MEMÓRIAS REVALANDO HISTÓRIAS: MILITARES CEARENSES
CONTRA O GOLPE CIVIL-MILITAR EM 1964
Flávio da Conceição
“Tem horas antigas que
ficaram muito mais perto da gente do
que outras, de recente data. O senhor mesmo sabe.”
Guimarães Rosa, Grande Serão: veredas, p.78.

Resumo
A presente pesquisa está em caráter preliminar, mas objetiva apresentar e discutir os militares
cearenses legalistas, licenciados ou envolvidos com as ideias dos movimentos de esquerda
antes e depois do golpe civil-militar em 1964. A necessidade ocorre em função da ausência
desses protagonistas na história do Ceará. As fontes demonstram que os militares cearenses
faziam parte das Forças Armadas, e, apesar da dificuldade de acesso aos documentos, foi
possível mapear fontes pertinentes sobre essa discussão nos órgãos da Associação Anistia
64/68 (Ceará) e Projeto Brasil Nunca Mais (Campinas). Outras fontes relevantes são as
memórias dos militares cearenses até então negligenciadas, o que possibilita buscar perceber as
experiências e vivências desses militares antes e depois do golpe. Após algumas entrevistas,
levantamentos das fontes e a leitura bibliográfica, notaram-se indisciplina entre os militares e a
prática de uma cultura política entre eles, motivando perseguições, prisões e expulsões por
parte do Exército e da Aeronáutica no Ceará. Esta proposta de trabalho, mesmo em andamento,
permite uma reflexão ausente na historiografia e nas discussões sobre a ditadura no Ceará.
Assim, é nessa perspectiva que se insere este trabalho, objetivando propor uma análise e uma
reflexão acerca dos militares cearenses.
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Introdução
O Regime Militar (1964-1985), constantemente revisitado pelos pesquisadores,
apresenta uma gama de possibilidades de trabalhos, sobretudo após o acesso a novos arquivos.
A memória nesse processo cumpre um importante papel histórico, não só para preencher
lacunas, mas também para apresentar outros protagonistas do processo histórico, permitindo
um enriquecimento das discussões, tanto a partir dos seus relatos, como das suas experiências
históricas.
Problematizar sobre a memória é fazer também uma reflexão sobre outros aspectos não
discutidos, pois ainda predomina uma bibliografia apresentando majoritariamente o
movimento estudantil e integrantes dos partidos de esquerda como os principais protagonistas
e atingidos pela instauração do golpe civil militar em 1964. A história do Ceará ainda é
carente de uma bibliografia abordando o Regime Militar no Estado, pois poucos são os
trabalhos produzidos sobre o assunto e raros são aqueles que abordam os militares cearenses
contrários ao golpe.
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Diante dessa lacuna, o artigo objetiva discutir e propor uma reflexão sobre os militares
cearenses contrários ao golpe civil-militar em 1964 no Ceará. A pesquisa está em andamento
e não intenciona, a princípio, apresentar conclusões, mas discutir fatos, problematizar a
memória militar pouco abordada e propor uma reflexão para as ciências humanas a respeito
de um aspecto histórico negligenciado.
O trabalho com a memória dos militares perseguidos pelo regime em 1964 ainda é um
problema, uma vez que poucos estão dispostos a contribuir com entrevistas, mas, quando
contribuem com depoimentos, as memórias apresentam um caráter revelador. Entretanto, é
importante que sejam relacionadas entre si e com outros arquivos.
Entender esse processo histórico requer um recuo no tempo, uma vez que ao militar era
proibida a participação política e, quando nela se envolvia, era passível de punição, podendo
ser preso por indisciplina. A compreensão desse envolvimento pode ser percebida a partir do
conceito de “cultura política” que permite uma “visualização” em longa escala, ou seja,
perceber como ao longo do tempo ocorreu a absorção de uma consciência e participação
política entre os militares que se opuseram ao golpe.
Nesse sentido, a discussão a seguir centra-se no entendimento do processo histórico dos
militares aproximando-se da política, levando em conta como ocorrera esse processo de
envolvimento que teve como auge as décadas de 1950 e 1960, os embates nos quartéis e a
memória dos envolvidos nesse processo ocupa relevante papel na reflexão.
Os militares e a “formação” de uma cultura política
O desenvolvimento de uma consciência política durante a Era Vargas entre os militares é
reforçado na década de 1950 e, sobretudo, na década de 1960. Levando em conta que a “cultura
política não é imóvel”, como salienta Serge Bernstein (1988, p. 357), mas sim “corpo vivo”, ou
seja, ela se apresenta no momento em que existe um processo histórico de maneira que permita
sua sedimentação e compartilhamento, propiciando o florescimento de uma consciência
política.
José Murilo de Carvalho (2005, p. 102) aprofunda esse processo de maneira
esclarecedora afirmando que a Era Vargas pode ser “definida de maneira ampla como o período
que vai de 1930 a 1964, [...] marcado por mudança radical nas relações entre o presidente e as
Forças Armadas”. O autor defende que entre 1930 e 1937 estabeleceu-se uma relação de
“namoro” com as Forças Armadas, já entre 1937 e 1945 foi a fase da “lua-de-mel” e nos
últimos anos do Estado Novo ocorreu o processo de “divórcio” que caracterizou a terceira fase
entre 1945 e 1964.
Esse último momento é pertinente para perceber os militares fortalecidos no poder, e,
para Carvalho (Ibid., p. 116-117), “Vargas foi incapaz de entender as características da nova
organização militar que ajudara a criar”, permitindo que o “feitiço voltara-se contra o
feiticeiro”. Segundo Carlos Antônio Peixoto (1980, p. 34), isso ocorreu em função da “inserção
das Forças Armadas no processo político”. Assim, o “divórcio” e a participação política dos
militares permitiram que se fortalecessem no poder e interferissem segundo seus interesses.
Os militares nesse processo histórico se aproximaram também das ideias de esquerda, do
legalismo e do nacional-desenvolvimentismo, já que muitos eram favoráveis às propostas do
governo Vargas, por isso, seus herdeiros políticos, tais como Juscelino Kubitschek e João
Goulart, que tiveram relevante apoio de parte dos militares. A identificação política dos
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militares com esses herdeiros da política varguista garantiu a permanência deles no poder, com
exceção feita ao governo João Goulart.
Levando em conta essa longa trajetória de participação política dos militares, percebe-se
que “a constituição de uma cultura política demanda tempo, sendo um conceito que integra o
universo de fenômenos políticos de média e longa duração”, havendo uma “diversidade de
culturas políticas existentes competindo [...] complementando-se, entrando em rota de colisão”
e com a “possibilidade de emergência de uma cultura política dominante” (GOMES, 2007, p.
47-48). Ainda assim, permitem “explicações/interpretações sobre o comportamento político de
atores sociais, individuais e coletivos” (Id., ibid.).
Dessa forma, não podemos negar que no outro lado, como lembra a historiadora Ângela
de Castro Gomes, existiam ações políticas com diferentes “atores sociais” que estão também
em “rota de colisão”, havendo aqueles fiéis à hierarquia, ordem, ativos no processo político,
mas exigindo disciplina nos quartéis. Outros militares de diferentes patentes aproximaram-se
das propostas do governo João Goulart, dos anseios populares de mudanças sociais e dos
movimentos de esquerda.
Foi nesse sentido que houve a necessidade de entender e de discutir a cultura política no
presente artigo, possibilitando problematizar os militares praticando política e defendendo
propostas em consonância com as intenções do povo e dos movimentos sociais. Entretanto, tal
prática era condenada, uma vez que ao militar era necessário o respeito à disciplina e à
hierarquia.
Karla Carloni (2007) apresenta três momentos relevantes em que os militares atuaram
contrariando a hierarquia: um em 1955 com o general Henrique Lott a favor da posse de
Juscelino Kubitschek; outro na Revolta dos Sargentos em 1963 contra a inelegibilidade do
sargento Aimoré Cavalheiro1; e, por fim, na Revolta dos Marinheiros em 25 de março de 1964.
Nesse contexto, entre as décadas de 1950 e 1960, estava em cur/so um processo histórico
de participação e anseios populares que não se diferenciavam dos desejos de muitos soldados,
cabos e sargentos. Como mencionou a autora, garantiu-se a posse do presidente Juscelino, em
segundo, desejavam os militares o exercício do mandato conquistado por Aimoré e outros
militares eleitos e, por fim, os marinheiros exigiam melhorias e assistência na Marinha, bem
como reconhecimento da associação dos marinheiros. Por isso, não era à toa a defesa do slogan
“Sargento também é povo”, contrariando a máxima do general Goes Monteiro: “É mister fazer
a política do Exército e não a política no Exército” (ROQUIÉ, 1980, p.16).
As práticas de culturas políticas eram, muitas vezes, diferentes nas Forças Armadas,
havia no processo do golpe em março de 1964 uma cultura mantenedora da “ordem”, com
apoio da elite, da imprensa, da Igreja Católica e dos Estados Unidos, mas houve também
militares que se identificavam com o povo, com as ideias socialistas, e outros desejavam
participar politicamente defendendo melhores condições nas Forças Armadas.
Tal embate, entre outros fatores, culminou no golpe de 1964, momento em que se impôs
a “cultura política dominante” em defesa da hierarquia, “salvadora” da ordem e da
“democracia” longe dos interesses do povo. O soldado, segundo Foucault (2008, p. 117), é
“algo que se fabrica [...], fez-se uma máquina de que se precisa”, processo comum desde o
século XVIII, no entanto, na sociedade brasileira, isso começou a mudar no final do século XIX
e início do século XX.
No segundo momento do governo Vargas, na década de 1950, a crise militar está
instalada, processo que se acompanha e, provavelmente, se fecha na década de 1960. Para
reforçar a disciplina nas Forças Armadas após o golpe de 1964, era necessário afastar os
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envolvidos com as ideias políticas que se aproximassem das defendidas pelos movimentos de
esquerda.
Dado o golpe em 1964, houve a decretação dos Atos Institucionais I e II entre 1964 e
1965 com a finalidade de perseguir, prender, licenciar e, sobretudo, expulsar personalidades
relevantes politicamente, bem como os militares brasileiros que tivessem qualquer
envolvimento com ideias que contrariassem a hierarquia militar. As perseguições foram mais
visíveis entre os marinheiros, embora haja indícios de militares de outras armas em diferentes
estados e também na Polícia Militar e Polícia Civil do Ceará.
Sobre o assunto, Maria Helena Moreira Alves (1984, p. 65) afirma que “nos primeiros
meses de 1964 cerca de 2.000 marinheiros tenham sido detidos”. Porém, quando a autora
amplia a escala de observação, os dados aumentam, porque entre 1964 e 1980 foram expulsos,
demitidos ou transferidos para a reserva 1.805 militares das Forças Armadas e da Polícia
Militar. Já as “prisões e suspensões disciplinares” atingiram, no mesmo período, 4.787 militares
(Id., ibid., p.132-133). Esses dados ainda não foram concluídos dada a dificuldade de acessá-los
em diferentes órgãos das Forças Armadas e estaduais.
A ocorrência dessas perseguições foi comum em diferentes patentes militares. O
historiador Carlos Fico (2004, p. 332-333) apresenta os números dos militares do alto escalão
punidos quando houve o golpe em 1964, quando “o Comando Supremo da Revolução resolve,
nos termos do § 1° do artigo 7° do Ato Institucional de 9 de abril de 1964, transferir para a
Reserva os seguintes Oficiais das Forças Armadas”: 77 militares do Exército, 14 da Marinha e
31 da Aeronáutica, no entanto outros continuaram sendo transferidos para a reserva.
O panorama apresentado por Carlos Fico e Maria Alves esteve presente em diferentes
estados, no Ceará não foi diferente como será discutido no tópico seguinte.
Memória e História: a indisciplina na “caserna” cearense
A indisciplina militar teve o seu auge na década de 1960 no Ceará. Isso pode ser
percebido quando afirmou o general Almério de Castro Neves comandante da 10° Região
Militar em seu discurso: que o dever militar deve estar “acima de tudo até mesmo dos seus
interesses particulares e convicções políticas”2. A afirmação foi em decorrência de indícios de
indisciplina contra a decisão do Tribunal de Justiça que sentenciou contrário à participação
política dos militares em cargos políticos.
Virgílio Távora, governador do Estado, manifestou-se semanas depois sobre o assunto,
afirmando: “Tomei conhecimento dos acontecimentos de Brasília ocorridos ontem por
intermédio de um rádio-amador. Determinei todas as providências necessárias pondo a polícia
de prontidão. Agirei com mão de ferro ante qualquer ameaça de subversão no Ceará” 3. A
postura do governador e do comandante demonstra a existência de militares contrariando a
hierarquia, mesmo havendo o silêncio desses militares indisciplinados nos jornais impressos.
A quebra de hierarquia mais significativa que esta pesquisa percebeu nas fontes
impressas foi a de um militar contrário às ideias comunistas e defensor da política do
governador da Guanabara, Carlos Lacerda, gerando a prisão por vinte e um dias do coronel
Hélio Lemos. O motivo foi a publicação de um folheto anticomunista e, segundo o militar, foi
elaborado para os “reservistas que em 16 de dezembro foram chamados à incorporação”.
No folheto publicado, destacavam-se algumas máximas, como “O comunismo é
imperialista!”, “O Brasil será uma nova Cuba!”, “O objetivo da Rússia é dominar o mundo”, e
em grande destaque afirmava que:
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Ser comunista é trair o Brasil e os brasileiros, em favor da Rússia, deseja dominar o
mundo. Para isto, precisa de apoderar-se de nossas riquezas, a fim de fortalecer
ainda mais, o seu já poderoso IMPÉRIO SOVIÉTICO! NÃO SEJAMOS TOLOS!
COMUNISTA É INIMIGO DA PÁTRIA!4

A publicação do folheto gerou a prisão do coronel Hélio Lemos, mas a sua indisciplina
foi defendida por parte de setores da sociedade cearense como a elite, os deputados, os
militares e a imprensa. Muitos passaram a lhe fazer visitas e homenageá-lo enquanto esteve
preso no 23° Batalhão de Caçadores5.
Os aspectos acima demonstram os confrontos internos nos quartéis, bem como o grau de
choques políticos e ideológicos existentes no seio do Exército que eram estimulados por
setores conservadores. Em decorrência disso, “o cel. Hélio Lemos – comandante da unidade
[10ª Região Militar] – fora preso e, logo em seguida, transferido para [...] Ribeirão Preto, SP,
pelo governo de João Goulart em face de suas ligações com os conspiradores” (SARAIVA,
2011, p. 57).
Entretanto, dado o golpe civil-militar em 31 de março, a Assembleia Legislativa do
Ceará concede meses depois o “título de cidadão fortalezense ao coronel Hélio Lemos” 6,
aprovando suas ações indisciplinares anteriores e em total condescendência com o regime
instaurado.
O momento da instauração do golpe ainda é pouco discutido, talvez pelo fato de o
governador Virgílio Távora ter permanecido no poder, porém não houve calmaria, pois nos
quartéis houve manifestações a favor da manutenção do presidente João Goulart. A memória
tem uma grande contribuição nesse aspecto, quando relacionada com os documentos e a
bibliografia.
As memórias apresentam caráter revelador e precisam ser levadas em conta. Muitos
desses atores partilhavam um sentimento de legalidade, justiça e necessidade de contrariar a
hierarquia. Dessa forma, os momentos vividos e enfrentados por cada um contribuíram para a
constituição das memórias, tanto objetiva, como subjetiva, porém a memória não se forja
isoladamente, pois, segundo Ricoeur (2007, p. 130-131), “é a partir de uma análise sutil da
experiência individual de pertencer a um grupo, e na base do ensino recebido dos outros, que
a memória individual toma posse de si mesma”.
Esse aspecto é pertinente para relacionar essas memórias, atentando para as
particularidades e, principalmente, para o que sobressai dela e está relacionado a uma
interpretação mais ampla, condizendo com experiências dos demais envolvidos que viveram
situações históricas semelhantes. Por isso, relembra Pierre Nora (1993, p. 14) que “a
necessidade de memória é uma necessidade da história”.
São histórias ausentes que precisam ser discutidas e reveladas, e a memória tem esse
caráter, embora não se sustente sozinha. Apesar do seu caráter individual, ela está relacionada
a um contexto social e histórico, ou seja, é construída coletivamente. Nesse sentido, a
memória individual cruza-se e se relaciona com outros indivíduos, possibilitando um
momento partilhado que pode ter e apresentar um status histórico. E a “pesquisa oral”,
segundo Robert Franck (1999, p. 111), “é primordial para ressuscitar essas memórias há tanto
tempo ou frequentemente mudas”.
Nesse sentido, teve-se a contribuição do militar-reservista Fabiani Cunha, que havia se
licenciado em 1962 para terminar o curso de Direito e retornar na patente de oficial. Porém, o
envolvimento com o movimento estudantil nas universidades cearenses e a demonstração de
coragem por ser um boxeador profissional cativaram os membros da Aliança Libertadora
Nacional no Ceará (ALN-CE), que o convidaram para que fizesse parte do quadro da
organização.
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Fabiani em sua entrevista revela fatos importantes, permitindo perceber que a ALN-CE
tinha uma certa autonomia e prestígio com os militares também. Perguntado em sua entrevista
acerca de um possível atentado na Base Aérea de Fortaleza, Fabiani Cunha respondeu
indagativo:
Como veio à baila isso? Como foi que você descobriu isso? Foi o Silvio Mota? Onde
foi que você viu isso? Rapaz, nessa ação a Moema tinha alguns contatos oficiais e
veio uma proposta para nós fazermos uma ação que justificasse os de cima
derrubarem os de cima, havia as dissensões militares7.

A entrevista tem um caráter revelador, mas o fato apresentado acima não foi esclarecido,
porque muitas histórias da guerrilha urbana no Ceará precisam ser aprofundadas, embora o
historiador Airton de Farias tenha feito o melhor trabalho sobre o assunto no livro Além das
armas: guerrilheiros de esquerda no Ceará durante a ditadura militar (1968-1972). Mas, a
aproximação da militante Moema Santiago com os oficiais das Forças Armadas era evidente ao
ponto de ela conseguir sair de Fortaleza como “dama de um general” e continuar “a atuar no
Centro-Sul do Brasil e parti[r] depois para o exílio no Chile e Europa” (FARIAS, 2007, p. 133).
Os momentos de crise e perseguições passaram a ser sentidos pelos integrantes da
guerrilha urbana no Ceará, e no seu declínio terminou com perseguições e prisões. Na década
de 1970, consequentemente, iniciam-se as repressões, as torturas, quando o direito e a liberdade
pertenciam ao algoz.
Prisões, Repressões e Anistia: histórias a serem passadas “a limpo”
Fabiani Cunha e outros companheiros, apesar de militar reservista, não tiveram a mesma
sorte da militante Moema Santiago. As sevícias após as prisões foram habituais, como era a
prática do regime. Seu relato sobre a tortura foi documentado no “Brasil Nunca Mais”8, em que
se afirmara que:
foi pendurado na posição de “pau-de-arara” pelos policiais Pires e Lucena; que o
interrogando se encontrava praticamente nu, passando a ser açoitado (...) desmaiou
por três vezes (...) ao retornar a si, pela terceira vez, encontrado-se deitado no chão e
reparou que tinha as mãos terrivelmente encarnadas e os dedos grossos devido ao
acumulo de sangue9.

As fontes orais e a bibliografia evidenciam o quanto os militares cearenses se opuseram
ao golpe. Foi assim também em maio de 1964 na Base Aérea de Fortaleza quando
“suboficiais, sargentos, cabos e soldados” se dirigiram “ao comandante da unidade”,
objetivando “esclarecimentos foram respondido com prisões, punições e processo judicial”
(BNM, 2001, p. 122).
O militar licenciado Jamil Mota Vasconcelos esteve presente momentos antes e depois
do golpe na Base Aérea de Fortaleza e revela os conflitos relatados pelos documentos do
“Brasil Nunca Mais”. Jamil afirmou que os embates entre os militares favoráveis e contrários
ao governo João Goulart eram acirrados na Base Aérea de Fortaleza, ao ponto de:
um suboficial, que eu não estou lembrando o nome dele, saiu da tropa, representado os
suboficiais, os cabos, os soldados e os taifeiros colocando-se à disposição dele para
dizer que estava “ao lado do comando para o que der e vier”, houve essa frase, “Nós
estamos ao lado do governo”, que na época era o João Goulart que ainda não tinha
sido deposto10.
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São relatos que devem ser lembrados por retratarem os bastidores do que foi a Ditadura
no Ceará, bem como a maneira como agiam os órgãos repressores, fato pouco esclarecido na
história local.
A indisciplina dos militares gerou prisões na Base Aérea de Fortaleza e, em seguida, os
militares presos foram enviados para uma prisão em Fernando de Noronha, entre eles o militar
Jamil Mota Vasconcelos. A princípio, os militares presos são acusados de subversão ou quebra
da hierarquia militar.
Por isso, foi mantido preso e incomunicável, passando:
dez dias presos e não falava com ninguém. No quarto onde eu tava não tinha
banheiro... fazer xixi ou cocô mandaram uma lata de tinta. (...)Dez dias nesse
negócio. Não ouvia rádio, não ouvia nada e o pau quebrando, aí dez dias depois,
doze horas da noite chegou um tenente e um soldado tudo armado e me levaram para
o comando dez para onde horas da noite, fui prestar depoimento, meu primeiro
depoimento. Rapaz, você sabe o que é uma ruma de gente que é seu amigo e fica
contra você?

A entrevista do ex-cabo Jamil revela o quartel da Base Aérea de Fortaleza como local de
confrontos e perseguições políticas, sobretudo o aparato repressor cuja intenção era extirpar da
caserna militares indisciplinados ou qualquer indício de prática política, e o “perigo comunista
era a desculpa mais usada para justificar a repressão. Qualquer suspeita [...] considerada
atividade subversiva podia custar emprego, os direitos políticos quando não a liberdade”
(CARVALHO, 2002, p. 160-161).
Os dados sobre os militares anistiados que estiveram presos na Base Aérea de Fortaleza
são relevantes e apresentam um total de 52 militares anistiados11. A impossibilidade de acesso
aos documentos do período não permite afirmar se são todos cearenses. Mas o recurso à
memória permite preencher essas e outras lacunas, possibilitando o reconhecimento dos
militares cearenses perseguidos12.
As fontes e a bibliografia demonstram o quanto os militares cearenses estiveram
envolvidos com o momento histórico antes e depois da Ditadura Militar. Esses protagonistas
partilharam e vivenciaram uma “cultura política” que “é vista como base para a ação política,
mas a maneira pela qual ela assume esse papel é de difícil entendimento” (RENNÓ, 1998, p.
76).
Esse tipo de ação política levou também a prisão de onze militares do Exército acusados
de subversão. No Processo do militar Lenine de Castro Perdigão13 consta, entre os documentos,
uma relação de presos civis e militares. Trata-se de uma “Relação dos elementos presos no
território da 10° RM em consequência da Revolução de 1964” e nela constam 228 presos
acusados de subversão entre eles 11 militares14. A maioria deles são desconhecidos das
discussões sobre o assunto na história da ditadura no Ceará.
Essa relação tem um relevante significado para esta pesquisa, porém outros documentos
precisam ser acessados e consultados para entender e problematizar os motivos das prisões e
expulsões ocorridas no Exército cearense.
A discussão acima é fruto de uma pesquisa ainda em andamento. No presente artigo,
objetiva-se uma reflexão acerca de uma história ainda ausente na bibliografia cearense. No
Estado e no resto do Brasil, passou-se por um momento de repressão fortíssima. O
“descarrilhar” do regime militar não significou o retorno da prática jurídica democrática; se
teve tal aparência, ela começou de forma “caolha”, como apresenta a Lei de Anistia em 1979,
permitindo o retorno dos exilados, mas no seu bojo um “perdão incondicional aos integrantes
do Aparato Repressivo que estiveram envolvidos com a tortura” (ALVES, 1984, p. 268).
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Ainda é um processo histórico difícil de ser compreendido, e os “brasileiros não devem
se autoflagelar por isso”, relembra o historiador Daniel Reis (2004, p. 49), também nem
devem “se imaginar como desmobilizador, como se costuma dizer. A rigor não se trata de
algo original”, pois tais fatos ocorreram em nações europeias. Amparando-se no pensador
francês E. Renam, o autor afirma ainda: “o esquecimento, e eu direi mesmo o erro histórico,
são um fator essencial na criação de uma nação” (Id., ibid., p. 50).
A partir dessa perspectiva, cabem perguntas no sentido de entender quantos erros devem
ser consentidos, permitidos e ignorados para a “criação de uma nação”. Com o esquecimento
das torturas, das execuções sumárias e dos desaparecidos políticos que podemos fazer para
avançar a democracia?
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1

Segundo a historiadora Karla Carloni, a Constituição de 1946 impedia os militares das Forças Armadas de se
candidatarem às eleições. As “brechas” na legislação permitiram alguns candidatos a se elegerem nas eleições
anteriores a 1962. Entretanto, nas eleições de 1962, entre os três militares eleitos, somente o sargento do Exército
Antônio Garcia Filho conseguiu assumir o mandato em 1963, já os demais foram impedidos pelos tribunais
eleitorais estaduais.
2

Unitário 25 de ago. 1963, p. 9.

3

Tribuna do Ceará 13 de set. 1963, p. 7.

4

Correio do Ceará 6 de fev. 1964, p. 1.

5

Unitário 15 de fev. 1964, p.1, Correio do Ceará 25 de fev. 1964, p.1-3.

6

Unitário 2 jun. de 1964, p. 8.

7

Entrevista realizada com Fabiani Cunha em sua casa em 25 de janeiro de 2013.

8

O “Brasil Nunca Mais” reúne arquivos dos processos políticos do Superior Tribunal Militar de 1964 até 1979.
Foram copiados 707 processos completos e outros incompletos, somando mais de 1 milhão de páginas que foram
copiadas, microfilmadas e enviadas para fora do país.
9

Projeto Brasil Nunca Mais, Tomo V, Vol. 1, p.894.

10

Entrevista realiza com Jamil Mota Vasconcelos em 18 de janeiro de 2013.

Disponível em: http://www.militarpos64.com.br/sitev2/wp-content/uploads/2012/01/Relacao-ANISTIADOSMD.pdf. Acesso em: 10 mar. 2013.
11

12

A partir da relação de anistiados citada em nota anterior, foi possível confirmar com a ajuda do entrevistado
Jamil Mota Vasconcelos os seguintes militares cearenses: Clovis Alves de Almeida, Clovis Holanda de
Vasconcellos, Dario Girão, Expedito Machado de Oliveira, Francisco Aélio de Almeida Monteiro, Geraldo de
Queiroz Teixeira, Ivon Tomé de Souza, João de Xerex Frota, Francisco Martins de Souza, Geraldo de Queiroz
Teixeira, José Ribamar de Souza, José Newlton Freitas, Natanael Oliveira. O contato com Francisco Gomes
Soares, presente na lista, ocorreu a partir de informações prestadas pela Comissão de Anistia 64/68 na pessoa do
ex-militante político Mário Albuquerque.
13

Processo Anistia 64/68 iniciado em 5 de abril de 2010.

14

Na relação, são acusados de subversão os seguintes militares: sargento do Exército Antônio Shirley Cruz Jucá,
sargento Exército do Alderi Gomes de Lima, sargento do Exército Climério Chaves Ribeiro, sargento do
Exército Francisco Marinaldo de Freitas, sargento do Exército João Batista de Mendonça, coronel Joaquim
Miranda P. de Andrade, sargento do Exército José Alves Filho, capitão José de Lima Meireles, Lenine de Castro
Perdigão, tenente do Exército de Crateús Manuel Ferreira dos Anjos, sargento do Exército Margarino J. de
Oliveira e o sargento do Exército Rosendo Lopes dos Reis.
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