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It is my pleasure to be the first to welcome you
to Ecuador for the twenty-seventh meeting of
HACIA Democracy. My name is Juan C.
Venancio and as the Director of English and Portuguese Committees at HACIA XXVII,
it is my job to ensure that all of you have a rewarding experience in committee while
substantively debating a series of intriguing topics endemic to Latin-America.
My interest in HACIA and Latin America stems from my own Mexican and Honduran
heritage. Born and raised in Houston, Texas, I grew up in a predominantly LatinAmerican ethnic enclave, and this upbringing has driven my personal interests in
government, economics, and law. It was through these influences that I developed a
natural passion for the region, having participated in organizations like Model United
Nations, since my time in high school. As is the case for many, conferences like Model
UN allowed me to explore several world issues, contemporary political struggles, and
engage with potential solutions with other brilliant minds throughout the country. Now,
as a junior at Harvard, I have continued to explore these interests through my previous
participation in HACIA, Harvard’s Institute of Politics, and the David Rockefeller
Center for Latin-American Studies.
At last year’s HACIA, I co-directed the 1948 Costa Crisis Cabinet and was amazed by
the talent that HACIA attracts every year. This year, I have worked with our talented
team of committee directors to select a thematically and temporally diverse set of
committees, ranging from the internal displacement of citizens in El Salvador, to
women’s rights through the OAS, and even current public health issues across the LatinAmerican region.
HACIA is unique because the issues that we discuss are diverse, well-researched, and
relevant. Not only that, but all of you, as delegates, derive from a diverse set of
countries, schools, and backgrounds, which all serve to provide multiple perspectives on
these hot topics. This highly social type of group learning is an invaluable skill to refine,
especially in the context of increased socio-political, environmental, and public health
dilemmas. As a result, I would like to encourage all of you to come to this year’s
conference with unique ideas, well-researched arguments, and out-of-the-box proposals
throughout the course of the conference.
In conclusion, I can’t wait for our conference to begin and to meet all of you in March!
I’m also looking forward to the productive conversations that we will facilitate over the
course of our conference.
Sincerely,
Juan C. Venancio, Director of English & Portuguese Committees
english_committees@hacia-democracy.org
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Caríssimos delegados do HACIA,
É uma enorme felicidade e grata
satisfação lhes dar boas-vindas ao XVIII
H A C I A D e m o c r a c y, a m a i o r
conferência secundarista da Organização
dos Estados Americanos. Ainda mais, sinto-me honrado em poder recebê-los neste
comitê, Congresso Nacional (1961): Salvando (ou Destruindo) a Democracia
Brasileira, capaz de transformar para sempre os capítulos da história da nação. Sou
Eduardo Vasconcelos, diretor, e digo a vocês com plena certeza que toda a
organização do HACIA Democracy trabalhou incansavelmente para que vocês
tenham uma experiência inesquecível. Espero que ao m desta conferência nós
tenhamos oferecido o máximo de recursos para que vocês engajem em debates
embasados e de alto calibre.
Inicialmente, devo me apresentar brevemente. Nasci em Brasília, capital do Brasil,
onde vivi toda a minha vida até o m do Ensino Médio. Apesar de toda a vida na
capital, minhas raízes estão no Nordeste do Brasil, em que minha mãe é
pernambucana e a família do meu pai vem de Sobral e Aracati (interior do Ceará).
Até os 14 anos de idade, explorei as Ciências Exatas, principalmente a Matemática e
a Química, por meio de Olimpíadas Cientí cas. Dos 14 anos em diante, passei a
acompanhar de perto a realidade dos adolescentes encarcerados devido ao trabalho
de minha mãe, sendo essa minha principal motivação para mergulhar nas Ciências
Sociais (política, relações internacionais, economia) e buscar encontrar soluções para
os problemas mais desa adores. Por meio das Simulações das Nações Unidas que eu
pude conhecer minha paixão por políticas públicas e debates, além de que as MUNs
me possibilitaram conhecer Harvard e me inspirar para um dia estudar lá. Em agosto
de 2021, começo o meu primeiro semestre como freshman, e não pude deixar de entrar
no HACIA de forma que o poder transformador das simulações também chegue a
outros jovens. Fora do acadêmico, sou torcedor do Vasco, adoro brigadeiro e pão-dequeijo (típicas comidas brasileiras), um fun fact é que já quei uma simulação toda
usando sapatos sociais de cores diferentes e só percebi no último dia, e carrego um
sonho de que nenhuma criança desista da educação e acabe atrás das grades por falta
de políticas públicas.
A 15 minutos do meu apartamento, está o Congresso Nacional, local onde Vossas
Excelências decidirão o futuro do país, e o Palácio da Alvorada, residência
presidencial de onde Jânio Quadros anunciou a sua renúncia. De fato, Brasília é uma
cidade magní ca e que exige muita responsabilidade e comprometimento daqueles
que ocupam seus prédios públicos. Nas sessões que estão por vir do Congresso
Nacional, Vossas Excelências terão que encontrar os mecanismos práticos e chegar
em consensos para que a crise política e econômica não imploda a democracia
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brasileira. As consequências da incapacidade de viabilizar uma solução
acarretarão em uma geração de cidadãos traumatizados e uma fragilização da
estrutura político-administrativa do Brasil por décadas ou até um século. Neste
momento, um silêncio repleto de suspense está tomando conta da nação
brasileira que aguarda a de nição vinda do Congresso se acata ou não a renúncia
de Jânio Quadros. Desde uma ditadura de Jânio, um governo parlamentarista,
até uma ditadura militar ou um governo socialista, todas as possibilidades estão
em jogo. Será que os delegados do HACIA Democracy serão capazes de
encontrar uma solução que evite os 21 anos de ditadura e repressão dos direitos
humanos vivenciados pelos brasileiros pouco tempo após a renúncia de Jânio.

Haeun Moon
Vice President
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Recruiting Director
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Business Director
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Tenho inabalável con ança no tanto que vocês são estudantes apaixonados,
talentosos e dispostos a mudar o mundo para melhor. Espero que a experiência
no HACIA sirva para nutrí-los de esperança no poder dos jovens de reconstruir o
mundo após os momentos difíceis e sem precedentes de uma pandemia.
Explorem a simulação a ponto de não levarem dela somente os aprendizados
acadêmicos, mas também as amizades, as emoções e as memórias. Estou
animado para conhecê-los tanto como representantes do povo no plenário do
Congresso Nacional assim como amigos que estão aprendendo e crescendo
juntos. Fiquem à vontade para nos contatar a qualquer momento caso surja uma
ou várias dúvidas sobre procedimentos, conteúdo, e a ns.

Adolfo Roquero Gimenez
Development Director

Entusiasmadamente,

Board of Advisors

Name: Eduardo Vasconcelos Goyanna Filho

Francis Hagopian, PhD
Senior Lecturer on Government
Harvard University

Harvard e-mail address: eduardogoyanna lho@college.harvard.edu

Eduardo Vasconcelos

Steven Levitsky, PhD
Professor of Government
Harvard University
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Introdução
Em uma sexta-feira, no dia 25 de agosto de 1961, o país inteiro se viu paralisado e perplexo com a
notícia que acabara de chegar no Congresso Nacional por meio de um comunicado o cial. Escrita direto das
mãos do então presidente da república Jânio Quadros, a carta continha o seguinte texto:
CARTA-RENÚNCIA
“Fui vencido pela reação e assim deixo o governo. Nestes sete meses cumpri o meu dever. Tenho-o
cumprido dia e noite, trabalhando infatigavelmente, sem prevenções, nem rancores. Mas baldaram-se os meus
esforços para conduzir esta nação, que pelo caminho de sua verdadeira libertação política e econômica, a única
que possibilitaria o progresso efetivo e a justiça social, a que tem direito o seu generoso povo.
Desejei um Brasil para os brasileiros, afrontando, nesse sonho, a corrupção, a mentira e a covardia
que subordinam os interesses gerais aos apetites e às ambições de grupos ou de indivíduos, inclusive do exterior.
Sinto-me, porém, esmagado. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam, até com a
desculpa de colaboração.
Se permanecesse, não manteria a con ança e a tranquilidade, ora quebradas, indispensáveis ao
exercício da minha autoridade. Creio mesmo que não manteria a própria paz pública.
Encerro, assim, com o pensamento voltado para a nossa gente, para os estudantes, para os operários,
para a grande família do Brasil, esta página da minha vida e da vida nacional. A mim não falta a coragem da
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renúncia.
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Saio com um agradecimento e um apelo. O agradecimento é aos companheiros que comigo lutaram e
me sustentaram dentro e fora do governo e, de forma especial, às Forças Armadas, cuja conduta exemplar, em
todos os instantes, proclamo nesta oportunidade. O apelo é no sentido da ordem, do congraçamento, do
respeito e da estima de cada um dos meus patrícios, para todos e de todos para cada um.
Somente assim seremos dignos deste país e do mundo. Somente assim seremos dignos de nossa
herança e da nossa predestinação cristã. Retorno agora ao meu trabalho de advogado e professor.
Trabalharemos todos. Há muitas formas de servir nossa pátria.
Brasília, 25 de agosto de 1961. Jânio Quadros”
O presidente eleito com maior número de votos da história da República Brasileira até então
abandonou o cargo. Tendo assumido há apenas 7 meses e 25 dias, Jânio deixava o país afundado em uma crise,
e por trás da renúncia era possível notar uma confusão nebulosa de interesses escusos e perguntas sem resposta.
A nal, qual o motivo verdadeiro da saída em menos de um ano? Qual seria o sucessor? Seria a Constituição de
1946 capaz de reger as práticas de um evento inédito na história? Todos esses questionamentos pairavam na
cabeça dos líderes partidários, senadores, deputados federais e governadores presentes em uma sessão especial
no Congresso Nacional horas após a renúncia. Em verdade, às 15 horas todo o povo brasileiro havia sido
informado da reunião, e às 15h45 os representantes do povo já estavam a postos em caráter absolutamente
extraordinário para deliberar sobre o futuro da nação.
A renúncia ocorreu após uma contínua erosão das vias democráticas de exercício do poder e de solução
de crises. Anterior à gestão de Jânio Quadros foi o mandato de Juscelino Kubistchek. Este se aproveitou da letra
da lei que impedia reeleição para contrair um dé cit scal altamente irresponsável e que conscientemente
estaria colocando em xeque o próximo governo, tendo em vista a impopularidade das medidas necessárias a
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serem tomadas para equilibrar as contas públicas. Já no jogo político, os partidos propunham coligações para
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eleições sem o mínimo fundo de transparência. Além do mais, ao assumir o poder, Jânio Quadros
constantemente minava o Poder Legislativo ao se recusar a negociar com parlamentares a ponto do parlamento
rechaçá-lo com leis que aumentavam a sua própria autonomia. Por m, de tentativa de golpe em tentativa de
golpe, a democracia brasileira sobrevivia em suspiros sonhando com que o fortalecimento progressivo das
instituições sustente o excesso de personalismo e a distância das decisões políticas do povo.
Como pano de fundo para a renúncia, há a divisão do país em (1) uma massa popular crescente nas
cidades e no campo que clamava por transformações mais radicais na organização da sociedade e na qualidade
de vida, (2) em contrapartida a um grupo temente à subversão da ordem. Uma hora cedendo para um desses
grupos outrora cedendo ao outro está o governo de Jânio Quadros, o qual promovia discussões fortemente
carregadas de ideologia sobre hábitos e costumes. Enquanto isso, o país seguia com problemas reais que
transtornavam a vida dos brasileiros: os preços aumentando com uma in ação desenfreada, concentração de
renda nas mãos de industrialistas bene ciados por Juscelino, e a falta de esforços na área de alimentação.
Por outra perspectiva, havia uma inde nição quanto à política externa que acabava por afastar aliados
e enfurecer líderes políticos. É possível enunciar também as seguintes questões de vulnerabilidade: o Poder
Executivo não conseguia controlar por completo as Forças Armadas (Exército, Marinho e Aeronáutica) e a
brecha na Constituição permitia que o presidente fosse eleito em uma chapa diferente do vice-presidente.
A presente Sessão Conjunta do Congresso Nacional encontra-se no estopim de todas as problemáticas
acima citadas. Nesse sentido, a esperança da nação brasileira está depositada na capacidade de cada um dos
senhores de lutar pelo melhor caminho para o futuro, sem se esquecer claramente de seus interesses pessoais,
partidários e relativos às massas que os elegeram. O ineditismo do momento permite que um novo capítulo da
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história do Brasil esteja fadado ao sucesso ou ao fracasso dependendo da resolução do m desta tarde no
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plenário do Congresso Nacional. Que a Ordem e o Progresso guiem as discussões e deliberações na casa
soberana do povo.
Neste guia de estudo, poder-se-á ver os seguintes tópicos: a história e os poderes do Congresso
Nacional e da Sessão Conjunta; história e poder do comitê; o tópico em contexto no passado e no presente; a
questão hoje; o cerne do debate; questão que a Resolução deve responder; documentos de posicionamento
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o cial; blocos de posição; e considerações nais.
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História e Poder de Comitê
Depois da ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas que durou entre 1937 e 1945, o Parlamento
Nacional brasileiro não fora instalado. Como ditador, Getúlio governava por meio de decretos-leis. Dessa forma,
ele conseguia legislar sobre matérias de competência legislativa da União, as quais em um regime democrático
seriam tocadas pelo Poder Legislativo.
Com a queda de Vargas e a promulgação da Constituição de 1946, o Brasil celebrou a volta da
democracia. Dessa forma, o Legislativo federal foi denominado Congresso Nacional, o qual passou a ter uma
série própria de competências. Outra mudança importante foi a paridade entre os poderes. Conforme doutrina
de José Afonso da Silva,
“Paridade é um tipo especial de isonomia, é igualdade de vencimentos a
cargos de atribuições iguais ou assemelhadas pertencentes a quadros de
Poderes diferentes”.
Em meio à difícil conquista da paridade, os congressistas de forma geral enxergavam com repulsa
qualquer medida que cause novamente o desequilíbrio e a desregulação dos pesos e contrapesos. Antes da
ditadura de Vargas, a casa já era tida como responsável por algumas funções, sendo essas o recebimento do
compromisso do presidente e do vice-presidente da república com o juramento no início do mandato e a
inauguração da sessão legislativa. A partir da nova Carta Magna, houve o acúmulo de outras duas importantes
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responsabilidades: a deliberação sobre os vetos (projetos de lei vetados) do presidente da república e a
elaboração do Regimento Comum que de ne os procedimentos congressuais.
Para diferenciar a responsabilidade e características de senadores e deputados, tem-se que o primeiro
grupo é eleito para mandatos de 8 (oito) anos, enquanto o segundo para mandatos de 4 (quatro) anos. Como
principal função de ambos, é importante ressaltar a representação dedigna dos interesses de seus eleitores. No
Congresso Nacional, algumas das funções principais de um Senador são:
•

“Legislar: além de propor novas leis, normas e alterações constitucionais, devem avaliar e rever as
propostas já aprovadas na Câmara dos Deputados, servindo como uma espécie de

ltro para a

presidência da República;

•

Julgar: em caso de crimes de responsabilidade. O mais conhecido é o julgamento do presidente da
República (impeachment). Mas os senadores podem julgar também Ministros de Estado, Comandantes
das Forças Armadas, Ministros do STF, membros do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho
Nacional do Ministério Público, do Procurador Geral da República e do Advogado Geral da União.

•

Aprovar autoridades: no caso de pessoas escolhidas a cargos importantes, como, por exemplo de
Ministro do STF ou Chefes de Missões Diplomáticas, o Senado deve avaliar se o indicado está apto ao
cargo.

Autorizar transações de dinheiro: dispor sobre limites de crédito interno e externo, autorizar operações
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para os entes da federação, entre outros.”
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Paralelamente a isso, as funções de um Deputado Federal são: (idem)
•

Legislar: propor, discutir e aprovar leis e discutir sobre as medidas provisórias do presidente;

•

Fiscalizar e Controlar as ações do poder executivo, com o Tribunal de Contas da União (TCU), por
exemplo;

•

Aprovar o Orçamento da União;

•

Autorizar ou não a abertura de processos de impeachment.

No entanto, a reunião do presente comitê não é uma sessão separada da Câmara e do Senado. Em
verdade, será uma Sessão Conjunta, de caráter absolutamente extraordinário (ou seja, não precisa correr os
trâmites de tempo para deliberação das questões), em que tanto senadores como deputados estarão presentes e
votarão. Além disso, contaremos com a presença de ministros e governadores de estado nos debates, os quais
também assumirão poder de voto em uma adaptação da vida real para o modelo de simulação.
Quanto às Sessões Conjuntas, elas estão previstas na Constituição de 1946. Segue artigo da Constituição
que prevê esse dispositivo:
“Art. 41. A Câmara dos Deputados e. o Senado Federal, sob
a direção da Mesa dêste, reunir-se-ão em sessão conjunta para:
I - inaugurar a sessão legislativa;
II - elaborar o regimento comum;
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III - receber o compromisso do
Presidente e o do Vice-Presidente da
República;
IV - deliberar sobre o veto.”
Ao observar os 4 casos de abertura de sessões conjuntas, percebe-se que nenhum deles concerne ao
recebimento de uma carta-renúncia do presidente da república. Como não havia indicação constitucional sobre
o que deveria ser feito, o presidente da Casa senador Auro de Moura Andrade convocou uma sessão conjuntar
para informar a renúncia e garantir que as duas Casas deliberassem de forma mais rápida possível mediante a
urgência da iminente vacância do presidente da república enquanto o vice-presidente se encontra em uma
viagem. De forma muito interessante, a presença conjunta das mesas da Câmara e do Senado garante um poder
maior à sessão: é válido que a sessão conjunta promulgue emendas constitucionais que se incorporam
automaticamente à Lei Magna.
Portanto, nesse comitê, cabe ao poder do Congresso Nacional não somente a decisão de acatar ou
recusar a renúncia de Jânio Quadros, mas também de
•

•

de nir e empossar um possível presidente interino;

realizar possíveis mudanças no sistema de governo que exijam Propostas de Emendas à Constituição
(PEC) - como, por exemplo, a passagem de presidencialismo para parlamentarismo;

•

iniciar e concluir possíveis processos de impeachment; informar o povo o cialmente da renúncia de
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Jânio Quadros.
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Tópico em Contexto
Em 29 de outubro de 1945, os militares que apoiaram o golpe de Getúlio Vargas em 1937 forçaram a
renúncia do ditador, encerrando assim o regime autoritário do Estado Novo. Após um longo período de
ilegalidade constitucional, o Brasil nalmente passa a viver uma transição para o regime democrático, marcada
pela realização das primeiras eleições. Consagra-se, então, como primeiro presidente eleito o general Eurico
Gaspar Dutra. No entanto, para a consolidação do regime democrático, foi necessária a formação de uma
Assembleia Constituinte e subsequente elaboração de um novo texto constitucional.

Acerca desse órgão de natureza especial nos regimes liberais-representativos, Américo Freire, professor
da FDV, de ne a Assembleia Constituinte da seguinte forma: “Trata-se de uma assembleia com poderes
extraordinários que tem a função precípua de construir as bases jurídico-políticas do país” . Portanto, os
trabalhos constituintes para a redemocratização do país e o estabelecimento do conjunto de regras e instituições
tiveram início no dia 1° de fevereiro de 1946, tendo sido a Constituição Federal das seguintes décadas
promulgada em 19 de setembro de 1946. Tal Carta Magna restabeleceu os Três Poderes da República
(Executivo, Legislativo e Judiciário), ampliou direitos de cidadania e permitiu a ampla formação de partidos. De
forma ainda mais importante para o escopo deste comitê, a Constituição de 1946 marcou o início de um
período da história brasileira denominado República Velha, que engloba o governo de Jânio Quadros e explica
muitas de suas características governistas.

A República Velha ou Quarta República se diferencia da Era Vargas, dentre outros motivos, pela
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liberdade política e pluripartidarismo. Mesmo que respeitando os limites da democracia, as grandes crises
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políticas se zeram presentes nesses anos, acompanhadas de um notável salto nos índices de desenvolvimento
econômico e industrial do país. Em meio a essas características marcantes, denota-se como a mais relevante para
o presente estudo o desmedido populismo dos governantes. Perpassando os líderes políticos da República Velha,
podia se observar constantemente carisma, discursos dramáticos e uso massivo de propagandas. De fato,
Bezerra de ne o processo político-eleitoral desde o mandato de Eurico Dutra, até Juscelino Kubistchek, Jânio
Quadros e João Goulart como populismo devido à seguinte estrutura:

“Um processo que ligava pessoas a deter minados
encadeamentos que enfatizavam a troca de votos por recursos do
governo e às agências de destinação de recursos criados por fundos
públicos. Esse processo, que funcionava sob a direção de políticos que se
caracterizavam pela falta de compromissos com princípios
gerais ou ideológicos, resultou na organização de um eleitorado
dentro de uma rede de facções políticas amorfas com penetração em
todas as correntes partidárias.”

Entre a promulgação da Assembleia Constituinte e o governo de Juscelino Kubistchek, houve o retorno e
fortalecimento dos partidos políticos, considerados por Bezerra como facções sem compromisso ideológico e
manipuladoras do povo, em torno de três principais siglas: União Democrática Nacional (UDN), Partido Social
Democrático (PSD), e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).

A UDN era representante dos grupos mais tradicionalistas do Brasil, com orientação conservadora e
liberal. Além disso, possuía visão fortemente moralista da política associada ao antivarguismo e anticomunismo.
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Enquanto a UDN tinha muitas di culdades em conseguir uma forte representação na bancada do governo, o
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PSD era o maior partido da Quarta República, contando com maior número de votos e vitórias em eleições
presidenciais. Esse foi formado pelas nomeações de Vargas e representava classe média alta e setores
empresariais. Finalmente, o PTB era atrelado aos sindicatos, principalmente aos chefes sindicalistas, e carregava
como propósito a continuidade da política de aproximação das massas de Vargas, colocando-se como defensor
dos trabalhadores. Respectivamente, os partidos tinham como grandes nomes: Carlos Lacerda (UDN); Juscelino
Kubistchek (PSD); Getúlio Vargas e João Goulart (PTB).

As características marcantes da República Velha somadas à estrutura partidária da República Velha
con guram o contexto passado para a crise da iminente renúncia de Jânio Quadros. Como contexto mais
recente da crise, deve-se retomar o governo de Juscelino Kubistchek (JK) e o legado que foi deixado para a
próxima gestão. Em 1945, o médico e político participou da criação do PSD; em retorno, a comissão executiva
do PSD escolheu Juscelino para pleitear um mandato no executivo.

De 31 de janeiro de 1951 até 1955, Juscelino foi governador de Minas Gerais, tendo como base de sua
administração o binômio. Retirando o estado de uma posição agropastoril, o líder político tinha o objetivo de
projetar Minas com bons resultados na industrialização. No m de 1954, em paralelo à realização de eleições
gerais para renovação de governadores, senadores, deputados federais e assembleias legislativas, já se tornara
público que Juscelino concorreria à presidência. Nesse período pré-eleitoral, além da oposição de udenistas e
alguns setores militares, o governador enfrentava o desa o da sucessão estadual uma vez que a corrida pela
presidência o exigiria abdicar do mandato com 10 meses de antecedência.

Com o lançamento o cial de sua candidatura no ano seguinte, a oposição se fez mais forte de forma
que eram fortes as vozes a favor de uma intervenção dos militares e contra às eleições presidenciais. A campanha
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política de JK se estruturou em cima de uma máxima de que o Brasil estaria necessitado de uma política que
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desenvolvesse economia e fomentasse industrialização. Seguindo os preceitos populistas da República Velha,
Juscelino lançou essa ideia por meio de um slogan chamativo e facilmente decorado pelas massas: “50 anos em
5”. O signi cado por trás dessa chamada era de que o Brasil teria um crescimento econômico tão sobrelevado
em seu governo a ponto de obter o progresso de 50 anos em 5. Para que isso desse certo, JK lançou um Plano de
Metas com 31 objetivos divididos em 5 setores, sendo eles energia, indústria, transporte, educação e
alimentação.

O pensamento econômico desenvolvimentista do governo de Juscelino levou o Brasil ao seu último
período em que a economia cresceu “... a taxas aceleradas, com razoável estabilidade de preços e em um
ambiente político aberto e democrático (ORENSTEIN, Luiz e Sochaczewski, A.C. , “. Por trás do Plano, havia
uma equipe de economistas técnicos no Conselho do Desenvolvimento, che ado pelo Ministro da Fazenda
Lucas Lopes. A estratégia de investimento de JK, no entanto, subordinava as políticas monetária (relativa ao
custo do dinheiro – taxas de juros – e a quantidade de dinheiro na economia) e cambial (relativa às medidas
para controlar a relação de uma moeda com moedas estrangeiras) agravando o dé cit e como consequência o
problema da in ação.

Como resultado geral que será analisado mais minuciosamente em seguida, teve-se que o Governo
Kubistchek expandiu a produção industrial em cerca de 80%, ao passe que alguns setores se destacaram ainda
mais como o de transportes com um crescimento de 600% nos anos de seu mandato.

O Plano de Metas se estruturou em cima de um conceito econômico base: o ponto de
estrangulamento (ou gargalo de produção), amparado na Teoria das Restrições (TOC – Theory of Constraints).
Anteriormente à de nição da Teoria das Restrições (TOC), é essencial entender o conceito de gargalo. Na obra
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“A Meta”, o autor propõe que gargalo é “aquele recurso cuja capacidade é igual ou menor do que a demanda

colocada nele” Enquanto isso, Watson et.al postula a restrição “como qualquer elemento ou fator que impeça
que um sistema atinja um nível de desempenho maior em relação à sua meta”. Continuando a sequência lógica
de de nições, pode-se entender segundo Courtois que gargalo é “um recurso de produção cuja capacidade de
produção não permite responder às necessidades do mercado”.

De forma aprimorada, Araújo revisou o

conceito de Gargalo como “qualquer recurso cuja capacidade é inferior à procura e se ele não for solucionado,
comprometerá os planos de produção”.

Resumidamente, o ponto de estrangulamento é o recurso restritivo que determina a capacidade
máxima de um sistema, podendo ser por exemplo a capacidade máxima de produção de um bem de consumo
por uma indústria. Aplicando esse conceito na realidade do Governo JK, tem-se que a Comissão Mista BrasilEstados Unidos (órgão criado em 1951 pelo governo brasileiro para resolver problemas econômicos) identi cou
que setores como energia, transporte e alimentação são fundamentais para o desenvolvimento industrial. Assim,
a ausência de qualquer um desses três poderia formar um ponto de estrangulamento. Por exemplo, uma
indústria siderúrgica se torna incapaz de crescer de forma robusta caso não haja uma infraestrutura básica que
transporte as matérias-primas para a produção

nal e forneça a energia requerida. Segundo Meyer, “O

Governo tinha a meta de acabar com esses pontos de estrangulamento para que o país fosse capaz não só de se
industrializar como capaz também de crescer a taxas elevadas e contínuas”.

Dos investimentos planejados nas cinco áreas do Plano de Metas, o setor de energia foi o maior,
orçando mais de 40% do total. A divisão nessa área ocorreu entre energia elétrica, nuclear, carvão e petróleo.
Por meio do aumento da oferta dessas fontes de energia, buscava-se mitigar preventivamente possíveis pontos de
estrangulamento caso a economia e a indústria crescessem como esperado pelas projeções iniciais do estudo. No
nal do mandato, somente a re nação de petróleo atingiu a ambiciosa meta inicial; no entanto, o resultado dos
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outros investimentos (produção de petróleo, energia elétrica e carvão mineral) atingiram bons resultados.
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Decerto, como a taxa média de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) foi de 7% nesses anos, não haveria
tamanho sucesso da indústria automobilística se a produção e o re no de petróleo não tivessem atendido a
demanda por combustível.

Partindo para outra área no Plano de Metas, tem-se que o setor de transportes também apresentou
uma divisão de investimentos, em que houve metas de navegação marítima e

uvial, metas ferroviárias,

aeroviárias e rodoviárias. Dentre essas, o grande destaque foi as metas rodoviárias, principalmente pela
capacidade de interligar um país que se distanciava fortemente do litoral. Na pavimentação de rodovias, a meta
inicial de 3000km foi dobrada no resultado de 6202km de estradas pavimentadas. Simultaneamente, houve
14.970km de estradas construídas enquanto a meta inicial foi de 1000km. Já em outros meios de transporte
como ferrovias e serviços portuárias a meta não foi atingida por completo.

No setor de alimentação, as metas se direcionaram para o fortalecimento da infraestrutura do campo.
Houve uma dobrada na produção agrícola brasileira nos anos 1955-1960 em comparação com o período
anterior. Curiosamente, mesmo com o relativo pequeno investimento inicial de aproximadamente 3% do
montante total do Plano de Metas, o setor em destaque pôde crescer com uma taxa de 7,2%.

No quarto setor relativo às indústrias de base – aquela que produz ou fabrica matéria-prima utilizada
por outros setores – houve a grande transformação que justi ca a fama industrializante de Juscelino Kubistchek.
O crescimento de aproximadamente 100& na produção industrial e a signi cante diversi cação se encontram
como os destaques. Dessa forma, resultado foi obtido nos conformes do investimento realizado em que 20% do
orçamento de R$400 bilhões previstos para o Plano foram destinados a indústrias de base. Segue, então, o
exemplo de que na indústria automobilística, a meta inicial de 100.000 veículos automotores foi atingida em
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92%.
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Por m, o setor de educação consta como uma falha grave no planejamento de longo prazo da política
de JK. O governo havia proposto um direcionamento de recursos e esforços para ampliar a formação de pessoal
técnico (professores, por exemplo), mas não tardou para que a sociedade brasileira tivesse que lidar com a falta
de servidores técnicos e especializados na área de educação. Vale lembrar que os setores de energia, transporte e
indústria de base receberam 93% do investimento, enquanto educação e alimentação caram com somente 7%
dos recursos canalizados.

Tendo-se em vista essa análise detalhada de cada um dos setores do Plano de Metas, é possível
concluir que o Plano de Metas foi bem sucedido na entrega de um renovado e diversi cado parque industrial no
Brasil. De forma complementar aos 31 objetivos, JK apresentou no início de seu governo uma Meta-Síntese: a
transferência da capital do Brasil do Rio de Janeiro (cidade litorânea no Sudeste) para Brasília (cidade no
centro-oeste brasileiro). O palácio presidencial, por exemplo, passaria a ser o Palácio da Alvorada, e não mais o
Palácio do Catete. Sendo uma promessa de campanha, a construção de Brasília era desacreditada por muitos,
até mesmo pela ausência de seu orçamento no Plano. Tal descrença foi abandonada com a de nitiva
transferência em 3 anos e poucos meses. Fundada em 21 de abril de 1921, Brasília movimentou 2,3% do PIB
para ser construída, um gasto sem precedentes e que abalou as nanças públicas.

Ainda mais importantes do que a execução do Plano para os anos seguintes ao Governo JK foram as
consequências da política econômica e o crescimento com desequilíbrio. Ao assumir o poder, Juscelino herdou
um dé cit na balança comercial – diferença entre as exportações e importações de um país – por conta da
desvalorização internacional do preço do café e também um progressivo dé cit orçamentário – quando as
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despesas do governo são maiores do que a receita obtida pela arrecadação de impostos.
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No planejamento do Programa, a divisão da fonte de recursos de niu que 50% viria do setor públicos,
35% de fundos de investimentos privados, e 5% de agências nacionais. No entanto, a conjuntura econômica
tanto nacional como internacional forçou o governo a apostar no nanciamento in acionário vindo do exterior.
Conforme Martins em seu texto “Governo Juscelino Kubistchek: Legado ou Estrago? Uma Análise sobre as
Finanças Públicas”, as políticas de levantamento de recursos para execução do Plano de Metas foram:

“Para fomentar e estruturar o Plano de metas, entre 1955 e 1961, entrou no país mais de US$ 2
bilhões através de empréstimos e nanciamentos externos, além da perda de receita com a isenção de impostos
de importação de maquinas e equipamentos industriais, da liberação da entrada de capitais externos em
investimentos de risco, estes quando associados de alguma forma ao capital nacional, e de uma política de
credito ao consumidor interno, para aumentar o consumo interno”.

Para incentivar o capital estrangeiro, JK se valeu de estratégias como a Instrução n° 113 da
Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC) – autoridade monetária no Brasil anterior ao Banco
Central – que permitia a livre importação de bens de capital sem a necessidade de contratação de câmbio para
realizar o pagamento. Além disso, valeu-se também de isenções scais e garantias de mercado (melhor dizendo,
protecionismo) de forma atraísse empresas estrangeiras.

Nesse período, os gastos governamentais eram altos e crescentes, em que o dé cit do Tesouro nacional
ocupou um terço das despesas governamentais. Apesar de reformas institucionais e

scais realizadas pelo

Governo Kubistchek, não foi possível acabar com a instabilidade do balanço de pagamentos da nação. A equipe
de economistas do Ministério da Fazenda ainda propôs um Programa de Estabilização Monetária (PEM) em
1958-1959, mas como a redução no volume de pagamentos atrapalharia os resultados do Plano de Metas, o
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PEM foi implementado de forma parcial. Tem-se nesse fato mais um exemplo da política populista da
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República Velha. Em 1959, o presidente enfrenta uma decisão difícil: (1) ou JK aceitaria o tratamento ofensivo
do Fundo Monetário Internacional e acataria a limitação dos investimentos públicos, restrição nas linhas de
crédito e corte dos subsídios de importação; (2) ou JK continuaria com o Plano de Metas, resultando em mais
in ação.

Em um momento histórico, Juscelino rompe com o FMI, demite o Ministro da Fazenda e o presidente
do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, e passa a responsabilizar os organismos internacionais pela
in ação crescente. O objetivo de Juscelino era deixar o grande problema das contas públicas para seu sucessor,
no caso Jânio Quadros, e então somente iria se reeleger duas eleições depois (a qual nunca existiu devido ao
golpe militar). Dessa forma, restou consolidada a imagem de JK que cou remanescente nos livros de história e
no imaginário popular: um notável homem público que conseguiu o desenvolvimento industrial de forma
austera. Surge, portanto, um questionamento fundamental: será que Juscelino Kubistchek deixou um legado ou
um estrago para as futuras administrações e para o povo brasileiro? Teria ele responsabilidade pela fragilização
da democracia brasileira nos anos seguintes? Para que essas perguntas sejam re etidas em sua completude, é
necessário analisar brevemente o contexto político interno e internacional de sua gestão.

Inicialmente, deve-se dizer que não seria possível a implementação do Plano de Metas sem a
estabilidade política do governo JK. Essa base institucional foi garantida pela fundamental aliança polícia entre
os partidos PSD e o PTB e do cooptação das Forças Armadas, as quais tinham como comandante o Ministro da
Guerra general Henrique Lott. Este se con gurava como general legalista por sua posição de respeitar
minuciosamente a constituição. Além do mais, houve raros momentos na história do estado democrático de
direito brasileiro em que o presidente pôde contar com a maioria do Congresso Nacional assim como Juscelino
Kubistchek. Em uma troca de favores, o PSD – partido de JK – garantiu grande parte dos cargos em
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ministérios, já o PTB se encontrava satisfeito por ter garantido os Ministérios de Previdência Social e do
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Trabalho. A nal de contas, o vice-presidente era João Goulart (PTB), o grande herdeiro do getulismo que
buscava controlar a classe trabalhadora e mantê-la afastada das correntes socialista e/ou comunista.

Ainda que com o apoio do Congresso, a governabilidade na República Velha estava muito atrelada à
capacidade do líder político de garantir o apoio dos militares. Deve-se ressaltar que tanto Juscelino Kubistchek
como seu vice João Goulart sofreram uma tentativa de impedimento de posse (golpe) por guras ligadas ao
partido UDN, cujo grande nome era Carlos Lacerda. No mandato de JK, houve duas sublevações contra o
presidente que se assemelharam muito a uma tentativa de golpe. Ambas foram orquestradas por o ciais da
Aeronáutica, Força Aérea Brasileira, e por meio da ocupação de bases militares intentavam bombardear o
palácio presidencia, forçar estado sítio e abrir um anco para golpe militar. Apesar das revoltas terem sido
contidas em 36 horas, JK optou por contornar a situação pela cooptação das Forças Armadas (compostas por
Exército, Marinha e Aeronáutica): anistiou revoltosos, concedeu promoções, garantiu postos civis para militares
como a presidência da Petrobras e investiu 23,2% do orçamento de seu governo na defesa.

Na esfera internacional, deve-se destacar dois principais feitos do Governo Kubistchek: o rompimento
com o Fundo Monetário Internacional e a implementação da Operação Pan-Americana (OPA). O objetivo
geral da OPA seria um plano de desenvolvimento multilateral a longo prazo para toda a América. Como pano
de fundo para a proposição, há a intenção de JK de que os Estados Unidos da América apoiem seu Programa
de Metas por meio de ampliação de assistência nanceira e empréstimos assim como ocorreu na Segunda
Guerra Mundial. Porém, o governo de Dwight Eisenhower nos EUA prezava pela ortodoxia econômica, que
consiste na austeridade

scal, redução de assistência externa, justamente o oposto da proposta brasileira;

portanto, houve uma fria receptividade dos EUA e falta de engajamento na OPA. Tal operação pode ser
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analisada antagonicamente ao passo que foi muito criticada pelos poucos resultados práticos, mas também
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possibilitou revisão do alinhamento com os EUA e de niu o multilateralismo como novo modus operandi da
diplomacia brasileira.

Como antecedente crucial à transição do Governo Kubistchek e a corrida presidencial de 1960, é
imprescindível entender a carreira meteórica de um gurão na política brasileira: Jânio Quadros. A sua vida
política teve início em 1947, ano de liação no Partido Democrata Cristão e também de sua eleição como
suplente de vereador por São Paulo. Em pouco tempo, o Partido Comunista sofreu a cassação de mandatos dos
vereadores eleitos no contexto da Guerra Fria, e consequentemente Jânio tomou posse. Trabalhou daí em diante
como opositor do governador do estado Ademar de Barros e fez sua popularidade crescer rapidamente.

Em 1951, consagrou-se como deputado estadual mais votado. Em 1953, na primeira eleição para
prefeito de São Paulo depois da ditadura de Getúlio Vargas, lançou a campanha política “Movimento 22 de
Março” – referindo-se ao dia da eleição e também à necessidade de profundas transformações pelo mesmo
nome de uma insurreição estudantil francesa – e foi eleito prefeito de São Paulo pelo PDC. Jânio teve como
prioridades a educação, o transporte e o saneamento. Enquanto prefeito, Na prefeitura, iniciou o que ele
chamava "cruzada moralizadora" com visitas às repartições públicas de surpresa, proibição de carros o ciais
circulando após o horário de serviço e a demissão de funcionários.

Novamente antes de terminar o mandato, o político inaugurou outra campanha de cunho populista
denominada “um tostão contra o milhão”. Por tostão (sinônimo de não ter dinheiro algum), ele buscava
representar as camadas mais pobres da população; por milhão, Jânio endereçava as elites e o governo
geralmente comandado pelos mais ricos. O símbolo da campanha de Jânio para governador do Estado de São
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Paulo em 1954 foi a vassoura, indicando que ele varreria a corrupção, os ricos e conseguisse moralizar a
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administração pública. Acerca das feições populistas de Jânio Quadros nas campanhas políticas, esclarece
Barros:

"Os palanques transformavam-se em verdadeiros palcos de tragicomédias, onde Jânio tomava injeções
em público, simulava desmaios e comia sanduíche de mortadela levados no bolso. E era carregado nos ombros
do povo! (...). Fazia violentos ou pitorescos discursos, num português precioso de sílabas escondidas, e apoiado
num visual que se tornaria típico (roupas surradas e em desalinho, cabelos compridos e barba por fazer, ombros
brilhantes de caspa, ... um visionário) ".

Tornou-se, então, governador que fez oposição ao governo federal de Juscelino Kubitschek e buscou
aproximação do partido da União Democrática Nacional (UDN). Conquistou ampla admiração e começou a
ser pleiteado como candidato à presidência da República. Após 4 anos, Jânio foi eleito deputado federal pelo
Estado do Paraná. Inacreditavelmente, não compareceu em sequer uma sessão da Câmara pois estava fazendo
uma longa viagem ao exterior com a família, na qual foi recebido por grandes autoridades como o chefe de
governo de Israel, o ditador da China Mao Tsé Tung e o presidente da Índia. A sua volta ao Brasil já ocorreu no
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período pré-eleitoral da campanha presidencial de 1960, o período nal do governo de Juscelino.
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A Questão Hoje
Segundo a Constituição de 1946, Juscelino Kubistchek era impedido de tentar uma reeleição em 1960.
Dessa forma, o seu grande foco estava em 1965, motivo pelo qual o presidente já estava realizando articulações
nas últimas eleições para os governos estaduais e para o Legislativo de forma que garantisse sua volta à
presidência. No último ano da gestão JK, o Brasil se encontrava imerso em uma dívida externa e in ação
crescente, constando 25%, por isso era notável uma insatisfação popular com o desenvolvimentismo. Além disso,
havia um esgotamento do estilo político de Juscelino marcado pela improvisação e um crescimento das massas
no campo e na cidade que contribuíam para uma di culdade da aliança PSD-PTB em encontrar um sucessor.

Inicialmente, fora levantada a hipótese de o PSD não apresentar candidatos na eleição de 1960. O
arcabouço argumentativo dessa opção era a forte impopularidade já prevista do novo presidente da república
uma vez que a gestão de 1960-1964 teria que adotar uma forte política de restrição scal e austeridade
monetária. Poupando o PSD do futuro desgaste político criado pela política economicamente irresponsável de
JK, o partido poderia lançar uma candidatura em 1965 que pregaria com ainda mais força a necessidade do
desenvolvimentismo e da volta da prosperidade. Claramente, esse candidato seria o próprio Juscelino.

A segunda opção levantada foi uma aliança com a costumeira adversária UDN sob a égide de uma
suposta união nacional. Valendo-se de sua capacidade de planejamento, JK conseguiria desgastar politicamente
os udenistas apoiando a candidatura deles dado a difícil conjuntura econômica que o próximo governo
assumiria. Ademais, haveria um isolamento da esquerda representada pelo PTB que estava se fortalecendo cada
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vez mais. Sobre as intenções de Juscelino, Ferreira explicita:
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O presidente Juscelino manobrava desde o início do ano para que Juraci Magalhães, então governador
da Bahia e presidente da UDN, fosse lançado à presidência da República como candidato de união nacional.
Seria uma tentativa de estabilizar a vida política brasileira, permitindo à UDN, três vezes derrotada, chegar ao
governo federal pelo caminho das urnas. Ao mesmo tempo, achando que Juraci faria um governo inepto devido
principalmente à difícil situação econômica do país, Juscelino pensava garantir sua volta à presidência em 1965.

A nal, nenhuma das possibilidades se concretizou, resultando no lançamento de um candidato
resultado da articulação entre o PSD e o PTB, o general Henrique Lott. No entanto, essa parceria não contava
com o apoio de Jango e de signi cantes grupos dentro do PTB, os quais alegavam um distanciamento da
vontade do povo e, portanto, uma fraqueza na capacidade do então Ministro da Guerra em ser eleito. Sob os
olhos de JK, o general Lott era uma boa opção por não acreditar nas suas chances de vencer e seu plano de
reeleição em 1965 estar encaminhado com a vitória da UDN. Se não bastasse a divisão interna na coligação
acerca da candidatura sobre a força política de Lott, havia forte divergência nos rumos da política econômica e
trato dado à classe trabalhadora. Desde a reforma agrária até a revisão da lei de remessa de lucros, os
posicionamentos do presidente do PTB João Goulart (Jango) não correspondiam às vontades dos líderes do PSD.
O estopim para o rompimento da aliança PSD-PTB foi a agitação dos movimentos de protesto da população e
da classe operário, em que Juscelino chegou até mesmo a emitir uma nota o cial em repúdio às agitações.

Em contrapartida, na chapa da UDN, Jânio Quadros conseguiu derrotar Juraci Magalhães – udenista
que conferiu apoio a algumas das políticas de Juscelino – nas convenções do partido e contou com Carlos
Lacerda à frente como articulador. Este vislumbrava em Jânio uma oportunidade de vencer o trabalhismo em
crescimento e a oligarquia do PSD. Como condição de sua candidatura, Jânio exigiu independência quanto aos

fi

fi

fi

acertos entre partidos; de fato, ele contava com apoio de diversas legendas menores e era conivente com o
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Movimento Jan-Jan, o qual tinha cunho popular e lançara Jânio e Jango (PTB) à presidência de forma nãoo cial.

Apesar das tentativas de acordo para que a campanha não fosse con ituosa entre o candidato e seu
partido, as di culdades entre UDN e Jânio começaram já no período de campanha. A política externa adotada
pelo presidenciável

cou evidente quando ele resolveu visitar Cuba em plena campanha e se mostrou

simpatizante do regime socialista vigente, afastando-o dos ideais udenistas. Quanto à economia, as expectativas
estavam sendo parcialmente atendidas. Jânio se responsabilizou por equilibrar as nanças públicas e controlar
in ação, ao mesmo tempo que apresentava posicionamentos próximos ao PTB quanto ao controle de remessa
de lucros para outros países, por exemplo.

Em conformidade com o Artigo 81 da Constituição de 1946, o qual prevê que “O Presidente e o VicePresidente da República serão eleitos simultaneamente, em todo o país, cento e vinte dias antes do termo do
período presidencial”, houve uma brecha constitucional de maneira que as eleições para presidente e vicepresidente poderiam ocorrer separadas, desvinculadas. Surgiu, então, uma possibilidade de montar uma chapa
paralela suprapartidária composta por Jânio Quadros (UDN) e João Goulart (PTB). Apesar de oposição
considerável existente, houve criação e fortalecimento do movimento popular Jan-Jan (união das iniciais dos
nomes dos presidenciáveis). Outrossim, segundo os artigos 82 e 132, os mandatos presidencial e vicepresidencial seriam de 5 anos, e os analfabetos estavam proibidos de votar. Depreende-se disso que 40% da
população brasileira, ou 15.964.852 pessoas, não tinha direito ao voto.
A partir do início da campanha, Jânio Quadros era um fenômeno em força política e eleitoral.
Utilizava de seu jeito embaraçado e carisma para se comunicar com o eleitorado e conseguia direcionar o
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discurso para o que povo estava a m de ouvir. Em contraste, o concorrente Henrique Lott, candidato do PSD,
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não gostava de se misturar em agitações de rua e comícios nem participar de reuniões partidárias. No m, o
general acabava por se afastar do povo devido ao seu posicionamento de condenar o propagandismo eleitoral.
As promessas da campanha presidencial de Jânio giravam em torno de três principais palavras de
ordem: a extinção da corrupção na política, a realização das reformas de base e a moralização da vida pública.
Além disso, foram frequentes os ataques contra os gastos desmedidas do governo JK. Com precisão, Benevides
de ne sua jornada: “Em termos concretos tratava-se de levar a todo o país a cruzada do saneamento moral, sob
a bandeira da austeridade, honestidade e trabalho”.

Enquanto Juscelino tinha estilo de fazer política voltado

para o improviso, Jânio equiparava suas aparições a um espetáculo teatral. Toda a construção de sua imagem
pública fora feira para que ele conseguisse se mostrar como um homem do povo, simples. Dentre as
peculiaridades do presidenciável, constatava-se as roupas surradas, talco nos ombros para representar caspa e
alimentação com sanduíches de mortadela. Encaixando-se muito bem no modelo populista característico da
Quarta República, Jânio não propunha um projeto político com diretrizes claras e metas transparentes, mas
centrava sua corrida nas suas características pessoais.
A palavra de ordem para que a vida pública fosse moralizada tinha como fundamento o moralismo e
conservadorismo do candidato udenista. Esses traços ideológicos o levaram a apostar na gura da vassoura
como símbolo de que iria “varrer” a corrupção da política brasileira. Para emplacar no imaginário dos
brasileiros com maestria a lembrança de suas propostas, a campanha de Jânio ainda consagrou um jingle de
grande sucesso nacional. Acompanhe:
Varre, varre vassourinha
Varre, varre a bandalheira
E o povo já está cansado
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De sofrer desta maneira
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Jânio Quadros esperança
Desse povo abandonado.

Em outubro de 1960, as eleições foram realizadas, e o resultado obtido foi o seguinte:
Com uma diferença de 1,8 milhão de votos do segundo colocado, o general Lott, o recém-eleito Jânio
Quadros obteve a maior

de um candidato à presidência até então e transpareceu a imagem durante um

curto período de tempo que seu mandato seria sem turbulências uma vez que estaria amparado na massa
apoiadora, no Legislativo, no Judiciário e nas Forças Armadas. O resultado dessa eleição também determinou
que João Goulart (Jango) do PTB fosse eleito como vice-presidente. Como sinal da forte crise política que
marcaria o país durante o ano de 1961, a vitória nas urnas legitimou representantes de diferentes chapas
eleitorais para governarem em conjunto.
Respeitando as normas constitucionais e a soberania popular, Jânio Quadro e João Goulart foram
designados a assumir, respectivamente, a presidência e a vice-presidência do Brasil para o mandato de 31 de
janeiro de 1961 até o ano de 1965.

The Crux of Debate
Após uma quinzena (15) de anos em que o PSD dominou a presidência, a oposição havia nalmente
conquistado o cargo máximo do poder executivo brasileiro. A tão demorada alternância democrática seria a
primeira prova de fogo para testar a força de resistência das instituições brasileiras e a capacidade de
exibilização de seus políticos em nome da manutenção da democracia. Não só as instituições e o diálogo da
classe política seriam testados, mas também a própria Constituição de 1946 estava prestes a ser colocada em
xeque para ver se ela sustentaria uma mudança brusca nos rumos do Executivo.
De acordo com o historiador Felipe Pereira Loureiro, a primeira oportunidade de garantir a
governabilidade de Jânio Quadros foi perdida logo no início da articulação com o Congresso. No início da
década de 1960, a composição do Congresso Brasileiro apresentava um quadro desfavorável a Jânio Quadros,
diferentemente do Congresso aliado no caso de Juscelino Kubistchek. A oposição do governo era formada por
PSD, PTB e PSP (Partido Social Progressista que fora fundado por Adhemar de Barros, candidato que perdeu
para Jânio Quadros as disputas para governador do Estado de São Paulo anos antes).
As três legendas opositoras somavam 58,6% no Senado e 64,1% na Câmara. Esses números já
indicavam qual comportamento Jânio deveria ter durante os próximos 5 anos para aprovar seu programa de
mudanças: o presidente precisaria ter uma postura de negociação junto ao parlamento. Ainda no início do
mandato, o senador Benedito Valadares, nome forte no PSD mineiro, intentou uma manobra pela qual ele
garantia favores políticos, cargos por exemplo, à aliança PSD-PTB em troca da aprovação dos projetos de Jânio
no Congresso. Outro parlamentar aliado à Valadares, Armando Falcão, propôs a criação de um partido que
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juntasse a UDN com a ala “adesista”, que buscava um consenso com o governo, do PSD. Em contrapartida,
vários setores dos partidos de Juscelino Kubistchek e João Goulart se mostraram resistentes a essa proposta,
inclusive os setores do PSD que eram mais éis a Juscelino faziam rme oposição ao governo de Jânio. Para
impossibilitar de vez as negociações, os próprios janistas e outros setores da UDN não receberam com
receptividade essa alternativa.
Seguindo seu discurso efusivo de campanha, Jânio não deixou de desferir ataques ao status quo da
política brasileira quando assumiu o poder. Dessa forma, instalou sindicâncias, e investigações lideradas por
militares ou assessores diretos (sem contar com a presença de deputados), realizou severas críticas à “crise moral,
administrativa e político-social” e à “terrível situação nanceira do país”. Segundo Jânio, era necessário que
fossem ampliados os “órgãos da mecânica democrática, fazendo que surja, ao lado dos tradicionais, outros, mais
próximos das massas”. Esse discurso fora deferido em programa de rádio chamado Hora do Brasil; em resposta,
Martins Rodrigues, parlamentar pelo PSD do Ceará, reagiu com muita suspeição em relação ao Presidente:
“não são esta Casa e o Senado a representação autêntica da massa do voto? A que novos processos de mecânica
democrática (...) S. Exa. se refere em sua oração?”

Iludido pela votação recorde, Jânio acreditava que somente a vontade popular e contar com o povo
garantiria a sua governabilidade nos momentos de necessidade. No entanto, em um governo de coalizão como
ocorre no Brasil, esse foi o primeiro tiro no pé dado por Jânio em direção às turbulências políticas de seu
mandato. O presidente constantemente reduzia a capacidade dos parlamentares de ganharem capital político
com a aprovação de leis, uma vez que a rmava a voz do povo vir antes da voz do parlamento. Nesse sentido,
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Lúcia Hipólito descreve:
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“Jânio, por sua vez, desprezou a con guração partidária do Congresso, não negociou com os partidos,
ignorou as regras do jogo político e tentou governar apesar do Legislativo”.
Como justi cativa para a falta de diálogo, Jânio se amparava no argumento da importância da
independência dos Três Poderes; em verdade, seu objetivo aparentava estar mais atrelado à manutenção da
imagem pública de um líder que não se mistura com os outros pela sua diferenciada virtude moral. Em
contrapartida, o Congresso se sentiu deixado de lado e começou a passar dispositivos que aumentavam sua
autonomia. A erosão da relação harmônica entre o Legislativo e o Executivo se mostrou como um primeiro sinal
de enfraquecimento democrático.
No campo das relações políticas exteriores, Jânio adotou pela primeira vez na história do Brasil uma
Política Externa Independente (PEI). Essa nova proposta para a diplomacia brasileira se respaldava na
convicção de que os Estados não buscam somente ganhos que os bene cie (relativos), mas também ganhos
absolutos de forma que todas nações envolvidas se bene ciem. No período, Jânio quebrou a regra do
alinhamento automáticos aos Estados Unidos, e buscou uma aproximação de nações comunistas, mesmo tendo
sido eleito pelo partido mais conservador. Por meio de exemplos como a abertura de consulados na Etiópia,
Senegal e Luanda e a condecoração com a Medalha Cruzeiro do Sul ao ministro cubano Che-Guevara ainda
no primeiro ano do mandato de Jânio.
As tentativas de reaproximação com os países do bloco soviético tinham alta repercussão nos jornais
brasileiros. A foto com Che-Guevara enterrou a popularidade de Jânio Quadros, e ele passou a sofrer ataques
desenfreados dos próprios grupos que o elegeram. De fato, a Política Externa Independente desagradava
fortemente os setores que apoiaram a candidatura de Jânio. Em especial, os atritos surgiram com Carlos
Lacerda, líder da UDN, e os representantes mais conservadores desse partido. Até o presente de Che-Guevara,
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havia um mínimo sentimento de tolerância mútua uma vez que Jânio estava cumprindo à risca todas as medidas
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econômicas recomendadas pelo Fundo Monetário Internacional. No entanto, a PEI evidenciada no momento
com o líder cubano foi o estopim para a perda de apoio político do presidente.
Economicamente, a gestão de Jânio Quadros assumiu contas públicas fadadas à crise. A in ação
estava galopante e a crise nanceira era profunda. Em verdade, a falência do modelo de substituição de
importações implementado por JK e as consequências do desenvolvimento scalmente irresponsável obrigava
Jânio a adotar medidas econômicas impopulares. Ele se via em um fogo cruzado: caso não seguisse as
recomendações do FMI, desestabilizaria a imagem do Brasil no exterior e sofreria rechaças de Carlos Lacerda,
seu líder partidário; caso seguisse a austeridade scal, estava condenado a perder seu maior aliado conforme sua
convicção: o povo.
Pode-se dizer que o “cavalo de Tróia” de JK acabou por cair nas mãos de Jânio Quadros. Tomando a
escolha de respeitar e adotar as medidas recomendadas pelo FMI, o presidente congelou salários, entre outras
medidas, congelou salários. Além disso, realizou uma reforma cambial em que o câmbio de custo - valor da
moeda nacional em relação à estrangeira - desvalorizou 100%. Em uma simplória exempli cação, em semanas
o cidadão brasileiro viu o valor do dólar dobrar como uma medida para conter a in ação; no entanto, as
políticas adotadas não surtiram efeito, a in ação continuou alta e o preço foi sentido pela população. Pelo menos
Jânio conseguiu credenciar o governo junto ao FMI a renegociar a dívida externa brasileira. Nos meses de maio
e junho, os organismos nanceiros internacionais e credores externos aceitaram renegociar e reescalonar os
vencimentos da dívida externa. Jânio pôde, por conseguinte, começar a colocar o país nos eixos depois dos
gastos desenfreados da última gestão.
A política de austeridade scal janista surpreendeu negativamente a população que estava contando
com a euforia de sua campanha e o populismo de seus discursos traduzidos em medidas reais. Apesar da
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relevância da política econômica e internacional, a principal proposta de Jânio Quadros era uma cruzada
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moralizadora pelo país. Começando pelos inquéritos liderados por o ciais do Exército, promulgou medidas
como a proibição da roupa de banho do biquini para mulheres, do uso de lança-perfumes, das brigas de galo,
jogos de cartas nas sedes de sociedades e clubes, a participação de menores de idade em programas de rádio e
televisão e proibia espetáculos de hipnotismo e letargia. Por m, Jânio acabou com o uso da gravata no dia-a-dia
do palácio presidencial e instituiu um uniforme para o funcionalismo público. No estilo safári, era parecido com
os slacks usados por ingleses na Índia. Chegou até mesmo a especi car o tecido do uniforme no Diário O cial e
foi ridicularizado pela imprensa que passou a denominar o uniforme de “pijânio” (referência a pijama, peça de
roupa usada para dormir). Todas essas políticas confusas em meio a um país repleto de problemas sérios
serviram para aumentar a impopularidade do presidente.

No momento mais alto de tensão sofrido por Jânio, com sete meses somente de mandato, o vicepresidente João Goulart recebeu um convite o cial para visitar a República Popular da China, liderada por Mao
Tsé Tung. Jango não recebeu o convite com muita abertura e tentou se desvencilhar da missão de todas as
formas. O vice chegou a acusar interesses pessoais, do partido e de negócios que não o permitiam sair do Brasil.
No entanto, o presidente em ofício Jânio Quadros insistiu para que ele fosse com a argumentação de que os
interesses do Brasil devem ser prioridade. A contragosto, Jango aceitou ir. Com a autorização da Câmara
Federal no dia 5 de julho, o vice partiu para o Leste Europeu e o Oriente.
A comitiva brasileira visitou as capitais Hanchow, Cantão e Pequim. O objetivo era garantir a criação de
entrepostos comerciais brasileiros na China. Dessa forma, seria possibilitada uma troca de importações e
exportações entre os dois países. Depois de passar por Moscow e Hong-Kong, Jango estava no dia de 25 de
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agosto em Singapura.
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Em terras brasileira, em 19 de agosto, tem-se o dia da condecoração de Che-Guevara. Nos dias
seguintes, militares ameaçaram desenvolver suas condecorações por se sentirem desonrados. A viagem do vicepresidente em terras socialistas provocou ainda mais os grupos que apoiavam Jânio Quadros no espectro
conservador. Nesse momento, entra em cena com muito protagonismo Carlos Lacerda, líder da União
Democrática Nacional e governador do Rio de Janeiro, que resolveu premiar dois cubanos contrários ao regime
de Fidel Castro para bater de frente com Jânio. O apelido do líder era O Corvo, por ele ser conhecido por
apostar na desgraça alheia e perturbar a oposição em níveis abismais.
Preocupado com os rumos tomados por Jânio Quadros, Carlos se propôs a marcar uma reunião de
urgência com ele. Para tal, foi até Eloá Quadros, a esposa de Jânio, dizendo que precisava urgentemente tratar
de um assunto estritamente íntimo com o presidente. No dia 18 de agosto, no Palácio da Alvorada em Brasília,
fora marcado o encontro entre as duas lideranças. No jantar na véspera da condecoração do líder cubano, os
assuntos principais relatados por Carlos Lacerda foram: a intenção do governador do Rio de Janeiro de
renunciar por acreditar que o Estado dele não estava recebendo a devida atenção do governo federal; a
di culdade de Jânio de governar junto ao Congresso; e uma suposta intenção do presidente de colocar a
Câmara dos Deputados e o Senado Federal em recesso não-remunerado segundo o que Carlos Lacerda havia
ouvido do ministro da Justiça, Oscar Pedroso Horta. Sobre o último assunto, a imposição do recesso ao
Congresso que se assemelhava a um golpe, Jânio não discordou nem concordou: cou em silêncio. Jânio
ligeiramente dispensou o governador do Rio e pediu para ele tratar do assunto do Rio de Janeiro com o ministro
da Justiça e que voltasse mais tarde.
Quando Carlos Lacerda voltou ao Palácio, havia um mordomo com suas malas na porta o expulsando
da hospedagem na Alvorada, a rmando que o presidente não o veria e ele deveria dormir em um hotel. Carlos
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cou extremamente irritado. No dia seguinte pela manhã, voltou para o Rio e à noite fez um
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Lacerda
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pronunciamento longo violento contra o presidente da república. Lacerda denunciou o planejamento de um
golpe de gabinete do presidente, de forma que os poderes do presidente em restrição fossem aumentados em
relação aos do Congresso. Para que a reforma passasse, Jânio daria férias ao Congresso. Como embasamento, o
governador a rmou que teria sido sondado pessoalmente por Jânio sobre o assunto.
A crise entre Lacerda e Jânio chegou ao ponto crítico na noite de quinta-feira, 24 de agosto de 1961,
quando o governador da Guanabara, falando para uma rede de rádio e televisão, denuncia a maquinação de
um golpe de gabinete, cujo objetivo era estabelecer uma reforma institucional que aumentaria os poderes do
presidente em restrição aos do Congresso. A suposta conspiração de Jânio levaria ao fechamento do Congresso
de modo a neutralizar suas resistências às reformas pretendidas pelo governo. Lacerda leva a público conversas
mantidas com o próprio presidente e o ministro da Justiça, Pedroso Horta, nas quais teria sido sondado por eles
sobre seu apoio à conspiração.
Logo na manhã seguinte, às 6 horas da manhã, Jânio chegou ao Palácio do Planalto resoluto de que
abdicaria do cargo de presidente. Às 11h, Jânio deixou Brasília ao lado de D. Eloá, sua esposa, e D. Leonor, sua
mãe, em direção à base de Cumbica em São Paulo. Ficaria então como encargo de seus assessores avisar ao país
que ele sairia do Palácio do Planalto. No começo da tarde de sexta-feira já circulavam periódicos por todo o país
com a capa de que Jânio haveria renunciado a presidência. Em seguida, há exemplo da edição na Folha de São
Paulo.
"Chamei-os para dizer-lhes que renunciarei agora à Presidência. Não sei
exercê-la. Já que o insucesso não teve a coragem da renúncia, é mister que o êxito
a tenha. Não exercerei a presidência com a autoridade rebaixada perante o
mundo, nem carei no governo discutindo a con ança no respeito, na dignidade,
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indispensável ao primeiro mandatário. Não se trata de acusação qualquer. Trata-
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se de denúncia de quem tem como solenes e graves os deveres do mandatário
majoritário. Não nasci presidente da República. Nasci, sim, com a minha
consciência. E a esta devo atender e respeitar. Ela me diz que a melhor fórmula
que tenho agora para servir ao povo e à Pátria é a renúncia".
O ministro da Justiça por telefone e telegrama deixou um recado para todos os governadores com a
notícia. Após, prosseguiu em rumo ao Congresso Nacional acompanhado de um assessor de gabinete, tendo
chegado às 14h45. Dirigiu-se prontamente ao presidente em exercício do Congresso o senador Auro Soares de
Moura Andrade. Ao que soube da urgente notícia, realizou a convocação imediata de todos os deputados
federais e senadores que eram líderes partidários para irem ao plenário.
No plenário do Senado, estava realizando um discurso Camilo da Gama, senador do PTB de Minas,
quando o colega Jeferson de Aguiar o interrompeu para informar a renúncia de Jânio. Foi questão de minutos
para que o presidente Auro assumisse o trabalho e soasse as campainhas informando o caso e que em um
período de uma hora, às 16h40, seria aberta uma Sessão Conjunta do Congresso Nacional para deliberação na
mesma hora do caso. Este é o exato momento em que o presente comitê se encontra.
Algumas das nuances envolvidas nesse momento da renúncia foram (1) a possibilidade de um
autogolpe de Jânio Quadros, (2) a aceitação ou não da sucessão de João Goulart; (3) possibilidade da mudança
do sistema de governo de presidencialista para parlamentarista, (3) a solução para a crise econômica que o país
estava vivendo, e (4) o impasse entre governadores e ministros do governo Jânio Quadros.
Quando a notícia da renúncia repercutiu pelo Brasil, muito fora perguntado: qual o verdadeiro
motivo? Assim como divulgado em rede nacional pelo governador Carlos Lacerda na noite anterior, uma das
hipóteses que tomou o Congresso Nacional naquela tarde foi uma suposta vontade de Jânio de governar com
ainda mais poderes e de forma isolada. A renúncia, então, seria o primeiro passo de um autogolpe de Estado.
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Segundo essa hipótese, a renúncia não seria acatada pelo Congresso, pelas Forças Armadas e até pelo povo.
Todos estariam o implorando para que ele reconsiderasse. Por meio do clamor geral, ele considera impor
condições para o retorno ao poder: o Executivo deveria ter mais poder de mando do que o prevista pela Carta
Magna de 1946. Uma vez que o autogolpe obtivesse sucesso, Jânio poderia alcançar seu propósito de se tornar
um presidente com superpoderes ou quem sabe um ditador. Essa hipótese faz ou não sentido mediante o
contexto e o passado de Jânio? Quais as implicações dela na resposta que o Congresso Nacional dará ao caso?
Essas perguntas devem ser respondidas pelos delegados.

Resistência a Jango
A renúncia de Jânio gerou muitas dúvidas quanto à aceitação ou não da posse de Jango como presidente
da república. Já se temia a capacidade de manutenção do regime democrática casos a resistência de militares a
João Goulart aumentasse. Em tribuna, o deputado do PTB Rui Ramos a rmou que o marechal Odylio Denys,
ministro de Jânio, falou explicitamente que prenderia Jango caso pisasse em solo brasileiro.
Como resposta, o ex-candidato à presidência da república marechal Lott contra a decisão do ministro da
guerra Odylio de que então prenderia Jango. As palavras de Lott foram fortes e manifestaram repúdio à solução
arbitrária do ministro. Considerando o manifesto de Lott subversivo, decretou ordem de prisão do marechal por
30 dias, e assim foi feito. Usando a ideia de Lott, Odylio soltou um manifesto militar. Con ra um trecho:
"No cumprimento de seu dever constitucional de responsáveis pela manutenção
da ordem, da lei e das próprias instituições democráticas, as Forças Armadas do Brasil,
através da palavra autorizada dos seus ministros, manifestam a Sua Excelência o Sr.
presidente da República, como já foi amplamente divulgado, a absoluta inconveniência, na
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atual situação, do regresso ao país do vice-presidente, Sr. João Goulart.”
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Assim como evidenciado no manifesto dos militares, havia uma grande divisão em duas correntes no
Brasil: a defesa da manutenção do regime previsto pela Constituição com a posse de João Goulart de vice para
presidente ou o impedimento do vice e suas consequências que provocariam uma transformação maior no país.
Em especial as forças militares e políticas se encontravam imersas nesse con ito.
Como principal oposição aos militares, havia a rede legalista de Leonel Brizola, o governador do Rio
Grande do Sul. No entanto, antes de Brizola começar a articulação em torno de João Goulart, ele ligou para
Jânio Quadros no mesmo dia da renúncia para lhe oferecer abrigo em Porto Alegre pois acreditava que o então
presidente tinha sido forçado a renunciar devido a um golpe. Ao receber a informação de que fora por interesse
próprio, Brizola passou a aguardar a volta de seu cunhado, vice-presidente João Goulart, para assumir a
presidência da república.
Quando o governador do Rio Grande do Sul cou sabendo que os militares estavam barrando a volta de
Jango, ele tomou protagonismo. Daí em diante, Brizola se tornou o líder da rede da legalidade, grupo de atores
políticos, militares e população civil a favor da volta e posse de João Goulart. Nesse contexto, o III Exército era o
comando militar sediado em Porto Alegre, e então Brizola já entrou em contato com o comandante, general
José Machado Lopes, para que tivesse seu apoio na causa legalista (nome dado à defesa do prosseguimento
“legal”, constitucional de sucessão). Somente quando as forças estaduais estivessem esgotadas, Brizola chamaria
o poder federal, mas até esse momento estava disposto a utilizar a força, a bala e toda resistência contra as
ordens e vetos dos três ministros militares de Jânio Quadros que estavam barrando a entrada de Jango.
O governador do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, era a favor do veto da posse de João Goulart; de fato,
as políticas de Jango não se identi cavam com as políticas udenistas. Já o governador de São Paulo só havia sido
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eleito devido ao apoio de Jânio Quadros e, portanto, foi o único governador a manter ao menos um apoio
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parcial ao ex-presidente que havia acabado de renunciar. Já o governador do Goiás, por exemplo, foi um grande
aliado de Brizola na luta pela posse de João Goulart.
Observando-se a forte divisão no país, muitos dos parlamentares começaram a pensar em alternativas
para que um meio-termo entre aqueles contrários e favoráveis à posse de Jango. Seria importante que
mantivesse a ordem constitucional, mas também respeitasse os interesses de militares e outros que não
aceitavam o suposto extremismo ideológico de Jango. Uma das soluções suscitadas foi o sistema parlamentarista,
de forma que Jango assumisse o poder, mas não tivesse muito em suas mãos. Além do mais, haveria um gabinete
formado por membros do Congresso que ajudariam a equilibrar os rumos da política brasileira. No entanto, tal
medida ainda não estaria referenciada pela aprovação popular? Qual seria a solução, então: garantir um
plebiscito neste ano, daqui a alguns anos ou mudar sem a voz do povo?
Anteriormente, o Brasil só conheceu a experiência parlamentarista durante o período do Império.
Nesse sistema, a função do presidente é ser chefe de estado, mas o comando do governo

ca como

responsabilidade do Conselho de Ministros ou Gabinete. o chefe do Conselho é chamado de primeiro-ministro
e, na maioria dos casos, é escolhido pelo presidente. A escolha dos demais membros do Gabinete é feita pelo
primeiro-ministro. No momento da renúncia, o governador Leonel Brizola e o líder do PTB na Câmara,
Almino Affonso, consideravam o parlamentarismo como um golpe branco, ou seja, uma conspiração ou trama
que objetiva tomar o poder do estado sem o uso da força com ações passo-a-passo. Seria vantajoso para os
legalistas aceitar o parlamentarismo? Outra pergunta na qual os delegados devem se debruçar.
Um desa o substancial para o parlamentarismo é conseguir sobreviver sem que haja um gabinete de
compromisso, no qual os membros do Conselho de Ministros não se sintam vulneráveis na presença de uma
instabilidade política e de um presidente que assume as funções do Conselho. Para que o parlamentarismo seja
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uma solução na Crise da Legalidade, é necessário encontrar soluções para possíveis soluções na fórmula
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Brasileira. Por exemplo, deve-se garantir que Jango não detenha o poder mesmo que reduzido, pois caso
contrário a presença do primeiro ministro pode se tornar inútil.
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Questões que a Resolução deve
Responder
A pergunta inicial que norteia os trabalhos do Congresso Nacional é a seguinte: esta casa irá acatar a cartarenúncia de Jânio Quadros ou recontratar o presidente da república para analisar a possibilidade de algum
arranjo institucional em que ele se mantenha no poder? Uma via alternativa a essas duas opções (acatar ou
rejeitar a renúncia) é não levá-la à discussão em plenário e na verdade começar um processo de impeachment
contra Jânio Quadros. Caso fosse atestada a intenção golpista de Jânio, seja por meio das declarações com o
Ministro da Justiça de decretar um recesso para o Legislativo de forma que o presidente aumentasse o poder do
Executivo ou por meio da própria carta-renúncia, o processo de impeachment ocorreria conforme seguintes
artigos da Constituição de 1946:
“Art. 79. Substitui o Presidente, em caso de impedimento, e sucede-lhe, no de vaga, o VicePresidente da República.
§ 1º Em caso de impedimento ou vaga do Presidente e do Vice-Presidente da República,
serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o Presidente da Câmara dos
Deputados, o Vice-Presidente do Senado Federal e o Presidente do Supremo Tribunal
Federal.
§ 2º Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição
sessenta dias depois de aberta a última vaga. Se as vagas ocorrerem na segunda metade do
período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita, trinta dias depois da última
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vaga, pelo Congresso Nacional, na forma estabelecida em lei. Em qualquer dos casos, os
eleitos deverão completar o período dos seus antecessores.”
Caberia, então, ao Congresso Nacional de nir se a viagem do vice-presidente João Goulart se encaixa
no critério de vacância. Se ele chegar no Brasil em um período de 30 dias, a vacância é considerada nalizada e
ele é empossado como presidente? Caso contrário, em que a vacância seja de nida somente pela ausência do
vice-presidente no momento da Sessão Conjunta, poderão ser decretadas eleições para acontecerem em 60 dias.
Durante esse meio tempo, o presidente interino da república seria o presidente da Câmara dos Deputados,
Ranieri Mazzilli (PSD).
Caso a resposta seja por aceitar a renúncia de Jânio, haverá perda, suspensão momentânea ou
preservação dos direitos políticos do então presidente? Ele poderá se candidatar em 1965 caso seja de sua
vontade? Caso a resposta seja por tentar um acordo com Jânio de forma que ele continue no poder, o Congresso
está disposto a ceder mais poder para o presidente do que ele já tem? Estaria o Congresso disposto a dar
poderes quase que ditatoriais para o presidente da república de forma que ele não largasse a gestão em meio à
crise?
Logo em seguida, caso se tenha optado por aceitar a renúncia de Jânio, a sucessão dele será ocupada por
quem? O caminho constitucional indica que o vice-presidente João Goulart deve assumir, mas será que ele
apresenta um risco à segurança e soberania nacional a ponto de precisar ser afastado do poder? Se o melhor
caminho for o empoçamento de Jango, quais serão os mecanismos adotados pelo Congresso ou recomendados
aos governadores para que os ministros militares e demais líderes opositores de Jango não realizem um golpe
contra o próximo presidente ou instaurem uma guerra civil?
Será que o melhor caminho para a conciliação com os opositores de Jango de forma que ele ainda
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assuma o poder é mudar o sistema de governo de presidencialista para parlamentarista? Se sim, quem seria o
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responsável por escolher os membros do gabinete do primeiro-ministro: o Presidente, o Presidente porém
chancelado pelo Congresso ou somente o Congresso? Por m, quais seriam os poderes do primeiro-ministro e
do parlamento? Seria um parlamentarismo de fachada ou um Poder Executivo com menos poder de decisão?
Após a de nição no Projeto de Resolução da manutenção ou reestruturação do sistema político
brasileiro e seus termos, os delegados devem responder à seguinte pergunta: será que esse plano é sustentável ao
longo prazo? Para que se torne sustentável, é necessária a realização de um plebiscito nos próximos anos para
que a população aprove as mudanças ou retorne ao normal? Quais são os mecanismos que devem ser
implementados para que a democracia se fortaleça e dure por tempo inde nido?
Uma das melhores soluções para a manutenção da democracia é resolver a crise nanceira e scal vivida
no Brasil no período. A nal de contas, a in ação descontrolada força a tomada de políticas de austeridade e
acaba por destruir a popularidade de qualquer governante. Seria um cavalo de Troia entregar nas mãos de
Jango ou do presidente da Câmara um governo com contas públicas complicadas e ainda fazer que ele dependa
posteriormente do Congresso para aprovação de soluções para a crise? Há alguma medida passível de ser
tomada pelo Legislativo para estabilização da economia brasileira?
Essa enxurrada de perguntas serve para inspirar os senhores delegados na complexidade e abrangência
da Resolução proposta. A nal de contas, caso se pretenda mudar o rumo da história brasileira, as mudanças
implementadas pelo Congresso devem ser aparentemente mais profundas do que aquelas adotadas na vida real.
Sem sombra de dúvidas, dois fatores essenciais para a aprovação da Resolução são a celeridade e também a
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capacidade de atender interesses dos múltiplos atores envolvidos na situação.
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Documentos de
Posicionamento Oficial
Cada delegado participante do HACIA Democracy é requerido que entregue um Documento de
Posicionamento O cial (DPO). Esse é um documento curto de aproximadamente uma página em que os líderes
políticos devem destacar seus posicionamentos quanto ao assunto e possíveis soluções para o tópico em questão.
Além disso, os senhores podem acrescentar abordagens sobre tópicos fundamentais que não podem faltar nas
discussões em plenário e também quais são suas expectativas dos resultados que serão apresentados depois de
todas as sessões.
Primeiramente, é essencial a rmar que o DPO não é para ser escrito sobre a sua opinião, a sua
convicção própria sobre o assunto. O correto é que seja explorado o posicionamento da personalidade que você
irá representar nas sessões do comitê.
O DPO é uma excelente oportunidade para delegados se destacarem logo de início. Como primeiro
fator passível de destaque, há a habilidade de pesquisa e de compilação de fontes. Os senhores não devem de
forma alguma se restringir aos temas abordados e aos pontos de vista expressos neste guia de estudos.
Recomendamos que aprofundem os tópicos em discussão com pesquisas adicionais e saibam trazer argumentos
e fatos novos à discussão.
Logo em seguida, uma ótima forma de escrever um bom DPO é pesquisar mais a fundo sobre a
história da liderança política e o posicionamento dele no assunto. Entenda que muitas vezes você não irá
encontrar de forma explícita na internet o posicionamento do seu político sobre a renúncia de Jânio Quadros,
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sistemas de governo ou João Goulart. Neste momento é a hora então de usarem a criatividade e fazerem
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conexões lógicas com os posicionamentos passados ou identi cações partidárias para saber como a sua
delegação deve se posicionar ou pelo menos qual direção tomar.
Finalmente, uma terceira importante característica de um bom DPO é a capacidade de integrar soluções
diversas, pragmáticas e que abordem os variados problemas do comitê. Caso os delegados queiram escrever a
história do Brasil de forma diferente, não é um caminho recomendado propor o que exatamente foi feito no
mundo real.
Um ponto de atenção na escrita do DPO e também nos discursos feitos em sessão é que este comitê se
passa no ano de 1961. Portanto, os senhores não podem citar eventos históricos, fontes de dados ou descobertas
que surgiram depois da data de realização do comitê. Por exemplo, quaisquer depoimentos de Jânio Quadros
anos após a renúncia não podem embasar as análises e argumentos dos delegados.
Tenha em mente que este é um comitê de crise, então os temas estão em rápida mudança. São muitos
os temas possivelmente abordados neste comitê, e não esperamos que você trate de todos no seu DPO. Foque
nos mais importantes para a sua representação e para o comitê como um todo.
Uma boa re exão para ser feita durante o momento de escrita é sobre quais são possíveis aliados com
posicionamentos similares no seu comitê. Por m, uma

das possíveis estruturas para DPOs que é muito

utilizada passa pela divisão do texto em três áreas (somente uma sugestão, escreva da forma que se sentir mais
confortável):
1.Breve histórico do tema e da presente situação
2. A relação do seu delegado com o tema, explorando posicionamentos passados e presentes que tem a ver com
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o tópico presente.
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3. Soluções propostas.
A formatação do seu DPO deve conter de uma a duas páginas de tamanho, sendo uma su ciente, e
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ter as seguintes características: single-spaced, 12-point Times New Roman font, one-inch margins (2.54 cm).
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Blocos de Posição
O bloco mais dedigno de apoio ao presidente da república e à sua continuação no poder é composto
pelos ministros militares, ministro da justiça, o governador do Paraná Ney Braga, e por congressistas do Partido
Social Progressista (PSP), como o senador Lino de Mattos. Este último tentou ainda rasgar a carta de renúncia
quando ela chegou ao Congresso Nacional; porém o então presidente Jânio Quadros já havia até mesmo
deixado a cidade de Brasília, e a sua ação não implicaria em mudança alguma. Já os ministros militares eram
tão ferrenhamente contra o empossamento de João Goulart que estavam dispostos a prendê-lo caso ele entrasse
no Brasil por considerá-lo uma subversão à ordem e um perigo para a transformação do Exército em uma
milícia comunista.
O bloco do partido da União Democrática Nacional estava enfurecido ainda com a condecoração de
Che-Guevara, além de se sentirem distantes do presidente que eles mesmo ajudaram a reeleger. Carlos Lacerda,
uma grande liderança no partido, havia sido o primeiro a expor para a mídia que Jânio Quadros intentava um
golpe de gabinete. Já o presidente da UDN deputado Herbert Levy de São Paulo enxergou golpismo na
renúncia mesmo tendo apoiado a candidatura de Jânio em 1960. Ao passo que a UDN estava oposta a Jânio,
ela também se preocupava com o excesso de poder nas mãos de João Goulart uma vez que suas propostas para
a política econômica e a diplomacia brasileira eram muito antagônicas às propostas da UDN.
O bloco de políticos do PTB se dividia na questão de Che-Guevara e da diplomacia brasileira: o próprio
João Goulart era o maior incentivador da aproximação de países socialistas, já o senador Caiado de Castro
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(PTB - DF) considerou uma afronta aos sentimentos do povo a medalha dada ao líder cubano. No entanto,
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havia uma convergência muito grande na defesa do legalismo: corrente que pregava que o respeito à
Constituição exigia o empossamento de João Goulart, vice-presidente. Os maiores esforços para a entrada no
país de Jango foram feitos pelo PTB, e quanto mais poder for dado para Jango melhor para o partido uma vez
que a legenda deles é conhecida pelo loteamento dos ministérios e ocupação de muitos cargos pelos membros
partidários.
Por m, o bloco do PSD enxergou golpismo em Jânio. Ainda assim, era o mais moderado dentre todos
os outros por justamente enfatizar a necessidade do parlamentarismo como sistema que abrangeria todas as
vozes dissidentes. Por trás do posicionamento do partido, há sempre a vontade de garantir a presença das
eleições de 1965 de forma que Juscelino Kubistchek volte ao poder. Ademais, o partido não via com muito bons
olhos o crescimento de João Goulart pois considerava uma subversão da ordem as agitações feitas com os
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movimentos reivindicantes oriundos da classe operária e rural.
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Considerações Finais
Caríssimos delegados do HACIA, desejo-lhes um sincero parabéns pelo tempo de estudo dedicado a
entender leis e mecanismos para salvar a democracia brasileira. Garantir e cácia e precisão em decisões
tomadas na gestão pública exige horas e mais horas de comprometimento, em que o líder político deve car
debruçado nas questões a ponto de representar o povo brasileiro da melhor forma possível.
O tópico em destaque rememora a renúncia que marcou a história da República Brasileira. Na vida
real, a incapacidade de encontrar um arranjo político e econômico que desse voz a todos e garantisse a
segurança das instituições democráticas resultou em uma ditadura militar de 21 anos. Como exemplo das
terríveis consequências da erosão da democracia, tem-se que a ditadura implementou o AI-5: decreto que
permitia o governo a perseguir e reprimir opositores por meio da tortura e perseguição. No presente momento
das sessões do comitê Congresso Nacional (1961): Salvando (ou Destruindo) a Democracia Brasileira, há a
oportunidade de escrever um capítulo completamente diferente na história brasileira a partir da renúncia de
Jânio Quadros. Eis a oportunidade que a maioria dos brasileiros gostaria de ter tido para que o país não vivesse
futuramente em um constante estado de perigo e alerta com medo de outra ditadura militar.
As decisões que garantem a estabilidade política da nação brasileira perpassam desde a aceitação ou
não da renúncia; o apaziguamento dos con itos entre militares e governadores; a escolha e mudança do sistema
de governo; até as condições de governança para o próximo governo. Já no campo econômico, deve-se
encontrar medidas para que a crescente in ação e a alta dívida externa não façam que o próximo presidente ou
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o próprio Jânio Quadros estejam assumindo um “cavalo de Troia”. Sem a devida tranquilidade no campo
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econômico, a impopularidade é exponencial, e as relações de respeito entre instituições e dentro dos limites da
constituição cam em estado de alerta.
Além deste guia de estudo, é altamente recomendado que os senhores busquem fontes externas para
aprofundar os conhecimentos. Como sites que me chamaram atenção devido à completude do conhecimento,
têm-se: site da Assembleia Legislativa de São Paulo; o cial da Cãmara dos Deputados; publicações cientí cas de
TCC, mestrado e doutorado em geral; e todos os sites que apresentem falas transcritas dos líderes políticos à
época da renúncia.
Reforço que estou muito disponível para tirar literalmente quaisquer dúvidas que venham a surgiu nas
próximas semanas e meses. Toda pergunta é muito bem-vinda, uma vez que estamos aqui para garantir que os
delegados tenham o maior apoio e máximo suporte para aproveitar a experiência do HACIA Democracy.
Façam dessa simulação uma oportunidade inesquecível de estudar temas e desenvolver propostas caros para a
humanidade, fazer grandes amigos, e se sensibilizar com todas as questões que envolver o fortalecimento da
democracia na América Latina.
Nos vemos em breve,
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Eduardo Vasconcelos.
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