francisco Boaventura, oficial brilhante, que servira na 
Casa Militar da Presidência no início do Governo, deveria seguir 
para Mato Grosso, após cumprir uma pena. Também a oposição sen
tia-se intranqüila com o renascimento dos poderes revolucionários,, 
E Juscelino, vindo tão intempestivamente, mostrava-se ansioso para 
retornar, tendo o médico Aloísio Sales me procurado por desejar 
levá-lo para a Clínica Mayo, nos Estados Unidos, pois considerava-o 
atir.gido pela quarta crise circulatória. O Presidente, relutante, por 
ignorar o que faria realmente Juscelino no exterior, acabou convindo 
na viagem. Lacerda também renunciara à candidatura à presidência, 
e a Líder, que congregava tantos exaltados, fora fechada pacifica
mente. De São Paulo, pelo general Agostinho Cortes, sabia-se que 
o general Kruel não gostara do Ato, que, afinal, voltava-se contra 
os que o haviam ocasionado. 

Para o Presidente, o episódio significava o malogro do paciente 
esforço para colocar o país nos trilhos da democracia. Retornava-se 
à estaca zero. E muitos pareciam inseguros ou insatisfeitos. O em
baixador Gordon retornou de Washington após os acontecimentos. 
Demasiadamente sensível às aberrações jurídicas, preocupado com a 
forma, talvez mais do que com a substância, foi logo convocado pelo 
Presidente, e assim narra o encontro: 
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"Castelo Branco estava inteiramente ciente da reação tempestuosa 
da imprensa estrangeira ao 1° e ao 2° Ato, e preocupado com o 
impacto negativo nas relações exteriores em geral e em particular 
nas relações com os Estados Unidos. Por isso ele me pediu que o 
visitasse na manhã calma do feriado de 2 de novembro, dia de fina-
dos. Nossa conversa durou duas horas, a mais longa das nossas entre
vistas. Castelo fez um resumo dos acontecimentos-chave das quatro 
semanas anteriores, incluindo a recusa do Congresso em aceitar a 
reforma proposta sobre as relações do Governo Federal com os estados. 
'Eles confundiram o seu próprio desejo de uma normalidade consti
tucional com a disposição de retornar politicamente ao status quo ante 
1964" Ele me pediu o meu sincero comentário, e eu o fiz integral
mente. Entre outros pontos salientei a minha preocupação quanto 
a se poder transformar a situação inteiramente em ditadura militar. 
O Presidente sentiu que eu estava demasiadamente pessimista, pois 
o Brasil evitaria tanto uma ditadura do tradicional tipo latino-ame
ricano quanto do tipo nasserista, e, portanto, uma nova base política 
podia e seria construída para apoiar as metas da revolução. 

Três semanas mais tarde, quando o Secretário de Estado Dean Rusk 
o visitou no Rio, o Presidente fugiu dos seus hábitos referindo-se 
ao meu temor de uma ditadura militar e para reassegurar sua con
fiança na restauração da normalidade constitucional, em 1966. Não 
obstante, estava claro que a crise de outubro havia sido um grande 
choque para ele; e que o general Costa e Silva estava praticamente,, 
e em todos os sentidos, seguro da sucessão, não tendo mais Castelo 
o total domínio da situação." 

Realmente, o Presidente considerava Gordon pessimista, embora 
louvasse o teor da conversa. E quando este lhe perguntou o que 
achava das suas impressões, o Presidente, conforme me referiu na 
ocasião, não demorou na resposta: "São pessimistas, e o senhor pre
fere dá-las nesse tom ao seu governo, para não ser surpreendido." 

Em fevereiro de 1966, indicado Secretário Assistente para Assun
tos Interamericanos, Lincoln Gordon depôs perante o Senado nor
te-americano: " 0 presente regime (brasileiro) é freqüentemente 
caracterizado na imprensa como uma ditadura militar. Discordo dessa 
caracterização. É u m regime excepcional, ou um regime com pode-
res excepcionais. Manteve completa liberdade de imprensa. A im
prensa oposicionista é no mínimo tão vigorosa, algumas vezes vio
lenta, quanto a imprensa oposicionista de qualquer país do mundo, 
que eu conheça. Manteve o Congresso em funcionamento, embora 
com certas limitações nos seus poderes. Em outubro último presidiu 
eleições livres em 11 dos 22 Estados. Assumiu em outubro último 
alguns poderes excepcionais adicionalmente. Mas, até esse ponto, pelo 
menos, o principal objetivo para o qual esses poderes foram tomados 
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consistiu em assegurar a posse pacífica dos Governadores que haviam 
sido eleitos em outubro, dois dos quais são considerados como opo
sitores do Governo Federal. Isso se me afigura como uma muito 
antidictatorial maneira de agir." Sinal de que se rendera à evidên
cia dos fatos. Houve até quem dissesse que, pelo pouco uso dos 
poderes concedidos pelo novo Ato Institucional, Castelo fizera dele 
apenas uma "arma de dissuasão". 

No dia imediato ao Ato, Castelo cuidou de convidar os novos mi
nistros do Supremo Tribunal Federal, agora com 16 membros. Uma 
primeira lista incluiu os nomes de Milton Campos, Prado Kelly, 
Osvaldo Trigueiros, Adauto Cardoso, Aliomar Baleeiro, Adalício No
gueira e Carlos Medeiros. Este encontrava-se em Juiz de Fora e 
tornou-se difícil encontrá-lo, para obter a resposta, que foi favorá
vel. Adauto preferia, porém, disputar as próximas eleições na Gua
nabara. E Milton Campos, também lembrado, não se sentia à vontade 
para aceitar a nova função depois do ministério, e alegou impossi
bilidade de morar em Brasília. No dia 29 transmiti o convite a Ba
leeiro e a Adalício, e a relação ficou completa com Prado Kelly, 
por quem sabia-se interessado o brigadeiro Eduardo Gomes, Carlos 
Medeiros, que há muito colaborava na legislação revolucionária, e 
Osvaldo Trigueiros, cujos trabalhos, como Procurador-Geral da Re
pública, o haviam colocado em primeiro plano. Para o Tribunal de 
Recursos, também ampliado, o Presidente nomeou Esdras Gueiros, 
Colombo de Sousa e José Rabelo. 

O extraordinário do acontecimento não afastava assim o Presidente 
da rotina. Entretanto, tudo fora surpreendente e contraditório. Tris-
tão de Ataíde faria esta apreciação sobre o mau humor com que os 
extremados haviam recebido os indesejádos resultados: "Isso, natu
ralmente, provocou o recrudescimento da ira dos extremistas da di
reita e dos neofascistas, assim que perceberam ter o Ato 2 u m ende
reço diverso do que desejavam, que era a anulação do resultado das 
eleições de 3 de outubro. Esse resultado fora o primeiro passo para 
a redemocratização do regime, de modo que não podia ser bem rece
bido pelos direitistas autoritários." Realmente fora u m jogo de ganha 
e perde, que se estendeu até a posse dos eleitos, frustradas as tenta
tivas de perturbação por parte dos ortodoxos, e assim resumidas por 
Tristão de Ataíde: "Esboçou-se, então, uma terceira revolução ou 
antes uma terceira fase da Revolução de 64, mas a rapidez com 
que agiu o Governo impediu ou pelo menos adiou o êxito do novo 
golpe. E a famosa e tão discutida posse dos eleitos, ou pelo menos 
do mais contestado, o novo governador da Guanabara, se fez de modo 
manso e pacífico, confirmando a experiência de que conspirações 
anunciadas são conspirações malogradas." A verdade é que, para sal
var o barco, fora necessário uma guinada de muitos graus. 
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Castelo não choraria sobre as ruínas de Cartago: imediatamente, 
tratou de fazer do novo Ato um instrumento a serviço dos seus obje
tivos, chamando-o "documento de extraordinária importância para a 
iTiormalização da democracia brasileira." O que era exato, uma vez 
que ele voltava a ser o centro de equilíbrio do Poder. Milton Campos 
diria pouco depois: " 0 que justifica esperanças ainda existentes em 
aneio às dificuldades do momento, é o sentimento de confiança que 
merece o Presidente Castelo Branco, pelo seu critério, equilíbrio e 
paciência." Aliás, o Presidente sabia chegada a hora de retomar as 
rédeas, que haviam estado a pique de fugir-lhe das mãos. E, decor
rido menos de mês após o Ato, falando em Alagoinhas, no interior 
da Bahia, lançou esta frase de desafio aos que pareciam dispostos a 
tomar o Governo: "Há quem anuncie a insurreição. Preferimos en
frentá-la do que contorná-la. Não reconhecemos nenhuma força au
tônoma nos meios militares do país. Se existe, que procure medir 
suas dimensões e passe da conspirata dilataria para a ação aberta." 
Era como se dissesse: cresça e apareça. E ele o fizera com veemência, 
reptando os encobertos adversários. Francisco Boa ventura levantou a 
Juva. E no Jornal do Brasil, em "carta aberta" que assinou "pela 
linha dura" , respondeu ao Presidente. Era uma carta irreverente, na 
qual repisava o tema da posse aos eleitos contra a Revolução, e, 
certamente, refletia o pensamento dos ortodoxos, ante aquela refe
rência de Castelo. 

Dizia Boaventura a certa altura: "Sr. Presidente, vislumbra-se no 
citado trecho do discurso de Alagoinhas que V. Exa. tem conheci
mento da inquietação no meio militar. A inquietação existe, é cres
cente e tem causa justa. Os revolucionários sinceros, com os olhos 
voltados para milhões de brasileiros, não privilegiados, que ainda 
sofrem as conseqüências dos desmandos dos governos passados, não 
compreendem a posição intransigente assumida por V. Exa. ao defen
der a posse na direção de vários estados, de legítimos continuadores 
da obra de corrução e subversão no país." Depois, a incoerência aflo
rava: "Concordam eles que o acatamento ao princípio de "posse aos 
eleitos", inerente ao regime democrático, deve ser aspiração de todo 
cidadão bem formado, mas reconhecem, também, que a coragem 
moral de denegá-lo, quando a Segurança Nacional assim o exige, é 
dever e não opção." 1 Como poderia o Presidente, depois do Ato 2, 
negar posse aos eleitos em nome da Segurança Nacional, em nada 
ameaçada? 

Na ocasião, Boaventura não foi o único a querer interpretar os 
sentimentos dos radicais. Andrade Serpa, adido militar em Paris, anti
go revolucionário, que estivera no Brasil em outubro, quando falara 

1 In Jornal do Brasil, 28-11-1965. 
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com o Presidente juntamente com Meira Matos, também a ele se 
dirigiu, dizendo-lhe das inquietações e aspirações dos ortodoxos. E ra 
o que chamava "as minhas ilusões", antepondo-as ao realismo d e 
Juraci Magalhães. Em resumo, numa linguagem cheia de confiança 
no Presidente, ele, inicialmente, pleiteava aplicar-se "o Ato aos três. 
ministros do Supremo e aos deputados revanchistas." E m seguida, 
tratava da organização política, que desejava feita "para durar num. 
prazo longo, democraticamente e realizando o Bem Comum." E 
apontava o caminho que a devia seguir: "Esse caminho — dizia — 
é o da organização do Poder das bases para cima, e nunca através 
dessas cúpulas oligarquicas dos velhos serviçais e áulicos da ditadura, 
getuliana, que jamais abandonaram o uso e o abuso do Poder." E 
comentava: "Essa elite política que aí está já deu o que podia daiv 
havendo chegado a hora da tranqüila e imerecida disponibilidade. 
Os pseudotrabalhistas usaram durante 35 anos a máquina do Estado 
e conduziram o país ao caos da subversão pelos caminhos anestesia-
dores da corrução. E os udenistas, onde se encontram os melhores 
homens públicos do Brasil, mostraram-se sempre incapazes de gover
nar (com as honrosas exceções dos governadores Lacerda e Maga
lhães) seja pela inexperiência, seja pelas permanentes tricas jurídicas-
em que vivem embaralhados." 2 

Serpa não era uma andorinha só: falava por numerosos camaradas 
cheios de idealismo, e para os quais a força parecia o meio mais. 
fácil e mais seguro de fazer as coisas. Contudo, uma das suas preo
cupações era preservar as posições de Lacerda e Magalhães, e ele 
ponderou ao Presidente que "apesar de todas as mágoas que o senhor 
guardava dos governadores de Minas e Guanabara em conseqüência 
da conduta desastrada dos mesmos durante estes 19 meses, era neces
sário preservar para a Revolução a parte do eleitorado que havia 
votado em seus candidatos." 

Nesse ponto era perfeita a concordância com o pensamento de 
Castelo, também preocupado em manter as forças eleitorais da Revo
lução. Em Minas, aliás, várias gestões haviam sido realizadas com 
esse objetivo, inclusive junto a Israel Pinheiro, para evitar que este, 
nos velhos moldes, tentasse uma política de "terra arrasada" em 
relação aos adversários. Chegaram a ser remetidas ao Presidente, por 
elementos da UDN, algumas sugestões, entre as quais se incluía a 
nomeação de dois ministros da UDN, "que tenham conduta nitida
mente part idária", e aos quais caberia orientar tudo quanto o Gover
no Federal houvesse que fazer em Minas (nomeações, planos de 
obras, empréstimos, convênios, e t c ) . O governador nomearia certo 
número de secretários do Estado, bem como diretores de autarquias 

2 Carta do Cel. Andrade Serpa, de Paris, 24-11-1965.. 
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e sociedades de economia mista, por indicação do Presidente, e que 
seriam escolhidos entre os udenistas. E, após numerosas sugestões 
com idêntica orientação, o documento dizia que "se esses freios não 
forem postos, a posse de Israel Pinheiro redundará em u m tremendo 
impacto contra a Revolução e inclusive obstará sua marcha ." Afinal, 
o caminho seria mais curto: Israel Pinheiro passaria "com armas 
e bagagens" para a Revolução, integrando o futuro partido do 
Governo. 

Desde o primeiro momento, após o Ato 2, Castelo quisera recons
truir algo sólido sobre as ruínas dos partidos extintos. Seria a agre
miação revolucionária, base política para as reformas, nas quais per
manecia vivamente empenhado. Afinal, elas eram o objetivo, e a 
política meio de consegui-las. 

Para Castelo, o passo inicial foi a modificação do Ministério, ao 
qua l pretendia dar alguma tonalidade política. Juraci pleiteou logo 
a nomeação de Armando Falcão. 

Já no dia 30, após as primeiras conversações, chegara-se a u m es
boço considerado razoável. Era o seguinte: Trabalho, Nei Braga; 
Agricultura, PSD; Indústria e Comércio, Reis Magalhães; Educa
ção, Monteiro de Castro; Exterior, Mem de Sá. Nesse dia, à tarde, 
Juraci Magalhães veio ao Laranjeiras com Magalhães Pinto e Ademar 
de Barros. 

Adiar, em política, significa freqüentemente mudar . E para © 
Presidente, normalmente vagaroso nas conclusões, era constrangedor 
exonerar ministros aos quais se sentia afetivamente ligado, e contia 
os quais não existia qualquer motivo administrativo ou pessoal. Em
baraçava-o saber como proceder. Sugeri-lhe a clássica demissão cole
tiva do Ministério. E ele me autorizou a falar com Juraci sobre o 
assunto. A este pareceu mais simples aventurar-se a demissão n u ma 
reunião do Ministério, quando tomaria a iniciativa. Por fim Castelo 
preferiu tratar de cada caso isoladamente, e informou a Flávio Suplici 
de que chegara à conclusão de dever "passo a passo, mas agindo desde 
j á , reorganizar parte do Ministério." Tratava-se, dizia, "de conservar a 
eficiência e, ao mesmo tempo, atender a uma necessária e inadiável 
arregimentação política." Suplici, em 4 de novembro, colocou o cargo 
à disposição do Presidente. 

A dilação fora suficiente para alterar as coisas. Realmente, desde 
o dia 31 , quando o Presidente se reuniu com alguns colaboradores 
imediatos, já novo nome surgira em Minas. Do fato conservei esta 
nota: "31 de outubro. O Presidente diz que precisamos do Congresso 
para duas coisas: evitar a ditadura e eleger o novo presidente. Presi 
dente narra a conversa tida na véspera com Bilac e Aleixo. Este, 
muito ressabiado com o Ato, dissera que dentre os amigos de Maga
lhães Pinto o mais indicado para ministro era Aureliano Chaves. O 
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Presidente parece entusiasmado com as informações." Havia, porém» 
que aguardar a decisão de Magalhães Pinto, que Juraci convidara 
autorizado pelo Presidente. E três dias depois, no avião em que via
jávamos para o Rio, o Presidente revelou a resposta de Magalhães, 
recusando o ministério. 

A resposta não encerrava o assunto. Até porque Bilac, também 
cogitado para o Ministério da Educação, julgava, politicamente, mais 
acertada a nomeação de Roberto Resende, o candidato derrotado de 
Magalhães. O Presidente embaraçava-se no dédalo mineiro. E não 
foi sem surpresa que, ao telefonar para Magalhães, este lhe externou 
as preferências por Aureliano Chaves, professor universitário, alta
mente conceituado. Nas agitações estudantis que haviam perturbado 
Belo Horizonte após a Revolução, ele se distinguira pelo equilíbrio 
com que apaziguara os ânimos. Diziam-no pouco interessado pela 
vida política. Talvez por isso a substituição de Suplici arrastou-se 
mais do que seria de esperar, aventando-se vários nomes. Sarasate, 
tido como candidato em potencial, informou-me não aspirar ao minis
tério por u m prazo de apenas seis ou sete meses. Na ocasião, falou-me 
sobre Bilac Pinto. Contudo, ao aventar-lhe o Presidente a possibili
dade de Pedro Aleixo, Sarasate, além de ter como improvável que 
aceitasse, considerou-o sem ardor revolucionário, preferindo a indi
cação de u m técnico, como o prof. Moniz de Aragão. 

E m janeiro, o Presidente decidiu-se por Aleixo, que se empossou 
no dia dez desse mês. Não era " u m prêmio", disse-lhe Castelo, pelos 
relevantes serviços à Revolução. Contudo, é possível que, após perío
do tão conturbado na vida estudantil, o Presidente desejasse alguém 
cujo passado liberal, democrático e capacidade dialética criassem 
adequadas condições para retomar-se o diálogo interrompido com 
os estudantes. Além disso, seria a maneira de demonstrar a Aleixo 
que nenhuma nuvem surgira da sua oposição ao Ato-2. Realmente, 
ao assumir o ministério para "dar aplicação plena às novas leis espe
cíficas" ( tão cheias de atritos com os universitários), o Presidente 
instou com Aleixo para manter íntimo contato com os estudantes, 
mostrando-lhes que o Governo não era uma ditadura, mas estava 
disposto a mudar critérios anteriores. Essa recomendação levaria 
Aleixo a longos debates com os estudantes em São Paulo, Paraná 
e Rio Grande do Sul. Era , principalmente, o desejo, por parte do 
Presidente, de apagar aquela explorada imagem do "terror cul tural" , 
que tanto o contrariava. 

"Passo a passo" o ministério modificou-se. 0 primeiro exonerado 
foi Hugo Leme, um desses técnicos de eficiência tranqüila e sem 
alarde, ao qual o Presidente escreveu, em 12 de novembro: "Devo 
iniciar, e sem perda de tempo, uma nova fase política de meu Go
verno. Peço a sua compreensão para o lance político administrativo"*, 
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E em 22 de novembro Nei Braga assumiu, a Agricultura. Nei Braga 
sempre tivera fácil acesso ao Presidente e à Presidência, e renunciara 
ao governo do Paraná para iniciar essa nova etapa de uma carreira 
nobilitada por brilhante êxito administrativo e político. Depois de 
presidir a um surto de progresso no Paraná, que lhe reconhecia os> 
méritos de administrador, alcançara expressiva vitória política, ele
gendo sucessor Paulo Pimentel, seu ex-secretário da Agricultura, que 
enfrentara forte adversário, o ex-governador Munhoz da Rocha, apoia
do que fora por uma coligação de partidos. Nei trazia para o minis
tério a aura do triunfo. 

Politicamente, a nomeação do deputado Peracchi Barcelos para 
a pasta do Trabalho demonstrou que o Presidente se dispunha a 
arregimentar novas forças. Vinculado ao PSD gaúcho, antigo coman
dante da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, tradicional organi
zação militar, Peracchi apresentava um passado de lutas contra Gou
lart e Brizola. Brigara na trincheira do inimigo. Forte, enérgico^ 
espessa cabeleira grisalha, aproximava-se dos sessenta anos com rara 
expressão de vigor: vendo-o, ninguém duvidaria ser talhado para en
frentar intempéries. Parecia orgulhar-se do antigo posto de coronel da 
Brigada Militar. E ao tomar o lugar de Sussekind, jurista que pre
ferira abrigar-se sob a toga de ministro do Tribunal Superior da 
Trabalho, era evidente que o Presidente desejava confiar-lhe posição» 
de vanguarda nos difíceis campos do Rio Grande do Sul. Na realidade 
ele era antes de tudo apegado à vida e às lutas da antiga e gloriosa 
Província de São Pedro. 

Houve mais duas indicações políticas para o Ministério. Daniel 
Faraco, que pretendia desincompatibilizar-se para concorrer nova
mente à Câmara Federal, resolveu antecipar sua exoneração. Com 
isso surpreendera o Presidente, que o estimava e considerava " u m 
dos melhores homens públicos do Brasil." Castelo convocou entãa 
Paulo Egídio, que concorrera à prefeitura de S. Paulo como candi
dato dos revolucionários, alcançando inesperada votação. Engenheiro^ 
Paulo Egídio fora ativo e prestigioso líder estudantil em S. Paulo, 
havendo enfrentado corajosamente as temidas correntes esquerdistas. 
E, principalmente depois que o governador Ademar de Barros dera 
sinais de divergências com o Governo Federal, a escolha ganhara 
especial significado: Paulo Egídio seria uma ponta de lança dentro 
da política de S. Paulo. 

A outra nomeação foi a do senador Mem de Sá para a Justiça» 
Desde o momento em que o chamara de Washington, Castelo pen
sara em Juraci Magalhães para o Exterior. O tempo não o fizer» 
abandonar a idéia. Considerara-o um embaixador invulgar, que fe
cundara a diplomacia com novas idéias e práticas, e agora queria 
entregar-lhe o I tamarati . A escolha de Mem de Sá para a Justiça 
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foi inesperada. No Senado, ele prestara grandes e desinteressados 
serviços, principalmente defendendo a política econômica e finan
ceira do Governo, com a qual se sentia plenamente identificado. 
Representava ela o que ele sustentara tenazmente, combatendo a orien
tação de Juscelino e de Goulart. Depois, o Presidente admitira con
fiar-lhe a pasta do Exterior. Ele próprio, que imensamente admirava 
a vocação de político e estadista em Castelo, ficou cheio de curiosi
dade quanto aos motivos de o Presidente dar-lhe aquele ministério, 
e não outro. E, pedindo permissão para uma pergunta, indagou: 
"Perdoe-me a impertinência, Presidente, mas, apesar da imensa hon
ra que o senhor me confere com este inesperado convite, desejo de
clarar-lhe que só o aceito se o senhor me esclarecer o que se me 
afigura u m mistério." — "Pergunte", retrucou o Presidente, sor
rindo maliciosamente. "Diga-me, então, Presidente, por que o senhor, 
tendo u m amigo que priva de sua intimidade e é grande político 
« jurista, leva-o para a pasta da Educação [Pedro Aleixo], enquanto 
convida para a da Justiça um homem que contadas vezes tem falado 
com o senhor, sempre limitado a assuntos determinados, a quem, 
portanto, o senhor pouco conhece e que, além de tudo, nada tem 
de jur is ta ." 

Castelo não teve dificuldade em satisfazer a curiosidade do novo 
ministro. No momento, cumpriria ao ministro da Justiça duas tare
fas principais: organizar o partido da Revolução e auxiliar na escolha 
dos novos governadores, assuntos que, inevitavelmente, provocariam 
choques entre antigos adversários (pessedistas, udenistas, e até tra
balhistas) agora sob a contingência de se reunirem na mesma agre
miação. E Pedro Aleixo, udenista extremado, seria suspeito aos antigos 
adversários, ao passo que Mem de Sá, pertencente ao modesto Partido 
Libertador, não possuía esse pecado original. Era benquisto, disse
ra-lhe o Presidente, além de serem os "libertadores" tidos como 
independentes e despidos de facciosismo. Em 14 de janeiro, Mem 
•de Sá assumiu o ministério e Castelo imaginara torná-lo uma peça-
chave nos acontecimentos políticos que se prenunciavam, em parti
cular a sucessão presidencial. No esboço que redigiu para o discurso 
da posse de Mem de Sá, Castelo escreveu sem rodeios: "Será o mi
nistro de 1966, etc. etc. . . " 0 Presidente já cogitara entre si da sua 
sucessão e considerava seu dever estar ela presente ao assunto. Ele 
assim definiria então a sua posição: "Não como mandante a impor 
<o sucessor, pois não temos candidato de 'bolso de colete', j á que este, 
pelas estreitas dimensões e intimidade do vestuário, não somente 
amesquinha o candidato, mas também não exalta o próprio dono do 
colete." E adiantava as diretrizes: "Associaremos, na visão do pro
blema, as implicações civis e militares, tudo fazendo pela unidade 
política e pela coesão militar, do mesmo modo que auscultaremos, 
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como do nosso dever, as correntes de opinião." Mem de Sá podia 
antever u m mar encapelado. 

Nessas transformações do Ministério não faltaria o imprevisto. Após 
onze difíceis meses à frente da Marinha, onde servira com dedicação 
e eficiência, o almirante Paulo Bosísio resolveu dar por encerrada 
a sua missão. A Marinha estava tranqüila, o pessoal voltado para os 
deveres profissionais, e a recente Operação Unitas constituíra boa 
prova da disciplina e adestramento das guarnições da Esquadra. E m 
14 de dezembro solicitou exoneração ao Presidente. E uma semana 
mais tarde o almirante Zilmar Campos de Araripe Macedo era o 
novo ministro. 

0 tempo não correu calmo no curso dessas transformações no Go
verno. Concomitantemente, além do novo partido, que ocupou e 
preocupou o Presidente, também a "posse dos eleitos" continuou a 
inquietá-lo. Principalmente o coronel Ferdinando Carvalho, encar
regado do I P M do Part ido Comunista, usaria de vários expedientes 
para impedir a posse de Negrão de Lima, cujo registro, aliás, fora 
impugnado pela UDN, sob a alegação de haver solicitado e obtido 
apoio dos comunistas. Armando Falcão ao Presidente, em 5 de ou
tubro: "Caro Presidente. Conforme lhe disse pelo telefone a UDN 
resolveu recorrer à Justiça Eleitoral contra o registro da candidatura 
Negrão. O documento está bem feito e junto lhe deixo uma cópia que 
ò governador me mandou entregar." Era o sinal de que também 
à UDN desejava lutar , além de que Carlos Lacerda pedira a Flexa 
Ribeiro para não felicitar Negrão pela vitória. 

Da parte do cel. Ferdinando, o primeiro passo foi u m Relatório, 
baseado no I P M dos comunistas (era o famoso I P M 7 0 9 ) , s e no 
qual buscava mostrar as vinculações de Negrão com o eleitorado 
vermelho, criando para o Presidente situação desagradável. Real
mente, a luta seria árdua, em várias frentes, a reclamar extrema vigi
lância. Admitia-se que tudo poderia acontecer. E desse estado de espí
rito constitui testemunho esta nota que então redigi: "5 de novem
bro. O Presidente reúne todos às 8,30. Análise da situação em face 
da posse. Ação de M. Pinto e Lacerda. Presidente conversou com 
Costa e Silva na véspera à noite e pela manhã para o advertir da 
ação de alguns militares (Afonso Albuquerque Lima). Conversa de 
C. Lacerda e Costa e Silva. . . Conversa representou tentativa de ne
gociar o apoio de C. e Silva para não-posse (de Negrão) em troca do 
apoio de CL. à candidatura daquele. Parece não haver êxito. Gol-
beri acha que C. e Silva não terá iniciativa, mas poderá ir à frente 
para não perder liderança militar. Presidente imagina fórmula legal 

3 Ver O Inquérito Policial-Militar n.° 709, pelo cel. Ferdinando Car
valho. Quatro volumes publicados pela Biblioteca do Exército Editora. 
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com a deposição dele, ascensão de Alkmim, e imediata eleição de 
C. e Silva." 

Mais ou menos nessa ocasião, o governador Jarbas Passarinho, 
numa audiência à noite, no Alvorada, com o Presidente, transmi
tiu-lhe o desapontamento de camaradas, que se diziam dispostos a 
impedirem a posse dos eleitos. "As tropas estão prontas para sair", 
teria informado Passarinho. E, depois de ouvir a breve exposição, 
Castelo foi peremptório: "Governador, diga aos seus companheiros 
que a nossa Revolução não tem como objetivo permanente a punição 
de brasileiros. Ela é diferente de tudo quanto se faz, de modo geral, 
na América Latina, por que visa essencialmente ao aprimoramento 
das instituições. Não tomamos o governo com a idéia fixa de causar 
destruiçoes. O que puder ser preservado em nome da democracia, o 
será. 0 grande trabalho de uma Revolução não deve ser medido pelo 
que ela pode aniquilar, mas pelo que ela tem de capacidade para 
conseguir preservar."'1 Em seguida acrescentou não lhe caber a res
ponsabilidade de se transformar a Revolução num movimento igual 
a tantos outros da América Latina. A réplica arrefeceu os radicais» 

A teia das injustiças e distorções acabou irritando o Presidente. 
Em novembro, quando Juraci Magalhães lhe mostrou a versão dos 
acontecimentos da Guanabara escrita pelo coronel Ferdinando Car
valho, encarregado do IPM sobre o Partido Comunista, ele trans
bordou. Embora infenso a ultrapassar os canais da hierarquia, Cas
telo não se conteve e telefonou àquele coronel, externando a indig
nação que o dominava. "Vocês estão querendo me depor?", pergun
tou-lhe o Presidente. Era o de que menos receava. A invectiva, ás
pera no início, amainou no curso do diálogo, tendo Castelo ressaltado 
o esforço em favor da candidatura Flexa Ribeiro. Na ocasião, Costa; 
e Silva estava ausente do Rio, e ele adiantou que se entenderia com 
o general Ururaí, comandante da Região Militar, e a quem devia 
caber cortar as asas dos excessos. Por último, já recuperado da ines
perada conversa, Ferdinando declarou ao Presidente desejar que ele 
continuasse a ser o líder. Mais tarde, quando evocou o diálogo, ele 
acentuou haverem sido cordiais as palavras finais do Presidente. 

Todavia, era um clima em que tudo podia acontecer, e tudo se 
devia prever. Ninguém surpreenderia, porém, o Presidente, e so
mente por isso, pelas providências que tomou enfrentando dificul
dades e perigos, se evitou que o famoso IPM-709, instaurado paras 
apurar as atividades do Partido Comunista, se transformasse na arma 
eficiente contra a posse de Negrão de Lima, por várias vezes cha
mado para infindáveis depoimentos, que pareciam destinados a de
primi-lo e não a investigar qualquer delito. No fim de novembro^ 

4 I n O Globo, de 19-7-1968. 
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esgotados outros passos, Ferdinando Carvalho tentou destacar do 
volumoso I P M , que compreendia dezenas de pastas, a parte relativa 
ao governador eleito, a fim de apressar uma conclusão. Contudo, 
Costa e Silva negou a solicitação, por considerar o ofício ofensivo ao 
general Ururaí . E ao Presidente revelou desejarem atirá-lo contra 
ele, ao tempo em que tentavam lançar o Exército contra o Presi
dente. E declarou-se convencido de ser o coronel Albuquerque Lima 
u m dos responsáveis. Nesse dia (24 de novembro), depois de rece
ber o ministro da Guerra, o Presidente mandou chamar-me, bem 
como ao general Geisel. E, quando este chegou, exclamou: "Foi uma 
batalha!" Em seguida, soube tratar-se das promoções dos generais 
Orlando Geisel e Adalberto Pereira. 

Por esse tempo ehegou também a informação de que alguns civis e 
militares, exacerbados contra a posse de Negrão de Lima, se reun iam 
numa casa do pacato bairro de Humaitá , onde t ramavam a deposição1 

e prisão do Presidente, e a constituição de uma " J u n t a " de coronéis? 
presidida pelo general Mourão, que talvez a ignorasse. O fato não 
perturbou o bom humor de Castelo, que sugeriu noticiar-se a cons
piração em tom irônico: seria o meio de advertir e desanimar os 
conspiradores. Realmente, em 29 de novembro, 0 Globo publicava 
com destaque uma nota intitulada "A Junta de Humai tá" , dando 
conta, sem atribuir-lhe maior importância, da reunião havida na vés
pera. Foi o suficiente para dispersar os incautos, e sepultar a 
" Jun ta" . 

Na ocasião, u m jornalista perguntou ao Presidente se a posse dos 
eleitos era "decisão definitiva". A resposta: "É, antes de tudo, o 
cumprimento de lei, aliás advinda com a Revolução. Enunciei, antes 
e depois das eleições, o meu compromisso de executá-la, e posterior' 
mente fui, em decorrência, secundado pelos ministros da Justiça e 
da Guerra." Depois lembrou o discurso proferido em março, no en
cerramento do IV Congresso de Representantes das Assembléias Es
taduais, quando externara idêntico propósito. Não esqueceu, porém, 
de lembrar, em clara alusão a Lacerda, que àquele tempo "muitos 
setores revolucionários se pronunciavam por sua necessidade, sendo 
que alguns deles clamavam por ela até acusando o Governo de ter 
medo de convocá-las." Faltava-lhes, pois, autoridade para se insurgi
rem contra o resultado das urnas . E , no mesmo tom de ironia, acres
centou — ainda invocando o citado discurso de março — "não per
mitir uma revoluçãozinha que se proponha, em nome da Revolução, 
impedir a posse dos eleitos." Dificilmente, no entanto, ele seria ouvido 
pelos que insistiam em não aceitar a derrota. 

Na realidade, para alguns, a paixão derrubara todas as barreiras 
«ticas, e somente os objetivos contavam. Por último o cel. Ferdi
nando solicitou a prisão preventiva de Negrão ao Superior Tribunal 
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Militar. Era o lance derradeiro para impedir a posse, ou afastá-lo, 
mesmo depois de assumir o governo. E, por mais que se acreditasse 
na inépcia da medida, que Eraldo Gueiros, procurador-geral junto 
àquele Tribunal , considerava infundada, nem por isso deixava de 
haver certa inquietação. A dúvida é inseparável dos pleitos judiciá
rios. No próprio dia da posse, 5 de dezembro, tivera de reunir-se com 
o Presidente aquele grupo de colaboradores que a gíria do palácio 
denominava de " 5 com patrão". Éramos os ministros Cordeiro e 
Juraci Magalhães, os generais Geisel e Golberi, e eu. 

Tudo correu bem. Nesse dia Costa e Silva fora para Petrópolis. 
Juraci Magalhães representou o Presidente, que acompanhou, pelo 
rádio, a solenidade da transmissão no Guanabara, e, em seguida, 
telefonou para Ademar de Queiroz para perguntar-lhe, cheio de bom 
humor, se não estava em Campinho, local onde diziam reanida a 
" l inha dura" . Esta, aliás, parecia dar-se por vencida no momento, 
e ao coronel Figueiredo fora dito que adiariam a atuação para a 
sucessão presidencial. No dia 10, o Tribunal , por unanimidade, acei
tou o parecer de Eraldo Gueiros negando a prisão preventiva de 
Negrão, e somente a partir daí se afastou a hipótese de intervenção 
na Guanabara. 

Uma das virtudes de Castelo era a extraordinária capacidade de 
tratar simultaneamente de assuntos os mais diversos, interessando-se 
por todos, conhecendo-os, e levando-os para diante. Uma prodigiosa 
atenção repartia-se entre vários projetos e programas em curso, e 
estaria em condições de a qualquer momento indagar de um auxi
liar quais as providências tomadas para o andamento normal de 
alguma determinação. E m meio às maiores e mais graves preocupa
ções não perdia o contato com as minúcias de cada problema. O 
grande homem é inseparável do pormenor. Nesse breve período, entre 
as eleições e o fim de 1965, Castelo, sem abandonar por u m instante 
os acontecimentos, que em certas horas nos pareciam dramáticos, 
jamais interrompeu a pesada rotina da administração e da vida so
cial inerente ao cargo, fazendo-o sempre com a dose de bom humor, 
alento dos seus colaboradores. 

Em 10 de novembro chegaram a Brasília os jovens soberanos da 
Bélgica. Logo no dia seguinte, em Niterói, recebia o Presidente o 
título de cidadão fluminense, oportunidade em que proferiu longo 
discurso, verdadeira prestação de contas sobre o desenvolvimento 
do país. E a 13, no Ministério da Fazenda, Castelo anunciava ao 
país a reforma do padrão monetário, que instituiu o Cruzeiro Novo, 
medida feita sob o maior sigilo, de tal modo que me havendo con
vocado para uma reunião, no dia 1.° de novembro no Laranjeiras, 
considerou necessário justificar a minha presença aos demais circuns-
tantes, como se vê deste apontamento: "1.° de novembro. Reunião pela 
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manhã com os ministros Juraci, R. Campos, Bulhões e Geisel. As
sunto: reforma do cruzeiro. O Presidente explica a presença de cada 
qual e diz sobre mim: 'O dr. Luiz Viana sempre me assiste nesses 
assuntos'. Dr. Bulhões faz uma exposição. Necessidade do sigilo para 
evitar corrida. Resolve-se que tudo deve ser por decretos-leis." Cada 
passo reclamava estudo, ponderação e previsão das conseqüências, que 
raramente limitam-se às facilmente previsíveis. E Castelo tomava os 
cuidados para não pisar em falso. 

A tantos fatos, que sobrecarregavam o trabalho presidencial, havia 
ainda a acrescer a I I Conferência Extraordinária da Organização dos 
Estados Americanos, reclamando numerosas decisões, antes e duran
te a reunião, marcada pela presença dos Chanceleres do Continente. 
E o discurso com que o Presidente abriu a Conferência, em 17 de 
novembro, está cheio de conceitos, rumos e responsabilidades apenas 
possíveis ao Chefe do Executivo. 

Essa incessante atividade era compatível com a invejável saúde 
do Presidente, para quem a palavra fadiga parecia desconhecida. 
Entre novembro e dezembro foram muitas as viagens através do 
país, cada uma delas significando compacto programa a ser cum
prido. No fim de novembro, estivera na Bahia, visitando a região 
do petróleo. Depois, em dezembro, ele fora sucessivamente a Recife, 
no dia 7; a Goiânia, a 1 1 ; a Belo Horizonte a 16; e, por últ imo, 
ao Ceará, no dia 26, para passar o Ano Novo. Era a irresistível atra
ção da terra natal, onde parecia haurir novas energias. Contudo, mal 
chegara a Fortaleza, Castelo, apegado aos dever es, externou o desejo 
de regressar, o que implicaria na alteração dos programas de fim 
de ano formulados pelos que haviam permanecido no Rio de Janeiro. 
Foi-lhe então transmitido esse telegrama sugerido por Golberi e 
Cordeiro de Farias: "Reunidos em grande meditação pedimos vênia 
sugerir vossência regresso Rio dia dois para não atrapalhar nossos 
programas." 0 bom humor salvava as celebrações do Natal . 

O Presidente gostava de reformar e construir. Do mesmo modo 
que o constrangia destruir ou punir , coisas que fez apenas no cum
primento de u m dever. Desde novembro cogitava-se da formação 
dos novos partidos, que preencheriam a lacuna aberta com a extinção 
dos anteriores. E como nada existia, tudo seria levantado dos alicer
ces. No momento, a única idéia assentada era a inconveniência de 
numerosos partidos, alguns deles sem expressão ideológica ou dou
trinária, e que perturbavam a vida política do país. Reduzir o número 
das agremiações foi, portanto, u m ponto de partida. 

As bases, conforme logo estabelecido, seriam dadas n u m Ato Com
plementar baixado pelo Presidente, e as discussões, pelo receio aven
tado de futuras alianças ou entendimentos contra a Revolução, le-
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varam à conclusão de que o melhor seria uma legislação que res
tringisse a possibilidade de mais de três partidos. Praticamente, 
apenas dois seriam viáveis. Aliás, os debates mais vivos ocorreram 
justamente quanto ao número de partidos que congregariam as forças 
da Revolução. Juraci , traduzindo pensamento do Presidente, bateu-se 
por uma única agremiação. Nei Braga, com o apoio do senador Krie-
ger, preferia dois partidos, e essa parece ter sido a posição do sena
dor Filinto Müller. Na realidade, caso prevalecesse essa idéia, conti-
nuar-se-ia com u m divisor de água separando as forças tradicional
mente antagônicas do PSD e da UDN, e, mesmo ao longo do tempo, 
a Revolução não reuniria os seus correligionários. Aliás, essa idéia, 
somada à extinção dos velhos partidos, causaria traumatismos ine
vitáveis, e alguns, como Raul Pila, presidente do Part ido Libertador, 
e para quem se estabelecera o "caos político partidário", abandona
r iam a vida pública. Oscar Correia, que tão viva e promissoramente 
marcara a sua atuação como representante de Minas Gerais, também 
renunciaria à carreira política. E Afonso Arinos, infenso às normas 
que l imitariam as organizações partidárias, chamaria o Ato Comple
mentar que as estabeleceu u m "delírio sem febre". 

Após algumas conversas de iniciativa do Presidente com os minis
tros Juraci Magalhães e Cordeiro de Farias, o senador Krieger e os 
deputados Pedro Aleixo, Bilac, Sarasate, Rui Santos e Antônio Car
los Magalhães, e com o ministro Colombo de Sousa, do Tribunal 
Eleitoral, chegou-se a duas minutas: uma de Rui Santos e Colombo 
de Sousa, outra de Pedro Aleixo, a que o Presidente incumbiu 
fundir as duas. Os debates finais ocorreram no avião presidencial, 
a 20 de novembro, rumo ao Rio de Janeiro. 

Propositadamente, o Presidente convidara para a viagem os mais 
enfronhados no assunto, e as duas horas do percurso permitiram 
assentar-se pontos duvidosos, a começar pelo nome da organização 
revolucionário para a qual ele sugeriu três opções: Aliança Nacional 
Renovadora, Aliança Renovadora Democrática e Aliança Renovadora 
Nacional, que prevaleceu. Combinou-se então que a redação final 
se faria no Hotel Regina, onde residia Sarasate. Aí , à tarde, com 
ele se encontraram Pedro Aleixo, Juraci Magalhães, Ru i Santos e 
Antônio Carlos Magalhães, que, j á à noite, concluído o trabalho, 
levou-o ao Presidente, que o assinou imediatamente. Ficou estabele
cido que um número não inferior a 120 deputados e 20 senadores 
promoveria, dentro de 45 dias, a criação de organizações, que, até 
a realização das eleições de 1966, teriam as mesmas atribuições dos 
partidos políticos. E m 1967 poder-se-iam transformar definitivamente 
em partidos. 

Depois disso o Presidente se pôs em campo para a formação da 
Arena, sigla adotada pela Aliança Renovadora Nacional. Adauto Car-
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doso insistira por que ele tomasse o comando dos entendimentos,, 
que não seriam fáceis, dadas as profundas divergências, desconfian
ças e até agravos, que separavam uns dos outros os elementos das 
diversas agremiações, principalmente entre o PSD e a UDN. E m 
alguns estados a velha ojeriza mostrava-se invencível. Mas, antes de 
transpostas tais divergências, grave problema foi a impossibilidade 
em que esteve por vários dias a oposição, até então inclinada a deno
minar-se Aliança Democrática Brasileira, de reunir 20 senadores, 
conforme exigido pelo Ato Complementar, que tomara o número 4 . 
Somente quando o senador Aarao Steinbruck se decidiu pela oposição 
alcançou esta as condições para se organizar. 

Organizar u m partido em condições normais talvez fosse menos 
penoso. Mas, nas circunstâncias com que se deparava o Presidente, 
praticamente diante de u m aglomerado de interesses opostos, obri
gado a atender as suscetibilidades de alguns que se julgavam os 
"donos" da Revolução, e sobrepunham as conveniências pessoais ao 
fortalecimento da nova agremiação, era extraordinariamente árduo. 
Para quebrar as arestas, e bem sentir as resistências de cada grupo, 
Castelo promoveu numerosos encontros de senadores e deputados, 
aos quais ouvia e falava com paciência beneditina. Mem de Sá, que 
a elas assistiu mesmo antes de assumir o ministério, assim narra 
uma dessas reuniões: 

"A primeira delas realizou-se numa sala grande do Palácio do 
Planalto, sendo a ela chamados cerca de 30 deputados e senadores, 
§iéis à Revolução e conhecedores dos problemas e peculiaridades par
tidários. Como em toda reunião numerosa, ainda mais tendo em 
conta a multiplicidade dos temas a estudar, assim como as dificul
dades de muitos deles, por inéditos, aquela foi agitada e confusa. O 
caso mais difícil que se deparava ao Governo e ao partido que lhe 
ia dar amparo, era o da conciliação dos interesses eleitorais e parti
dários entre remanescentes das agremiações, adversários ferrenhos 
até à véspera, e agora forçosamente reunidos, sobretudo entre os 
ex-pessedistas, os ex-udenistas e até numerosos ex-trabalhistas. Como 
metê-los todos na mesma canoa, e, especialmente, como escolher^ 
dentre eles, os candidatos para as eleições do ano seguinte, 1966? 
Atuante e desinibido que sou, dei-me a defender, como fórmula 
salvadora — e, a meu ver, única possível — a da instituição do 
sistema das sublegendas, seguindo o exemplo que tantos frutos ha 
um século dava no Uruguai. Aliás, acentuei, a fórmula era esposada 
<e figurava expressamente no programa do Partido Libertador. A su
gestão provocou animados debates, tendo contra ela o peso da opo
sição do deputado Pedro Aleixo. Recordo que o abalei quando lhe 
perguntei como ele, sem o recurso da sublegenda, resolveria o 'caso 
a, criar-se em Barbacena, por exemplo, se 6 candidato a prefeito ou 
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senador fosse da corrente dos Bias Fortes ou dos Andradas. Depois 
de acalorada discussão, a fórmula havia conquistado se não a tota
lidade, pelo menos a grande maioria dos presentes. E, então, o Pre
sidente, encerrando a conferência, designou uma comissão, creio que 
de cinco membros, para redigir um projeto de lei e de estatutos."5 

A sublegenda integrou o Ato Complementar n.° 4 . Os estatutos 
foram concluídos em fevereiro, e, tal como o Presidente desejava, 
continham extensa lista de objetivos programáticos, que se confun
diam com as próprias metas do Governo do qual o partido deveria 
ser sustentáculo político. E o que se depreende do programa, no 
qual se dizia que a Aliança Renovadora Nacional deveria pugnar 
por todas as medidas que visassem à consolidação dos ideais sanea-
dores e progressistas da Revolução; pelo aperfeiçoamento da demo
cracia representativa, e, portanto, contra a fraude, a influência do 
poder econômico e os abusos do poder político; pela democratização 
das oportunidades ao trabalho, à educação, à saúde, à casa própria 
e aos meios de produção, notadamente à terra; pelo fortalecimento 
dos municípios e eliminação dos desequilíbrios regionais, pelo desen
volvimento sem inflação, por um sistema tributário justo, instrumen
to do desenvolvimento e de redistribuição da renda social; pelo bem-
estar geral, fundado na justiça social, na moeda estável e na cres
cente participação do trabalho na distribuição da renda, mediante 
salários reais; pelo aperfeiçoamento da previdência social; pelo in
centivo à iniciativa privada; e pela manutenção e consolidação de 
efetiva integração do Brasil no sistema de vida e de valores dá 
civilização ocidental. 

A Revolução podia rever-se nesse programa. Na realidade era uma 
síntese do que ela planejara e buscara fazer nos três primeiros anos. 

Para o Presidente, entretanto, não bastavam os princípios e idéias 
do programa, pois sem homens moral , política e intelectualmente 
capazes, tudo ameaçava tornar-se letra morta. Nessas horas o Pre
sidente crescia, tornando-se inteiramente impessoal, acima de qual
quer prevenção ou preconceito, para alcançar o objetivo. E após as 
duras refregas dos derradeiros seis meses, eram numerosos os res
sentidos e desconfiados. Castelo convocaria a todos, lealmente, para 
formarem o partido da Revolução. Um dos mais relutantes talvez 
haja sido Magalhães Pinto , a quem mandou levar os Estatutos da 
Arena, e que compreendeu não poder resolver por u m motivo pes
soal. Outro reticente foi Carvalho Pinto, que diziam vacilante entre 
a Arena e o Modebra (era a sigla do Movimento Democrático Bra
sileiro), mas cuja idoneidade moral e prestígio popular faziam dele 

6 Mem de Sá, notas escritas a pedido do Autor, em 7-10-1971, 
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figura quase indispensável ao partido, ao qual terminou por se 
filiar. 

Aliás, em São Paulo tudo seria difícil, pois em nenhum estado 
havia ocorrido, após a Revolução, a permanência de u m governante 
acusado de tantos pecados como o governador Ademar de Barros. 
Na ocasião surgira versão segundo a qual a Revolução esqueceria o 
passado, e o governador corrigiria o futuro. Mas, uma série de inqué
ritos promovidos pelo brigadeiro Brandini e pelo general Mena Bar
reto, apoiados e estimulados pelo O Estado de S. Paulo e por políti
cos da UDN, havia mantido u m clima de lutas e agressões, que 
surgiram inelutavelmente na organização da Arena. Agravou-os uma 
declaração atribuída ao ministro Juraci Magalhães, ao visitar São 
Paulo, afirmando ser aquele governador u m dos esteios da Revolu
ção. Foi uma ducha fria na "l inha du ra" paulista. 

Contudo, o propósito de Castelo era somar. E não poderia esquecer 
a contribuição trazida por Júlio de Mesquita, Paulo Quart im Bar
bosa, Sérgio Barbosa Ferraz, Herbert Levi, Flávio Galvão e Morais 
Barros, para citar alguns civis. Daí a carta a Roberto Abreu Sodré, 
último presidente da seção paulista da UDN, convidando-o a par
ticipar, juntamente com os companheiros, na nova agremiação. 
Deveriam seguir o exemplo do Deputado Pereira Lopes, que, na 
Câmara, liderava o ingresso dos udenistas paulistas na Arena. A 
dificuldade, entretanto, não era apenas a perspectiva do convívio 
com Ademar de Barros, mas as estreitas relações com Lacerda, então 
convencido do fim próximo da Revolução, e que, auxiliado por seu 
vice-governador Rafael de Almeida Magalhães, imaginava organizar 
o Partido da Renovação Democrática ( P A R E D E ) , preparado para 
surgir em 1967. Lacerda insistia por que os seus amigos de São Paulo 
e da Guanabara o acompanhassem no passo temerário. 

A Abreu Sodré e Oscar Segall, que presidira o diretório metro
politano da UDN em São Paulo, tocou levar-lhe a notícia de que 
atenderiam ao apelo do Presidente. "Minha missão — conta Abreu 
Sodré — foi mal sucedida junto ao sr. Carlos Lacerda, e deter
minou, no dia seguinte, uma troca de violentas cartas entre nós dois, 
cartas que jamais vieram a público." 

Também na Guanabara Lacerda não teve melhor êxito. Flexa Ri
beiro, convocado pelo Presidente, acedeu em colaborar e elaborou 
um documento justificando a ati tude. Para ele a PAREDE era " u m a 
inatualidade e u m irrealismo". E , fazendo paralelo entre a situação 
presente e a de 1935, por ocasião do levante comunista, dizia: " E m 
35 , como agora, as esquerdas são responsáveis pela interrupção do 
regime democrático e pela implantação do regime de exceção. Essas 
as razoes gerais que conduzem a pensar que o atual sistema de for
ças deverá perdurar por alguns anos. Fora dessa reflexão só há o 
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imprevisível e o improvável, o fortuito e o acidental. A revolução 
não está dando ao país o melhor, mas salvou o país do pior." E 
econcluía afirmando que a posição de Lacerda nada oferecia à classe 
política senão a perspectiva de soçobrar-se em 1966. O tempo mos-
i;rou quanto estava certo. Aliás, a Arena carioca, da qual Flexa Ri-
Sbeiro seria o secretário, e Adauto Cardoso o presidente, reuniu u m 
jpunhado de figuras ilustres, como Juarez Távora, Raimundo de 
ü r i t o , Afonso Arinos, Lígia Lessa Bastos, Lopo Coelho, Danilo Nunes 
«e Gilberto Marinho. 

Compor o partido, do Acre ao Rio Grande do Sul, exigiu paciência, 
tenacidade e habilidade singular. Raros os estados onde a união de 
pessoas que até à véspera haviam sido adversários, e chefiado grupos 
antagônicos, não oferecia problemas difíceis e desagradáveis, pois 
insensivelmente formava-se a opinião de que o Presidente se inclinava 
por este ou aquele lado. E em muitos casos as recíprocas acusações, 
a s queixas amargas e as sofridas lamentações, principalmente quando 
envolviam amigos ou correligionários a cuja colaboração era agra
decido, angustiavam o Presidente, que buscava interferir com hu-
anildade. E m Minas Gerais, para justapor antigos pessedistas e ude-
.nistas, fizera-se uma justiça de Salomão. Aliás, o Presidente estava 
•atento às menores coisas. Conta Aureliano Chaves, líder de Maga
lhães Pinto na Assembléia Legislativa, haver sido nessa ocasião cha
m a d o inesperadamente ao telefone, pelo Presidente, que desejou 
«explicar-lhe por que haviam tido os partidários do PSD a maioria do 
•diretório da Arena local, enquanto Guilherme Machado, notório 
udenista, seria o seu Presidente. Fora a maneira de equilibrar e con
ci l iar , dissera-lhe Castelo. 

Também no Maranhão, recebida carta amarga do senador Vitorino 
iFreire, que invocava a sua colaboração e a do senador Eugênio de 
Sarros à Revolução, Castelo precisou solicitar a compreensão do 
fdeputado José Sarnei, antagonista daqueles senadores, e que logo res
pondeu dizendo não "opor nenhuma restrição" a u m entendimento. 
E na Paraíba, embora a união não se consumasse, ele perguntara 
a João Agripino se t inha condições de receber, na Arena, Ru i e 
J a n d u í Carneiro. Estes pleiteavam a exclusão do ex-governador Pedro 
fGondim. E m Pernambuco, onde os revolucionários se dividiam em 
^várias facções, custou conciliar-se o governador Paulo Guerra com 
fo deputado Cid Sampaio. Havendo comandado o IV Exército, em 
1963, Castelo testemunhara o trabalho do governador Arrais, abrindo 

fcaminho para os comunistas, e avaliara a resistência de cada qual . E 
t inha em alta conta o papel de Paulo Guerra, então vice-governador 
ido Estado, a quem considerava "autêntico revolucionário". Não havia 
snuito que o lembrara a Peracchi Barcelos para presidente do PSD. 
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E dissera-me nessa ocasião: "Ele é um bom nome, sobretudo quand& 
se limpar dessa bestidade da minha reeleição." 

Aos poucos aquelas sementes de conciliação começaram a frutificar. 
Por vezes ainda houve choques, como ocorreu na escolha do candi
dato à presidência da Câmara, quando Adauto Cardoso e Nilo Coe
lho disputaram as preferências, e os ânimos se acirraram obrigando 
o Presidente a intervir, determinando a Raimundo Padilha, que 
assumira a liderança em substituição a Aleixo, promover u m ba
lanço sobre as reais inclinações da maioria. Impaciente, impulsivo, 
Adauto Cardoso escreveu ao Presidente, protestando contra "os re
cursos e argumentos postos em prática para o aliciamento" pelos 
partidários de Nilo Coelho, do qual u m dos arautos era o deputado 
Rui Santos. A pesquisa revelou 120 votos favoráveis a Adauto, e 
91 a Nilo Coelho, e isso encerrou a disputa. 

A Arena tomava forma. E o Presidente parecia orgulhar-se de ser 
o artífice sem o qual seria impossível congregar, numa agremiação, 
todas as forças da Revolução, oriundas de nascentes as mais diver
sas. Algum tempo depois, ele diria aos componentes da Arena, que 
o visitavam: "O Presidente da República tem sido também respon
sável pela formação partidária dos adeptos da Revolução. Em 1964, 
uma maioria de congressistas deu a sua base inicial, que, no ano 
seguinte, melhor se definiu na atuação predominante do Bloco Par
lamentar, com progressivas repercussões nos estados. Já no começo 
de 1966, a Aliança Renovadora Nacional se impõe, em todo o Bra
sil, como a legítima organização política da Revolução. E a minha 
responsabilidade se resumiu, e ainda assim consiste, em orientar e 
coordenar homens decididos a apoiarem, o Governo e a conservarem 
a vitória de 31 de março de 1964-" E m verdade o partido represen
tava o coroamento de uma vocação política tão longamente adorme
cida, e que a Presidência revelara em toda a sua capacidade e inten
sidade. Castelo possuía a arte da política, que parecia não ter segredos 
para ele, tal o tato, a habilidade com que conduzia os homens, con
vencendo-os a o ajudarem a mudar o país. 

Pela altitude que imaginou para a Arena, Castelo desejou com
pô-la não apenas com figuras da política, mas também com ilustres 
personalidades nacionais, que dariam u m toque de grandeza à agre
miação. Assim, além dos políticos, incluiu no diretório nacional os 
marechais Dutra e Odilo Denis, o general Edmundo Macedo Soares, 
Tírasílio Machado Neto, almirante Amorim do Vale, general Punaro 
Bley, brigadeiro Antônio Barbosa, professores Pacheco e Silva e Nel
son de Sousa Sampaio, Raquel de Queiroz, Paulo Almeida Barbosa, 
«da Associação Comercial de São Paulo, os líderes sindicais Raimunda 
Petindá e Orlando Couto, e Hélio Beltrão. Outros, como Moacir 
Padi lha , Luís Alberto Bahia, e Miguel Reale, declinaram do convite 
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como também o fizeram o professor Deolindo Couto e o editor José 
Olímpio. Café Filho alegou enfermidade; e o almirante Bosísio re
cusou por não se sentir "qualificado para tal atividade." 

Embora privada de ilustres figuras que o Presidente almejara 
integrar na vida partidária, a Arena, ao se realizarem as eleições 
para o Congresso, revelou-se a forte agremiação de que a Revolução 
necessitava para sobreviver democraticamente. No Senado e na Câ
mara a maioria governamental alcançara índice superior ao previsto. 
E, em 20 de janeiro de 1967, a Aliança Renovadora Nacional, preen
chidas as condições legais para se transformar n u m partido, solicitou 
o seu registro ao Superior Tribunal Eleitoral. Subscreviam o pedido 
o senador Daniel Krieger, presidente, o deputado Rondon Pacheco, 
secretário, e o deputado FIávio Marcílio, delegado. O deferimento sa
grou o trabalho do Presidente, que podia exultar por esse passo no 
sentido de assegurar ao país as suas instituições políticas. 
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CAPÍTULO XVII 

A SUCESSÃO PRESIDENCIAL 

H A B I T U A L M E N T E , O Presidente, du
rante a leitura, sublinhava o que Lhe despertava maior atenção ou 
interesse. Foi o que fez com este treeho do livro de J. W. Lapierre, 
Le Pouvoir Politique: "Le réel est toujours complexe, et pour le 
comprendre, les idées les plus simples ne sont pas toujours les plus 
claires." Quantas vezes não deparara a complexidade de fatos polí
ticos, que muitos imaginavam claros e fáceis? Certamente, terá sido 
assim a sua própria sucessão, em torno da qual duas convicções se 
lhe haviam arraigado no espírito: não continuar, e não ter o que 
chamava o "candidato de bolso." Idéia nobre, mas que oferecia o 
perigo de aparente omissão. 

Realmente, a política não tolera o vácuo, sempre preenchido por 
alguém ou por algum sistema. Principalmente tratando-se da eleição 
presidencial, que Campos Sales considerara "o grande eixo da polí
tica nacional", e assim permanecia. Castelo Branco resolvera, porém, 
adiar o problema até à organização da Arena, que, n u m ato de pureza 
democrática, escolheria o candidato, varrendo qualquer suspeita de 
militarismo, tal como ele desejava, inclusive por causa da imagem 
do país no exterior. Poucos, entretanto, aceitavam não ter o Presi
dente um candidato à sua sucessão. 

Por certo terá cogitado de vários, conforme as circunstâncias de 
cada momento. Contudo, os fatos mostrariam que, premido pelas 
contingências, preso a conseqüências possivelmente fundamentais 
para a Revolução, cujo êxito e continuidade colocou em primeiro 
plano, conservou in petto o candidato preferido, que jamais revelou. 
Inicialmente, parece haver admitido como normal a candidatura do 
governador Lacerda, cuja inteligência admirava. É de Costa Caval
canti, tão presente nos acontecimentos, este depoimento: "Sei que o 
Presidente Castelo Branco julgava que o candidato natural para subs
tituí-lo seria o Carlos Lacerda. . . O general Castelo Branco era 
um homem muito cioso do princípio de autoridade. Sempre primou 
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assim durante toda a sua vida. Então ele queria de fato ser o Pre
sidente da República. Ele me disse uma vez: diga ao Dr. Carlos 
que cuide do governo da Guanabara. Nós daremos a ele todo o apoio 
para ele fazer um bom governo na Guanabara, mas deixe o governo» 
do Brasil comigo, porque sou eu o Presidente da República."1 

Lacerda, entretanto, estava impaciente. E a impaciência, um trun
fo na oposição, ser-lhe-ia danosa à candidatura. Aliás, idêntico aci 
de Gosta Cavalcanti é o testemunho do ministro Raimundo de Brito,, 
que, conhecedor das simpatias do Presidente, e das dificuldades exis
tentes ao longo do caminho, fez minucioso relato a Lacerda. Este o> 
ouviu em silêncio, para dizer-lhe ao final: "Acontece, Raimundo* 
que eu não confio no Castelo, nem em você." 2 

O tempo revelaria outros candidatos. Um destes seria Cordeira 
de Farias, cheio de amigos no Congresso e nas Forças Armadas, e 
que, no meado de 1965, ao ser-lhe oferecido concorrido banquete* 
pareceu despontar como favorito. Aliás, pouco depois, em 23 dee 
agosto, tive oportunidade de dizer ao Presidente que qualquer can
didato, que não fosse ele próprio, dividiria a área militar. Houve? 
silêncio, e o Presidente perguntou-me: "O senhor acha mesma isso?"' 
Confirmei minha opinião, e a réplica veio pronta: "Para o país seriai 
melhor Cordeiro ou Juraci." Outros candidatos surgiriam depois: 
Bilac Pinto, Nei Braga, Daniel Krieger e Bizarria Mamede. E sobre-
todos eles a discrição do Presidente era prudente, embora de certa? 
feita, quando, por sugestão de Jarbas Passarinho, se cogitava do ge
neral Mamede para o governo do Pará, houvesse o Presidente Castelo* 
interrompido alguns elogios de Golberi, para acrescentar: "Que belo* 
presidente daria o Mamede." Estava-se em abril de 1965. 

Nenhum destes, entretanto, chegaria a lançar-se ao mar alto de? 
uma candidatura, pois, se porventura o desejaram, sentiam-se presos» 
à orientação presidencial de protelar o assunto. O único que se aven
turara "ao sol e ao sereno" fora Lacerda. Tragara-o o segundo Ato> 
Institucional. 

Depois disso, dada a insistência com que o Presidente se enchia 
de escrúpulos em relação a um "candidato de bolso", do qual parecia 
sentir pudor, as águas começaram a ser facilmente levadas para c* 
moinho de Costa e Silva, ministro da Guerra, e cuja candidatura 
fora paciente e sutilmente estruturada dentro do Exército e no meio^ 
político. A própria oposição chegara a acenar com a possibilidade de 
tê-lo como candidato, se por acaso lhe faltasse o apoio do partido» 
governamental. E os militares radicais da "linha dura" não deixavam 
de considerá-lo como alternativa bem à mão, caso necessário. Quando? 

1 Depoimento do ministro Costa Cavalcanti, a pedido do Autor. 
2 Informação do ministro Raimundo de Brito ao Autor. 
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se tornou o candidato oficial, o Jornal do Brasil fez estas apreciações; 
"No vácuo de lideranças verificado no país, cresceu, pois, a figuras 
de líder do general Costa e Silva, que passou a polarizar o jogo polí
tico a um tal ponto c[ue se tornou a encruzilhada de todas as aspi
rações, inclusive — e sobretudo — das mais contraditórias entre-
si. À sua sombra, segundo as oscilações do momento, abrigaram-se-
interesses e facções diversos, todos unidos pelo traço comum do des
contentamento com o Governo Castelo Branco e com a falta de pers
pectiva política para o futuro imediato do P a í s . " 3 

Na realidade, Costa e Silva não se considerara obrigado a aguardar-
o sinal de partida, e isso lhe propiciara sensível vantagem sobre os. 
concorrentes, incapazes de recuperarem o terreno perdido, salvo* 
drástica e formal intervenção do Presidente. O que não era provavel-

Os episódios de outubro de 1965 aguçaram as ambições de amigos» 
de Costa e Silva, que se puseram em campo, buscando prosélitos para, 
essa candidatura. Os tempos mudavam. Confiou-me Andreazza que-
Costa e Silva se considerava "o candidato a reunir as melhores con
dições" para a consolidação e continuidade da Revolução. O que-
imaginava empreender "através de um governo cujo pano de fundo,. 
para empregar a sua [de Costa e Silva] própria expressão, serianu 
as Forças Armadas ." 4 Principalmente após o AI-2, que consignara! 
a inelegibilidade do Presidente Castelo, o próprio ministro sentia-se-
à vontade para os primeiros passos ostensivos. Fê-lo, entretanto, de 
maneira surpreendente, através de u m deputado do MDB, sem maior 
importância política, inteiramente desligado da Revolução, Anísio 
Rocha, que, em 30 de dezembro, declarou aos jornalistas estar auto
rizado a lançar a candidatura de Costa e Silva à Presidência. Ne* 
primeiro momento, poucos acreditaram: poderia fato de tal impor
tância ser divulgado por veículo tão modesto? O Jornal do Brasil», 
por exemplo, limitou-se a apagada notícia de duas l inhas. E o acon
tecimento somente ganhou vulto quando Heron Domingues o con
firmou pela televisão. 

Na ocasião, o Presidente Castelo fora passar o Ano Novo no Ceará,, 
e, inicialmente, uma dúvida pairou no Laranjeiras. Em verdade, o 
assunto estava maduro. Havia dois meses — pouco antes do AI-2 —-
que numa conversa informal fizera-se, juntamente com os generais-
Cordeiro de Farias, Geisel e Golberi, u m balanço sobre os possíveis-
candidatos para uma eleição indireta (Adauto Cardoso considerava u m 
suicídio fazer-se uma eleição indireta com o PSD na Câmara ) , e-
chegara-se a esta conclusão: área mili tar — Costa e Silva e Bizarria 
Mamede; área anfíbia — Cordeiro, Juraci e Nei Braga; área civi l 
— Bilac, e Krieger. Aliás, em dezembro, também o Jornal do Brasil 

3 Jornal do Brasil, "A Grande Incógnita'*, 26 de maio de 1966. 
4 Carta do Ministro Mário Andreazza ao Autor, s/d. 
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e a Tribuna da Imprensa publicaram uma lista de oito "candidatos 
do Presidente": Bilac, Krieger, João Agripino, Cordeiro, Nei Braga, 
Juraci , Costa e Silva, e Mamede. Contudo, excetuando o último, 
cada qual fora precedido pela restrição de um "mas" , e o fato desa
gradara ao Presidente. Também se soubera que causara mal-estar 
no Ministério da Guerra. 

Agora, Costa e Silva antecipava-se. Costa Cavalcanti, tendo assis
tido aos cumprimentos do dia 30 de dezembro, no Ministério da Guer
ra, onde u m general saudara calorosamente o ministro, assim narra 
o episódio: "Terminada esta reunião de cumprimentos pessoais, o 
Andreazza me disse que o general Costa e Silva queria falar-me. Os 
generais saíram, foram saindo e eu entrei no gabinete dele, conver
sei um pouco, cumprimentei-o, e falei em candidatura. Nesse dia, 
pela primeira vez, ele me disse ter decidido ser candidato à sucessão 
do general Castelo Branco. Eu ainda lhe disse: 'General, o senhor 
está dizendo isto para mim ou. . . ' Ele atalhou: 'Pode fazer uso desta 
minha afirmação da maneira que você quiser. ' Bem, então vou 
divulgar este fato. . . Nesse mesmo dia ele me disse: 'Você saia por 
esta porta por que veio, pois vou receber agora o deputado Anísio 
Rocha, de Goiás. Você sai por esta porta e ele entra por aquela' ."5 

Anísio Rocha ganhava o seu lugar na história da sucessão. 
Costa Cavalcanti, entretanto, retardou a notícia, para antes con

versar com Bilac Pinto e Nei Braga. E , somente passados quatro ou 
cinco dias, deu aos jornais pequena entrevista, confirmando a can
didatura do ministro, que, em 6 de janeiro, desatendendo ao con
selho de Andreazza, viajou para a Europa. Antes atribuíra-se-lhe a 
declaração de que "ia ministro e voltaria ministro." 

Evidentemente a viagem limitava os movimentos do Presidente, 
que, se não t inha candidato, desejava conservar a capacidade de 
iniciativa. Contrariava-o sobremodo elementos do gabinete do minis
tro da Guerra atuarem como se estivessem em campanha aberta, e, 
para barrar-lhes os passos, Castelo, no dia 10 de janeiro, convocou 
o ministro interino, general Décio Escobar, e os generais Adalberto 
Pereira dos Santos e Clóvis Brasil, aos quais adiantou o que pre
tendia fazer para pôr cobro ao que julgava impróprio. "Lembrem-se 
do caso Lott e de 1955. Eu não permitiria isso de novo." A adver
tência, entretanto, não bastava para retomar as rédeas, que ainda 
uma vez lhe fugiam. E logo em seguida, para o encaminhar confi-
dencialmente aos comandos militares, o Presidente elaborou extenso 
documento. Continha breve histórico da sucessão, e traçava u m ro
teiro para a escolha do candidato pela Arena. Seria a bíblia da suces
são. Tudo era claro, sem meias-palavras. Tanto atacava como orien-

5 Depoimento citado do ministro Costa Cavalcanti. 
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tava: chegara a hora de falar francamente. E, sem nada esquecer, 
dizia, por exemplo, sobre o ministro então em viagem: "A candida
tura Costa e Silva já leve um episódio de lançamento, sem, entre
tanto, o seu formal engajamento. A única manifestação sua para 
mim foi, em resumo, esta: 'Se me lançarem eu aceito\ Não sou eu 
quem vai embaraçar o surto da sua candidatura. Não faria isso com 
a de nenhum outro, muito menos com a dele. Se ninguém a lembrasse 
na ocasião da escolha, eu, no cumprimento de um dever político e 
militar, traria o seu nome para o cotejo com os de outros. E não 
faria favor." 6 

O documento é cheio de observações, conceitos e ensinamentos. 
Após a ligeira introdução, fazia um histórico do problema, que divi
dia a Revolução: 

"O primeiro Governo da Revolução — escreveu Castelo no memo
rando que denominou 'Aspectos da Sucessão Presidencial ' — teve 
que optar pelo enquadramento legal, ao invés de enveredar pela 
ditadura. Aí reside a primeira dissensão revolucionária, a dos parti' 
dários do regime de exceção. Outra grave divergência está em não 
adotar, com a antecipação de cerca de dois anos, a candidatura La
cerda. E a terceira decorreu do fato de não se entregar à coordenação 
política exclusivista e desejada pelo governador Magalhães Pinto. 
Além da oposição (MDB) e elementos contra-revolucionários (cas
sados, esquerdistas, subversivos, etc), aproveitarão o processo da su
cessão elementos da primeira dissensão, talvez de uma das duas 
outras, ou mesmo de ambas, para combater o atual Governo, pertur-
bando-o ou enfraquecendo-o, até, se possível, derrubá-lo. Logo, qual
quer candidatura não pode partir desses grupos ou surgir com a 
participação deles. É um raciocínio simples, mas muito racional. 
Pois todos os grupos citados, em maior ou menor escala, fazem cons-
piratas contra o Governo. Este, entretanto, pensa e age em defesa 
da Revolução. 

A opção adotada tem permitido, passo a passo, a queda dos ele
mentos e a eliminação de outros fatores de desgoverno do Brasil. 
Oligarcas estão por terra, maus políticos se arredam, novo estilo de 
governo — responsabilidade, honestidade e autoridade — se amplia. 
Por outro lado, a administração se aprofunda com um programa e 
reformas se processam. A remodelação das Forças Armadas está ini
ciada. Então, o 1966 deverá ser consagrado ao prosseguimento de 
tudo isso. O Governo não tem a veleidade de pensar no acabamento 
de todos os objetivos traçados, e sim de simplesmente criar as me
lhores condições possíveis para um muito bom quatriênio (1967-
1971), entregue a seu sucessor. A sucessão não deve, pois, perturbar 

* O documento, reservado, foi tirado, inicialmente, em dez cópias. 
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a ação governamental de 1966, ou jazer-lhe uma ação de derrocada^ 
nem abalar a coesão das Forças Armadas. 

Alguns elementos radicais do Exército — uns se dizem da Linha 
Dura, outros dispostos à ditadura, alguns vinculados a setores polí
ticos inconformados — desejam precipitar as operações da sucessão», 
mesmo com a divisão das Forças Armadas. Em meio desse ânimo, 
elementos entusiásticos da candidatura Costa e Silva propugnamr 

por conta própria, a sua intempestiva adoção. Vê-se, então: um lan
çamento desordenado, pois antes da formação e fora da ARENA; não 
considerar a existência de responsáveis pela política nacional, in
clusive o Presidente da República; incursão nos meios da oposição 
em busca de adeptos; apresentação de aspectos de oposição ao Gover
no; agitar os meios militares para formação de pressão, crescente e 
triunfante; etc. Já houve mesmo a previsão incrível de o ministro 
da Guerra permanecer na pasta com atos, posição e destino contrários 
ao Presidente da República." 

Seguia-se, então, a invectiva, acre censura aos que buscavam fo
mentar uma divisão. E o memorando continuava: 

"É lamentável que oficiais, na propaganda precipitada da candi
datura Costa e Silva, assoalhem mentiras de humilhações do Presi
dente face a atitudes dominadoras do ministro da Guerra, desfigurem 
a lealdade do Chefe do Exército como um favor ao Chefe da Nação, 
criem a chantagem de que já houve um levante na guarnição do 
Rio, justifiquem grosseiramente a precipitação com a desculpa per
versa de continuísmo do Presidente, procurem amesquinhar as ações 
corajosas e leais do ministro Juraci Magalhães, inimizando-o com 
o Exército, lancem dentro do Exército a desconfiança sobre o mi
nistro Cordeiro de Farias, atribuam maldosamente intrigas ao correto 
e irrepreensível trabalho do SNI, espalhem mentirosas notícias sobre 
a conduta honrada do Gabinete Militar da Presidência, etc. Tudo 
para enfraquecer o Presidente na tentativa de robustecer o candidato 
com inverdades e agravos, pretendendo apresentá-lo como tutor do 
país. É profundamente lamentável." 

Enganavam-se, porém, se imaginavam entibiar-lhe o ânimo em 
face das dificuldades. Aí o Presidente tornava-se categórico e dizia 
com ênfase: 

"Apesar disso, não me despertam ressentimentos, nem me separam 
do ministro da Guerra. Mas criam em mim a determinação de não 
ceder, não desanimar, de me tornar mais digno do meu cargo. Tudo 
farei para não ser um presidente submisso a exigências, venham de 
onde vierem." 

E, posto diante das ações que pretendiam "dividir as Forças Ar
madas, ou destinadas a separar o ministro da Guerra do Presidente", 
Castelo lançava uma palavra de advertência e de confiança no mi-
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nistro: "Não é bom caminho para a sucessão presidencial. Tudo farei 
para que nada disso aconteça. Creio que eu e ele [Costa e Silva] não 
desejamos tal divisão e tal separação, e que não estamos, absoluta
mente, de acordo com aquelas ações e que vamos decididamente 
combatê-las. Eu sei que a propaganda precipitada e tais inconve
niências condenáveis são feitas à sua revelia. Confio nele e ele pode 
confiar em mim." 

Vinham então as conclusões, apontando os caminhos que seriam 
seguidos pelos que desejassem chegar normalmente à Presidência: 

"a) a precipitação do lançamento de qualquer candidatura é 
uma perturbação aos trabalhos governamentais e um desserviço ao 
próprio candidato; b) só na ARENA as candidaturas devem ser 
lançadas, sem prejuízo necessariamente das manifestações da impren
sa, correntes de opinião pública, etc; c) a pressão militar, além de 
altamente perturbadora (pronunciamentos e atuação de grupos desa
tinados ou livres do controle dos chefes), prejudicará o candidato de 
seu interesse e trará a divisão nos meios das Forças Armadas; o Go
verno tudo fará para dominá-lns; d) a esta altura da evolução polí
tica do Brasil, não é possível permitir que um ministério civil ou 
militar se transforme em centro de propaganda de candidato; e) 
o candidato escolhido deverá atender, não só à continuidade da Revo
lução e à não invalidação das atividades governamentais de 1966, 
como também às implicações políticas e militares da conjuntura na
cional." 

Tendo exposto demoradamente os seus pontos de vista aos gene
rais Décio, Adalberto e Clóvis Brasil (deixara de comparecer o ge
neral Portela, então ausente do R io ) , o Presidente não esqueceu o 
mundo político, a quem também auseultara. E, j á ao final, ele dava 
conta dessa incursão no meio civil: 

(iTive o propósito de tratar da candidatura Costa e Silva com ele
mentos políticos que estivessem já de acordo com o seu lançamento. 
Soube que o senador Filinto Müller estivera com ele, e, em conse
qüência, procurando-o, declarou-me que era assunto a ser cogitado 
somente depois da ARENA organizada e em funcionamento. Não 
poderia falar com o Deputado Anísio Rocha, pois este é um contra-
revolucionário e que até pessoalmente tem-me insultado. Quando sou
be que o deputado Costa Cavalcanti formulara apoio antecipado à 
mesma candidatura, convidei-o para uma audiência, mas já havia 
embarcado para Recife, onde permanece." 

E, sempre afeito ao diálogo, Castelo concluía dizendo-se pronto 
para a "troca de idéias com camaradas responsáveis." Era a maneira 
de excluir os que não tinha como "responsáveis" na hierarquia militar^ 

O documento oferecia uma opção a Costa e Silva: aceitaria, ou 
nao, trilhar o longo caminho apontado pelo Presidente? 0 senador 

o governo castelo branco 383 



Krieger, então de regresso do Rio Grande do Sul, foi procurado 
por Pedro Aleixò, que lhe deu conta do desejo de Castelo em fa
zê-lo ministro da Justiça, não fosse a invencível necessidade de tê-lo 
no Congresso em fase que se prenunciava tão árdua. E a 14 de ja
neiro Mem de Sá assumiu a pasta. Era mais uma incógnita posta 
diante de Costa e Silva. Este, aliás, certamente informado, solicitou a 
Krieger, por intermédio do general Portela, ser o coordenador da 
candidatura, tendo como resposta que o ministro poderia tornar-se 
ditador pela força, mas presidente somente sem se separar de Cas
telo. E m seguida resolveram mandar a Lisboa o industrial Marcondes 
Ferraz, como emissário para Costa e Silva não falar. 0 silêncio seria 
de ouro. 

Durante algum tempo, a data da eleição presidencial e o prazo das 
inelegibilidades constituíram inquietante pomo de desconfianças, pois, 
cabendo ao Presidente marcar o pleito, que apenas não podia ultra
passar de 3 de outubro de 66, e sendo de seis meses a inelegibilidade 
dos ministros. Castelo t inha os trunfos para afastar Costa e Silva 
da sucessão. Bastava antecipar o pleito. Além disso, se mantido o 
prazo das inelegibilidades, Costa e Silva deveria deixar o ministério, 
no máximo, em 3 de abril, certamente antes de escolhido o candi
dato pela Arena. E , na realidade, Costa, e Silva parecia somente se 
sentir tranqüilo se tudo se processasse com ele no ministério, cuja 
força experimentara e conhecia. 

A esses problemas juntava-se ainda o dos governadores, cuja elei
ção deveria: ser indireta. E não havia por que não englobar tudo 
n u m mesmo ato, tão cedo quanto possível. Aliás, para resolver o 
assunto, o Presidente reuniu-se na manhã de 30 de janeiro, domingo, 
com os ministros militares e o da Justiça. Assentou-se a edição de 
novo Ato sobre a eleição indireta dos governadores, e as inelegibili
dades, embora Mem de Sá preferisse deixar estas para depois do 
regresso de Costa e Silva. Chegara-se assim ao momento de algumas 
opções importantes, inclusive sobre a maior ou menor permanência 
de Costa e Silva no ministério, conforme o prazo das inelegibilidades, 
e, numa ampla e rumorosa reunião, no dia 4, para se examinar o 
texto redigido por Mem de Sá, Castelo, considerando tratar-se de 
eleições indiretas, resolveu reduzir as inelegibilidades à metade do 
prazo anterior. A dos ministros seria de três meses, e isso significou 
que Costa e Silva continuaria dono do poderoso 9.° andar, o que irri
tava os competidores e decepcionava os que julgavam prejudicial 
ao Exército e aos seus serviços u m ministro preocupado com a polí
tica. Geisel, que às vezes parecia adivinhar, comentou antes da reu
nião: "Vamos vender o futuro por uma solução precipitada do pre
sente. Pouco importava que houvesse crise agora, essa crise que estão 
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querendo evitar. Prefiro até que haja, e, se eles ganharem, que 
venham e assumam a responsabilidade do Governo." 

Afinal, o Ato Institucional n.° 3 adotou a eleição indireta dos 
governadores, marcou para 3 de outubro o pleito presidencial, e redu
ziu à metade os prazos anteriores das inelegibilidades. Para o Pre
sidente, talvez fosse o preço da unidade das Forças Armadas. Mas, 
certamente, traduzia o constrangimento de baixar, na ausência de 
Costa e Silva, u m Ato que lhe poderia parecer hostil. 

A viagem prolongou-se até 17 de fevereiro, quando o ministro re
gressou, seguindo para Petrópolis. Iria informar-se antes de qual
quer declaração, e era corrente que pretendia ser posto a par de 
atividades contrárias à sua candidatura. Também saberia das fa
voráveis, entre as quais a carta dirigida, em 1.° de fevereiro, pelo 
ministro Décio Escobar ao Presidente. Dizia a carta: 

"Sr. Presidente, sei por ouvir dizer, não, porém, através de in
formes ou informações regulares, que há oficiais contrários à idéia 
de que o ministro Juraci Magalhães possa preterir o general Costa 
e Silva, como candidato da Revolução, no pleito da Sucessão presi
dencial. Nunca ouvi restrições ao ministro Cordeiro ,de Farias. Há 
realmente quem julgue o general Golberi, o SNL, o pessoal do Ga
binete da Presidência apostados contra o ministro da Guerra e, en
venenando, voluntariamente ou não, o ânimo do Presidente contra 
o seu auxiliar. Meu propósito é lutar contra esse clima de suspicá-
cia, que tende a se agravar e que tanto mal faz à harmonia que 
deve reinar no âmbito da família revolucionária. São evidente
mente chocantes, desarrazoadas, injustas, lamentáveis as críticas ao 
Presidente. Mas, não desconfie da lealdade do ministro ou dos ge
nerais em missão de comando."7 A carta era um : tiro no escuro 
contra os possíveis desafeiçpados à candidatura, e cuja ação passa
ria a ser inquinada de facciosa. Por fim, fazia a "boa intr iga": 
"O general Costa e Silva, mesmo do exterior, não cansa de reco
mendar aos seus subordinados o mais perfeito acatamento ao Pre
sidente, que não devem perturbá-lo de nenhum modo por atitudes, 
palavras ou atos." 

Em verdade as águas haviam continuado a correr para Costa e 
Silva, que t inha a seu favor a tese da unidade das Forças Arma
das, idéia à qual o Presidente parecia submisso. Nesse terreno não 
desejava correr risco. Somente a 24 de fevereiro Costa e Silva foi 
a Brasília, sendo imensa a curiosidade em torno da audiência. Na 
ocasião, uma análise política assim resumiu a entrevista: 

"'O fato político de maior importância da semana foi o encontro 
entre o Presidente da República e o general Costa e Silva, cercado 

7 Carta de 1-2-1966, in Arq. C. B. 
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de grande expectativa pelo que poderia resultar com vistas à su
cessão presidencial. Os meios radicais revolucionários supunham 
que do mesmo poderiam advir fatos novos, com implicações e defi
nições, seja do Presidente da República, seja do general Costa e 
Silva. A própria conduta do general Costa e Silva, evitando qual
quer pronunciamento sobre o assunto, a despeito da insistência de 
alguns setores ligados à sua candidatura, deixou antever a sua po
sição de acatamento às l inhas mestras definidas pelo Presidente da 
República com relação ao problema sucessório. A decisão do gene
ral Costa e Silva, confirmada após o encontro, em acatar as regras 
impostas pelo Presidente da República, deixou a área radical revo
lucionária pessimista e decepcionada. A oposição não se surpreen
deu com o resultado do encontro, pois não acreditava na possibili
dade de evolução para u m atrito nas relações entre os dois chefes, 
jmesmo levando em consideração que a candidatura Costa e Silva 
fora lançada intempestivamente." Na ocasião, alguém observou 
-que o ministro, cordato, preferira adotar a "política do colchão de 
anola", certamente a mais pragmática. 

A paz desencantou a "l inha dura" , ávida por se beneficiar de 
u m desentendimento, e o Presidente retomou o comando da suces
são. O coronel Mário Andreazza, assessor do ministro, distribuiu 
esta nota, depois deste reassumir a pasta: "A conversa com o Pre
sidente foi leal, cordial e franca. Foi u m encontro de dois amigos 
de longa data, integrantes de u m mesmo Governo, e, por isso mes
mo, com responsabilidades idênticas e bem definidas na preserva
ção e na continuidade da Revolução, que é sem dúvida alguma o 
compromisso maior assumido por todos os revolucionários perante 
a Nação Brasileira." 

A verdade, entretanto, estava no meio-termo. Na ocasião escre
vi este apontamento: "2U de fevereiro. 21 horas. O Presidente aca
ba de me telefonar dizendo que a conversa com Costa e Silva foi 
boa. Muito disciplinado. Já tomou posse e distribuiu nota, dizendo 
que candidatura é com os partidos e a política. E diz o Presidente: 
'psicologicamente achei-o mais cauteloso do que conciliador'. 

Até o fim haveria duas constantes nos acontecimentos em torno 
da sucessão: a determinação do Presidente em não abrir mão da di
reção do problema, e o esforço dos radicais para o separarem de 
Costa e Silva. Algumas notas, tomadas à medida que os fatos se 
desenrolaram, dão disso idéia nít ida: 

"15 de março de 1966. Pela manhã falo com o Presidente sobre 
a entrevista que deseja dar à imprensa na terça-feira, na qual de
seja falar francamente. Digo-lhe que o assunto 1 é Costa e Silva; o 
2, Costa e Silva; e ele conclui que o 3 é também Costa e Silva. Diz 
que responderá a isso declarando não falar sobre candidato antes 
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do registro da Arena. Digo-lhe que o importante para os adeptos 
de Costa e Silva é apenas saber se antes ou depois da inelegibilida-
de. Reação do Presidente — não aceita pressão. Ã tarde o Pre
sidente telefona para Costa e Silva e diz-lhe que Magalhães Pinto 
deseja coordenar-lhe a candidatura, mas que ele não concorda com 
isso. Costa e Silva responde que Magalhães Pinto há três dias pede 
audiência, e ele recusa." 

Era claro que a advertência, uma vez atendida, não apenas evi
tava um atrito, mas tornava Costa e Silva credor de uma contra
part ida. Contudo, continuaram as tentativas para envolver o mi
nistro, provocando-o a u m passo em falso. O pecado tem várias 
faces. No começo de abril o Presidente visitou o grandioso sistema 
iiidroelétrico em construção no Rio Grande, para assegurar a in
dustrialização da região centro-sul. Foi u m dia magnífico para o 
administrador desejoso de semear para o futuro, e, n u m breve es
paço de tempo, tornou-se possível ver Urubupungá, I lha Solteira, 
Estreito, Jaguara, e retornar ao Rio de Janeiro. Também o General 
Kruel participara da visita. É do dia seguinte, 4 de abril, esta nota: 
"Longa conversa com o Presidente juntamente com Geisel e Gol-
beri sobre a viagem da véspera. Refere na conversa com o general 
Kruel que este lhe disse reiteradamente não ser candidato à Presi
dência. Depois o Presidente conta haver sido procurado pelo mi
nistro Costa e Silva que o informou haver sido procurado por 
Ademar de Barros, que se propunha a uma espécie de aliança: o 
ministro o apoiava até o fim do mandato e, em troca, seria apoiado 
para a Presidência. Costa e Silva desejava saber o que responder. 
Ao que lhe disse o Presidente: ''Não cogito de intervir em São Pau-
io, mas, se o Ademar tentar qualquer movimento, eu o farei. Que 
fará V. então?"' 

Sutilmente, o Presidente devolvera a pergunta maliciosa. Aliás, 
era-lhe habitual desviar u m a interrogação embaraçosa com outra 
inesperada. Ao visitá-lo, George Woods, presidente do Banco Mun
dial, indagou-lhe se não cogitava de controlar a natalidade, para 
acelerar o desenvolvimento. Castelo replicou-lhe incontinenti: 
"Dr. Woods, na sua opinião, qual teria sido a resposta do general 
Ulysses Grant se o presidente do Banco Mundial lhe dirigisse essa 
pergunta há um século atrás?" 

Retomo, porém, a minha anotação de quatro de abril de 1966: 
"Diante disso, Costa e Silva julgou melhor adiar a resposta. Disse 
também que Magalhães Pinto há dias pede uma audiência, que 
ainda não deu. Mas, tratando-se de assunto importante, cuidou de 
se informar e soube que Magalhães Pinto deseja propor-lhe ser 
candidato contra o Presidente, pois seria melhor. Viria todo o MDB 
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e grande parte da Arena. Costa e Silva diz repelir a idéia. Felipe 
Herrera janta em nossa casa. Comparece o Presidente." 

Por certo, naquela disputa, em que se jogava "o eixo da políti
ca", ninguém dormia. Mas, inexistindo competidor em torno do 
qual se aglutinassem as forças e as esperanças dos contrários a 
Costa e Silva, a vantagem deste tornava-se evidente. E na Presi: 
dência todos previam o desfecho — tudo conspirava em favor do 
ministro, que não se mostrava inclinado a cometer qualquer erro 
tático, por alguma desobediência ao roteiro traçado. Parece que 
u m dos derradeiros envolvimentos de que se desvencilhou surgiu 
em nome de uma "União Nacional", movimento sempre simpá
tico à primeira vista, mas freqüentemente cheio de malícia e sur
presas. Na ocasião, assim o consignei: 

"7 de abril de 66. Depois do meio-dia o Presidente reúne Gei-
sel, Golberi e a mim. Conta a conversa tida com Costa e Silva a 
propósito das notícias da União Nacional, que este diz ser contra 
o Presidente, motivo por que a repudia. 'Por ora sou seu ministro 
e nada faço sem seu acordo.' O Presidente diz que pediu para ser 
avisado da União, pois deseja saber em que se pode conciliar a po
sição do ministro com a de candidato. . . Costa e Silva diz que a 
União ou é contra o Presidente ou feita para tumultuar. Chama a 
atenção do Presidente para a entrevista em favor da política eco
nômica. " 

O candidato continuava a pisar cautelosamente. 
O Presidente também se avistara com Cordeiro de Farias. Este 

transbordava, certamente inconformado por não se haver lançado 
mais cedo, o que fizera atendendo às recomendações do próprio 
Presidente, inclinado a protelar o debate sobre a sucessão. AgoraT 

parecia sentir-se incrivelmente frustrado. Aliás, no mesmo dia 7 
quando nos falou de Cordeiro, o Presidente custou a achar a pa
lavra para definir-lhe o estado de espírito. Encontrou-a depois de 
uma pausa: Cordeiro parecera-lhe magoado. Realmente, as pedras 
moviam-se rapidamente, e, por intermédio de Mem de Sá, João 
Agripino indagou do Presidente o que poderia fazer na Arena. 
Sobre o fato tomei esta nota: "O Presidente diz que vai responder 
que pode fazer o que entender, pois sabe que desejará ajudar o 
Governo e o Brasil. Irá hoje à casa de Mem de Sá dizer-lhe isso. 
Repete que Agripino declarou já não ter o Presidente liberdade de 
manobra. Contesta, pois não tem candidato. A dificuldade de cote
jo, dada a acomodação do mundo político... O Presidente pede su
gestão sobre a resposta a Agripino." 

Não havia o que responder. Os amigos de Costa e Silva t inham 
agido com rapidez, ocupando importantes posições, que justifica
vam a observação de Agripino. Bom exemplo era o de Jarbas Pas-
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sarinho, que escrevera ao Presidente, por intermédio do coronel 
Morais Rego: "Belém, 2U de março 66. Senhor Presidente. Faz 
poucos dias fui procurado em Belém pelo cel. prof. João Alberto Fran
co, que me disse estar servindo no Gcbinete do sr. ministro da Guerra, 
em nome de quem, devidamente autorizado, vinha saber a minha 
definição quanto ao apoio da Arena do Pará à candidatura Costa 
e Silva à Presidência da República. Disse-me ainda o cel. Franco 
que no Gabinete corria o rumor de que eu trabalhava pela candi
datura do marechal Cordeiro, razão pela qual o ministro pedira-
lhe para ''saber a posição do coronel Passarinho.7 Irritei-me, natu
ralmente, com o rumor, pois até aqui não trabalhei em favor de 
ninguém, aguardando as demarches naturais do processo político. 
Decidi dar logo por escrito o meu pensamento, eis que constante
mente há quem se compraz em deturpá-lo. Escrevi então do pró
prio punho uma carta ao ministro, onde em resumo afirmo consi
derar inviável uma candidatura civil à Presidência e, neste caso, 
prefiro pessoalmente a candidatura do ministro à de qualquer outro 
militar" Em seguida a carta lamentava não serem os generais Gei-
sel ou Mamede candidatos. Mas, na realidade ele se antecipava ao 
Presidente. 

Jarbas Passarinho não seria caso isolado: gradativamente, me-. 
diante a ação de auxiliares de Costa e Silva, militares e políticos 
polarizavam-se em torno do ministro. Pouco anterior, de 10 de 
março, era a nova carta do general Décio Escobar ao Presidente^ 
categórico no apoio ao ministro, e dela convém conhecer-se alguns 
tópicos. "Todo o empenho — dizia — em evitar cisão entre os re
volucionários em correntes que se contraponham ou se hostilizem 
é ato de verdadeiro patriotismo. A quebra da unidade das Forças 
Armadas seria um desastre para o país. Do mesmo modo funestas 
conseqüências teria a separação entre o Presidente da República e 
o seu ministro da Guerra; cada um dos dois sem dúvida polarizaria 
uma fração das Forças Armadas. O general Costa e Silva tem as 
maiores e melhores credenciais para continuar a realização dos pos
tulados da Revolução. Entre um político, da preferência de polí
ticos viciados, que os há muitos no Congresso, e o companheiro 
leal, cheio de excelentes serviços à Revolução, o Presidente não 
deve hesitar."8 

Após outras considerações, concluía: "Ponha de lado o Presi
dente escrúpulos 'civilistas', ou a aversão aos militares políticos; 
pense na excepcional conjuntura e decida-se a favorecer e presti
giar a candidatura desejada e apoiada pela corrente mais bem in-

8 Carta de 10-3-1966, in Arq. C. B. 
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4encionada, de maior sentimento cívico e a mais capaz, por isso 
mesmo, de continuar a Revolução." 

Se alguns desses conceitos não coincidiam com os do Presidente, 
«a verdade é que pelo menos n u m ponto havia acordo completo: a 
«necessidade de preservar a unidade dos militares da Revolução. 
Aliás, nada indica que Castelo considerasse Costa e Silva o mais 
«apto para prosseguir na obra revolucionária. Contudo, inclusive 
por causa do constrangimento que teria em barrar a candidatura 
d o companheiro da juventude, Castelo manteve inteira discrição 
«obre o assunto. Andreazza, notório arauto do nome de Costa e 
Silva, me faria esta observação: "Conjecturava-se de supostos can
didatos da provável preferência de Castelo Branco. Admito que os 
houvesse. Não se ia, contudo, além de meras suposições ." 9 Era 
o reconhecimento da isenção do Presidente. Este, por vezes, n u m 
tom de afeto ao colega do Colégio Militar, dizia, certamente côns-
•cio do esforço que realizava: "O Costa não tem saúde para ser Pre
sidente." E m verdade, Costa e Silva não simbolizava, para Castelo, 
a personalidade ideal para a Presidência. Raramente, aliás, se al
cança o ideal. Conta Flexa Ribeiro que, havendo procurado o Pre
sidente para pedir-lhe instruções sobre uma lista eventual de can
didatos, ouviu dele longa divagação quanto às qualidades requeri
das para o ser. 0 retrato flagrantemente não coincidia com a ima
gem de Costa e Silva. Mas, de quando em quando, Castelo inter
rompia a dissertação para dizer que não se opunha a esse can
didato . i e 

8 Carta do ministro Mário Andreazza citada. 
10 Informação do deputado Flexa Ribeiro ao Autor, em 27 e 29 dd 

agosto de 1971. 
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CAPÍTULO XVIII 

O CANDIDATO 

Q U E FAZER, se as águas corriam 
para o Ministério da Guerra? Determinado a não se afastar das nor
mas fixadas, e salvar a coesão militar, Castelo jamais mudaria o 
rumo. E afinal os acontecimentos o haviam posto ante um dilema: 
ou encampar a candidatura Costa e Silva, ou tentar outra com 
risco de comprometer aquela coesão. Como decidir? Aliás, torna
ra-se urgente uma decisão. E em 26 de março Castelo promoveu 
restrita reunião no Laranjeiras com os ministros Mem de Sá, Ju-
raci Magalhães, Cordeiro de Farias, os generais Geisel e Golberi, à 
qual assisti. Assunto: a sucessão presidencial. Ele desejava a opi
nião de cada qual sobre o modo por que devia ser conduzida, fi-
xando-se outrossim se, na Convenção da Arena, conviria haver u m 
ou vários candidatos. Não se chegou a uma conclusão. Mas, ficou 
evidente que a candidatura Costa e Silva, se preservava a união 
das Forças Armadas, certamente dividia o Governo. Mem de Sá 
e Cordeiro de Farias, cujas opiniões se tornariam ostensivas, mani
festaram-se frontalmente contrários a Costa e Silva. Reconheciam-
lhe alguns títulos, mas não o julgavam com as qualidades indis
pensáveis para dirigir o pa ís . Mem de Sá foi veemente. Juraci 
Magalhães, por considerá-la inevitável, defendeu a candidatura do 
ministro da Guerra. 

A reunião mostrou, porém, que o Presidente, embora pouco hou
vesse falado, se inclinava pela consulta aos diretórios regionais da 
Arena, aos quais seriam apresentados vários nomes. Àquela altura 
a fórmula levava irremissivelmente a Costa e Silva. E , quando se 
tornou efetiva, Cordeiro foi o primeiro a externar o propósito de 
deixar o Ministério. E m carta ao Presidente, ele reduziu a três hi
póteses a posição deste: "Ou o senhor acha que o Costa e Silva 
serve e o quer, ou o senhor tem uni compromisso com ele do qual 
não pode se livrar, ou o senhor tem medo de uma divisão e agita
ção." 0 Presidente negou as duas primeiras. N a ocasião, Mem de 
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Sá, inconformado, antecipou o desejo de deixar o Governo. Geisel 
e Golberi também solicitaram exoneração, mas Castelo não os 
atendeu. Temiam que a sua presença no Governo criasse problemas 
ao Presidente, dada a notoriedade com que se opunham a Costa e Silva. 

Na política predominam as circunstâncias: estas conspiravam 
em favor de Costa e Silva. Depois de auscultar as lideranças polí
ticas, especialmente as do Nordeste, João Agripino concedeu en
trevista assim resumida na revista Visão: "Segundo o que ouviu 
dos políticos, em seu rush de consultas, ninguém dentro do Exér
cito aceitará o papel de concorrente de Costa e Silva, para não apa
recer como ponta de lança do divisionismo nesta hora em que en
tendem como principal responsabilidade dos militares preservar e 
dar continuidade à Revolução. ( É o caso, por exemplo, do gene
ral Jurandir Bizarria Mamede ) . Essa circunstância, para o gover
nador João Agripino, deverá pesar junto ao Presidente Castelo 
Branco, que considera fundamental a manutenção de um senti
mento de unidade m i l i t a r . " 1 

Afinal, prevaleceu o desejo do Presidente, submetendo-se uma 
lista de candidatos aos órgãos regionais da Arena, cujo Gabinete 
Executivo, colhidas as preferências, encaminharia o assunto à Con
venção Nacional. O Jornal do Brasil deu conta da reunião do Pre
sidente com Agripino e Krieger, na qual dizia se selecionaram 
seis nomes: Costa e Silva, Ademar de Queirós, Bilac Pinto, Cordei
ro de Farias, Nei Braga, que ocupou o lugar de Adauto Cardoso, e 
Milton Campos. Os generais Kruel e Mamede deixavam de figu
rar por não aspirarem à presidência. Ao últ imo consultara, sem 
êxito, Rafael de Almeida Magalhães. Conta Agripino que naquela 
reunião, tendo Krieger apoiado Costa e Silva, o Presidente externa
ra preferências pelo seu líder no Senado, caso viável u m candi
dato civil. Era tarde . 

O Presidente não dispensaria nenhuma das etapas do processo 
de escolha. Iniciou-se então a formação da lista, e ele promoveu 
vários encontros e entendimentos. Rondon Pacheco, secretário da 
Arena, foi convidado para jantar no Alvorada juntamente com 
Paulo Sarasate, e durante a refeição, após defender a conveniên
cia da lista, o Presidente aventou os nomes possíveis — Costa e 
Silva, Bizarria Mamede, Ademar de Queirós, Juraci Magalhães, 
Macedo Soares, Cordeiro de Farias, Nei Braga, Bilac P in to . Era 
a maneira de não queimar as etapas. 

Contudo, o mundo político, extremamente sensível, realista, não 
alimentava ilusão sobre a posição do Presidente. Cruzaria os bra
ços? "Le réel est toujours complexe. . . " Dois fatos expressivos orien
tavam, porém, os políticos: o decidido apoio de Paulo Sarasate a 

: ! ' • ' " ' 

1 Visão, de 1.° de abril de 1966. 
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Costa e Silva, que costumava chzei-lhe com acuidade e bom humor: 
"O senhor é o meu termômetro"; e a entrevista do ministro Juraci 
Magalhães, na Visão de 15 de abri l . Esta começava por elogiosa 
referência à maneira por que o Presidente encaminhara a su
cessão: 

"O Presidente Castelo Branco, sempre que tratou, do problema 
da sua sucessão, confirmou, tanto para os seus mais íntimos cola
boradores quanto para a opinião pública brasileira, as qualidades 
fundamentais de caráter que o colocam, de modo tão destacado, 
entre os mais dignos varões que já ocuparam a mais alta magistra
tura nacional. Em obediência aos padrões que sempre seguiu e que 
tanto o distinguem no apreço dos seus governados, o Presidente ja
mais admitiu a kipótese de sua continuidade no poder além do dia 
fixado pelo Congresso que o elegeu. Mais ainda: longe de preten
der o exercício de qualquer ação de tutela sobre a vida política do 
país, o Chefe do Governo revolucionário entregou o problema su
cessório aos partidos, confiando em que estes saberão dar-lhe solu
ção consentânea com os reclamos do bem coletivo. Sua atitude 
nunca se aproximou, por outro lado, do que se pudesse considerar 
indiferença por uni aspecto tão fundamentalmente importante na 
evolução do processo revolucionário. Esteve sempre atento ao pro
blema, pronunciando-se sobre ele toda vez que, no seu esclare
cido e patriótico discernimento, lhe pareceu oportuno fazê-lo." 

E, depois de se referir aos demais candidatos, vinha a definição: 
"De todos os nomes cogitados, apenas um, o do ministro Costa 

e Silva, teve repercussão política real e duradoura. Sua candidatu
ra poderia oferecer perigos de duas naturezas: primeiro, apresèn-
tar-se sob a forma de imposição militarista, o que seria inaceitável 
para a consciência cívica da Nação; segundo, tomar um rumo de 
candidatura de oposição ao Governo Castelo Branco, que ele inte
gra com lealdade e eficiência. Esses dois embaraços foram, contudo, 
completamente afastados, pela sabedoria com que se conduziram o 
Presidente da República e o seu ministro da Guerra." 

A entrevista, praticamente, era a pá de cal sobre os demais can
didatos. Dela, dias antes de divulgada, eu dera cópia ao Presiden
te que, depois de a ler, considerou-a o "documento mais incisivo 
de apoio a Costa e Silva." Certamente, não havia como deter a tor
rente. Por sinal, João Agripino, notoriamente pouco simpático a 
candidatura do ministro da Guerra, declarara antes de Juraci: "Não 
sei se o general Costa e Silva chegará a ser candidato da Arena à 
Presidência da República. Mas até o momento, no lado do Gover
no, ele é inegavelmente o candidato mais bem situado." 

Após outros entendimentos assentaram-se os nomes cuja lista 
seria submetida. aos diretórios regionais da Arena . Bizarria Mame-
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<le recusara-se formalmente a participar. Além de desinteressad© 
não queria ser argüido de dividir o Exército. Possivelmente, seria 
o candidato mais desejado pelo Presidente, que o acreditava tam
bém em condições de unir os mili tares. Krieger se considerou 
comprometido com Costa e Silva, o mesmo ocorrendo com Juraci 
Magalhães. Assim, quando em 14 de abril apresentaram ao Pre
sidente a nota em que o Gabinete Executivo da Arena anunciava 
o início das consultas sobre o problema da sucessão, e a fixação da 
data de 26 de maio para a Convenção do partido, Castelo, com o 
próprio punho, escreveu nessa ordem os nomes que seriam exami
nados: "Ademar de Queirós, Artur C. Silva, Bilac Pinto, Cordei
ro de Farias, Etelvino Lins, Nei B r a g a . " 

Cordeiro de Farias imediatamente pediu ao senador Krieger, 
presidente da Arena, excluí-lo da consulta. Aliás, por não o en
contrar logo, deixou a carta, juntamente com u m bilhete, no 
Jóquei Clube. Dela dera antecipado conhecimento ao Presidente, 
informando-o que se seguiria outra com o pedido de exoneração, 
pois recusava qualquer responsabilidade no assunto. A carta a 
Krieger continha os motivos da ati tude: 

"Tal decisão se baseia, senhor presidente, dentre outros e notó
rios motivos, na minha discordância em relação aos métodos, pra
zos, e procedimentos estabelecidos para a consulta à definição d® 
candidato do Partido e à data da realização da Convenção. 

Essas circunstâncias impedem, ao meu ver, a competição alta, 
leal e democrática entre nomes lembrados pela Arena. 

Por outro lado, deve ser ressaltada a impossibilidade, dentro do 
processo adotado, de cada candidato ter oportunidade de expor, 
como seria desejável e até necessário, suas idéias e intenções, pe
rante os órgãos da Arena ou as comissões especializadas que ela, 
para tal finalidade, constituísse, de modo que, por esta forma, quan
do mais não fosse em sinal de respeito e deferência, o Congresso 
e a Nação pudessem aquilatar do merecimento e da aptidão dos di
versos candidatos ao exercício do governo da República."2 

Seguiram-se os apelos para Cordeiro não se demitir . Além do 
Presidente, que instara por que continuasse, também Krieger, Sa-
rasate, Rondon, Peracchi e outros correligionários pediram-lhe para 
não deixar a Pasta. E, embora a saída fosse irremediável, conveio 
em adiá-la. A ferida era profunda, entretanto. E, em parte, o pró
prio Presidente reconhecia a procedência das razões invocadas por 
Cordeiro. Dentre as minhas notas, encontro esta, de 19 de abril, 
quando retornávamos a Brasília: "O Presidente telefona para Costa 
e Silva. Assunto: audiência do general Candal. Depois, em con-

2 Carta de Cordeiro de Farias ao senador Krieger, in Arq. C. B. 
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versa comigo e o general Geisel, condena o que se tenta fazer em, 
certos círculos militares em favor de Costa e Silva, 'que não pre
cisa disso.' Lembra conversa pela manhã com o brigadeiro Eduar
do Gomes que abriu o peito, queixando-se do brigadeiro Peralta 
{de Curitiba) que deseja transferir por causa da atitude que tem tido> 
em favor das pressões militares. O Presidente lembra que recusou 
receber Bernardes em Belo Horizonte, em 1919. Diz que Costa e-
Silva alega parecer que se punem os que são a favor dele ou, 
seus amigos. Ao que retrucara o Presidente: "Eu não me castigo* 
e sou seu amigo." 

Cordeiro, entretanto, não demoraria. No fim de maio, ele voltou 
à carga. Continuava obstinado em não participar da escolha de Costa 
e Silva. E m 29 de maio escrevi esses apontamentos: "Falo com o 
Presidente às 10 horas, logo após ter ele recebido o ministro Cor
deiro. Fala-me do desejo deste de deixar o Ministério, por não que
rer ter parte na ascensão de Costa e Silva. Cordeiro teria dito ao» 
Presidente: 'Você é generoso com Costa e Silva e eu sou justo, e Você 
sabe que ele vai afundar o País, pois é incapaz, e eu não quero ter 
parte nisso. Não tenho mais idade para ver o Brasil endireitar e 
quero estar logo fora de tudo.' Depois falamos da saída de Mem d& 
Sá, também contra Costa e Silva. . . Não encontramos nomes para o* 
substituir, embora examinássemos vários: Etelvino, Filinto, Quei
rós . . . Lembro um jurista. O Presidente quer alguém com relações-
no Congresso. Sugiro um interino até que sejam feitos certos atosr 

indo depois o Krieger. Inconvenientes da saída deste do Senado e dw 
presidência da Arena. O presidente diz que deve nomear um mi
nistro entrosado com Costa e Silva, mas que não despache com esfe."" 

Tal como as pedras estavam dispostas, não haveria dúvida sobre 
o resultado das consultas. Um ativo trabalho de proselitismo dos au-
xiliares de Costa e Silva mostrava-se frutuoso, e o próprio general 
Portela, segundo informara o governador Paulo Guerra, andava pelo 
Nordeste. A semente era forte e caía em terra dócil. E, ao viajar 
pelo Piauí e pelo Maranhão no fim de abril, o Presidente colheu UJ 
impressão de amplo apoio à candidatura Costa e Silva. RestavaT 

porém, a escolha do vice-presidente, e a tendência de Castelo era 
por João Agripino, a quem o general Geisel, em Natal, revelou essa» 
preferência. Sabia-se, aliás, da opinião em contrário de Costa e Silvar 

que o senador Dinarte Mariz não escondia. João Agripino, empossado? 
há pouco no governo da Paraíba, não via a hipótese com bons olhos. 
E quando o Presidente, por ocasião das comemorações do 1.° de 
Maio, em Campina Grande, lhe falou sobre o assunto dizendo-lhe 
inclusive da indisposição de Costa e Silva em face da sua indicação» 
Agripino encantou o Presidente com a altitude em que se colocou, 
cheio de compreensão e tolerância. Castelo reconheceu nele u m esta-
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dista. Rondon Pacheco, que transmitira ao Presidente aquela indis
posição, lembrou Bilac Pinto, obtendo como resposta ser u m bom 
ministro do Exterior para o novo governo. Surgiu então o nome do 
Pedro Aleixo, inicialmente mal recebido por Costa e Silva, que 
advertiu Rondon Pacheco: "Dizem que é um homem muito político 
e pode criar casos comigo." Rondon, entretanto, tranqüilizou-o. 

Rapidamente, geral concordância cercou a indicação de Pedro 
Aleixo, sobre a qual consignei esta nota, em 4 de maio de 66: "O 
Presidente recebe (às 16 horas) o senador Krieger. Quando vou 
pedir ao Presidente uma assinatura urgente, o senador diz ao Presi
dente: "O Luís pode fazer a nota." Fico perplexo, por não saber do 
que se trata. Mas em seguida Krieger esclarece que seria uma nota 
a ser divulgada por ele próprio anunciando que o Presidente, ouvi
dos os responsáveis, se inclinava por Pedro Aleixo para vice. Quer 
a nota com o exato pensamento do Presidente e daí querer que eu 
a redija por antecipação. O Presidente manifesta a idéia de que os 
candidatos devem deixar o Ministério. Fala que o Costa e Silva já 
não o ajuda na administração. Depois, diz-me que Costa e Silva, 
embora concordando com o Pedro Aleixo, acrescentara que o vice 
devia ser o Capanema ou o Etelvino, pois ambos o encantam pela 
conversa. Fala também do Auro, mas o Presidente diz que mantém 
as restrições militares ao mesmo. Digo que o Brasil terá saudades 
dele Presidente. Não acredita, diz-me. Promete contar-me a entre
vista com J. Agripino." Acrescentou que este pairara "mui to alto." 
Para Aleixo podia significar o caminho da Presidência. Na realidade 
seria o da amargura. 

0 Presidente preferiu redigir a nota sugerida por Krieger, e que 
me entregou para divulgar. Era a seguinte: 

"Depois de numerosas e variadas consultas não só quanto a im
plicações regionais e como também de valores políticos, o Presidente 
da República selecionou nomes para a vice-presidência e juntamente 
com o presidente da Arena, senador Daniel Krieger, deteve-se no 
ministro P. Aleixo. O senador Krieger levou esse nome ao Gabinete 
Executivo, que resolveu tomá-lo como candidato a ser apresentado ao 
Diretório Nacional. O candidato à Presidência da República, gene
ral Costa e Silva, solidarizou-se com a escolha da alta direção da 
Arena." 

Desaparecia assim a candidatura de Paulo Sarasate, que chegara a 
contar com o apoio do Piauí , Maranhão e Rio Grande do Norte. 

Tudo marchou célere para Costa e Silva, desejoso de consolidar-se 
antes de deixar o ministério. E , em 10 de maio, concluídas as con
sultas, o Gabinete Executivo da Arena foi comunicar ao Presidente 
a homologação dos candidatos, que seriam indicados à Convenção do 
Partido. Costa e Silva obtivera maciça preferência. Praticamente era 
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a etapa derradeira, e Krieger proferiu inflamado discurso, que o 
Presidente respondeu, fixando a sua posição na escolha: "Veio o 
problema da sucessão presidencial. Procurei participar de sua solução 
mais para assegurar um processo de escolha do que nela predomi
nar como Chefe de Estado. No discurso que proferi na posse do 
ministro Mem de Sá e no Memorando que dirigi aos Ministros Mili
tares, expressei as características de minha conduta e os meus pro
pósitos políticos. Desejei também eliminar distorções, bloquear 
pressões, anular efeitos e açodamentos e bem distinguir revolução 
de contra-revolução, e programa governamental de manobras desti
nadas a demolir o Governo. Ajudei a dissipar supostas ameaças de 
'união das Forças Armadas' e a tendenciosos devaneios de 'união na
cional'." No fundo, ele respondia aos que t inham imaginado dividir 
para reinar. Afinal, tudo correra conforme ele preestabelecera no 
Memorando sobre a sucessão, e não havia por que não se atribuísse 
largo quinhão na vitória. E m seguida, Castelo fazia a apologia da 
Arena e proclamava o apoio aos candidatos: "A homologação ontem 
proferida pela Comissão Diretora Nacional — dizia — é um lance 
decisivo da Arena. Considerou todas as implicações e contingências 
políticas, a segurança das instituições e a obra governamental que 
necessita o Brasil, tudo vinculado às conquistas revolucionárias. E 
indicou à Convenção Nacional para presidente da República o gene
ral Artur da Costa e Silva e para vice-presidente da República o 
Dr. Pedro Aleixo. Eu me solidarizo com essa indicação." 

Para alguns colaboradores de Castelo, no entanto, a solução não 
era a melhor para o país. O Jornal do Brasil, por exemplo, notara 
a "expressão desconsolada de Golberi" ao ouvir aquele discurso e, 
no íntimo, poucos acreditavam o Presidente jubiloso. Mas como ha
via ainda serviços que prestar, sopitavam-se as decepções. 

Também não faltavam os que anteviam o declínio do Presidente 
sobre o qual pairaria, daí por diante, a sombra do sucessor. Esque
ciam-se da forte personalidade de Castelo, incompatível com o cre
púsculo. Carlos Castelo Branco escreveu então u m comentário inti
tulado " A Estrela que Sobe e a Estrela que Desce". N u m breve 
paralelo entre Castelo e Costa e Silva, mostrava que "a imagem do 
homem na política forma-se, deforma-se e reforma-se ao sabor da 
estrela que sobe ou cai, na indiferente via-láctea." Era o realismo. 
E, ao mesmo tempo, ele dava conta do esforço dos amigos do futuro 
presidente, inconformados "com a tendência de apresentar o gene
ral Costa e Silva como u m general troupier em contraste com o 
marechal Castelo Branco, oficial de elite e homem de formação 
intelectual." 3 

3 Carlos Castelo Branco, in Jornal do Brasil de 5-5-1966. 
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Por esse tempo, aliás, Max Lerner, autor da Civilização Norte-
Americana, de volta do Brasil, publicou no Evening Star esta apre
ciação sobre Castelo, que o recebera no Rio: "Quando se fala com 
o general Castelo Branco, é de todo inútil ter em mente a imagem 
clássica do reacionário caudilho sul-americano, ou ditador militar. 
É tímido, introvertido, inteiramente sem expressão na aparência 
quase carismática, afastado da massa do povo. . . vê o papel que 
desempenha na história como um homem impopular, deixando o 
seu sucessor em condições de assumir o poder e trazer de volta os 
líderes do país." 4 De fato, Castelo sabia não ser a popularidade o 
seu forte — a sua âncora na História era o futuro, que tinha a 
convicção de estar construindo. Ao embaixador Carlos Chagas, que 
dele fora se despedir, dissera o Presidente, nos fins de março: "O 
senhor vai para Paris, vai ouvir falar mal de mim e do Brasil. Pode 
dizer que não fico um dia além de 15 de março de 67. E saio o 
homem mais impopular do Brasil." Raramente a justiça é do pre
sente. 

Embora tudo corresse normalmente, Costa e Silva e alguns cor
religionários davam a impressão de intranqüilidade. Pareciam temer 
sempre algum imprevisto. E esse estado de espírito tornou-se mais 
nítido por ocasião da substituição do Comandante do I I I Exército 
o general Justino Alves Bastos, que, ao discursar n u m churrasco, 
presente o general Kruel , emitira conceitos contrários ao Governo. 
Acabara-se o tempo em que as palavras voavam — verba volant — , 
pois a oração fora gravada, tornando desnecessária qualquer delonga 
na demissão, que o ministro desejara protelar. Para o posto o Presi
dente indicou o general Orlando Geisel, militar exclusivamente 
voltado para a profissão. Ao contrário do antecessor, que acalentava 
a publicidade, era discreto, falava o mínimo possível, e, ao chegar 
a Porto Alegre, limitou-se a dizer aos jornalistas que o aguardavam 
curiosos: "Tenho apenas duas coisas a declarar. Primeira, fiz boa 
viagem. Segunda, não me procurem mais para prestar declarações." 
A política não passaria na sua porta. 

E m 26 de maio, a Convenção da Arena homologou as candidatu
ras, e Cordeiro e Mem de Sá consideraram-se deslocados no Governo, 
dada a escolha de Costa e Silva, que não apoiavam. Por algum tempo 
chegou-se a dizer que Cordeiro seria o candidato da oposição, mas 
não era exato. Foi, no entanto, o primeiro a insistir na exoneração, 
solicitada desde abril, e o Presidente por mais que lhe fosse doloroso 
perder o convívio e a colaboração do antigo camarada da "Paz e 
da Guerra", não teve como o impedir. Cordeiro desejava alhear-se 
dos acontecimentos. E, ao ler-lhe, minutos antes da posse de João 

4 Max Lerner, in Evening Star, 3-6-1966. 
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Gonçalves de Sousa, que passava da SUDENE para o ministério, a 
carta em que anuiu à exoneração, a emoção do Presidente chegou às 
lágrimas. Na realidade ela era a comovida história de longa amizade, 
nascida na paz e consolidada na guerra, levando Castelo a tecer u m 
mundo de recordações. Visivelmente receava que o episódio pudesse 
interromper ou esmaecer as afetuosas relações iniciadas na juventude. 

Inicialmente, a carta fazia renascer u m passado marcado por 
ininterrupta solidariedade e identidade de ideais: 

"Brasília, 15 de junho de 1966. Amigo general Cordeiro: 
Esta carta leva particularmente a expressão dos sentimentos de 

um seu antigo companheiro dos tempos de guerra, de paz e da Re
volução. Preferi falar-lhe mais como camarada. 

A sua exoneração do cargo de ministro dos Organismos Regionais 
está consumada. Não tenho mais argumentos para resistir à sua insis
tência em deixá-lo, apresentada desde que começou o mês de abril 
último. 

Vem de longe nós andarmos ombro a ombro, na mesma direção. 
Suspende-se agora, no entanto, um longo trabalho em comum, sem* 
pre realizado na base de inalterável identidade de propósitos. Vamos 
interrompê-lo quando falta pouco para ser encerrada a fase mais dura 
da Revolução, e do Governo que presido. 0 caminho, através dos 
oito meses restantes, ainda vai ser árduo mas, no fim de cada etapa, 
as abertas de dias melhores se entreabrem. Temos a tarefa de criar 
condições adequadas e vantajosas para que a fase, a ser iniciada 
proximamente, se implante e desenvolva os ideais da Revolução. E 
eu contava com a sua ajuda até 15 de março de 1967, dia em que 
deixarei o Governo. 

Tenho motivos para assim pensar. Pois, desde tempo recuado, 
estamos unidos por objetivos superiores, sobretudo pela salvação do 
Brasil de nossos dias. 

Quando Juraci Magalhães, então governador da Bahia, em setem
bro de 1962, encontrou-se comigo no Rio para me dizer que estava 
certo de que João Goulart e seus adeptos descambavam para a sub
versão generalizada e que ele, no seu estado, e eu, no Comando do 
IV Exército, poderíamos repeli-la no Nordeste, tive aí a mais segura 
confirmação de seus antigos prognósticos formulados em nossas entre
vistas costumeiras. 

Voltei do Recife para o Rio em setembro de 1963, e logo vi que 
a sua pessoa era o centro na busca de uma solução para obstar a 
arremetida comunizante. 0 seu discernimento, firmeza e serenidade 
dominavam no meio inconformado e ainda sem contextura. E o seu 
desprendimento? Basta lembrar que, além da discrição no aglutinar 
militares e civis, surgiu com a proposição de que a mim cabia, por 
motivo do cargo que eu exercia — Chefia do Estado-Maior do Exér-
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cito — a direção do que pacientemente articulava com muitos com
panheiros. 

A sua atividade redobrou no começo de 196b. E, de 30 de março 
até 2 de abril, a sua ação coordenadora e impulsionadora desdobrou-se 
flexivelmente em várias frentes (Rio—S. Paulo—Minas—S. Paulo— 
Paraná)." 

Ao revolucionário tenaz, seguira-se o colaborador, que o Presidente 
assim evocava: 

"Mais tarde, o ministro da Coordenação dos Organismos Regio
nais passou a ser o revolucionário na administração pública. Fundou 
um ministério, estruturou-o em todo o território nacional, deu atua
lidade a órgãos antigos e fez funcionar uma nova máquina de desen
volvimento, de controle e de coesão nacional. Introduziu novos mé
todos para socorro a populações submetidas a calamidades, inclusive 
na apuração de conseqüências e aplicação de recursos federais. Tudo, 
no seu setor, operou racionalmente, sem alarde nem propaganda, com 
a sua presença e autoridade em toda parte, numa dedicada mobili
dade para verificar, decidir e orientar. Soube situar suas atribuições, 
particularmente suas atividades em relação aos estados e aos outros 
ministérios, com os quais manteve modelarmente as melhores rela
ções de estudos e providências. E a eficiência obtida ê a melhor 
prova de sua invulgar gestão no já consagrado Ministério do Interior." 

Por últ imo vinha o político, ao qual Castelo quisera também 
un i r o camarada dos duros e incertos dias da campanha na Itália, 
quando ele sentira "mais do que o irmão de armas, o amigo". A carta 
continuava: 

Não lhe devo, porém, somente essa ajuda à Administração Fe
deral. Eu lhe sou devedor também, e muito, no plano politico. O 
conselho e advertência, o ânimo e o esclarecimento, nos bons e nos 
difíceis lances do nosso Governo, eu os tive de sua parte com gran
deza e absoluta solidariedade a meu destino, sempre acima de com
petições e injunçÕes. Foi o coordenador político mais paciente e 
objetivo que nos serviu em 19 6 U e 1965. Além disso, as suas liga
ções com as lideranças parlamentares nos deram maior penetração no 
Congresso. Somente um exemplo: a intervenção em Goiás. 

Essa mútua confiança já existiu no Nordeste quando, em 1953-
195A, eu, como General Comandante de Região, era seu comandado. 
O Chefe de meios militares em tempo de paz deu-me condições, para 
que eu pudesse chefiar com feliz êxito, além de me orientar nas 
questões de ordem geral. 

Tal confiança vem mesmo de mais distante, lá do Teatro de Ope
rações da Itália, em 19UU-19U5. Não me esqueço do melancólico anoi
tecer da jornada malograda de 12 de dezembro, em Bombiana, face 
a Monte Castelo. A sua bravura e a sua visão das coisas e dos homens, 
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tão simples, tão humana, e tão firme! E no dia seguinte, dentro do 
Quartel-General da Divisão, quando se fez a tentativa do inventário 
da derrota, o amparo que me deu, desinteressadamente, fez-me cami
nhar com mais confiança, em mim e no general Mascarenhas de 
Morais, e senti, mais do que o irmão de armas, o amigo. 

E essa amizade nos tem unido em todos os períodos agora por 
mim lembrados. 

Recordei todos os cruzamentos de nossos caminhos para melhor 
lhe expressar o meu reconhecimento e lhe dizer que este, desde 191+U, 
já é uma constante nos meus sentimentos. 

Eu o fiz também para o velho companheiro bem avaliar o meu 
grande pesar com o seu afastamento do Governo. Não só a colabora
ção cessa, como ainda a assistência que pode emudecer. 

No fundo, a minha mais recente conduta política não se coaduna 
com o seu ponto de vista. Mas eu sei também do seu julgamento: 
ela não me desonra e não quebra a dignidade de todos os nossos enten
dimentos políticos. 

Receba um abraço amigo do seu camarada sempre agradecido. 
Castelo Branco." 

Numa aparência fria, distante, Castelo era afetivo. Sofria com o 
afastamento do amigo, e Cordeiro não era menos sensível às contin
gências que o fizeram sair do ministério. Mas, para demonstrar que 
o episódio não interferiria na antiga amizade, ele pôs esta dedicatória 
numa cópia do discurso com que transmitiu a Pasta a João Gonçal
ves: "Ao Presidente, o velho e querido amigo Castelo, abraço fra
ternal do Cordeiro." A página virava-se, a amizade prosseguia. 

Depois chegou a vez de Mem de Sá. Adotada a candidatura Costa 
e Silva, julgara-se sem condições de permanecer, apesar da opinião 
em contrário do Presidente: "Mas o senhor não é nem vai ser mi
nistro do general Costa e Silva ou de sua candidatura. O senhor é 
meu ministro e goza de minha integral confiança, não vejo, portanto, 
porque demitir-se." Contudo, "frontalmente contrário à política ado
tada pelo Governo", ele se sentia constrangido, n u ma posição que 
considerava ambígua ou contraditória, e pediu ao Presidente para 
procurar um substituto, que aguardaria pacientemente. Os fatos fo
ram, porém, mais fortes do que esse desejo de permanecer na Pasta, 
esperando o novo ministro. E m 26 de junho , o Presidente reuniu-se 
com os gaúchos para tratar da sucessão estadual, que tomara cores 
negras com o lançamento da candidatura do jurista Cirne Lima, ho
mem altamente conceituado, apolítico, para o governo do Estado, e 
que vinha pela mão do que havia de mais anti-Revolução. Nesse 
dia escrevi esta nota: "Reunião do Presidente com os gaúchos. De
pois o Presidente diz-me que o Krieger estava abichornado, triste, 
enquanto o governador Meneghetti parecia satisfeito como quem 
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vê realizada uma previsão." De fato, u m balanço da situação exigira 
a cassação de três ou quatro deputados estaduais, cujos processos 
estavam em curso anteriormente, sob pena de perigosa e inquietadora 
derrota da Revolução no importante estado das fronteiras meridio
nais. E , embora compreendesse a razão de Estado, Mem de Sá esbar
rava na própria consciência. 0 remédio era urgente, no entanto, e 
ele voltou a insistir na demissão: "Agora, Presidente, o senhor tem 
de encontrar imediatamente o meu substituto, porque de outra forma 
as cassações não serão efetivadas. Perdoe-me, se sou obrigado a des
gostá-lo, pois nada me dói mais do que isto, mas não há outra saída 
para o caso." 5 

No mesmo dia, Mem de Sá formalizou, numa carta, a sua posição 
e o seu alto apreço pelo Presidente, a quem se sentia ligado por laços 
de admiração e de afetividade. "Direi, apenas, que muito custo o 
dar minha solidariedade e, mais ainda, amizade a homens de Go
verno. Dei-as a Vossa Excelência e Vossa Excelência as terá enquanto 
vivo eu for." O obstáculo era, porém, invencível: "Sinto que não 
posso continuar no Ministério da Justiça, porque me falecem hoje, 
fora os méritos que sempre me faltaram, as condições mínimas para 
dar cumprimento, como compete ao titular dessa Pasta, à linha car
deal da política do Governo." E , fiel ao próprio passado, o demis
sionário assinalava na carta: "Não posso, não devo e não quero assu
mir compromissos antecipados com o Governo por vir." 6 

Dada, porém, a urgência e a inexistência de u m substituto, cou
be-me ocupar o ministério, e assegurar condições de vitória para a 
Arena do Rio Grande do Sul, cujo panorama Mem de Sá, durante 
o regresso para Brasília, no dia 28, véspera de deixar o posto, expôs 
ao Presidente com extrema lucidez. No fundo talvez se sentisse ven
cido, pois malograra na tentativa de articular a candidatura do seu 
Chefe de Gabinete, o dr. João Leitão de Abreu, que afastaria tran
qüilamente Cirne Lima. Conservara, porém, a inteligência límpida 
e alta, e o Presidente, que lhe apreciava a dignidade, a inteligência 
pronta e franca, não lhe regateou elogios e agradecimentos, quando, 
no Planalto, recebi a nova tarefa. Depois de ressaltar a maneira por 
que participara da elaboração de importantes diplomas legais, des
tacou "a sua inestimável cooperação na estruturação da Arena, e de
pois na coordenação do problema sucessório em alguns estados, no 
qual se esmerou em evitar soluções personalistas e em conduzi-los 
segundo as características e fatores peculiares de cada região." O Pre
sidente jamais era avaro nos agradecimentos aos colaboradores, que 
dele se separavam sem prejuízo da amizade. 

5 Mem de Sá, em carta ao Autor, em 7-10-1971. 
« Carta de 26-6-1966, in Arq. C. B. 
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Por sinal, a conversa, iniciada no avião, fora retomada no dia 
seguinte, no Planalto, e dela fiz então este resumo: "Às 16 horas 
reunião com Mem de Sá, Geisel, GolberL Mem de Sá expõe o que 
já dissera ao Presidente sobre o Rio Grande e conclui por três hipó
teses: 1) cassação de 10 a 15 deputados; 2) retirada dos três 
candidatos (Peracchi, Tarso Dutra e Cirne Lima) e escolha de um 
tertius, dr. Leitão de Abreu; 3) Cirne Lima. A primeira é repelida 
por todos. Surge a quarta — intervenção. Admitido o adiamento da 
Convenção. Para ver a situação resolve-se a ida de Golberi, que parte 
em seguida num Avro. Depois poderá ir o general Adalberto, tido 
como amigo de Cirne Lima." 

De fato o Rio Grande preocupava, e Mem de Sá tendia para a 
segunda e terceira hipóteses, tendo Golberi levado a missão de expor 
o assunto ao general Orlando Geisel, que deveria estar a par de tudo, 
e entender-se com Krieger, Peracchi e Tarso, inclusive para aquila
tar se a Convenção, marcada para o dia 2, deveria realizar-se. Con
forme a conclusão, retornaria ao Rio, cabendo ao general Adalberto 
ir conversar com Cirne Lima. 

Golberi, entretanto, não encontrou o Comandante do I I I Exército, 
que viajara para o Rio, e Krieger mostrou ser tão impraticável a 
retirada dos candidatos quanto deixar-se o MDB vencer com Cirne 
Lima. Restava a primeira hipótese, cujo insucesso levaria inevitavel
mente à intervenção. Também ficara evidente a inconveniência da 
ida do general Adalberto, bem como do adiamento da Convenção, 
que desmoralizava o Part ido. Por último, o governador Meneghetti 
dispunha-se a renunciar, caso isso fosse útil à Revolução. 

Assim, premido pelas circunstâncias, que tornavam a solução ur
gente, assumi o Ministério da Justiça. Fi-lo, quando o meu substituto 
já estava convidado. Era o ministro Carlos Medeiros, do Supremo 
Tribunal Federal, a que o acaso me proporcionara descobrir, nos dias 
em que se buscava preencher a vaga de Mem de Sá. Seria o destino? 
O certo é que, em 19 de junho, contrariando os meus hábitos, pois 
era domingo, viajei para Brasília, e no avião encontrei Gilberto 
Cliaêeaubriand e Marcelo Medeiros, filho daquele ministro, a quem 
iam abraçar, pelo aniversário. À tardinha, fui cumprimentá-lo. Es
tava inteiramente só, mergulhado na imensa solidão de Brasília. Con
versamos longamente. Medeiros, amigo e colega de Francisco Cam
pos, com ele convivera e colaborara no período de Vargas, e por 
essa circunstância participara de episódios que narrava com agradá
vel modéstia e oportunidade. As ilusões pareciam tê-lo abandonado. 
E já nos despedíamos, quando me disse pretender aposentar-se em 
breve, pois não mais suportava o isolamento de Brasília, longe da 
família. Entrevi então o procurado ministro da Justiça, que também 
abriria, no Supremo Tribunal , a vaga desejada pelo senador Krieger 
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para Cirné Lima. No dia seguinte, mal o Presidente chegou ao Rio, 
dei-lhe conta do ocorrido, e ele autorizou-me a convidar Carlos Me
deiros, que, em 19 de julho, se tornou ministro da Justiça. 

Nessa maré de novos ministros, incluir-se-ia o marechal Ademar 
de Queirós, pois Costa e Silva precisava desincompatibilizar-se. Pela 
importância do posto, e o que poderia significar para o país, a subs
tituição suscitou curiosidade fora do comum. Mas, apesar da discrição 
do Presidente, o nome de Ademar de Queirós, desde o meado de 
junho, circulava na Presidência como o mais provável. Também se 
sabia que ele relutava extraordinariamente. Por fim, teve que se 
render. Declarado aspirante no mesmo ano de Castelo, a vida fizera-os 
amigos fraternais. Quando Mem de Sá o sugeriu para suceder ao 
Presidente, obteve esta resposta: "Este para mim é como irmão." 
Realmente, era dos poucos da intimidade do Presidente. Tinha então 
67 anos, era u m homem sadio, de temperamento alegre, sempre 
pronto a fazer amigos, os olhos vivos e profundamente azuis. Como 
muitos outros, reformara-se no fim de 63 , desesperado diante da 
convulsão que dissolvia a disciplina militar. Continuara, porém, a 
acalentar a idéia da Revolução, da qual era velho soldado, desde os 
tempos de Vargas. Em abril, n u m almoço em minha residência, os 
jornalistas haviam perguntado ao Presidente sobre a posição de Cor
deiro de Farias na Revolução, e ele respondera ter havido três grandes 
revolucionários no Exército: "O general Cordeiro, muito preocupado 
com as instituições; o general Ademar de Queirós, preocupado com 
a organização militar; e o general Cintra, preocupado com o comu
nismo." Agora, Ademar de Queirós ia ter às mãos a organização 
militar. 

Da comunicação da escolha, pelo Presidente, em 26 de junho , 
conservo esta nota: ".Às 19 horas com o Presidente, que me diz, sob 
o maior segredo, que o futuro ministro da Guerra será Ademar de 
Queirós. Diz que o indicado seria o general Adalberto (Pereira dos 
Santos), mas iria prejudicá-lo, pois é um ministro natural de Costa 
e Silva. Disse o Presidente ao Ademar que ele seria ministro para 
fazer 4 coisas — disciplinar o Exército; acabar com o escritório elei
toral de Costa e Silva no ministério; ser fiel a ele Presidente; e 
leal ao Costa e Silva. E acrescentou: Ademar dará ao Costa e Silva 
os oficiais que ele quiser, automóvel, etc. Mas, não despachará com 
ele. E acentua: ele será muito leal ao Costa e Silva, cumprindo-se 
todo o calendário combinado." 

Ademar de Queirós era dos amigos mais diletos do Presidente. 
Não havia muito que, ao se afastar ele das atividades militares em 
1963, Castelo, então Chefe do Estado-Maior do Exército, promovera 
solene despedida, na qual lhe fizera o perfil e o elogio. Ressaltara 
os serviços de uma vida inteira votada ao Exército, e lembrara o 
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quanto contribuíra para a "preparação minuciosa da Força Expedi
cionária" que lutara na Itália, e à qual Ademar logo se desejara 
incorporar. E acentuara a valorosa atuação do companheiro, em todo 
o curso da luta, na qual revelara o espírito profissional, marcado, 
principalmente, pela "alta noção de responsabilidade e flexibilidade", 
mantendo, nos combates, "a mesma calma, a mesma ponderação e o 
mesmo bom humor." Castelo admirava o camarada, cuja personali
dade, além da "invulgar capacidade profissional e de trabalho", fir
mara-se por extraordinárias virtudes cívicas. Na realidade, Castelo 
admirava o companheiro no qual a simplicidade corria parelha com 
o valor. 

Nos termos em que me foi feita, a preocupação revela o estado de 
espírito de Castelo sobre as atividades de militares amigos de Costa 
e Silva, e que, além de colocarem o ministério a serviço de uma 
candidatura, ele acreditava responsáveis por u m mundo de más inter
pretações visando a separá-lo do ministro, com prejuízo para a Revo
lução. E m boa hora, Costa e Silva não aceitara as malévolas notícias 
propaladas para os dividir. Prudente, sempre pronto a um sacrifício 
em favor da unidade dos militares, Castelo também sopitara por 
longo tempo o desejo de pôr cobro a tudo isso. 

A posse de Ademar de Queirós foi a oportunidade para falar fran
camente, dizendo quanto sentia e o amargurava. E a 1.° de julho, 
no Laranjeiras, presente Costa e Silva, o Presidente proferiu o dis
curso, que preferira escrever a improvisar. Não queria esquecer nada. 

O discurso era enérgico, e cheio de entrelinhas. 
"Não estou perturbado — dizia — com a expectativa que há em 

torno do discurso que agora inicio. Uns desejam saber o grau dos 
sentimentos que aqui possam vir expressos, talvez até para a com
preensão psicológica da atualidade política e de seu desdobramento. 
Outros, não como estudiosos, nem mesmo na qualidade de observa
dores, espreitam, numa requintada improbidade de maus comenta
ristas, a palavra, o gesto e a postura, para torcer abusivamente, espe
cular na base de falsas conjecturas e enredar com desenvolta mal
dade. Daí se passa à versão a jeito de interesse desalmado, à inverdade 
insinuada sutilmente, ou mesmo à mentira solta. Estes, que aliás 
comprometem os grupos em oposição, assim o fazem pela falta de 
idéias e, então, para combater se apoiam na intriga urdida pela dis
torção ou pela invenção. É o processo utilizado para solapar e dividir, 
sobretudo por aqueles que têm a incapacidade de enfrentar honrada
mente o adversário com armas dignas de uma peleja política. E o 
pior é que querem abalar e separar, para aderir, sem coerência e des
caracterizados, a uma das partes, na atração irresistível do futuro 
poder." Em seguida, com satisfação pelo malogro da manobra dos 
adversários, Castelo punha o dedo na ferida: "Este tem sido o obje-
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tivo não colimado de tal tipo de oposição, no que se refere às minhas 
relações, de serviço e pessoais, com o general Artur da Costa e Silva. 
Paciência e resistência não nos faltaram além de conhecimento mútuo 
e aberto entre nós dois." 

Era um desabafo. Penosamente contidos, explodiam agora os sen
timentos contra a injustiça e a intriga. Depois, veio o largo elogio 
ao ministro e à sua atuação, desde a Revolução. 

O Presidente depunha para a História: 
"Eu julgo que o maior serviço que ele [Costa e Silva] já prestou 

ao Brasil foi na Chefia do Comando Revolucionário. Em muito pou
cos dias resolveu-se o destino da Nação para muitos anos. Criaram-se 
condições, em plena crise, para o restabelecimento da autoridade 
militar, fortaleceu-se pela Revolução a coesão das Forças Armadas, 
dando-se-lhes inclusive capacidade operacional e fez-se com que elas 
se identificassem com as aspirações civis. O general Costa e Silva 
não perdeu de vista o futuro democrático do Brasil, não disputando 
nem- permitindo a instalação de uma ditadura. O Ato Institucional 
n.° 1 foi uma grande força de exceção que evitou o poder ditatorial 
c garantiu o funcionamento dos três Poderes da República. 0 Bra
sil deve-lhe a visão de como preservar as suas instituições democrá
ticas, no que foi o general Costa e Silva denodadamente auxiliado 
pelo almirante Augusto Hamann Rademaker Grunewald e brigadeiro 
Francisco de Assis Correia de Melo." 

Ao concluir, o Presidente não escondia o prazer que lhe dera o 
desabafo. Fizera-o, aliás, contrariando a opinião de amigos, que o 
haviam desaconselhado a revolver u m passado lamentável. Na oca
sião ouvi-o justificar a ati tude, que tomara pensadamente: "Em 
1.° lugar — alegou — precisava dizer isso ao próprio Costa e Silva 
para que ele visse a vantagem de não acreditar nas intrigas. Também 
os militares de Costa e Silva deviam ser advertidos, pois participavam 
desse sistema de enredos." 

0 inesperado da solenidade foi o discurso de Costa e Silva, que 
confessando quebrar o protocolo, não quis que o ato se encerrasse sem 
que ele, de público, externasse admiração, amizade e reconhecimento 
ao Presidente. Era u m sincero impulso emocional, e os elogios vie
ram aos borbotões, fáceis e francos, como se brotassem da antiga 
amizade iniciada na adolescência. Por algum tempo, as águas per
maneceriam tranqüilas, e Castelo teria calma para realizar as refor
mas com que ainda sonhava. 
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