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Introdução

Q

uando a notícia da rebelião do general Olympio Mourão Filho chegou à Vila Militar do Rio de Janeiro, na manhã de 31 de março de 1964,
o capitão Heitor Ferreira e o tenente Freddie Perdigão encontravam-se
no quartel do 1o Regimento de Reconhecimento Mecanizado, o famoso
RecMec. Tinham cursado juntos a Academia Militar das Agulhas Negras.
Perdigão, de 26 anos, era um oficial comum, corpulento, bom atirador, e
mantinha-se longe das movimentações políticas daqueles dias. Um ano
mais velho, Heitor era um capitão napoleônico. Primeiro aluno de sua
turma na AMAN, combatera na guerra de telefonemas da crise da renúncia de Jânio Quadros, em 1961, e gravitava em torno dos coronéis e
generais hostis ao governo do presidente João Goulart. Ao meio-dia, a
tropa do I Exército foi colocada de prontidão.
Ambos seguiram para o Ministério da Guerra. Heitor saiu de jipe. Alistado na revolta, foi ao encontro do general Golbery do Couto e Silva, seu
mentor.1 Perdigão, cumprindo ordens, saiu de tanque para defender a le-

1 Cinco folhas com registros de Heitor Ferreira, de 1964. APGCS/HF.
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galidade, protegendo o quartel-general.2 À noite, à frente de cinco blindados M-41, ele guarnecia a entrada do palácio Laranjeiras, onde estava o
presidente João Goulart.3 Seus tanques simbolizavam a força do dispositivo militar que defenderia o governo.4 A pouco mais de um quilômetro, no
palácio Guanabara, sede do governo do estado, estava Carlos Lacerda, o
principal adversário de João Goulart. Defendendo-o, havia centenas de
pessoas mal armadas, com lenços azuis no pescoço, temerosas de um ataque das tropas legalistas.
O governo João Goulart e seu dispositivo militar ruíram como um castelo de cartas no início da tarde de 1o de abril. Perdigão abandonou o posto, pois o I Exército capitulara. Também nada havia a defender. Goulart
fora-se embora para Brasília. Às quatro da tarde, a coluna do tenente parou diante do Guanabara, simbolizando o triunfo militar da sublevação.5
Puseram-lhe um lenço azul e fizeram-lhe alguma festa, mas esse personagem discreto sumiu. Nunca mais se ouviu falar em Freddie Perdigão. O
episódio só era rememorado numa fotografia emoldurada que ele mantinha em sua sala de trabalho.6 Heitor Ferreira rodara pela cidade e vira os
festejos pela vitória da revolta, com rojões e papéis picados: “Creio que foi
a mais nítida sensação de felicidade da minha vida”.7
Dezessete anos depois, na noite de 30 de abril de 1981, Heitor completara uma década de poderes palacianos. O capitão do RecMec fora
assistente do general Golbery, que fundara o Serviço Nacional de Informações (SNI). Mais tarde, tornara-se o poderoso secretário particular dos
presidentes Ernesto Geisel e João Baptista Figueiredo. A extensão de seu
prestígio podia ser medida por sua moradia oficial: vivia na granja do

2 Freddie Perdigão, em José Amaral Argolo, Kátia Ribeiro e Luiz Alberto Fortunato, A direita explosiva

no Brasil, p. 245.
3 Para “à noite”, Abelardo Jurema, Sexta-feira, 13, p. 189.
4 Nos registros do RecMec, seu comandante elogiou Perdigão por ter seguido ordens para guarnecer o palácio Guanabara, o que era falso. Omitiu que, por ordem do comando, guarnecera o Laranjeiras. Alterações
do tenente Perdigão, 1o de janeiro de 1965, folhas 359 e 360. AA.
5 Depoimento de Freddie Perdigão em José Amaral Argolo, Kátia Ribeiro e Luiz Alberto Fortunato, A direita explosiva no Brasil, pp. 246-7; e Hernani D’Aguiar, A revolução por dentro, pp. 162-3.
6 Cláudio Guerra em depoimento a Rogério Medeiros e Marcelo Netto, em Memórias de uma guerra suja,
p. 76.
7 Cinco folhas com registros de Heitor Ferreira, de 1964. APGCS/HF.
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Riacho Fundo, que fora a residência predileta dos generais Emílio Médici e Geisel. O capitão de 1964 saíra do Exército para o poder. Aos 45 anos,
mandava mais que a maioria dos ministros e tinha assento na Executiva
Nacional do partido do governo. A ditadura produziu poucos quadros
que, tirando a farda, tiveram semelhante desempenho na política.
Perdigão não sumiu de todo. Também foi um dos notáveis quadros da
geração de tenentes que conheceu o poder em 1964. Ficou no Exército e chegou a tenente-coronel. Fez a carreira no porão da ditadura e nos desvãos de
sua anarquia militar. Pelo nome, era um desconhecido. Evitava fotografias
e, passados cinquenta anos, não se conhecia sua fisionomia. Sua fama era
a dos Doutores do Centro de Informações do Exército, do SNI e dos DOI. Na
“Casa da Morte” de Petrópolis (RJ) era o Doutor Roberto, na Agência do SNI
do Rio, o Doutor Flávio.8 Em 1968 estivera nas volantes de oficiais do CIE que
punham bombas em teatros e livrarias do Rio de Janeiro.9 Num tiroteio com
militantes da Ação Libertadora Nacional foi baleado numa perna e no peito.
Uma bala ficou alojada no seu tórax e ele contava que a extraíra numa sessão espírita. Mancava, padecendo de dormências.10 “Era a intempestividade
em pessoa”, segundo o major Paulo Malhães, seu colega do CIE.11
Na noite de 30 de abril de 1981, o tenente-coronel Perdigão era Aloisio Reis e atirou uma bomba na direção da casa de força do Riocentro.12
Lá, uma organização de fachada do Partido Comunista realizava um
espetáculo musical para uma plateia de 10 mil pessoas.13 Pouco antes,
explodira outra bomba no estacionamento, dentro de um Puma. Deto8 Para Doutor Roberto e Doutor Flávio, depoimentos de Cláudio Guerra e de Inês Etienne Romeu, em Relatório da Comissão Nacional da Verdade, vol. 1, pp. 521 e 541, <http://www.cnv.gov.br/images/pdf/relatorio/
volume_1_digital.pdf>.
9 Segundo depoimento do coronel Alberto Fortunato, em José Amaral Argolo, Kátia Ribeiro e Luiz
Alberto Fortunato, A direita explosiva no Brasil, p. 251, Perdigão dirigiu o carro da equipe que colocou
uma bomba no depósito do Jornal do Brasil.
10 Para o tiro no tórax e as dormências, Carlos Alberto Brilhante Ustra, maio de 2012.
11 Depoimento de Paulo Malhães a Nadine Borges e Marcelo Auler, da Comissão da Verdade do Rio, 18
de fevereiro de 2014. AA.
12 Para Aloisio Reis, Folha de S.Paulo, 21 de novembro de 1999, com base no IPM presidido pelo general
Sérgio Conforto, em 1999.
13 O Globo, 4 de julho de 1999: “Coronel Perdigão, o terceiro nome no caso do Riocentro”, de
Amaury Ribeiro Jr. e Chico Otávio; e “Nome do encarregado do novo IPM sai até quarta-feira”, de
Ascânio Seleme.
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nada acidentalmente, matara Wagner, o sargento Guilherme Pereira do
Rosário, que a tinha no colo, e estripara Doutor Marcos, o capitão Wilson
Machado, chefe da seção de operações do DOI carioca.
Desde 1977 dezenas de bombas já haviam explodido em diversas cidades.
Na maioria dos casos, danificaram bancas de jornal. No único atentado letal,
em 1980, uma carta-bomba matou a secretária do presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil.14 Semanas antes da explosão do Riocentro, colocaram
bombas no carro e na casa do deputado oposicionista Marcelo Cerqueira,
numa gráfica do Rio e em bancas de jornal de Belém. Na reunião da tarde da
cúpula do governo, no dia 27 de abril, o general Golbery, chefe do Gabinete
Civil do presidente João Figueiredo, mencionara “um atentado contra a filha
do marechal Cordeiro de Farias”.15 Veterano de insurreições militares desde
1924, Cordeiro comandara a artilharia da Força Expedicionária Brasileira, governara Pernambuco e o Rio Grande do Sul. Ministro do Interior na infância
da ditadura, tornara-se um defensor da abertura do regime.
Na manhã seguinte à explosão no Riocentro, Heitor Ferreira telefonou
para Figueiredo, informando-o do “fato gravíssimo”. O presidente disse-lhe:
“Até que enfim os comunistas fizeram uma bobagem”. Logo soube que se
enganara. A bobagem não fora dos comunistas.16 Nas explosões do Riocentro
comprovou-se materialmente que havia um núcleo terrorista dentro do regime, na estrutura militar da repressão política. Freddie Perdigão, símbolo
da vitória de 1964, estava na cena final da desmoralização da ditadura e do
governo de João Figueiredo, um general que chegara ao Planalto convivendo
com as duas faces do regime. A bomba do DOI dividiria as Forças Armadas e
provocaria o rompimento de Golbery com Figueiredo. Depois dela, o presidente e o regime não seriam mais os mesmos.

14 Para uma relação dos atentados ocorridos entre o ano de 1980 e maio de 1981, coronel Dickson Grael,

Aventura, corrupção, terrorismo, pp. 79-81.
15 Uma folha manuscrita do general Octavio Medeiros, de 27 de abril de 1981, com os tópicos da reunião do dia. APGCS/HF. O incidente teria envolvido uma neta, não a filha do marechal.
16 O Globo, 3 de janeiro de 2000, citando uma reportagem de Geneton Moraes Neto que foi ao ar no
programa Fantástico, da TV Globo, com uma gravação de Figueiredo feita em setembro de 1987.

Livro-completo_DITADURA-ACABADA.indb 16

4/7/16 3:25 PM

Introdução

17

Nos quatro volumes anteriores desta série tratei do amanhecer do regime (A ditadura envergonhada), da sua radicalização (A ditadura escancarada), do início da abertura política (A ditadura derrotada) e do seu declínio (A ditadura encurralada). Este volume, o último, trata do seu final.
Nele, vão contadas duas histórias. Uma, a dos últimos catorze meses do
governo de Ernesto Geisel, do dia seguinte à demissão do ministro do
Exército, general Sylvio Frota, em outubro de 1977, a março de 1979,
quando a Presidência foi entregue a Figueiredo. Na outra, tratarei do
governo de Figueiredo com suas três explosões: a da bancarrota econômica, que começou em 1979; a do Riocentro, de 1981; e a da rua, com
a campanha das Diretas Já, iniciada dois anos depois. Finalmente, com
seu grande final, a construção da candidatura de Tancredo Neves e sua
eleição para a Presidência da República. Distintos, esses episódios se superpuseram e em março de 1985 a ditadura estava econômica, militar e
politicamente acabada. Num Epílogo, irão contadas as vidas de quinhentas pessoas que nela viveram e viram seu final.
Nesse período Figueiredo é um personagem central. Patético e errático,
o último dos generais deixou o poder pedindo que o esquecessem. Conseguiu, e a narrativa dos seus seis anos de governo acumula fracassos para
os quais contribuiu a figura folclórica que ajudou a construir. São raros os
casos em que um gesto constrói, ou destrói, a imagem de um político. Na
manhã de 24 de agosto de 1954, Getulio Vargas saiu da vida e entrou para a
história matando-se. Noutra manhã, a de 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros destruiu-se renunciando à Presidência. Numa decisão tomada entre
a noite de 14 de março de 1985 e a manhã seguinte, Figueiredo faltou à
cena final de seu governo. Num gesto infantil, recusou-se a passar a faixa
presidencial a José Sarney e deixou o palácio do Planalto por uma porta
lateral. Embaçou seu melhor momento, a entrega do poder a um civil. O
cavalariano estourado mutilou a biografia do presidente. Devem-se a ele a
condução da anistia de 1979, a lisura das eleições diretas para os governos
estaduais de 1982 e o desfecho de um processo atabalhoado que encerrou
o consulado militar. Não foi pouca coisa.
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nas fotos das páginas anteriores:

O general Figueiredo, do SNI para a Presidência
Lula, o metalúrgico, surgiu como uma nova liderança
Anistia, uma nova palavra no vocabulário político
O general Euler Bentes Monteiro, o candidato do MDB
Capa do semanário Movimento, o eterno “mar de lama”
Ernesto Geisel em sua casa de Teresópolis
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O

presidente Ernesto Geisel queria evitar que a demissão de seu
ministro do Exército, general Sylvio Frota, dividisse as Forças Armadas,
mas também não estava para brincadeira. No dia seguinte à defenestração do general, quando soube que o secretário-geral do Ministério do
Exército convidara os generais baseados em Brasília a comparecer ao
aeroporto para o embarque de Frota para o Rio de Janeiro, mandou desfazer a cortesia. Iria quem quisesse, mas sem farda. Aquilo que poderia
ter sido uma demonstração de prestígio tornou-se uma comprovação da
volatilidade do poder. Dois meses antes, Frota tivera sessenta generais
no almoço de seu 67o aniversário. Embarcou de volta ao seu apartamento do Grajaú com pouco mais de uma dezena deles no saguão do
aeroporto.1
A maior delegação de oficiais viera do “meu CIE”, o Centro de Informações do Exército, cujo chefe já fora dispensado.2 O general Adyr Fiúza

1 Para o almoço, O Estado de S. Paulo, 27 de agosto de 1977. Para o embarque, Sylvio Frota, Ideais traídos,
p. 530.
2 Sylvio Frota, Ideais traídos, pp. 529-30.
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de Castro, seu criador e amigo pessoal de Frota, fora tirado do comando da Região Militar da Bahia e mandado para a diretoria de Inativos
e Pensionistas, “o último canil do Exército”.3 O tenente-coronel Carlos
Alberto Brilhante Ustra, ex-comandante do DOI de São Paulo e chefe da
seção de operações do CIE, viu-se transferido para o Grupo de Artilharia
de Campanha de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.4 Em um mês, foram remanejados sessenta comandos, entre os quais os de 22 batalhões
de infantaria.5
Frota caiu porque era candidato à Presidência da República mas não
era o candidato de Ernesto Geisel. O presidente se decidira, havia anos,
pelo general João Baptista Figueiredo, chefe do Serviço Nacional de Informações.6 Consolidara essa decisão num processo gradual. Até a eleição de
1974, tivera como curingas civis os governadores Paulo Egydio Martins,
de São Paulo, e Aureliano Chaves, de Minas Gerais. Derrotados durante a
ruína que levou para o Senado dezesseis candidatos oposicionistas, Geisel
abandonou a alternativa civil para a sua sucessão.
Cinco anos antes, o presidente Emílio Garrastazu Médici escolhera
seu sucessor num ato imperial, sem paralelo na história da República.
De certa maneira, tivera facilidades. Geisel tinha as credenciais da hierarquia militar (quatro estrelas), da administração civil (presidira a Petrobras) e era irmão do ministro do Exército.
Dessa vez não havia um curinga militar. Seria necessário construí-lo.
Talvez Euler Bentes Monteiro, a quem Geisel admirava, mas ele nunca se
aproximara do Planalto. Talvez Reynaldo Mello de Almeida, seu amigo
pessoal, que comandara o I Exército e lhe fora fiel em momentos decisivos, inclusive durante a dissidência de Frota. A ambos faltava a cumplicidade do general Golbery do Couto e Silva, chefe do seu Gabinete Civil
3 Depoimento de Adyr Fiúza de Castro em Maria Celina d’Araujo, Gláucio Ary Dillon Soares e Celso
Castro (orgs.), A volta aos quartéis, p. 197.
4 Carlos Alberto Brilhante Ustra, 28 de setembro de 1988.
5 Para sessenta comandos, Jornal do Brasil, 13 de novembro de 1977. Para os batalhões, O Estado de S.
Paulo, 27 de outubro de 1977; e “Ministro substitui 22 oficiais da Infantaria”, O Estado de S. Paulo, 31 de
outubro de 1977.
6 Em março de 1974, três dias antes de sua posse, Geisel disse a Heitor Ferreira que “se esse troço não
evoluir para outra posição, o único homem que eu vejo aí em condições de ser o futuro presidente é o
Figueiredo”. Conversa de Geisel com Heitor Ferreira, 12 de março de 1974. APGCS/HF.
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e principal articulador político do governo. Essa foi a maior qualificação
de Figueiredo. Ele fora subordinado de Golbery em três ocasiões e havia
quatro anos trabalhava a seu lado, chamando-o sempre de “senhor”.7
Figueiredo tornara-se o cidadão brasileiro de nível ministerial com
mais tempo de serviço acumulado no gabinete presidencial. Nas palavras de Geisel:

Ele tinha assistido a boa parte do governo do Castello, pois desde o
começo foi levado pelo Golbery para a Agência Central do SNI. Depois
(…) foi servir com o Médici e o acompanhou no governo como chefe
da Casa Militar. Acompanhou também o meu governo do primeiro
ao último dia. Quer dizer, acompanhou três governos, sendo que dois
no dia a dia.8

Como chefe do SNI, Figueiredo participava de duas reuniões diárias “dos ministros da Casa”9 com o presidente. Em 1976, essas reuniões totalizaram 324 horas, enquanto os demais ministros haviam
conseguido entre 8h54 (Saúde) e 45h16 (Justiça).10 Presença não significava necessariamente experiência. Delfim Netto, que conviveu com
Figueiredo durante o governo Médici, recordava que, como ministro
da Fazenda, sentara-se com ele a sós, por mais de quinze minutos, em
apenas cinco ocasiões.11
Pelas características do Exército brasileiro, a experiência militar de
Figueiredo assemelhava-se às de Geisel e Golbery, que passaram mais
tempo em gabinetes do que em quartéis. Em mais de 41 anos de serviço,
esteve apenas cinco fora do circuito das ajudâncias de ordens, dos cursos
e das mesas. Enquanto Golbery integrou a Força Expedicionária Brasi7 Depois da posse, num raro bilhete de 21 palavras, tratou-o duas vezes por “presidente”. Bilhete de
Golbery a Figueiredo, que o visou, de 22 de fevereiro de 1980. APGCS/HF.
8 Maria Celina D’Araujo e Celso Castro (orgs.), Ernesto Geisel, p. 412.
9 Eram “ministros da Casa”: os chefes dos gabinetes Civil e Militar, do SNI e da Secretaria de Planejamento.
10 Controle dos despachos com os ministros de Estado, de 1976. APGCS/HF.
11 Delfim Netto, fevereiro de 2000.
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leira e Geisel foi mandado para um curso no Estado-Maior americano,
Figueiredo viveu a Segunda Guerra Mundial na rotina da cavalaria ao
tempo em que as batalhas eram decididas por blindados.
Por qualquer critério, quem quisesse escolher um militar para ocupar
a Presidência da República teria de colocar o chefe do SNI na sua lista.
As limitações de Figueiredo foram desconsideradas. Faltava-lhe a quarta
estrela e, respeitando-se o calendário das promoções, ele não a conseguiria a tempo. Padecia de problemas na coluna, já passara por uma
cirurgia e era um cardiopata sexagenário e indisciplinado, mas podia-se
arriscar. Ademais, Geisel daria a Vice-Presidência ao ex-governador mineiro Aureliano Chaves, com cinquenta anos e saúde de touro.
Geisel acreditava ter feito a escolha certa. Recebera a Presidência de
Médici sem pedidos nem diretrizes e, mesmo dispondo-se a sair do proscênio, via-se como patrono de seu sucessor. Ele nada deveu a Médici em
sua carreira militar, mas Figueiredo fora seu colaborador direto e fiel.
As razões de Golbery eram mais objetivas. Por saber que continuaria no
governo e expandiria seu poder, via no tenente-coronel de 1964 um discípulo. Sem Geisel, Figueiredo jamais teria sido escolhido para sucedê-lo, mas sem Golbery dificilmente o presidente teria persistido nessa
escolha. Em graus variáveis, os dois tinham o mesmo objetivo: manter
o poder e o regime.
Até a demissão de Frota, em outubro de 1977, a candidatura Figueiredo
foi vista como o prolongamento do projeto de seus patronos. Para quem
via na abertura de Geisel uma alternativa ao regime do AI-5, Frota era uma
ostensiva promessa de retrocesso. Coadjuvante da abertura, Figueiredo somava a essa característica o comando da máquina do Serviço Nacional de
Informações. Era a um só tempo o herdeiro da política de distensão e o
síndico do aparelho policial da ditadura.
Poucas vezes uma brincadeira política teve um desfecho tão contundente e inesperado quanto a identificação de Figueiredo com o herói intergaláctico Luke Skywalker, de Star wars. Depois do sucesso do primeiro
filme da série, circulou no palácio do Planalto uma brincadeira segundo
a qual Figueiredo seria o cavaleiro Luke Skywalker, protegido e orientado
pelo sábio Obi-Wan-Kenobi (Golbery) e pelo robô R2D2 (Heitor Ferreira), na
sua luta contra Darth Vader (Frota, com as forças malignas do radicalismo
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militar). O primeiro filme chegou aos cinemas meses antes da demissão do
ministro do Exército. O segundo, que apareceu em 1980, com Figueiredo
na Presidência, revelou que Luke Skywalker era filho de Darth Vader, o
Príncipe das Trevas.
O quinto general-presidente seria eleito em outubro de 1978 por 581
parlamentares e delegados das assembleias legislativas, um Colégio Eleitoral em que o governo tinha maioria assegurada. Geisel dissera que só
trataria do assunto depois de janeiro daquele ano, mas seus colaboradores
mais próximos já trabalhavam publicamente pelo chefe do SNI. Humberto
Barreto, ex-assessor de imprensa do Planalto e presidente da Caixa Econômica, a quem Geisel estimava como se fosse o filho que perdeu, já tinha
dado uma entrevista defendendo a candidatura de Figueiredo.12 Heitor Ferreira batalhava ostensivamente pelo general.
Dias depois do afastamento de Frota, chegou às mãos de Golbery
uma folha manuscrita do general Sebastião Ramos de Castro, chefe da
Agência Central do SNI, em que narrava uma conversa do chefe do Gabinete Militar de Geisel, general Hugo Abreu, com um jornalista. Hugo
opunha-se à candidatura de Figueiredo e chamava de “esquema palaciano” os seus articuladores.13 Ao contrário dos frotistas, Hugo não era um
adversário da abertura. Chegara por acaso ao governo, porque o escolhido fraturara uma perna. Paraquedista, comandara tropas que caçaram
guerrilheiros do PC do B nas matas do Araguaia. Geisel mal o conhecia
e, ao convidá-lo para o cargo, esquecera-se de mencionar que ele não
ocuparia a residência oficial da granja do Torto, pois Figueiredo, que
chefiara o Gabinete Militar de Médici, continuaria vivendo nos seus cinquenta hectares, com sala de cinema, cavalariças e pistas de montaria.14
Já os personagens do “esquema palaciano” conheciam-se havia décadas. Durante o governo Castello Branco, Geisel, Golbery e Heitor dividiram
a mesma sala no palácio Laranjeiras, o primeiro como chefe da Casa Militar, o outro, do SNI, cuja Agência Central era dirigida por Figueiredo. Heitor fora levado para o Serviço em 1964, e depois de se demitir do Exército
12 Veja, 11 de julho de 1977.
13 Uma folha manuscrita do general Sebastião Ramos de Castro, de 19 de outubro de 1977. APGCS/HF.
14 Maria Celina d’Araujo e Celso Castro (orgs.), Ernesto Geisel, p. 272. Para a granja, Veja, 13 de agosto
de 1980.
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empregou-se num projeto amazônico de um bilionário americano. Em
1972 foi para a Petrobras, como assistente de Geisel. Nesse ninho, Hugo
Abreu era um estranho.
Militar profissional, miúdo e atlético, Abreu tinha a cabeça inteiramente raspada e, pelo seu formato, ganhara os apelidos de “Pinduca”
e “Chupeta”. Estivera na FEB, de onde trouxe a Cruz de Combate de
Primeira Classe. Comandou e disciplinou a Brigada Aeroterrestre da Vila
Militar, uma fábrica de encrencas nas rebeldias de 1965, 68 e 69. Em 1974
sequer tinha os uniformes adequados para circular no palácio. Conseguiu-os num alfaiate de subúrbio.15 Sua relação com o presidente era
formal. Todas as vezes que tratou da sucessão presidencial com Geisel,
o presidente fingia que a escolha não estava feita. Hugo se comportava
como se acreditasse que Figueiredo ainda não estava escolhido. Repetia
o que ouvia de Geisel e supunha que a partir de janeiro de 1978 seria
iniciado um processo de consultas a militares e políticos. Numa reunião
em sua casa, quando disse que Figueiredo não estava escolhido, sua mulher, Consuelo, ironizou: “Só você ainda acredita nisso”.16
Consuelo tinha razão. No final de novembro de 1977 o presidente já
discutira com Heitor Ferreira a melhor época para o anúncio da decisão.17 Golbery havia apresentado um cronograma recomendando que
isso ocorresse logo, em janeiro.18 E assim foi. O processo que deveria ter
começado em 1978 terminou no dia 29 de dezembro de 1977, quando
Geisel chamou Figueiredo e, reservadamente, comunicou-lhe que ele
seria o próximo presidente da República.19
No primeiro dia útil do novo ano, Hugo Abreu mandou a Geisel uma
Informação de cinco páginas denunciando o que seria “uma bem urdida manobra no sentido de impor ao presidente da República, como fato
consumado, o nome de determinado candidato, (...) dando-o como participante de uma grande farsa”.20 Listava quatro generais e dois civis como
15 Hugo Abreu, O outro lado do poder, p. 31.
16 Veja, 11 de janeiro de 1978.
17 Cronologia do Governo Geisel, de Heitor Ferreira. APGCS/HF.
18 Quatro folhas manuscritas de Golbery e Cronologia do Governo Geisel, de Heitor Ferreira. APGCS/HF.
19 Cronologia do Governo Geisel, de Heitor Ferreira. APGCS/HF.
20 Informação para o Senhor Presidente, do general Hugo Abreu, 2 de janeiro de 1978. APGCS/HF.
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possíveis candidatos. Excluiu Figueiredo, pois o general de divisão “nos
levaria a descer na escala hierárquica”. Geisel chamou-o ao Alvorada e
comunicou-lhe que o chefe do SNI estava escolhido. O general voltou ao
Planalto e assinou seu pedido de demissão. No dia seguinte, ao apresentar
seus colaboradores ao novo chefe do Gabinete Militar, o general Gustavo
de Moraes Rego, teve uma crise de choro.21 (Moraes Rego, ex-assessor especial de Geisel no Planalto, trabalhara com ele durante todo o governo
Castello Branco e fora seu chefe de gabinete na Petrobras.)
Por mais que Hugo Abreu estivesse contrariado, em poucos meses
seria promovido a general de exército. Para articuladores frios como
Geisel e Golbery, não era de esperar que sacrificasse 44 anos de carreira
militar. Suas posições políticas, movidas pela paixão, haviam lhe valido
períodos de permanência em canis, mas nunca o levaram ao caminho
da militância pública. Pois foi exatamente a paixão que contrariou a suposição de que ele absorveria a derrota. Ele vira em Geisel um chefe paternal e reagiu como discípulo traído. Detestava o “esquema palaciano”
e haveria de detestá-lo ainda mais. Se em algum momento acreditou que
bloquearia a indicação de Figueiredo, enganou-se. Daí em diante acreditaria apaixonadamente em qualquer coisa, inclusive na possibilidade de
ele mesmo vir a ser o candidato militar.22
Acautelando-se, Geisel pediu a Heitor Ferreira que organizasse “um
dossier de tudo o que vem sendo publicado com relação à demissão do
Hugo e suas consequências”.23 Golbery chegara antes. Seis meses atrás,
depois de ler um expediente do chefe do Gabinete Militar, fizera um pedido semelhante: “O Hugo voltará à carga com suas aleivosias. Convém
preparar um arquivo com documentos como este”.24

21 Toledo Camargo, A espada virgem, p. 247.
22 “Hugo Abreu poderá ser o candidato militar do MDB”, O Estado de S. Paulo, 10 de maio de 1978.
23 Bilhete manuscrito de Geisel a Heitor Ferreira, 10 de janeiro de 1978. APGCS/HF.
24 Bilhete de Golbery a Heitor Ferreira, 13 de junho de 1977. E três folhas marcadas “confidencial”, de
Hugo Abreu. Nelas, Abreu sugere a cassação do mandato de três deputados federais. APGCS/HF.
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O último ano de governo de Ernesto Geisel seria o mais agitado e também
o mais profícuo. O país de 1978 não se parecia com o que recebera em
1974, quando toda a imprensa estava sob censura e a direção do Partido
Comunista e os guerrilheiros do Araguaia estavam sendo exterminados.
As denúncias de tortura, que em 1975 haviam chegado a 585, caíram para
214. Pela primeira vez, desde o início do regime, o ano terminara sem que
nenhum brasileiro morresse ou desaparecesse nos cárceres políticos. O Ato
Institucional no 5, a caminho de seu décimo aniversário, estava com os dias
contados, pois Geisel anunciara o propósito de revogá-lo ao fim de um processo de negociação de “salvaguardas eficazes”.
Nos meses seguintes, o partido do governo escolheria os candidatos
para 21 governos estaduais, bem como igual número de senadores “biônicos”, que seriam eleitos indiretamente em setembro. Em seguida seria
ungido o presidente e, em novembro, realizadas eleições gerais. O ferrolho do “Pacote de Abril”, baixado em 1977, assegurara ao partido oficial a
Presidência da República, os governos de todos os estados, salvo o do Rio
de Janeiro, e a maioria no Senado.25 Garantido o controle do Poder Executivo, restava à oposição disputar a composição da Câmara dos Deputados.
Ainda assim, a propaganda eleitoral gratuita nas televisões e nos rádios
restringira-se à apresentação das fotografias e dos currículos dos candidatos. Contudo, restara uma janela. Em 1982, os governadores seriam eleitos
diretamente, com a prerrogativa de nomear os prefeitos das capitais. Isso
significava que o MDB poderia aspirar ao poder em São Paulo, Rio de
Janeiro e Rio Grande do Sul. Em Minas Gerais e em Pernambuco, talvez.
Existia um projeto de poder. O arco de interesses que dominava o
país desde 1964 entrava no seu décimo quarto ano assegurando-se do
controle do Executivo e do Congresso até 1984. O sistema indireto de
eleição do presidente da República permitia supor que o regime produzisse o sucessor de Figueiredo, prorrogando esse domínio até 1990.
25 No Rio de Janeiro, o MDB elegeria indiretamente o governador e um senador. Em 1978, seriam eleitos 46 senadores. Com o “Pacote”, assegurou-se a eleição indireta de 23 deles, 22 dos quais da Arena.
Numa estimativa precária, feita a partir dos resultados do pleito municipal de 1976, Heitor Ferreira
projetara que numa eleição direta, pelas regras anteriores, o governo elegeria 22 senadores. Se isso
acontecesse, o MDB ficaria com maioria de quarenta senadores contra 29. Uma folha de Heitor Ferreira
de 3 de dezembro de 1976. APGCS/HF.
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Nesse caso, com suas idas e vindas, duraria pelo menos 26 anos, uma
longevidade superior à experiência democrática de 1946 (dezoito anos).
A oposição de 1978 já não era a mesma. Extinguira-se havia anos o surto terrorista iniciado em 1966. Nenhuma organização clandestina defendia mais a luta armada e o último dos 63 fuzis do arsenal roubado em
1969 num quartel de Quitaúna (SP) pelo capitão Carlos Lamarca fora encontrado em janeiro — enterrado num terreno baldio —, graças à captura
de Adilson Ferreira da Silva, que fora o Ari da VAR-Palmares. Veterano da
Universidade Patrice Lumumba de Moscou e da central de treinamento de
guerrilha de Cuba, ele foi preso na região dos Jardins de São Paulo. Só e
sem ocupação, vivia do roubo de carros, até que um corretor de imóveis
atracou-se com ele.26 Esse seria o último e melancólico enfrentamento de
um militante da luta armada.
Em compensação, a oposição política à ditadura ampliara sua base. O
cardeal de São Paulo, d. Paulo Evaristo Arns, e o presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil, Raymundo Faoro, tornaram-se porta-vozes de reivindicações de um conceito ressurreto: a sociedade civil. Estudantes e trabalhadores haviam voltado à cena: uns iam às ruas pedindo a revogação do
Decreto no 477, que permitia a expulsão de universitários envolvidos em
atividades consideradas subversivas; outros mobilizavam-se pela reposição salarial de 34,1%, para compensar as perdas provocadas pela maquiagem dos índices de inflação em 1973. “Anistia” e “Constituinte” entraram
no vocabulário político. Algumas dessas reivindicações, como a volta do
habeas corpus e a revogação do 477, uniam. Outras, como a Constituinte e
uma anistia “ampla, geral e irrestrita”, separavam. Em muitos casos, um
bloco fazia de conta que não ouvia a bandeira do outro. Nenhum deles,
contudo, achava que derrubaria o regime. Eram personagens em busca de
uma negociação.
Mudara também o empresariado. Órfãos de Delfim Netto havia quatro
anos, os empresários continuavam a se queixar da falta de um interlocutor
capaz de falar, sozinho, em nome do governo. A desaceleração do cresci-

26 Para o codinome, Informação no 17/69-IPM-OPM, Relação Alfabética de Codinomes: Colina, VPR, VAR-Palmares, de 10 de dezembro de 1969. AA. Para a prisão, Folha de S.Paulo, 19 e 20 de janeiro de 1978; O Estado
de S. Paulo, 19 de janeiro de 1978; e Veja, 22 de fevereiro de 1978.
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mento de 10,6% em 1976 para 4,9% em 1977, a concentração do crédito e
dos grandes investimentos nas mãos do governo e o naufrágio das ambições do II Plano Nacional de Desenvolvimento indicavam que o Milagre Brasileiro acabara. Era um patronato cartorial e retrógrado. A indústria pesada
combatia a instalação no país de uma fábrica de tubos da Mannesmann
alemã, a eletroeletrônica escorava-se no governo para proibir a importação de trezentos minicomputadores da IBM, porque ela ultrapassaria o teto
anual de 30 milhões de dólares, e a associação dos supermercados chegaria
a expulsar de seu quadro o grupo francês Carrefour por aceitar pagamentos com cartões de crédito.27
Os empresários foram os últimos a chegar à mesa onde se debatiam
as liberdades democráticas. Vieram aos poucos. Primeiro, os industriais
do setor de bens de capital. Depois, cautelosamente, chegaram outros.
Banqueiros, poucos. Empreiteiros, nunca. Defendiam mais a livre-iniciativa (deles) do que a liberdade (dos outros), mas havia nesses personagens um impulso renovador, ainda que retardatário. O jornal Gazeta
Mercantil consultara 5 mil empresas para enumerar as maiores lideranças privadas; 825 responderam, e a lista não tinha um só nome da hierarquia do sindicalismo patronal.28 Semanas depois da queda de Frota, um
pedaço do empresariado chegou a se reunir num Congresso das Classes
Produtoras e, depois de quarenta horas de debates, não conseguiu ir
além de um consenso pela defesa do “pluralismo político”. Resumindo o
encontro, o industrial Laerte Setúbal gracejou: “Houve o desejo de dizer
ao governo que o empresário ainda não pensa, mas existe”.29
Por maiores que fossem as queixas dos empresários contra o governo, o que a maioria deles temia eram os trabalhadores. Mesmo um
empresário que defendia mais diálogo político, como Americo Campiglia, da Associação de Empresas de Crédito e Financiamento, receava:

27 Para a Mannesmann, O Estado de S. Paulo, 16 e 19 de fevereiro de 1978. Para os computadores, O Estado de S. Paulo, 4 de julho de 1978. Para os cartões, Jornal do Brasil, 28 de julho de 1978.
28 Veja, 21 de setembro de 1977. Eram os seguintes os dez empresários citados na lista: Claudio Bardella, Severo Gomes, José Mindlin, Antonio Ermírio de Moraes, Paulo Villares, Augusto Trajano Azevedo
Antunes, Paulo Velhinho, Laerte Setúbal, Jorge Gerdau e Amador Aguiar. Todos industriais, salvo Amador Aguiar, dono do Bradesco.
29 Veja, 31 de outubro de 1977.
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“Vamos mudar, se voltar a baderna, faremos outra revolução e voltamos ao
estado de exceção”.30
Só não mudara a ortodoxia do pensamento militar que via nos acontecimentos de 1964 uma “Revolução”; nas Forças Armadas, a base legítima de sustentação do regime; no presidente da República, um delegado
da tropa; no MDB, um partido que abrigava comunistas; e nas vozes
dissonantes, tentativas de “contestação” ao regime. A ditadura criara
um dialeto, no qual diferenciava a “oposição” aceitável da “contestação”
subversiva. Ia-se para o décimo quarto ano do regime sem que se soubesse onde terminava uma e onde começava a outra. Num período de cinco
meses, em suas Apreciações Sumárias semanais e na análise do noticiário
da imprensa, o SNI, dirigido por Figueiredo, usara a palavra ameaçadora
pelo menos 23 vezes e carimbara como “contestatórios” um congresso de bancários, um seminário da Associação Brasileira de Imprensa, a
Campanha da Fraternidade da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
e o compositor Chico Buarque de Hollanda.31
Desde 1965, quando a anarquia militar emparedou o presidente Castello Branco, todas as vezes que ela desafiou o poder ou a ordem legal,
prevaleceu. Assim fora em 1968, com a edição do AI-5, e em 1969, com o
impedimento do vice-presidente, Pedro Aleixo. Geisel rompera essa escrita, restabelecendo o primado da Presidência ao demitir Frota, mas não
desmobilizou a “tigrada” nem fechou as centrais de tortura dos DOI. Congelou o gesto por dois motivos: primeiro, porque não queria, pois acreditava na eficácia e na necessidade de um aparelho repressivo; finalmente,
porque não lhe convinha aprofundar uma divisão militar que estimulasse
uma dissidência capaz de flertar com a oposição. Afinal, oficiais da “linha
dura” de 1965 haviam se aproximado de alguns parlamentares do MDB em
1968 e no início de 1978 voltavam a fazê-lo.
O radicalismo militar estava em todos os lugares e em lugar nenhum.
Produto da anarquia, roncava. Confrontado, recuava. Um mês antes de
aceitar o lugar de Frota, o general Fernando Bethlem, então comandante
30 O Estado de S. Paulo, 4 de setembro de 1979.
31 Apreciações Sumárias nos 4, 5, 6 e 8 GAB/78, de 25 de janeiro, 1o e 15 de fevereiro e 1o de março de 1978,
marcadas “secreto”. CPDoc. Apreciações do Grupo de Assessoramento Especial (GAE), de janeiro a maio
de 1978. APGCS/HF.
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do III Exército, assinara um Relatório Especial de Informações dizendo
que “a chamada ‘Volta ao Estado de Direito’ ou ‘Redemocratização do
país’” eram produto de uma campanha de jornalistas, “intelectuais de
esquerda”, do “clero politizado” e de empresários “frustados”.32 O general lembrava que o governo era “delegado da Revolução democrática” e
sustentava que a “volta aos quartéis” significaria o “afastamento ou o
alheiamento” do SNI e dos DOI-CODI, permitindo “a volta aos idos de
61-62 e 63”, com “a demagogia, o peleguismo, o avanço dos comunistas
e dos corruptos”.33 Uma vez escolhido para o lugar de Frota, Bethlem
atribuiria o texto a oficiais de sua área de informações.
O Doutor Roberto do aparelho que o Centro de Informações do Exército mantivera em Petrópolis saíra do porão. Fardado, o major Freddie Perdigão estava na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército,
onde produziu o único documento conhecido que leva sua assinatura, a monografia O Destacamento de Operações de Informações (DOI) no
Exército brasileiro — Histórico papel no combate à subversão: situação
atual e perspectivas.34 Nas palavras finais, queixava-se das autoridades
militares que julgavam seus quadros “indisciplinados, desenquadrados
e sem espírito militar”. Lembrava que, em três anos, noventa componentes do DOI do II Exército haviam recebido a Medalha do Pacificador.
(Ele inclusive.)
Um panfleto distribuído em quartéis denunciava Geisel e Golbery
como protetores de “subversivos notórios, exilados escafedidos (...)
aquinhoados com importantes cargos públicos”.35 O CIE fez chegar à
imprensa uma lista de 96 subversivos aninhados em órgãos públicos.
Iam do arquiteto Jorge Wilheim, secretário de Economia e Planejamento do governo de São Paulo, à jovem Dilma Rousseff, de 25 anos, a Estela
da VAR-Palmares, que ralara 35 meses no DOI, no DOPS e na “Torre
das Donzelas” do presídio Tiradentes, na capital paulista. Libertada,

32 Grafia do original: frustado e, mais adiante, alheiamento.
33 Relatório Especial de Informações no 1/77, marcado “confidencial”, de 5 de setembro de 1977. APGCS/
HF.
34 Rogério Medeiros e Marcelo Netto, Memórias de uma guerra suja, pp. 259-91.
35 Uma folha, de março de 1978, que Geisel mandou ao SNI. APGCS/HF.
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recomeçara a vida em Porto Alegre, como estagiária da Fundação de
Economia e Estatística.36
O radicalismo militar persistia porque continuava invicto pela impunidade da tortura e da indisciplina.

36 Sylvio Frota, Ideais traídos, p. 365; e O Estado de S. Paulo, 24 de novembro de 1977. O governador
Paulo Egydio Martins manteve Wilheim no cargo. Seu colega gaúcho, Amaral de Souza, demitiu os
denunciados.
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