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A ESTRATÉGIA DA AMEAÇA: as relações entre o governo federal e a 
Guanabara durante o governo Carlos Lacerda (1960-65) 

Morl)' Sill'o da lll/olfa 

Mil  novecentos e noventa e quatro entrou para a h istória do Rio de Janeiro 

como o ano em que os tanques e os canhões das Forças Annadas "invadiram" a 

cidade. Se a presença de militares nas ruas não pode ser considerado um fato 

extraordinário na vida dessa ex-capital. surpreendente foi a boa recepção a eles 

oferecida. tanto por parte da população em geral. quanto dos meios de comunicação 

em pm1icular. Afinal. não deixa de causar surpresa que o povo catioca. cuja postura 

de oposição ao governo federal sempre foi bastante conhecida. dele viesse receber. 

de bom grado. "proteção" em fOlma de soldados arnlados. Pode-se alegar. e com boa 

dose de razão. que a aceitação da ostensiva presença de forças federais no Rio de 

Janeiro l igou-se a questões conjunturais relacionadas à desesn-ttturação do aparelho 

policial-mil itar da c idade. deixando na maioria da população uma sensação de 

desamparo e abandono que só a União. o "grande pai". poderia contolllar. 

Penso. no entanto. que a presença do govelllo federal no Rio de Janeiro não 

de\ e ser ana I isada apenas com base nas ci rcunstrincias da conjuntura. Essa � uma 

qucstüo que tem raizes históricas. e se enreda no momento da constituição do Rio de 

Janciro como Distrito Federal. por ocasião da proclamação da República. Como nos 

mostra Ana Marta Bastos.1 a ambigüidade caractnistica da organização politico

administrativa do Distrito Federal refletia-se. sobn:llIdo. no instável equi l ibrio entre 

aUlOnonlia e intervenção. pois se as demandas em prol de um Distrito Federal 

autônomo eram poderosas. a intet .... ençào federal era \·ista. 110 entanto. como a 

so luç,lo final para as crises que atingiam a cidade. '\ão por acaso. ao contrário de 

São Paulo. cuja memória ainda hoje � balizada pelo hOITor aos canhões c tanques de 

1 93�.: a interwnç;io federal ocupa um lugar ambíguo na memóría política carioca. 

Foi a panir de 1960. quando o Rio de Janeiro deixou de ser capital e se 

tr,111sforlnou no estado da Guanabara. que a questão da interferencia do gm'c1l1o 

1 \ ..... 1' . .l"II� \ I:Ut3 R. Bastos. () ('Ollsel/IO dl' hlll·"dc..�J1(,I" ,\ 1/lII/c/!,ul: 01/1011011110 l' III\/ohtlu/w/l' 
If "8'/·f8'/: I. RIO de janeiro. Cosa de RUI Barbosa. t 08-1 I ",,,"eo) 
: \ ·çr Ec!"o Bosl.  :\ Iemo,.,<I <' s/lt"/,'dad,'· f,'mhral1\"lI d,· \ "<'ih,,",. São Pou!o. T..-\. Quel roZl ED US P. 
! 087. P .; 7(,-8 I 
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federal tomou novos e mais interessantes contornos. Como em qualquer outro estado 

da federação. essa questão deveria obedecer os preceitos constitucionais de 1946 

que. a partir da experiência intervencionista do Estado Novo. buscaram resguardar a 

autonomia federativa. A Guanabara. no entanto. conservava a memória política de 

cidade-capital..! na qual a relação com o governo federal tinha um espaço e um 

significado bastante específicos. 

o objetivo desse trabalho é discutir o lu!!ar e o sentido da ameaça de 

intervençào do governo federal na Guanabara durante a administração de Carlos 

Lacerda. seu primeiro governador. Nunca concretizada. a probabil idade da 

interwnçào tomou-se. a meu ver. o cerne de uma estratégia política que. acionada 

inic ialmente na disputa pelo governo estadual. tranSf0I1110U-se. posteriollllente. na 

mola-mestra da campanha presidencial do governador Lacerda. :\ análise do que se 

pode chamar de "estratégia da ameaça" seni feita a par1ir de tn?s momentos que me 

parece paniculal1nente relevantes: a campanha de Lacerda para o govelllo estadual 

( I (60): li oposição a João Goulal1. principalmente a panir da conven«<1o udenista 

que lançou a candidatura do governador carioca ir presidência da Repúbl ica ( 1 962-

6.1): c o rompill1t:nto com Castelo Branco e a luta por deiçães diretas para presidente 

( I <)(,.j-65 l . 

I. ".\ Guanabanl n:io ser:l um estado amarrado ..... 

. \ propósito da passagem dos .10 anos uo lil11 do gOl CIllO Carlos L;1Ccrda no 

antig() eswdo da Guanabara - .j de dezembro de 1<)65 -. 1'(,/11-11111. suplclllenlo 

local da rc\ ista 1',:/11. dedicou. além da rep0l1agcl11 dc capa sugesti\'amcnlc intitulada 

".lo anos sem Lacerda". uma longa matéria baslil11lc clogiosa ir ligur;1 do primeiro 

g(l\ ernauor eleito diretamente pelos cariocas. 

Por que lembrar "30 anos sem Lacerda'''' \ resposta parece ligar-se ao prescntc 

dc crise c di liculdades \'i\'cnciado hoje cm dia pela ciuade do Rio de Janciro. quc 

tcria fiuo no passado uma "idade dc ouro". I pan i culal111entc associada ir 

;ldlllil1lsmlç�O do polêmico go\·cmador. \ Laccrd;l com:spondc a l;l1l1a dc 

I Sobr.' () COllcelro de cidadc-c�p ll�1. ver GilllJo -\rg�lI. I 'I'/lro!,,' dl" ""I'''''''''' GCllcbr� . .  -\tbcl1 

Sklr�. 1"(,-1 
I Estou utlllz.:lI1do o conceito [ai C0l110 I!l1lpregado por R:1oul Gl r:trder. \1110\ l' 11111011l,':!./(/\ l'oIIlU'lI'_ 
550 P�1I10. COlllp�1I11\3 das Letras. 1"87 
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administrador público dinâmico e inovador, cuja atuação desperta aprovação quase 

unànime. como ficou evidente na reportagem acima citada. Sua montagem de uma 

estrutura considerada ágil e técnica no recém-criado estado da Guanabara, bem 

como seu programa de construção de escolas, hospitais, adutoras, viadutos e túneis, 

são reconhecidos por admiradores e rivais como indicativos de um governo 

competente. Não por acaso, Lacerda tomou-se o patrono da última eleição para 

prefeito da cidade do Rio de Janeiro, em 1996. Se a campanha do candidato 

vitorioso. Luiz Paulo Conde, se sustentou, em larga medida, na tentativa de se 

identificar com o primeiro governador da Guanabara, os outros candidatos, de um 

modo ou de ouh·o. prestaram reverência àquele que é considerado o melhor 

govemante que o Rio de Janeiro jamais teve.l 

Carlos Lacerda. no entanto, não está presente apenas na memória carioca. e 

nem só no papel de "excelente governador". O líder udenista tem um lugar especial 

no imaginário político nacional como o temido "demolidor de presidentes". Não por 

acaso. o longo processo que em 1992 resultou no impeachmenl do presidente Collor 

colocou em foco. significativamente, a sua figura de tribuno implacável. 

Simbolizando um tipo de oposição política marcada pela virulência dos ataques e 

pela contundl?ncia das denúncias. verdadeira metralhadora giratória que mudava de 

al"o sem parar de atirar. Lacerda foi então lembrado ao mesmo tempo com saudade. 

pela atuação "corajosa" e "destemida", e com inquietação, pelos estragos que 

poderia causar Ú estrutura institucional do país.6 

Lacerda foi ainda o político carioca de maior projeção no cenário nacional. 

aCJuele cujos projetos e estratégias mais se afinaram com a nova identidade politica 

da c.'\-capiral . Para ele. atillllar a nova identidade do Rio de Janeiro. agora estado da 

Guanabara. demandava um duplo movimento. Por um lado, era preeiso levar em 

conta o passado da cidadt: como cabeça da nação. Ou seja, estar atento às questões 

CJue se tillllaram na memória política da ex-capital, e que foram um elemento 

decisi,'o para a sua constituição em nova unidade federativa. através da Lei San 

� \'çr "L�cerd�. admllllsrrador que todos querem imitar", U Globo, 1/1011996. 

,. Em "mre"'sta ao ./",.",,/ d" Hruxli. os ex-ministros Marcilio Marques Moreira e Celio Borja 
refemam-se aos "riSCOS" que ullla ação " Iacerdista" poderia acarretar às instituições brasileiras. Ver 
./",.",,/ do Hr"xli. � 1.06,"1" 18/06/°1. respectivamente. 
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Tiago Dantas (14/4/1 960)7 No entanto. se o passado não podia e nem de\"ia ser 

esquecido. o presente e o futuro impunham ao primeiro govemador carioca a 

complexa tarefa de estadualizar a Guanabara. Ou seja. inserir o novo - e especial 

- estado-cidade no quadro federativo. marcando o espaço politico que a Guanabara 

podia e devia ocupar no concel1O regional.  

Em maio de 1 960. Lacerda lançou sua candidatura ao govemo da Guanabara. 

Tres diretrizes Olientaram o projeto do candidato Lacerda em relação ao estado 

recém-criado. Em primeiro l ugar. vinha a efetiva estadualizaçào da Guanabara. Dai 

o esforço em provar que sua preocupação cenu'al como govemador residiria no 

enfj'entamento dos problemas da "Guanabara nascente". como costumava dizer. Esse 

seria. a l iás. um dos principais argumentos por ele esgrimidos contra Sergio 

\'Iagalhães. o candidato da col igação PTB-PSB. acusado por Lacerda de se 

preocupar demais com o "imperialismo norte-americano". e de menos com a agua 

que falta\'a nas tomeiras do carioca. 

cstadualizaçiio nào era. no entanto. slnonlmo de prov111cianizaç,lo. Para 

Lacerda. o Rio deveria continuar a enC31llar a sintese da naç�o. a exercer a I"unç,lo de 

caheça do pais. a ser. como se diz até hoje. a "caix,l de ressonüncia" do,; problemas 

nacionais. Como ex-capital de direito. porém aind,l capital de lillo. a (ju,11l,lhara 

dC\ eri,1 ocupar U1l1 lugar todo especial na federaç<1o. '\esse caso. o go\'Cmador desse 

estado especial de\Tria ter luna estatura nacional. C;Ij)aL de 1:lzer a indispcnsú\"el 

ponte elllrC a po l i tica estadual e a nacion'll. Com esse argu1l1ento. I.acerda prncur,l\' a 

dCSllU,llilicar Tenório C<1\'alcanti. cnja trajetória politiC<1 em Duque de (',I',i,ls, n,1 

Ilal,ada Fluminense. mio lhe daria credenciais para g<"emar um estadn que h,l\ ia 

sidll a centcnúria capital do pais, 

Finalmente. o terceiro ponto da campanha seria a relaç:1o da Guanabar,1 com " 

gi" emo I"ederal. Batendo fundo na "herança de de\ aSl<lç:1n" que a l'ni,ln teri,1 Icgad,) 

iI c,-capital. Lacerda insistiria. durante toda a l:iunpanh,l, na denúnci,1 de uma 

pll"i\el ameaça de intervenç,10 do go\erno Kubitschch. para impedir a slIa \ itúria na 

(juanabara, Solidamelll<: tincada na memória politica do 1Hl\'O estado. a ame,I�,1 de 

perda da autonomia se transformaria em uma das princ ipais peças da campanha 

- \ 1.'1" \1Jr!y 511\3 d3 \lonJ. () Jóo ,(t' .Iulll""U (.'Olllllll/U hl1((1I - (e/h'fIIll/o \tJ/,,\ ./ !dOU.'d.l,l. 
1'/lllflul./iI L't.ludc do /(//1 dt' .IWll'II'(I. Tc,\{Q 3prl2's(,lH:1do no .\\"11 1  Encontro Anu:!! dJ -\. ,poes. 
r "'.lI11bll. Illll.j 

• 
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lacerdista. na medida em que identificava Lacerda com a Guanabara, ambos vítimas 

do mesmo algoz. o governo federal. 

Em um de seus primeiros pronunciamentos como candidato a governador, 

Lacerda deixou claro que transformar a Guanabara em "estado autônomo" era uma 

de suas principais metas de campanha: 

"Precisamos que o governo não trate a Guanabara como 
um território federal ( ... ), e sim como uma unidade autônoma 
que se integra na federação com nítida compreensão de seus 
direitos e responsabilidades. "8 

A bandeira da autonomia não era levantada por acaso, já que representava um 

tradicional anseio de certas lideranças políticas cariocas.9 A perda da efetiva 

condiçiio de capital. lamentada por muitos, deveria ser recompensada por uma 

atuação autônoma do novo estado, almejada por quase todos. Essa autonomia, no 

entanto. base efetiva da transfonnação da Guanabara em estado, não seria dada 

automaticamente pela lei. Ao contrário, alertava o candidato udenista, era preciso 

que !"osse conquistada através de uma ativa política orientada em duas direções. Por 

um lado. preservando o espaço político carioca para os cariocas. Em artigo 

sugestivamente intitulado "Afinal. quando a Guanabara será autônoma?", Lacerda 

denuncia\'a a indevida e exagerada ingerência de políticos "de outros estados" na 

campanha eleitoral do novo estado. Apresentando-se como "o mais carioca" dos 

candidatos. aproveitou para alfinetar a oposição: 

"O sI". Annando Falcão, político cearense, está 
coordenando o SI". João Goulart, político gaúcho, para se 
entender com o SI". 1'-ubitschek, político mineiro, na aliança 
com o SI". Ademar de Barros, político paulista, sobre um 
candidato ao govelllo da Guanabara, estado autônomo da 
!"ederação brasi leira." 10 

'Corlos Lacerda. ".-\ ",dependencia atraves da dificuldade", Tribuna da Imprenso, 28-29/5/1<)60 . 
.. "er .-\merico Oscar G. Freire. No lio da navalha: as eliles polilicas carioca.\' na I'tIIl/{'It<1 
/I"I,"hlim. Projeto de tese apresentado para o exame de qualificação no Programa de Pós-graduação 
e", H,stona Social do IFCS/UFRJ. 19Q6 (mimeo): Carlos Eduardo Barbosa Sannento, AIIIOIWIIII<I L' 
/lUrll('//1lI\'(/o: (I l'm"lIdo AIlIOIWIJIlSll1 do 1)j.\'lr;/() federal (! () campo polirica carioca (/933-/<)3-). 
RIO de Janeiro. IFCS/UFRJ. I QQ6 (dissert. mestrado - mimeo). 
ltI Carlos Lacerda. "Afinal. quando a Guanabara será autônoma?", fribuna da Impren.\'a. 14/6/ I 960. 
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A valorização do elemento local. indispensável à consecução da meta da 

estadualização, demandava um ceno afastamento das questões nacionais. Em 

entrevista na TV. ao responder se era "nacionalista" ou "entreguista". Lacerda 

disparou: "A pergunta está deslocada. pois o governo estadual nada tem com os 

problemas que preocupam os 'nacional istas'''.11 Dias depois. questionado sobre sua 

discutível capacidade de administrar. já que sua atuação no àmbito nacional sempre 

fora marcada pela habil idade de destruir. Lacerda reitera que na campanha para o 

govelllo da Guanabara "não enO'am em causa problemas ideológicos. até porque se 

O'ata de um govell1o estadual". I: 

No entanto. apesar da retumbante declaração de que "não se ocupana dos 

assuntos da esfera federal" .  1.1 isso não signi ficava que Lacerda pretendesse abrir mão 

do indispensável relacionamento com o governo federal . No primeiro manifesto de 

sua candidatura. em 1 9  de maio. aproveitou para "protestar collfra a desenvoltura 

com que o govelllo da União continua a intervir no estado" .1.1 Dias depois. Lacerda 

denlllH:iava que 

"( ... ) desde as circunstâncias mais supediciais lis mais 
profundas. o Rio ainda não é estado. Exemplo: o presidente 
vem aqui como um morador deste cstado 1...). �,10 se prev': na 
lei federal um regime de anecadaçüo e distribuiç;10 de rendas 
para essa unidade especialíssima que .: a Guanabara. �ll 
orçamento federal. o Estado da Guanabara � praticamente 
ignorado .. '\5 verbas federais para 1961 n<io contemp lmn essa 
região . 

til:' 

.\ estadualizaçüo da Guanabara dependia. portanlo. de um amplo e cl"cli\() 

rccoilhcCllllenlo. Reconhccimcnlo. em primciro lugar. por parle d(l' proprios 

.:ariocas. que de\"Criam se "recuperar do dlOque PI"(\\oc;1<lo pela mudanç,( da .:apital. 

na qual ninguém acreditava muito".I" Em seguida. reconhecimento dll'; demais 

e,tados. que precisa\<lIn se abster de opinar sobre a política carioca. E. linallllcllIe. 

rec(lnhecilllenlO do gowll1o federal que. ao im és de lentar manter direitos perdidos. 

ti (rlhUflU c/o ""/Jrl'!I", . .3 I {:'I 1060 
I:: I nhulICI c/ti 11II1'1"l'11.\'0. 3/6/1 C)60 
II /"l"Ih1l110 ./a Im/u'l'lIsu. 13 011 0óO 
II I nhlll1l1 cio 1111/11'('11'-0, 10:'/1 ()óO 
I' t:1r1os LJcerda. ".-\ IIldepelldêllCIJ atra\"es da dlticlIld:1dc". op CII 
1,. (':Hlos L.1cerd:l. " Reconstnl l r;1 Cld.1dc destrllld.1 ", /rlh/foil do Iml'I't.'II\·lI. � I <� �- 5- I o(,! I 
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develia. sim. cumprir deveres assumidos. Deveres representados por uma "justa" 

dotação de verbas orçamentálias. e uma "conveniente" transferencia de órgãos 

federais para o novo estado. A propósito de uma agressão a um jornalista oconida na 

G uanabara. Lacerda aproveitou para reclamar da indefinição das atribuições 

estaduais/federais que. a seu ver. impediam a autonomia do estado recém-criado: 

"A Guanabara ainda não é um estado autônomo ( ... ). A 
Policia Civil da Guanabara é e não é: peltence e nào peltence: 
serve e não serve: diz. mas nào diz: faz. mas não faz."17 

Como já frisamos anterionnente. o processo de estadualização da cidade do 

Rio de Janeiro. tal como proposto por Lacerda. não significava a perda da 

('(//J//ltlidade1x que havia mais de um século era ostentada pela cidade. De modo 

algu11l. o Rio poderia ser reduzido á condição de "província". lugar marcado pela 

distància sócio-cultural em relação à "metrópole". centro ilradiador da moda. do 

gosto. das maneiras de fàlar e dos padrões de compOltamento . I ·) Ao contrário. a 

Guanabara deveria continuar a ser capital. ou mais precisamente. a "belacap" 

cantada em \'erso e prosa pela imprensa e litcratura da época. 

Foi no "discurso-programa" apresentado a 17 de junho na conl'ençüo da 

l D:"·H'I3. quc homologou a sua candidatura ao gO\'eIllO do cstado. que Lacerela 

e'!l<h mais claramcnte a idéia de manter a Guanabara como a capital ele fato do pais. 

Scn,io \ ejamos: 

"N,]o somos u1l1a capital decaida. 1I1as u1l1a cielnele 
libenada. Os quc daqui sairam COln saudade sabcm que o Rio " 
uma cidade insubstituil'el. U1l1,1 cidade e1l1 que todos os 
brasileiros. ontcm. hoje. sempre. estar<io como em sua casa. 
Sahem esses brasileiros que somos uma regl<lo sem 
regionalismos. Pensamos os nossos problemas e1l1 termos 
nlllndiais. além de continelllais. c continentais. alé1l1 de 
nacionais ( ... l. 1\os os heróis s,io nacionais ( . .. l. Pensaram que 
nos abandonando interi"riza\'am a ci\ ilização. mas foi aqui 
que a deixaram. Porque somos a síntese do BI·asil. (lonjue 

I - C arlos Lacerda. "Flagrallle lia Cidade a balldollada". I /'Ih 1111<1 du 1/JI/1I'l·1I.<tI. �-516f 1 %0 
18 Sob r\;.' o conceito de l.·tlfllht/ldadl..·. ver \ brg:1nd:1 de SOllZ:l '\leves. fJrllsd "ClT'''' \'U\ \tI' 

1'{llIft/rI". RIO de Janeiro. \luseu de ;\,stronOllll:l. 10uI 
I" Sobr� a relaç:io capual-pro"II1cla. \'er .-\lall1 C orblll. " Pans-provII1ce". e111 P,erre \'oro (d,rl. I .• , 
.'h I:X dl 'Ih'mo/fe. L�s Fr:lIlct". vai I. P:lrls. G<1I1I111:lrd. Il.)u� 

J 
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somos a porta do Brasil com o mundo, e somos do mundo a 
vera imagem que ele faz de nós."20 

8 

o projeto lacerdista de construção de urna nova identidade para essa "unidade 

especialíssima" que. como vimos, sustentava-se em dois pilares - a manutenção dos 

atributos de cidade-capital e a conquista das prerrogativas de fato de um estado -, 

tinha ainda um outro grande desafio: retraçar o papel e o espaço que a União deveria 

ocupar na Guanabara. Em termos gerais, Lacerda procurou definir a atuação do 

govemo federal em tres sonoras palavras, que eram mais do que urna simples rima: 

devastação. indenização e intervenção. 

"Herança de devastação". eis o que o governo federal havia legado ao ex

Distrito Federal: 

"A longa ocupação por governos que aqui montaram 
as suas máquinas de desperdício e corrupção reduziu o Rio de 
Janeiro a uma terra devastada ( . . . ) . A reconstrução do Rio 
impõe. por si só. investimentos de tamanho vulto que não 
poderemos enfrentá-los só com os recursos ordinários do 
orçamento . "21 

A essa "devastaçilo" deveria. pois, corresponder uma "indenização". Em julho. 

discursando na Ciimara Federal. já como candidato a governador, Lacerda apelava 

aos deputados "para que não se esquecessem que a União deve ao Rio o pagamento 

da i ndenização pe la  fOllna sórdida com que o governo da União administrou os 

negócios i n ternos da cidade" 2: 

.-\ comple:xa o'ansferencia dos serviços públicos de interesse local. até entào 

mantidos pelo govemo federal. para a administração do novo estado era OutTO ponto 

sensÍ"el na pauta de negociações entre as duas esferas federativas. Em 7 de junho de 

1960. a l'nhuJ/lI da IlIIprema noticiou que a Comissão de Transferencia dos 

Selyiços Públ icos (Coo'an) havia indicado 12 serviços que deveriam ser transferidos 

para a Guanabam. i lH: luindo o Departamento Federal de Segurança Pública e a 

Policia :\-liIÍtar. 

:U (orlas Lacerda. lIelrl1l(l do mlllde del'oslOdo e SIlO recol1strução, Rio de Janeiro. Edições Rio· 
São Paulo. 1°60. P cc·n (grifo 110550). 

:1 Idel11. Ib. p. 6 
:: (nh""'1 dll IIlIl'r,-//\·o. 517/1 060. 
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A passagem do poderoso aparato mil itar da ex-capital federal para o novo 

estado era um tema delicado e explosivo ao mesmo tempo. Em 23 de junho. diante 

das notícias de uma mensagem presidencial à Câmara dos Deputados propondo a 

federalização da Polícia Mi l i tar carioca. Lacerda reagiu violentamente afinnando 

que nào pelmiti Iia que se transfonnasse a PM "em tropa de ocupação mi l i tar". :.1 O 

plano do presidente Kubitschek. reiterava o candidato udenista no dia seguinte. era 

criar "uma rede de força annada. com a qual garantiria a intervenção no estado da 

Guanabara"24 O plano intervencionista estaria montado. e só esperava a 

oportunidade para ser detonado a paltir do A lvorada. A única chance de fI'uso'ar esse 

"estúpido" plano era " levantar a opinião públ ica do Rio e apelar para a sol idaliedade 

de todos os estados da federação" 25 

A possibi l idade de uma intervenção era. sem dúvida. o tema mais sensÍ\'el da 

relação entre a Guanabru'a e o govemo federal. A primeira referencia a uma possível 

interfercncia federal nas futuras eleições cariocas veio aO'avés de um altigo de 

Lacerda datado de 14 de junho. e sugestivamente intitulado "tvledo absurdo e 

grotesco". A propósito de notícias divu lgadas no ('urr('/{} c/a Mal/há de que 

Kubitschek teria sido ad\'enido por "militares" de que a eleição de um udenista para 

o gO\'Clllo da Guanabara seria lima "ameaça" ao regime democrático. Lacerda reagiu 

bem ao seu estilo. procurando. dessa vez. wlocar-se mais no papel de vítima do que 

no de carrasco: 

"O nosso direito de candidato. o nosso de\'Cr de 
go\"(�rnador. cumpriremos até o lim. '\;10 hú força que nos 
al�tste da campanha eleitoral. da elciç;10. da posse. e do 
excrcício do governo. ":(, 

\ possibilidade de ul1la intcrYl:nção na Guanabara foi scguidamenll: anuncinda 

nos dias subseqüentes. não por acaso às \'ésperas da eonn�nção de hOl1lologaç;10 da 

ctndidatura Lacerda. O objeti\o do candidato era denunciar a "amcaç,t" que p;tira\'a 

sohn: o processo eleitoral de outubro de 1 960. e que poderia atingir o próprio regime 

:\ "Fl!d�rallzar:1 P\I e afram;]", f'l'IhwUl da hl1/1rl'I1."1. �3/6!1060 
: I "Trop3 de oClIP3çào da GS". 1"1'1 h 11110 du Im,w('}1\d. ��,('II J llÓO 
:' "L('\al1t:Jremos a opll1ião da Guanabarn". f'nhul1l1 do 11II/1J"l'l1\d. �5-�ó:6 I1060 
:" \3r!OS L3cerda. "\tedo absurdo" gror"sco". /'/'Ih/lllo do //I(I'n'II'·o. 1-16/1°60. 
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democrático do país.27 O adiamento das eleições sena, para Lacerda maIs uma 

manobra do governo JI-:., que ainda não teria conseguido encontrar um nome de peso 

capaz de unir PSD e PTB, e. sobretudo, de vencê-lo nas umas.28 

É cel10 que a tradicional ambigüidade do governo Kubitschek sempre teve o 

intuito de protelar uma definição do futuro político da ex-capital. Assim foi em 

1 958, quando o ministro da Justiça, Cirilo Junior, propôs que o Rio de Janeiro, após 

a transferência da capital. se transformasse em território da Guanabara, mantendo-se 

intacto o direito de intervenção federal nessa nova unidade federada. Ou, então, nos 

primeiros meses de 1 960, por ocasião da votação da Lei San Tiago Dantas, que 

visava estabelecer as bases de criação do estado da Guanabara, e quando o 

Executivo foi acusado de "desinteresse" pela sorte do novo estado.29 

Não resta dúvida de que o ponto central da estratégia governista sempre fora 

neutralizar poli ticamente a ex-capital na disputa presidencial de 1960. Espaço 

político ambicionado em virtude da acentuada politização decorrente da sua 

condição de "caixa de ressonància" das questões nacionais, com uma população 

alfabetizada. concentTada no meio urbano, e representando um dos mais expressivos 

contingentes eleitorais do país. a Guanabara era uma das principais preocupações do 

governo .Iuscel ino. 

Ainda mais que a candidatura Lacerda nacionalizara a campanha estadual. 

acrescentando mais di ficuldades ao já complexo processo de escolha do candidato 

gm'el1listn capaz de se tomar o anti-Lacerda. Não estava sendo possível reproduzir 

na Guanabara a aliança PSD/PTB que levara Kubitschek à presidência em 1955. 

Nomes impol1antes da política nacional, como o marechal Dutra, El1lani do Amaral 

Peixoto. Negrào de Lima. embora aventados, foram prontamente descartados como 

candidatos da coligação ao governo carioca. Depois de longas e desgastantes 

discussões. o deputado petebista Sergio Magalhães saiu como candidato do 

PSB/PTB. e o ex-prefeito Ângelo Mendes de Morais concorreu pela sigla do PSD. 

:- Carlos LJeerda. "0 fllll da fantasia". li"tbllno da Imprensa, 15/611960. 

:x .. " LI bitsehek ""ela sondagens pa ra adiar as eleições na Guanabara", Trihllna da IlIIpr"lI.w. 
lólól I 060 
:') \'�r \Iar'" SdvJ da �Iotta. ( )  /I", de ./one,ro cominllo .I"e/1do . . . op.cit.. 
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Em função da tradição política de ex-capitaL que por mais de um século vivera 

sob o sih'110 da onipresença federaL a intervenção não parecia um fantasma. E. 

mesmo que fosse, não deveria ser exorcizado. Ao contráIio. Sol idamente filmada na 

memória política do novo estado. a ameaça intervencionista revelou-se mais do que 

uma simples tática de propaganda do candidato Lacerda na convenção da UDN de 

1 7  de junho. Na verdade. ela veio a se tomar uma das pIincipais peças da eSh'atégia 

política de Lacerda capaz de transfOlmá-lo de temido calTasco em sofrida vítima. 

Denunciando o govemo federal por insistir em negar á Guanabara as prelTogativas 

de estado autônomo. Lacerda reafirmava enfaticamente: "A Guanabara não será um 

estado amalTado á COITente de um govemo central izador" JU 

Nesse sentido. o que se pode chamar de eSh'atégia da ameaça deveria conseguir 

pelo menos dois resultados para a candidatura Lacerda. Por um lado. identificar 

Lacerda com a Guanabara. ambas "vítimas" do govelllo federal .  A questão era: o 

govelllo federal ameaçava intervir na Guanabara porque seria govemada por 

Lacerda. ou porque era ex-capital? A resposta tendia a estabelecer uma poderosa 

simbiose entre ambas as identidades. a do candidato e a do estado que pretendia 

govenlélr. 

Por outro lado. a estratégia da ameaça era efic iente ao colocar o govelllo 

kderal na defensiva. já que a intervenção na Guanabara era uma das allllas do 

arsenal go\"(�rnista para evitar que o principal centro do aparato mi l i tar do pa is  caísse 

nas 111;los do "gol pista" de 1 95 5 .  A lembrança do I I de novembro ainda estav a bel11 

\ i \ a  c. niio por acaso. a transkréncia da Policia \ I i l i tar do ant igo Distrito Federal 

para a G uanabara era \'ista com receio pelos setolTS legal istas e nacional istas das 

Fon;as :\ nlladas . 

. -\ \' i tória de Lacerda ao govelllo da G uanabara foi bastante apertada. wm uma 

di  li:rença de apenas n. 000 \'otos 0.:;0 Il) el11 re laç;10 a Sergio � I aga I I J ;ies. (1 

candidato da coligaç;10 PTB-PS B . "  Em sua prillleira man i t'estaç<1o como govnnador 

li '  " \ 1 111113 candld3tura e de todas 35 classes", TnhwU1 cio Im/lfl'lIs'f. 1 3/6/ I QóO 
.3 1  Para uma �lIlallse da vltona de L3c�rda_ ver �larl� Slh'a d:1 \ Iorta. ( )  N/o (h' . Junl'lru l'Olllll1/1tl 

,,'} ldu ele ('/(/(/(/l'-I.:l Il,,/,1I li  ('s/tido ./tI ( ;fllI}1t1hu/'l I .  � l[erOl. U F F. 1 007. C3pULllo J ! tese de 

dOlltorodo- 111 IIlleo) 
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eleito. um ponto foi especialmente destacado: a certeza de que o presidente Jânio 

Quadros. também recém-eleito. "tudo faria para ajudar a Guanabara" ]2 

As perspectivas de bom entendimento do governador carioca com a presidência 

da República, no entanto, rapidamente se frustraram. Já no início de junho de 1 96 1 ,  

em pronunciamento na TV Tupi, Lacerda afirmava que pensava em "renunciar" em 

protesto contra a política externa brasileira de aproximação com os países 

socialistas. em especial contra a atitude do Itamarati, que condenou a invasão de 

Cuba por tropas anticastristas apoiadas pelos EUA. Voltando a acionar a estratégia 

da ameaça. que tão bem funcionara na campanha eleitoral, Lacerda visava a atingir 

dois alvos: de um lado. fazer o governo recuar do apoio ao governo cubano; de 

outro. conseguir financiamento para o seu projeto de obras na Guanabara. 

Em pat1e. essa estratégia foi bem-sucedida, já que, no final de junho, durante 

uma reunião com os governadores de São Paulo, do estado do Rio e da Guanabara. 

Jãnio se comprometeu a liberar quatro bilhões de cruzeiros para a ex-capital federal, 

como contrapartida dos empréstimos solicitados ao BID para investimento nos 

programas de água. esgoto, desenvolvimento industrial e habitação popular u PaIte 

desses recursos. no entanto. só iria ser efetivamente liberada em 1 962, já no governo 

João Goulart. Apesar de dois encontros ao longo de julho,J4 o anúncio do possível 

reatamento de relações diplomáticas com a União Soviética, no fim do mes. abriu 

uma nova crise enrre Lacerda e Jãnio J5 

.-\gosto se iniciava. assim. sob o signo da tensão. A condecoração do ministro 

cubano Emesto Che Guevara no dia 1 9, bem como o não-cumprimento das 

promessas de liberação de recursos para as obras da Guanabara, foram apontados 

por Lacerda como motivos que poderiam levá-lo a renunciar "imediatamente" ao 

1!oyemo do estado. Ir- No dia 24. à noite, Lacerda foi à televisão denunciar a 

preparação de um "golpe" a ser desfechado pelo presidente Jânio que. sob o pretexto 

de uma refonna institucional. estaria planejando o fechamento do Congresso. A ele. 

C {/',hlll/<I c/a /1/11'1"<'11.1'<1. 1 11 101 1 960. 

I I  "Jãl1lo deu a mào à Guanabara: aprovação em massa", Tribllna da Imprensa, 0 1 -02/07/ 1<)6 1 .  

I .  " Lacerda conferenciou com Jãnio durante três horas", Tribuna da Imprensa, 1 1/07/ 1<)6 1; 

"LJcerda e Jãnio \'ollJm a se encontrar", Trihuna da Imprensa, 19/071 196 1 .  

I� " Reatamento nào vIsa resolver problemas", Trihuna da Imprensa, 28/0711961. 

". "Crise é gravlsslma: comunistas apóiam Jânio. Lacerda não afasta a hipótese de renúncia". 
(n/'lIl/<l c/a IlIIl'rms<l. 2 1/08/ 1 q6 I . 
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governador da ex-capital federal. "verdadeiro coração do país". caberia encarnar o 

papel de "sentinela que deve alertar todos. mesmo com sacrifício próprio":  

"Estivesse o Congresso num centro populoso. com 
opinião pública atuante. ele próprio se revigoraria através dos 
estimulos dessa opiníão: insulado. isolado. transformado em 
clube. ele própl;o agrava seus problemas e faz da doença um 
perigo mortal .  "37 

Desse modo. ao lado da própria biografia política. Lacerda colocava a sua 

posição de governador da Guanabara. um estado especial. como justificativa para a 

atitude de ir  à televisão denunciar os intuitos golpistas do presidente que ajudara a 

eleger. 

No dia seguinte, 25 de agosto de 1 96 1 .  Jànio Quadros renunciou à presidência. 

deixando o cargo para o vice João Goulalt. que se encontrava em viagem na China, 

Apesar do empenho de Lacerda em evitar a posse de Jango. manifestado claramente 

na reunião dos governadores. ," a mobi l ização do governador gaúcho Leonel Brizola. 

que acabou obtendo a adesão do comandante do 1 1 1  Exército. general Machado 

Lopes. impõs o respeito às nonnas constitucionais. e Goulal1. sob o regIme 

parlaml:ntarista. foi empossado em 7 de setembro, 

Acusado por Saldanha Coel ho. l í der do rTB na A LEG. dI: ter agido " fora dos 

padrões democráticos" durante a erise da posse de .Ioão Goulan. Lacerda reagiu no 

melhor I:st i l o  de tribuno da capi ta l .  Afinal.  essa -:ra para ek a verdadeira po l ítica , 

Oua l i ticando a Guanabara de "c idadela da dl:mocr,K ia  no Brasi l " .  dec larou 

I:nfat icamente qUI: defenderia seu mandato "a bala" - "terão que retirar da 

Guanabara um govelllador morto" , E complcw\'a : " Preciso de le is  para fazer mais e 

melhor. Em vez delas. dão-me asneiras. C0l110 esse I/I/f1C{/e//IIICI/I" , ,-) 

1- C�rlos Lacerda. ",.\ crise de agosto' lI11p rovIso na teleVisão", ( )  poder das Idl'ItIS. RIO d� Jant!lro. 
R�cord. 1 %3. p , 33 7-38 . 
" Sobre 3 POSIÇ:iO de lacerd3 cOnlraria a posse de Goulan. ver o depo"nel1lo de Teotól1 lo \'dela que. 
como \'lce-govemador de Alagoas. esteve presente il reullIao. representando o go\'emador LUIZ 
l3Valc3nll l\l<ircio l\loreira ,\Ives. h-Ol';/I/(J, ),(1/('/'/'('//'(1 d<1 I'0�' Petropolis. Vozes. 1 083. p. 1 05 ,  Ver 
t�lI11bel11 "Govemadores vão 31llCldar a solução da Crise com o Congresso". TnhwllI dei /JII/1rCII.'io. 

O l loo/ l oó l  
'" "GuJIIJbara, cldadeb da democracia 110 Brasd " ,  /i'lhllllll .lu /111/1/'('/1,\'<1. 1 310/1 0ó I .  

, 
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N o  dia 1 8  de setembro. e m  resposta ao requerimento de impeachmenl, Lacerda 

invocou em sua defesa o depoimento do petebista José de Segadas Viana: o governo 

estadual apenas mantivera a ordem pública, efetuando prisões somente em 

flagrante.40 No inicio de outubro, de volta à televisão, Lacerda argumentava que os 

"comunistas" promoviam o "cerco da conspiração e do ódio" contra o governo da 

Guanabara: 

"A Guanabara é um ponto importante para os 
comunistas: por i sso, não deixam o governo funcionar, trazem 
ao Rio os srs. João Goulart e Leonel Brizola quando aqui não é 
mais a capital do Brasil C . .  ). Mesmo que eu não faça nada, não 
inaugure uma escola, não ponha água numa bica, não tape um 
buraco de rua. não instale um telefone e fique sentado aqui, 
nessa mesa. ainda assim terei feito alguma coisa, não deixando 
que os comunistas tomem conta, preservando esta ilha da 
democracia. "4 1  

No dia 9 de outubro, no auge do tiroteio com o governo petebista de Goulart, 

Lacerda indicou Segadas Viana - um dos fundadores do PTB no antigo Distrito 

Federal e seu principal dirigente até 1 953, quando foi alijado por Lutero Vargas e 

.Io<io GoulaI1 - para substituir Sizeno Sarmento no comando do aparelho de 

segurança da Guanabara. Essa indicação teve um duplo objetivo. Por um lado. 

a l fi nelar o presidente da República, indicando um "companheiro" do PTB para a 

chefia da segurança da Guanabara. Por outro, demonstrar que não era "sectário". já 

que estava entregando uma área tão delicada como a segurança para uma figura que 

sempre m i l i tara na oposição à U DN.42 

Na verdade. um dos pontos mais delicados da estadualização da Guanabara era 

a organização da sua arca mil itar. Como herança da condição de capital federaL o 

novo estado possuía a maior concentração de órgãos de segurança do país. 

representados pelas varias unidades das Forças Annadas aqui sediadas. e pelas duas 

polícias locais. a m i l i tar e a civi l .  No início de agosto. em plena crise com o governo 

.Iân io. Lacerda propusera que o modelo a ser seguido na Guanabara fosse o da Força 

411 .. L�ccrda responde 00 requerimento de 1I1I{!('achment", Trihllna da Impren.m, 18/'1/ 196 1 .  

·11 /"nh/llla da llll{!l"<'ma. 2/ 10/ 1 '16 1 . 

I: l i·,hllll<l da 11111'1'<" """ 1 0/ 10/ 1 °6 1 . 
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Pública de São Paulo. com a fusão de todas as corporações policiais que operavam 

no estado,4] 

A possibilidade de um governador de estado, sobretudo de um estado forte, e, 

ainda por cima. se chamando Carlos Lacerda, controlar um poderoso aparato militar, 

não era bem vista pelo governo federal. Embora a Lei San Tiago Dantas houvesse 

detenninado a transferência para a Guanabara dos serviços públicos de natureza 

local prestados ou mantidos pela União - inclusive a Polícia Militar e o 

Departamento Federal de Segurança Pública -, o presidente Goulart detenninou 

que os membros da Policia Mil itar tivessem o direito de optar entre continuar como 

funcionário federal ou se transferir para o quadro do funcionalismo estadual. 

De qualquer maneira. o controle do aparato militar da Guanabara sempre seria 

um ponto de alta tensão entre os governos federal e estadual. Nesse sentido, a 

indicação de Segadas Viana parece indicar o esforço de Lacerda em aplainar 

descontianças sobre como poderia vir a utilizar as forças militares em defesa de seus 

interesses politicos palticulares, Tirar do coronel Sizeno Sarmento, conhecido por 

suas posições radicais de direita, e passar para as mãos de um petebista a 

responsabi Iidade pela segurança do estado era, de certa maneira, apostar na 

estabi lidade das relações com o novo presidente da República, 

Mesmo tendo reduzidos seus poderes presidenciais pela adoção do regIme 

parlamentarista. João Goulart. herdeiro politico de Getúlio Vargas, enfrentou feroz 

oposição do governador carioca, A tradição de tensão entre autonomia e intervenção. 

que sempre fora uma marca da relação entre o Rio de Janeiro e a União, se atualizou 

com vigor na conjuntura politica de 1 962, uma vez que à frente dos dois governos se 

encontra\'am adversários políticos declarados, o governador Carlos Lacerda e o 

presidente Jo<10 Goulal1, 

2 . .. ,.\ Guanabara é um estado sitiado." 

Depois das evidentes manobras de Lacerda contra a posse de João Goulart na 

presidencia da Rep úbl ica . o primeiro da longa série de embates entre os dois 

gO\'Cl1Iantes foi a intervençào federal na Companhia Telefônica Brasileira. no início 

1\ /"nhlllla da /1II/'H'I1.1'a, 1 0/8/ 1 Q6 1 . 

• 
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de abril de 1 962, É bom lembrar que, logo no início do seu governo, e m  dezembro 

de 1 960. Lacerda decretara a intervenção na CTB, ao mesmo tempo em que 

apresentara. na então Assembléia Constituinte, o projeto de criação de wna 

companhia telefônica estadual. Na primeira sessão do ano legislativo de 1 962, o 

assunto voltou á baila. Em resposta a Saldanha Coelho, Amaral Neto declarava que 

o governo só encamparia a Telefônica "se a Assembléia não aprovar a lei que cria a 

CETEL. pennitindo a efetivação do projeto de dar telefones aos cariocas",44 

o govelllo federal, Tancredo Neves à frente como primeiro-ministro, 

prontamente reagiu á intenção manifesta do governador carioca e, no dia 26 de 

março. a l 'rihlllIG da Imprensa dava em manchete que o consultor-geral da 

República propOl;a á Guanabara sociedade na encampação da Telefônica, ficando o 

estado com 5 1  % das ações.45 Con'iam ainda boatos de que o BNDE compraria por 

20 bilhões de cruzeiros o patl;mônio da CTB em todas as cidades do Brasil.46 o 

entanto. as iniciativas do governo federal no sentido de evitar a encampação da CTB 

fracassaram, No dia 29. de volta de wna viagem aos Estados Unidos, ao mesmo 

tempo em que anunciava a obtenção de recursos da Aliança para o Progresso para o 

plano habitacional. o govelllador carioca assinou o decreto de expropriação da 

Telcfôniça, l7 

C omo já OCOITera anterionnente. Lacerda procurou encurralar seus adversários. 

De que maneira o govemo federal iria condená-lo, se, no mês anterior. o govelllador 

Uonel Brizola fizera o mesmo no Rio Grande do Sul, encampando a Companhia 

Telefônica Rio-Grandense. subsidiária da International Telephone and Telegraph 

( ITT)" IX Se Lacerda estava blefando. Goulart e Tancredo pagaram para ver. No dia I 

o de abril. decretada a intervenção federal na CTB, foi nomeado como interventor o 

comandante da I "  Região Militar. o general Jair Dantas Ribeiro. conhecido por sua 

posiç:io intransigente em favor da posse de Jango,49 Meses depois, Dantas Ribeiro 

teria um papel decisivo na aprovação do plebiscito para a volta do presidencialismo. 

bem como " iria a ser o último ministro da Guerra do governo Goulart, 

1-' Fnhw1(I do Impn'l1sa. 1 513/1 <)61 . 
• ; "[;111:;0 propõe n GB sociedade na encall1paçào da telefônica", Tribuna da !mprel7sa. 24-
� 5n/ 1 062 
-,(,( 'urrclO da :\ foJlhii. 23/3/ I Q62 . 
• - r/'lhllll" d" 11/111/'<'11-"<1. 20/3/ 1 062, 
.x Sobre a II1tervenç:;o de Brizola na TelefôllIca. ver Guita Grin Debert. cp, cit.. p. 1 2 7  . 

• ') "GO\cmo federal decreta inrervençào na C'TB". 7i'ihlll1a da !mprensa. 2/4/ 1 962. 
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Foi dura a troca de acusações de ambos os lados. o dia :2 de abri l .  Lacerda foi 

à televisão denunciar Tancredo Neves por ter feito wna "negociata" com Antõnio 

Galotti. presidente da Light. �o o dia seguinte. o primeiro-minisu·o defendeu a 

intervenção perante a Càmara de Deputados. alegando a necessidade de garantir a 

"defesa da segurança nacional". já que era "perigoso e irresponsável "  permitir que o 

principal sistema de telefonia do país enU·asse em colapso . l l  

De volta à televisão no d ia  4 .  Lacerda aleitava que o episódio da C T B  sena 

mero pretexto para o govemo federal atingir o "seu verdadeiro objetivo. a 

intervenção na Guanabara". Se a ameaça de intervenção federal em outros estados 

poderia soar como um verdadeiro absurdo. o mesmo não acontecia com a 

Guanabara. cuja tradição política indicava que essa era uma possibi l idade concreta . 

. -\postando nessa u·adição. u·ansfollllada. como já vimos. em eficiente esu·atégia 

po l ít ica . Lacerda buscou ser identificado como o defensor da autonomia da 

Guanabara "ameaçada" .  

A reaçüo do  govemo federal foi pronta. e o general Osvino Alves. comandante 

do I Exército. afi llllou que eram infundados os boatos sobre uma possível 

imer\'enç:lo na Guanabara.�l Tal como Jair  Dantas R ibeiro. Osvino. conhecido como 

"general do povo". se destacara na defesa da posse de .1ango: dias depois que este 

assum i u  a prcsidcnc ia. nomeou-o para o comando do I Exército. na Guanabara . 

( \:rtamelllé. o no\·o presidente queria ter gem:rals de sua confiança próximos ao 

gO\ ernador Lacerda. 

Em junho de 1 962. voltou a se aci lTar o .: I i llla de tensão entre os gov ernos da 

Guanabara e da U nião. U m  conjun to de razões parece justi ficar esse acirrallll:nto. a 

COll1l:çar pela crise de abastecimento de gcneros a l imentícios. que Lacerda atribuia 

ao boicote promovido por Brizo la. governador do Rio Grande do Sul. estado que 

respondia por grande pane do fomeci mento de alTOZ. trigo e came para o mercado 

consum idor carioca ;1  .-\pesar da l iberação de \·erbas ICderais para a Guanabara -

"" I nhllllll do Im''fl'lIslI. �;'i/ l 062 . 
' I I ·'"111<1 Hum. �/�1 I l)62 . 
': ( ·"rr('{1I c/u .\ fullhel. 7/�1 I 062 . 
: 1  Fnhll1ll1 da IIII/JI·t'IlSCI. 1 :- '6/ 1 06� 
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1 50 milhões de cruzeiros para a Cofap e o bilhão do Fundo do Trigo -, Lacerda 

acusou o governo Goul art de "tramar a subversão".54 

Na verdade. a grande preocupação de Lacerda era a Immente renúncia do 

gabinete Tancredo Neves, e o impasse político que se estava desenhando para a 

indicação de um novo primeiro-ministro. A saída de Tancredo, sabia Lacerda. era a 

porta aberta para a volta do presidencialismo e a restituição dos plenos poderes a 

Goulart. 

A indicação do sucessor de Tancredo Neves, que renunciou em 26 de junho, 

foi complicada, já que San Tiago Dantas foi vetado pelas bancadas da UDN e do 

PSD. e o pessedista Auro de Moura Andrade, presidente da Senado, renunciou antes 

da posse. por incompatibil idade com Goulart sobre a indicação do ministério. Só no 

dia 1 0  de julho, foi aprovado pelo Congresso o nome de Francisco Brochado da 

Rocha. ex-consultor-geral da República, que então ocupava a Secretaria do loterior e 

Justiça do governo Brizola. Certamente não foi por acaso que, em mensagem á 

ALEG. datada de 1 9  de julho, Lacerda pediu a imediata fixação do efetivo da Polícia 

Mil i tar da Guanabara.)) 

Claramente comprometido com a antecipação da volta do presidencialismo. o 

no\'o primeiro-ministro se empenhou para conseguir do Congresso a fixação 

imediata da data do plebiscito. Lacerda não demorou a reagir e, bem ao seu feitio. 

foi ú televisão denunciar o "intuito golpista" de Jango.56 Contra o plebiscito já. mas 

niio contra a volta do presidencial ismo, esse era o lema de Lacerda. O que ele 

pretcndia era manter Goulatt na camisa-de-força do parlamentarismo. de maneira 

que so o próximo presidente eleito pudesse usufruir da plenitude dos direitos do 

cargo. 

Embora niio fosse um elemento determinante, a vitória nas eleições de outubro 

de 1 961 seria um fator de peso na corrida de Lacerda rumo ao Planalto em 1 965. 

Vcncer na Guanabara era um desafio para o governador, que se envolveu na 

campanha de maneira direta e pessoal. A ameaça de intervenção federal no estado 

er:1 o grande trunfo com que o govemador contava para mobilizar os cariocas a seu 

q " Lacerda acusa Goulart de tramar a subversão", Tribllna da Imprensa, 26/6/1962 . 

; ;  !\tensagem nO 37 à .-\ssembleia Legislativa. Diário Oficial do Estado da GlIanabara, 1 917/ 1 Q62. 

;" "( �nsura coagiu Lacerda na TV". li-lh/ll1a da Imprensa, 8/8/1962. 
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favor. E essa oportunidade chegou. No dia 6 de setembro. irritado com as constantes 

acusações de Lacerda de que o governo estaria preparando um golpe contra as 

instituições.�7 o gabinete presidido pelo primeiro-ministro Brochado da Rocha soltou 

a seguinte nota oficia l :  

"No prosseguimento de sua campanha subversiva contra 
o governo nacional. ao qual caluniosamente atribui a 
preparação de um golpe contra as instituições. o governador da 
Guanabara não cessa de agravar sua posição hostil à 
convivência federativa e ao respeito que as autoridades do país 
se devem reciprocamente. A existência da federação é 
incompatível com a continuação desse procedimento. O 
Conselho de Ministros denuncia à opinião pública a atitude do 
governador da Guanabara. que está pondo em risco a marcha 
constitucional do processo político em busca de soluções para 
a crise institucional. bem como comprometendo a 
tranqüi l idade pública e o prestígio do país no exterior. O 
Conselho de Minsitros cumpre o dever de alertar a nação 
contra essa pregação subversiva e anti federativa e confia em 
que o povo brasileiro e o Congresso Nacional saberão honrar 
os compromissos de nossa geração com a paz. a grandeza e o 
futuro do Brasi I .  "�X 

:-.lo mesmo dia. o governo da Guanabara denunciou a ameaça de intelvençào 

federal na Guanabara. emitindo uma dura resposta: 

"O govemo da Guanabara vinha suportando com 
paciencia a discriminação. os vexames. as pro\'ocações e até os 
apelos ostensivos e ruidosos que. no telTi tório do estado. têm 
sido feitos à violência e à subversão ( . . .  ) . A agressão á 
autoridade do govemo e o incitamento à desordem têm sido 
praticados na Guanabara. num propósito indisfarçado de 
provocação. por autoridades ligadas ao presidente da 
República e ao Primeiro-Ministro ( . . .  ). Na defesa da 
Constituição. da autonomia do estado e do mandato legítimo 
que recebeu do po\"o. o gOYemo da Guanabara saberá cumprir 
o seu dever. "!') 

5 7  " L3cerda denuncia que golpe sera dado ate o dia 1 5  de setembro". r,.,hl/lw da 11II1'1"<'/lSu. 
1 /°> I 062. 

'ó )(  " . ..\ 110[a do Inllllsterio e a nota do govemo". em C3r10S L3cerda. ( )  poder dlls Ilh;IClS. op. Clt . .  p. 
3� 7·�8 
,., Idem. Ib 
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No dia seguinte. 7 de setembro de 1 962. quando se comemorava um ano de 

posse de GoulaIt. os jornais comentavam abeItamente as efetivas possibil idades de 

uma intervenção federal na  Guanabara. Enquanto o Correio da Mal1hâ e o .fomal do 

Brasil afastavam qualquer perspectiva de concretização dessa ameaça. a trihullo da 

Imprellsa. o jornal de Lacerda. convocava os cariocas a sair às ruas "em defesa da 

autonomia do estado" ."o Se a análise objetiva das condições políticas parece indicar 

a inviabil idade da intervenção. fica. porém. comprovado o grau de mobi l ização 

pol ítica que ullla ameaça desse tipo provocava na ex-capital . 

A vitória do presidencialismo no plebiscito de 6 de janeiro de 1 963 colocou em 

foco a próxima eleição presidencia l .  Nesse sentido. a Convenção Nacional da UDN. 

real izada em Curitiba. em abril. foi marcante em dois aspectos. que se tomariam. a 

partir de então. os pontos centrais da campanha udenista rumo ao Alvorada. Em 

primeiro lugar. a disputa entre os governadores Carlos Lacerda e :'vlagalhães Pinto 

(i v l inas  Gerais) pela conquista da legenda udenista. Como registra i'vlaria Vi tória 

l3':IH:vides. essa convenção teria marcado li "al iança dos ndenistas ortodoxos com os 

mil itares". prevalecendo o que Afonso .-\rinos denominon dc "caudi lhismo 

rcacionilrio do paI1ido" -'o I Tal posiçào representou. sem dúvida. uma vitória do 

go\ elllador carioca que. tendo sua candidatur;l lançada pela U DN/G I3.  dei .'\ou c laro 

q uc h al " Í a  chegado "a hora de mostrar que a U DN também tem os seus gcncrais" . '·: 

Cllmo jú vinha indicando desde o tinal dc I <)(,2. q uando UlIIll:çar:l sua 

c;IIn p,IIlha rumo ao Planalto. Lacerda elegeu a Guanabara como a mais  i l 11port;ullc 

p la taforma de decolagem de sua candidarur;l. .-\0 desatio de constrnir um nO\ ( 1  

cstad". Juntava-se o rato de esse estado ser a capi ta l  de fato do pais. trun fo < t i l ': 

n<:nl1 1 1 1n  outro candidato possuia. O i mportante agora cra rcatirrnar a '·"/ll/"I,,{,,,{,, do 

R i o  d.: Janeiro. \ l a i s  do que um simples jogo de pa la\Tas. o proj':lo do candidalo 

Lacerda .:ra fazer da Guanabara UIll l'SIlIc!O-C"{l,Iltl ' · ·  

f,(J "Gu:lIlJbJrJ 3me3çJda vaI  ils ruas contra a JI1tcr\'cnç':1o". "Povo 30 Indo de L3ccrd3 pro[t.'st:1 (:011[ 1'.1 

"llleJçJ··. I ,.,hlllltl dll 11II1>rcll.w. OS-OIJ/OO/ l o6c 

�d Y�r \ b n� VitOrJ3 Benevides . . ..J t "ns l' n 1/dL'J1I.\1I10 lflnhl.!!.llIdtfdes do Ilhlrull'lJ/o hrIlQ/l'lrtl 

(I ') -15·(,51. RIO de Janeiro. Paz e Terra. I aS I .  p I C4 
I': / ,.,hllJltI do ImIJrL'I1SlI. 8/-V I Q63 . 
63 Sobre o conceito de t'S!lIc!( H .. 'OPIfOI. ver \Iar ly S i l \':1 da \ Ion.:l. ( )  NIO de .Jonelro ('fllllll1!w '('lideI 
c ll' lJ,/Udt'-dIfIIfU/ " l'SfUc!() <lu ( ;/{c1l10hllI'1I. ap clt .. C:1p :' 
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No entanto. o experimento político da Guanabara como estado-capital tinha 

um alto preço a pagar: a ameaça de intetvenção do governo federal. Embora 

apresentada com uma embalagem diferente, já que juridicamente a Guanabara era 

um estado autônomo protegido pelas disposições constitucionais, a possibilidade de 

intetvenção. profundamente enraizada na memória da cidade, era ainda um elemento 

fundamental na estruturação do campo político carioca. Apresentando-se como 

"mártir".  pronto a se "sacrificar" em defesa da Guanabara "ameaçada", Lacerda 

tentou consnuir um eixo de identificação local, que aglutinasse setores políticos 

temerosos da perda da autonomia recentemente conquistada. 

Ao longo de 1 963. pari pass/I ao acirramento do debate político-ideológico, as 

clises enn'e os govemos federal e estadual se agravaram e, em pelo menos quatro 

momentos. o fantasma da intetvenção foi claramente acionado contra a Guanabara: 

em março. quando Lacerda proibiu a realização do Congresso de Solidariedade a 

Cuba: em julho. como resultado do estabelecimento de controle federal sobre os 

empréstimos extemos feitos pelos estados; em agosto, em virtude das propostas do 

Ministério da Justiça de federalizar a Polícia Militar da Guanabara; e, em outubro. 

devido a uma explosiva entrevista de Lacerda a um jornal norte-americano, prevendo 

a q ueda iminente do govemo Goulal1. 

No li nal de março. alegando impedimento constitucional, Lacerda proibiu a 

rea l izaçilo. na Guanabara. do Congresso de Solidariedade a Cuba, patrocinado pela 

União Nacional dos ESllldantes ( UN E). Em nota oficial, o govemador carioca 

assi nalava que a Constituição brasileira não pertnitia a propaganda de guena entre as 

c lasses. e nem de meios violentos para subvelter a ordem jurídico-política do país. 

Por isso. IW\'ia ordenado a prisão dos delegados participantes do Congresso. os 

nacionais e os estrangeiros .'" 

:\ reação ú atitude do govemador carioca veio logo em seguida. Do M inistério 

da Justiça. então ocupado pelo ex-deputado do PSB. João Mangabeira. veio o aleita 

d� que o gO\'t:ll1o federal poderia decretar a intetvenção na Guanabara. por 

" Ilagrant� desn:speilO à l i \Te mani festação de pensamento" .61 

l'� fnhlll1C1 dl.l Im/lJ"l'n\u. �6/03/1 063 

!.� rnhllJlCl da 11JI/1I"l'1!'"CI. "!.. 7/03/ 1 Q63 
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Desinteressado em jogar lenha na fogueira que só servma para esquentar a 

posição de Lacerda na convenção da UDN que se aproximava, Goulart negou apoio 

a 4 1  deputados da Frente Nacionalista, Brizola entre eles, que queriam instalar o 

Congresso a favor de Cuba "na marra".66 O inflamado discurso de Lacerda -

"intervenção na Guanabara só pela força das armas" - foi recebido com ironia pelo 

ministro das Relações Exteriores, Hermes Lima, um dos "esquerdistas" mais 

atacados pelo governador carioca: "Lacerda quer a intervenção para aparecer em sua 

campanha eleitoral como máltir" 67 _Sobre esse ajJair, o Jornal do Brasil publicou 

um editolial. intitulado "Os riscos da intervenção", destacando os interesses em jogo. 

em especial os do governador carioca. que só tinha a ganhar com essa "guerra fria": 

" De um lado, é o próprio governador a querer mobilizar 
simpatias. que nunca faltam a quem se diz ameaçado de um 
cerco: do outro, o primarismo de quem acossa o presidente 
com fÓllnulas para cortar sem tentar desatar os nós górdios da 
política. Tanto o primeiro quanto os demais estão interessados 
na manutenção desse clima, por não ignorarem a 
impossibil idade de semelhante desfecho, e por terem em mente 
o rendimento pessoal que poderão alcançar com essa guerra 
fria. "M< 

Foi como govelllador de um estado "sitiado" que, no início de julho, em plena 

campanha elei toral pelo interior do Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Lacerda 

denunc iou o decreto do governo federal determinando o controle dos empréstimos 

externos aos estados: 

"O principal estado alvejado é o da Guanabara, que está 
rea l izando obras da maior importância com parcelas de 
recursos provenientes do estrangeiro em condições vantajosas 
( . . .  ). O govelllo da Guanabara reagirá naturalmente em defesa 
dos interesses do povo da Guanabara. "69 

No dia 10 de julho. o .fomo/ do Brasil noticiara que o novo ministro da Justiça. 

r\bclardo .Jurema. estava preparando a minuta do decreto criando a Comissão de 

Ajuda Extellla aos Estados. Distrito Federal e Municipios, diretamente subordinada 

(1(. /"l'Ihmllf du lll1/1I"(,11\(/. 2Q/03/ I Q63 . 

,,- I .,.,hlll/o do IIII""("I/so. 0110.J1 1 9ó3 . 

", ./,,1"1/01 d" /iras". 06,0-1/ 1 °63 

,," I ,.,hlll/o d" 1IIII'''<"I1so. O 1 /07/ 1 9ó3 



ao presidente. e encarregada de examinar todas as propostas de acerto de 

empréstimos enn·e os estados e países estrangeiros. A Tribuna da Imprensa 

imediatamente abriu manchete para denunciar a "sabotagem" de que estaria sendo 

vítima a Guanabara. com o intuito declarado de prejudicar a campanha presidencial 

de Lacerda. Associando o bloqueio dos empréstimos externos com as dificuldades 

de relacionamento do governador com o Tlibunal de Contas. o jornal concluía que o 

objetivo era um só: "parar as obras de Lacerda".70 

À ameaça de desmoralização de sua adminisn·ação na Guanabara. pelo 

comprometimento das obras em curso. com a redução de recursos indispensáveis à 

sua conclusão até as eleições presidenciais. Lacerda reagIu violentamente. 

publ icando. em 8 de julho. uma "Cal1a ao povo" :  

"O cerco ameaça a nossa obra de govemo C . . ): o que se 
procura é paral isar a adminisn·açào estadual ( . . .  ) . O governo 
federal se atira contra a Guanabara com o ímpeto de quem 
move uma guelTa contra uma nação inimiga. A G uanabanl é 
um estado sitiado ( . . .  ). Constantemente o govelllo federal 
procura pretextos para intervir na Guanabara: é por isto que 
estamos ameaçados. porque defendemos no exemplo da 
Guanabara a esperança e a dignidade de todo o povo do 
Brasi l . "7 1  

Os empréstimos externos das agenc ias intcllIacionais de rinanciamento. cm boa 

parte controladas pelos Estados Unidos. puderam suprir. em alguma lIIedida. a 

insulicit:ncia dos recursos federais. O acirrado anticolllun islllo de Lacerda 1:1\ on:ceu 

muito o acesso a essas fontes. A vitória da IT\"oluç,lo soc ia l ista em Cuba. em 1 95'). 

impl icol I I I lIIa mudança na pol í t ica extema norte-americana com re laçllo iI .-\m�rica 

Latina. Logo no ano seguinte. os Estados Lnidos propusnam a criaçào dc UIII  Fl lndo 

Espec ia l I nt eramcricano para o Dcsenvol\"imCnlo Social a ser apl icado pelo Ball() 

Intcramericano de DesenvolvimcllIo ( B I D )  cm projetos de refonna agrúria. 

i Jabi taç,lo. educaçüo e saneamento básico. EIII agosto de 1 96 1 .  durante a rellniüo da 

Organ izaç:lo dos Estados Americanos ( O E . -\ ). foi criado UIll programa de assisténcia 

ao desell\ ol\" i lllcnto sócio-cconólllico da .-\Ill�rica Latina denominado . \ l iança para o 

�'I fl'lhl1f1U da 1111/"-('11.\'( / ,  03/07/ 1 °63 
-, / nhllll" "" /111/1/"('111"<1. 08/07/ t 063 (grifo 1105501 
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Progresso . A administração desses fundos norte-americanos competia em sua maIOr 

pane à United States Agency for I nternational Development (USAID). 

A ascensão do "esquerdista" João Goulart à presidência da República reforçou 

a posição do governador carioca como receptor de recursos oferecidos pelos Done

americanos. Em fevereiro de 1 962, o governo da Guanabara conseguiu a l iberação 

de um empréstimo de 34 milhões de dólares pelo BID, para obras de abastecimento 

e disnibuição de água e expansão dos serviços de esgoto.72 Um controle mais efetivo 

sobre o acesso a esses financiamentos poderia atingir as fontes de recursos para o 

vasto programa de obras. um dos principais trunfos com que Lacerda contava para 

vencer o construtor de Brasília nas urnas 73 

A atuaçào do Executivo federal no episódio dos empréstimos externos não se 

l i mitou às costumeiras acusações ao "agitador" Lacerda. Em entrevista à TV, o 

ministro das Minas e Energia. Oliveira Brito, ressaltava que, ao contrário do que o 

govelllador carioca proclamava. a União tratava a "Guanabara como um estado 

privilegiado. pois recebe em um mes o que muitos estados recebem em um ano. além 

dos órg�os públicos qlle sào mantidos pelo governo federal".  É interessante lembrar 

qlle. a despeito da provável discriminação política na concessão de financiamentos à 

G lIanabara. - "  o gO" elllo federal já era obrigado pela Lei San Tiago Dantas a 

slIstentar boa pane da máquina pública que funcionava no estad0 75 

;\ la is  lima vez. coube ao presidente Goulan esfriar a guerra com Lacerda. 

re jei tando. segundo i n fonna,'u a Trihuna da Imprensa. a pretensão de alguns 

"emissários do PTB" qlle qlleriam pedir o impeachmel1f do governador. Adiantava o 

jornal qlle 

-: /",.,hllll" d" //II/Irm\({. 1 0- 1 1 /2/ 1 <)62. 

-, Em I Oh3. a relaçõo �IHre os financiamelllos extemos e a despesa realizada na Guanabara sofreram 
um Itg�lro decrescnlJo de 3.<)60 0 caIu pa ra 3.9 1 %. Ver Estado da Guanabara. Mel7.mge/ll Ú 
. .., \ H'lJIhll.'/(1 l.e,!.!./ , loIII'tI 5 (mos dI.' govel'lUJ. op . cit .. p. 224. 

-" D� 1 °6 1  a I 063. a relaçào elllre os investimentos federais e a despesa realizada na Guanabara 
sofrell lIm decrescl llJo: de 3.170 0 ca iu para 2.33%. Ver Estado da Guanabara. Mellsagem à 
.·h �l·l11hh·ICI I.l'.':!.I ,JollI'(( · -' lIJlOS de ,�on"'J1o. Rio de Janeiro. 1 965. p .  224. 
-, DaJo� "ohre o 11I0nt�IIHC de cmpréslimos c�lcrnos c de rccursos dcslinados iI Guanabara pelo gm erna 
l�dcr;l I .  \ ('r \larl� S.h a da \101 13. () Rio de Janeiro contilltta sendo: de cu/nele-cnpitn/ (l estndo da 
( ifllllfllhtlru. op (Jl . Anc'\o � 
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"c .  . .  ) O esquema do presidente Goulart contra o governo 
Lacerda consiste no esvaziamento político de Carlos Lacerda 
com este no governo ( . . .  ). Im(leachment e intervenção para 
Jango poderão provocar efeítos negativos para frustrar as 
pretensões do governador com vistas à sucessão 
presidencial . "76 
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Nem bem esfriara a cnse dos empréstimos extemos. e um novo incendio 

ameaçava esquentar a guerra entre Lacerda e o governo federal .  Dessa vez. o 

estopim foi a proposta. oriunda dos M inistérios da Justiça e da Guen·a. de 

incorporação da Polícia M i l itar da Guanabara como força auxil iar do Exército. A 

argumentação em favor de uma "Polícia Mi l itar Federal"  se sustentava na 

necessidade de defender o enorme patrimônio do govemo federal que ainda se 

mantinha na Guanabara. Em outras palavras. o novo estado era. para todos os 

efeitos. práticos e políticos. a verdadeira capital do país e. como tal. assim devia ser 

tratado, 

Em resposta às reiteradas alegações do govemador carioca de que tal proposta 

" leria a autonomia de um estado da federação" . .Iurema não deixou dúvida sobre 

qual seria de fato o estatuto da Guanabara: 

"Carlos Lacerda não passou até agora de um bom prdeito 
a administrar a antiga capital .  Com dois anos de mandato. o 
govclllador continua a valer-sc graciosamente dos serviços da 
Uni<1o. e nenhuma providencia tomou para aparelhar o estado 
com as necessidades mínimas de llllln ull i dade da federação. :\ 
Guanabara não tem nem imprensa olicial .  coisa que até o .-\cre 
.Ia pOSSU I .  ,,--

Sllst.:ntando. ao mesmo tempo. a estrutura adrn i n i stTativa federal que ir ia  licar 

na G ll:lllabara e aquda que passara para o controle estadual. o go\ 'emo federal l inha 

um fone poder po l ít i co de pressão e de i ntederência na ex-capita l .  De maneira 

i ránica. mas que demonstrava os poderosos laços que uniam os dois governos rivais . 

.Iurema arneaçm'a "despejar" Lacerda de propriedades da União. corno o Palácio 

Guanabara. onde ()  gO\,(!lllador despacha\·a.  a Gá\'ea Pequena. sua residcncia o fic ia l .  

e a i l ha de Brocoiá. onde costumava passar os lins de semana. E ak,1a\ 'a : "Se 

-,. /I'/hl/I/II , /11  1/I//I/'t'II.\'CI. 1 6/07/ 1 °63 
-- "Reflu\:o da IIltervençào". fnhul10 do IlJIpn.'J1\o. 1 2  aS/ I Ú6� 
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houver baderna na Guanabara. o governo federal não hesitará em Ir ás últimas 

conseqüências" 7S 

o mês era agosto. de tradição sombria na política brasileira. Segundo noticiara 

o .fomal do Hrasil do dia 4, Lacerda decidira evitar os pronunciamentos políticos 

durante todo o Im:s. chegando mesmo a suspender as viagens de campanha pelo país. 

e preferindo "se concentrar na administração da Guanabara para omitir-se dos fatos 

politicos". O anúncio de que Jango estaria presente ao grande comício a ser 

realizado na Cinelândia no dia 24, em lembrança do nono aniversário da morte de 

Vargas. levou Lacerda a denunciar que se estava tramando uma "agostada", com 

intervenção na Guanabara e o seu afastamento do govern0 79 

Se Lacerda tinha objetivos políticos c laros ao anunciar com estardalhaço as 

seguidas ameaças de intervenção na Guanabara, o governo federal também obtinha 

dividendos dessa pressão que exercia sobre o governador carioca. Em primeiro 

lugar. deixava evidente que a Guanabara ainda não era um estado de fato, já que 

dependia da Uniào para tudo. Nesse caso, seria possível colocar em dúvida a 

capacidade administrativa de Lacerda, que não teria conseguido, apesar de toda a 

propaganda. tTansfonnar a ex-capital em um "verdadeiro" estado. O projeto político 

de Lacerda de fazer da Guanabara um estado-capital reforçava a tradicional 

ambigüidade que sempre marcara a identidade política carioca. Para o governo 

federal. também. a Guanabara era um estado-capital; mais capital. do que estado. 

O fantasma da intervençào tinha ainda um outro efeito que interessava ao 

governo Goulart : colocava Laccrda na defensiva. A propósito do "grande" comício 

em memória de Vargas. o govelllador chegou a falar em "renúncia". pois precisava 

se "precan:r contra as desordens" que "certamente" ocorreriam, e que "ceI1amente" 

scn i riam de pretexto para a intervenção.so Além do mais. essa constante tensão com 

o govclllo federal desviava a já escassa atenção do governador para com a política 

local. Seu profundo envolvimento na campanha eleitoral para 1 965. colocando-o no 

centro dos debates nacionais. reduzia as possibilidades de articular uma base sólida 

no campo pol í tico carioca. 

-, li"l/II/(I "U 1IIIIII"<''''·u. 0% 8/ 1 %3 . 

-,) "CL denuncia : Conllcio e plano de Inlervençào". Jornal do Brasil. 22/08/ 1963. 

XI' l 'rthl/)/u .I" IIIII')'<')/'·u. 1 .. /08/ 1 0ó3 . 
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Finalmente. Lacerda era o contraponto político de Jango. Como bem observou 

Fernando Pedreira. editOlial ista da Tribllna da Imprensa. "todo o jogo político de 

João Goulart firma-se no precioso contTapeso que. para ele. representa a figura do 

governador da Guanabara. como chefe da oposição. "� I  

Essa posição ficou bem clara por ocasião da !:,'Tave crise política que marcou o 

mes de setembro de 1 963. No dia 1 2. estourou. em Brasíl ia. a rebel ião dos sargentos. 

inconfonnados com a decisão do STF de considera-los ineleuíveis 82 A ureve dos � � 

bancarios. agravada por ameaças de luc/i-olll e de greve geral. acentuou a tensão 

pol ítica. Jornais noticiavam que havia pressão mi l i tar em favor da decretação do 

estado de sítio '"" 

Voltado para o que ele chamava de "chá de obras". Lacerda manteve- e em 

silencio até o fim de setembro. q uando concedeu a famosa - e explosiva -

entTevista ao I.os AI/geles T imes. aconselhando a suspensão da ajuda económica 

norte-americana ao governo Goulart. e prevendo a sua imediata queda até o fim do 

ano. no máximo x4 Acusado de "anti patriótico" e de "sllbserviente ao imperialismo 

norte-americano" . Lacerda ter ia caído na "annadilha govemamental". 

proporcionando a Jango a saída que tanto a lmejava . x ; Para o jomalista Fernando 

Pedreira. em artigo há pouco citado. "o presidente percebeu a entrevista de Lacerda 

corno lIm raio de sol entTe as nllvens escllras: corno a saida e pretexto para abrir a 

contr:1-ot(:nsi\'a capaz de lhe per111 it ir respirar outra \"(�z". 

Dessa vez. a ameaça de inter\'ençiio na C illanabara n:io acompanhada de lima 

pro\'<Í\'e l  decretaç,lo de estado de sítio em todo ° pais. Se a gra\'idade da sil llaçào 

pode ser medida pela inforlllação de qlle Lacnda IUI\'ia tornado "rllmo ignorado". a 

fraqlleza pol ítica de Jango de\'e ser avaliada pela incapacidade de impor ambas as 

med idas. ;--;0 dia .j de olltllbro. a J '/'Ihllllll "li /III/"'(,I/,\'o anllnciava qlle a crise tinha 

amainado: " ,-\ crise amainoll . . . A prontidão militar Cai redllzida . .  -\nna-se l/ln acordo 

enrre banqueiros e bancários. O go\'em:1dor Carlos L acerda rellnill ontem o 

secretariado durante rrês horas. " Três dias depois. o mesmo jomal estarnpa\·a. ao 

" F<'1ll31ldo PedreIra. "Diana de Brnsi l ia". (,.,hlll/" d" /1111'1" ''''''. 02 ' 1 0/1 063 

:-:: "EsI1lJgad:1 revolta dos sargentos", .forno! c io lJ,."sll. 1 3/0Q / l  063 

-.: I .. \ I d lta res ex Igem estado-de-sltlo" . .Jornol do fJrClsll. I S/ool l 063 . 

S.I " LZlcerda fa b :lo 1.(1\- A ngc/," tlll1"\''', ./orl1o/ do Hrc" t!. O I  1 0, 1 °63 

" "Chefes llllllt�res veem C L  como agItador" . ./01'11<1/ "" 8n1"'/. O�/I 0,, 063. "Lacerda <' um ualdor". 
( '111111<1 fi,,/'(!. 01 / 1  01 1 063 
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lado do anúncio da desistencia do governo federal em decretar o sítio, a visita do 

governador "às inúmeras obras espalhadas pela cidade" .&6 

Março de 1 964 se iniciou sob o signo da tensão entre os governos federal e da 

Guanabara. No dia 9, sob a alegação de que o Banco do Brasil se recusara a 

descontar um cheque para pagamento da Polícia Mi litar da Guanabara, Lacerda 

entrou com um pedido de falência do banco. No dia 1 3, a Central do Brasil, no 

coração da Guanabara. foi o palco do grande comício das "reformas de base", onde 

esteve presente o próprio presidente da República. O mês se encerrou no dia 3 I ,  com 

as tTopas do Exército, vindas de Juiz de Fora sob o comando do general Mourão 

Filho. marchando sobre a Guanabara para derrubar o governo eleito de João Goulart. 

A vitória do golpe de março de 1 964 novamente abria perspectivas de boas 

relações entre o governo federal e o da Guanabara. A ascensão do general Castelo 

Branco. na qual Lacerda teve um papel decisivo, parecia garantia segura da 

manutenção das regras eleitorais. Castelo era um mi li tar com notória fi l iação ao 

ideário udenista. e nuh-ia pelo governador carioca grande admiração. Dessa vez. tudo 

levava a crer que o governo da Guanabara iria ter o governo federal a seu lado. o 

que. convenhamos. era um dado relevante para o futuro eleitoral de Lacerda. Com os 

cofres da Unül0 mais abertos. e com o aumento do fluxo de empréstimos extemos 

decorrelltt: do fim da instabi l idade política. o governador teria recursos suficientes 

para concl u i r  todas as obras espalhadas pela Guanabara, sem dúvida o principal 

supol1e de sua candidatura ao Planalto. 

Mais  uma vez. no entanto. as expectativas se frustraram .  O pomo da discórdia. 

t:\· idente. foi a sucessão presidencial. As suspeitas do governador de uma possíwl 

prorTOgação do mandato do general-presidente, crescentes após a cassação de 

Juscel ino h:.ubitscht:k. em junho de 1 964. acabaram se confirmando no mes seguinte. 

apesar da i n tensa campanha qUI! Lacerda desenvolveu em prol das eleiçõl!s 

presidencia is  pre\' istas para 1 965. No dia 22 de julho. a emenda constitucional 

dett:l111 in<lndo <l prorTogaçào do mandato de Castelo foi aprovada no Congresso pelo 

placar de 205 a 96. com apenas um voto a mais dos dois terços exigidos. Agora. era 

colocar todas as fichas na campanha CL-66. No entanto. para que isso viesse a 

ocorrer de faro. era preciso h'ansfollllar a Guanabara em "trincheira da democraci a " ,  

SI· "Govemador Ignora Sitio para voltar a visitar as obras", hibllna ela Imprensa. 07/1 0/ 1 963. 



3 . . . A Guanabara é a trincheira da democracia." 

"Os tanques desceram da Vila para garantir as eleições. e 
não para evitá-Ias ou prorrogá-Ias ( . . .  ): a única forma possivel 
de revitalização partidária é. nesta hora. o processo eleitoral. E 
só eleições. as dos governadores nos 1 1  estados ameaçados de 
intervenção federal no próximo ano. a do presidente da 
República a 1 5  de novembro de 1 966. podem provocar essa 
definição ( . . .  ). Que venha a Convenção Nacional da U DN .  
lance o seu candidato. inicie a campanha eleitoral. incite e 
estimule a ação dos demais partidos. até aqui desnorteados. "87 
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Publ icado em meados de outubro de 1 964. o editorial da TrihulIG da IlIIprell.w 

não deixava dúvida de que a tática de Lacerda para garantir a real ização das eleições 

presidenciais em 1 966 era dar panida à campanha elei toral e lançar a sua 

candidatura o mais cedo possível .  Para tanto. era preciso provocar um fato gerador 

de expectativas: uma nova convenção da UDN para ratificar a escolha feita em 

Curi t iba. em abril de 1 963. antes portanto do movimento de 1 964. Com essa nova 

convenção. Lacerda pretendia comprometer o seu partido - jã dividido - com o 

futuro do p leito de 1 966. Sobre a sua partic ipação nesse episódio. o ex-governador. 

anos depo is. relembrava: 

"Aí realizou-se a nova con\"l:nç,lo da U DN requerida por 
mim. que homologou a minha candidalllra. Quer dizer. uma jil 
havia me escolhido. i"las como houve a Revolução. e eomo o 
l3 i lac Pinto veio propor que eu retirasse a minha candidatura. e 
como eu senti a manobra da prorTOgaçno do mandato do 
general Castelo Branco. fiz questão de que a U DN se reunisse 
de novo para dizer se q ueria que eu fosse candidato ou mio. em 
Olmas pa la\Tas. se queria eleições ou llilO. " x x  

.-\ posfllra de Lacerda era muito c lara : ou sua candidatura era lanç,lda ou o 

futuro da demoeracia no Brasi l estav a im::mediawlmente comprometido. COlllO 

atirrml\ a ú hihl1l1i1 da IlIIprell.WI de 29 de oUfllbro. o lançamento de seu nOllle Ú 

presid':ncia em 1 966 era 

,- /i'/hlll/" d" /111/'/"<'11.,,,. 1 7- 1 8/ 1  O/ I 06� 
" larlos Lacerda. / )"/'"1111<,/7/". R IO de janeiro. 'o\"a Frelllelra. 1 °78. P 327 



"( . . . ) O único fato capaz de garantir a realização das 
eleições; os negocistas perderam Kubitschek e os esquerdistas 
perderam Arrais ( . . .  ). E assim formou-se um forte grupo 
político. l iderado na U DN pelo governador Magalhães Pinto, e 
no PSD pelo sr. Amaral Peixoto, contra a convocação da 
convenção da U D  e o lançamento da minha candidatura ( . . .  ) .  
A convenção da UDN vai decidir o futuro do país."89 
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Dessa forma. Lacerda buscava aparecer como o principal avalista da 

implantação do projeto democrático no país. Se antes ele era o "mártir" perseguido 

pelos "comunistas" de Jango, agora pretendia ser o "herói" salvador da democracia. 

Como ironizava Roberto Campos, ministro do Planejamento e principal alvo das 

críticas do governador. "Lacerda fabrica catástrofes para ser herói" .90 

Ser herói significava ter inimigos e trincheira. "Inimigos", para Lacerda. eram 

Amaral Peixoto e Magalhães Pinto, que se opunham à convenção udenista, à sua 

candidatura e. principalmente, às eleições em 1 966. Mas o maior "inimigo" era 

aquele que ocupava o Alvorada. Em entrevista publicada na Tribllna do dia 30 de 

outubro. o presidente Castelo Branco declarava alto e bom som que a antecipação da 

campanha presidencial poderia "tumultuar o quadro político". 

:\ "tr inchei ra"  para enfrentar tão poderosos adversários era a Guanabara. Daí 

porque. 110 al1igo publ icado na Manche/e, no dia da convenção, 7 de novembro de 

1 964. onde expl icava as razões da sua candidatura, Lacerda, mais uma vez. mostToll 

a Guanabara "ameaçada". já que goverriador e estado representavam o mesmo 

" jdea l" :  

"As nossas idéias e métodos já foram experimentados no 
govelllo da Guanabara ( . . .  ) .  O esforço do adversário concentra
se em destruir exatamente o que o povo acredita que eu esteja 
tàzendo na Guanabara. "')1 

.-\ conn:nçào realizada em São Paulo. que confirmou a candidatura Lacerda por 

UIll alTasador placar de 309 a 9. teria marcado o início do que o govelllador 

S') I'nhlll'" d" /111""<'11.1'''. lCJ/ I 0/ I 064 . 

')0 rnhww d" ImIJI't.'lIsa. 21-13/5/65. 

' J I C3r10S L3cerd3. "Por que sou candidato", citado por lzabel F. Picaluga. I'artidos L' classes 

'"mw . " ( ./ ).\' "" ( ;"(/,,ohom. Petrópolis. Vozes, 1 980. p. 1 06-07. 
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classificou de "cerco à Guanabara" ,  O pnmelro aniversálio da "revolução" foi a 

ocasião escolhida por Lacerda para detonar o processo sistemático de ataques ao 

govell1o Castelo Branco, A ruidosa manchete - "As traições do govell1o" - e o 

duro editorial de primeira página da Ti'ibu/1G de 1 0  de abril de 1 965. apontando 

como "traições" a "anti democrática" prorrogação do mandato do presidente e a 

"recessiva" política econômica. indicavam a acelerada deterioração das relações 

entre Lacerda e o govell1o federal. 

Essa postura mais aguerrida do govell1ador cal;oca pode ser explicada pela 

contluencia de dois fatores, Por um lado. Lacerda estava preocupado com o 

resultado da convenção da UON. a ser realizada no final de abril. em Niterói. com 

vistas à escolha do novo presidente do pal1ido, Convenção marcada por um 

profundo racha. colocando em campos opostos a ala dos "l iberais históricos" e a dos 

"lacerdistas", Os primeiros haviam formado o Bloco Parlamentar Revolucionário. 

que dava sustentação política e parlamentar ao govell1o da revolução. e que não via 

com bons olhos a agressiva campanha CL-66, A vitória do paraibano Ell1ani Sátiro 

sobrc Aliomar Baleeiro, tradicional liderança dos "l iberais h i stóricos". represcntou. 

sem dúvida. a terceira manifestação de apoio da U ON ao nomc de Lacerda. visto 

como o único político de dimensão nacional capaz de levar o pm1ido à vitória em 

1 966, 

ü outro ponto de tensão entre os governos estadual e federal era o a legado 

boicote econômico à Guanabara levado a cabo pelo :-' l i n istério do Planejamento, 

ivlaléria da rnnu/1{/. de 5/4/ 1 965. in t i tulada " Lacerda. sua viagem e os dólares do 

BI O". dava conta que o representante de Robel1o Campos no B I O  teria in fluenciado 

o d i retor americano "no sentido de que 'pol i t izasse' o empréstimo. exigindo. para sua 

concess,10 o abandono pelo go\'emador de algumas posições que tem defendido 

ult imamente" ,  Uma semana depois. era comun icado q ue o govemo carioca n,10 hm'ia 

conseguido o emprést imo do B I O  para o término das numerosas obras abcI1as cm 

todo a cidade, 

Qualquer IntelTupçào no fluxo de recursos para o estado. especialmente do 

B I O. de onde \' inha a massa mais generosa de empréstimos para o sistema de i1gua e 

esgoto. representava cel1amente um golpe Ilas aspirações presidenciais do 

go\'elllador carioca. No entanto. mais do que um poss í\'el boicote pol i tico. o que 

abala\'a as finanças da Guanabara era a pol í t ica econômica resn'i t i,'a adotada pela 
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equipe econõmica. O aperto fiscal e monetário então implementado atingiu em cheio 

as expectativas dos governos estaduais em geral, e não apenas o da Guanabara. de 

conseguir crédito fáci l  do governo federal. 

A economia carioca foi especialmente atingida pelas medidas contencionistas 

da dupla Bulhões-Campos. que visavam a combater o déficit público, reduzir O 

crédito ao setor privado e conter o aumento de salários. O setor industrial de bens de 

consumo rápido foi um dos mais atingidos por essas medidas, já que era dependente 

de crédito barato. de subsídios governamentais e do consumo da população de baixa 

renda. cujo salário foi bastante comprimido pela política salarial de arrocho então 

imposta - o índice de salário mínimo real médio sofreu uma redução de sete pontos 

percentuais de fevereiro de 1 964 a março de 1 965. Segundo André Lara Rezende, os 

ramos industriais mais afetados pela falência foram vestuário, alimentos e 

construção civil .  justamente aqueles que formavam a base industrial carioca.92 Além 

do mais. as perspectivas de desenvolvimento de uma indústria pesada na Guanabara 

foram abOliadas pelo adiamento da construção da Cosigua. 

Essa política beneficiava. no entanto, o parque industrial paulista, que recebeu 

incentivos para ampliar sua produção de bens de consumo durável através do 

processo de substituição de importações, aliviando, dessa maneira, a crise da balança 

comercial e do balanço de pagamentos que impedia o país de cumprir os 

compromissos finnados com o FMI.  O resultado foi a crescente dianteira de São 

Paulo no mllkillg da industrialização nacional, aumentando a distância em relação ao 

segundo colocado. o estado da Guanabara. 

Os ataques a Campos forneciam ainda um outro importante componente para a 

campanha elei toral de Lacerda it presidência da República. À tradicional imagem do 

politico udenista. marcada pela luta contra a conupção. associava-se agora a de um 

combatente contra a "desnacionalização" e a "recolonização" contidas na política 

"entreguista" de "Hoh neld�" .  Desse modo, o governador da Guanabara. douhlé de 

administrador competente e político atuante. buscaria "canalizar num só conduto as 

duas grandes cOlTentes de pensamento político popular brasileiro" :  o moralismo e o 

." .-\ndre Lara de Rezende. "Es[abilizaçào e reforma: 1 964- 1 967", em Marcelo de Paiva Abreu 
(org. ) . .  --l ordem do /wo.':!,1"CSSIJ cem anos c/e políllca econômica republicano. /889-1981), RIO de 
Janeiro. Campus. I Q8Q. p. 2 1 7. 
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nacional ismo93. Um Lacerda "nacionalista". denunciando a entrega das nquezas 

nacionais aos grupos estrangeiros. emergiu das pagmas do livro que lançou em 

julho, Brasil, enrre a verdade e a mel1lira 94 

As críticas de Lacerda à dupla que pilotava os ministérios do Planejamento e 

da Fazenda acirraram-se em maio de 1 965. a partir do rompimento definitivo com 

Castelo. No dia 1 7. além de entrevistas na televisão. na Guanabara e em São Paulo. 

o govelllador enviou uma carta ao presidente. alertando-o de que poderia haver 

"oun'a revolução". caso seguisse apoiando a "política de arrocho e de recessão" até 

então adotada. Publicada posteriOlmente no livro h'n/re a I'erdade e a memira. a 

carta de 1 7  de maio se centrou na crítica a dois pontos: a submissão da política à 

tecnocracia e o impacto negativo do Plano de Ação Econômica do Govelllo ( PAEG) 

sobre a economia brasileira em geral, e em especial sobre a carioca: 

"Nestes últimos quatro meses. a arrecadação do I mposto 
de Vendas e Consignações na Guanabara sofreu urna queda de 
8 a 9 bilhões de cruzeiros. que n'aduz uma queda de 1 60 a 1 80 
bilhões no volume de vendas. Tal diminuição é 
irrecuperável. "')� 

Dias depois. autorizado por Castelo Branco. Campos respondeu às crít icas dc 

Lacerda pela TV. Lembrando seu passado de "demol idor de presidentes". o m i n istro 

o acusou de querer bancar o "herói" com a intençno de aparecer como um "candidato 

I11essiânico".  No seu habitual estilo i rônico. negou qualquer perseguiçüo ao gon:rno 

da Guanabara que. não satisfeito em ser sustentado pe la U nião. a inda explorava u 

PO\ o carioca com pesados impostos ."" De \'ol ta  à TV no dia 27 de maio. Lacerda 

rCafil111a\"a que o alTocho de Castelo ao go\"clllo da Guanabara t in ha o i n t u i to de 

del11ulir a sua candidatura: " Recebi pouco mais de um b i lhão l iberados por Jango . 

. -\ té agora. o govelllo de Castelo nào deu à Guanabara nem Ul11 tostão qua lq uer" ' -" 

. -\ rea finllação da ident i ficação entre o gO\'ernador e o estado que gO\eIll3\ 3. 

ambos "vítimas" da mesma perseguição q ue pretend ia  desn'ui r  o modelo po l í t ico c 

' > 1  Hedd R. Valle. "Por que Lacerda 'nào pode' ser preSidente". /'uhul/tI da /111/)/'<'11.,.". �/4/ t 065 

·t·1 Carlos Lacerda. Hrasl l  t'l1frc (/  \'('/"(Iade l' t i  111('l7l1r(/. RIO de Janeiro. Record. 1 Q6:' 

,,( Id�m. Ib . . p. 2� e ..J� (grifo no onginal ). 
'1(, ./ornol cio Hrost!. 23/5/ 1 °65 

,,- / "l'Iblll'" da 11111""1..'/1.\"(/. 2 715/ 1 °65 
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administrativo que poderia salvar o país, foi uma das facetas da estratégia adotada 

por Lacerda a partir de meados de 1 965. Por aí, seria possível justificar o aperto 

fiscal promovido pelo governo estadual, não só com o aumento dos impostos já 

existentes. como também com a criação da "taxa de obras" a vigorar apenas no ano 

do Centenário. Ao "cerco federal" igualmente poderia se atribuir o atraso das obras e 

do pagamento das empreiteiras e a dificuldade de manter em dia os salários do 

funcionalismo estadual. 

No entanto, o principal desafio no caminho de Lacerda para Brasília era fazer o 

seu sucessor na Guanabara. Ou seja, para conquistar a "novacap", Lacerda teria que 

provar que conquistara antes a "belacap". 

Em abril de 1 965. Lacerda começou a enfrentar também as complexas 

negociações da sua própl;a sucessão. Ele tinha plena clareza da profunda relação 

que as duas eleições mantinham entre si, pois somente a vitória na Guanabara 

poderia sustentar sua candidatura a presidente. Ou seja, apenas com a aprovação 

explícita do eleitorado carioca. poderia vencer as resistências que, dentro do partido 

e fora dele. se apresentavam ao seu nome para a sucessão de Castelo. 

Em viltude das antigas. e sempre renovadas, dificuldades de relacionamento de 

Lacerda com a UDN carioca. é fác i l  prever que a missão de indicar o candidato do 

pat1ido à sucessão estadual seria bastante espinhosa. Espinhos locais e nacionais 

qUI:. temia Lacerda. poderiam ferir de morte suas pretensões de chegar ao Planalto 

1.:111 1 966. 

Raphael de Almeida Magalhães, ex-secretário de Governo, então vlce

govemador do estado. e preferido de Lacerda não conseguiu apoio nem mesmo 

denrro do grupo mais l igado ao governador. A secretária de Serviços Sociais. Sandra 

Cavalcanti. tiel lacerdista e católica mil itante. insuflou o arcebispo da Guanabara. 

dom Jaime Clmara. a vetar o nome de Raphael. porque este vivia maritalmente com 

uma 1IIulher desquitada.''' 

'IX Sobre os meandros da indicação do candidato da UDN, e em especial sobre o episódio Raphael de 
.-\llllelda Magalhães. ver Raul Brunini, /)el'0imento-/ 99.J, Rio de Janeiro, História OraI!C PDOC
FGV. I OQ4. fita 3-B: �lauro Magalhães. C"r/os Lacerda: o sonhador pragmalico. Rio de Janeiro. 
m'l I ização Brasileira. I QQ3. p. 134-3.": Carlos Lacerda. DepOImento, op. cit .. p. 344. 
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Com o afastamento de Raphael da corrida eleitoraL Lacerda se voltou para uma 

opção que sempre o agradara - um técnico - capaz de despolitizar a campanha e 

conseguir o voto daqueles que queriam a continuidade do programa de obras do 

governo. No início de maio. lançou o nome do secretário de Obras. ex-presidente da 

Sursan. o engenheiro Enaldo Cravo Peixoto.99 

Apesar do esforço do secretário Sem Pasta, Raul Brunini. para alticular apoios 

a Enaldo dentro da UDN. o nome do secretário teria esbarrado na falta de raízes na 

máquina partidália. Fragi lizado politicamente. Lacerda acabou tendo que engolir a 

candidatura de Flexa Ribeiro, o discreto secretáIio de Educação. que lhe foi imposta 

pelo partido. Lembrando o episódio, Raul Brunini conta que o governador resolveu 

aceitar qualquer nome que a UDN lhe indicasse. "JIl 

A insatisfação de Lacerda com o candidato udenista á sua sucessão era 

evidente. Quanto a isso. as matérias da Tribuna não deixavam dúvidas - "Lacerda 

se arrepende de ter trocado a candidatura Enaldo por Flexa" ou "Lacerda não confia 

I:!m Flexa: Raimundo de Brito e Cravo Peixoto oferecl:!m mais sl:!gurança qUI:! 

Flexa" .I" 1  As resu'ições ao sogro de seu filho advinham não só desse laço famil iar. 

que na avaliação de Lacerda podia levantar suspeitas de nl:!potismo. O probkma 

principal residia na falta de apelo popular ao noml:! de Flexa. que demonsu'ava pouca 

hab i l idadl:! nos palanques. 

Já qUl: o seu candidato nào parecia capaz de vencer pelos próprios méritos. 

Lacerda teria que ananjar um adversário à altura. ou seja. alguém que igualmente 

enfi'entasse di ficuldades na conquista de votos junto ao dl:!itorado carioca. Desse 

modo. o governador passou a invl:!stir na escolha do candidato da oposição. pois lhe 

parecia claro qUI:! Flexa só teria chances de vencer se tivesse um opositor tào "fraco" 

quanto I:! lI:!. 

Cenas candidaturas aos govemos estaduais alallllaram o govemo mil itar. uma 

\'ez que apresentavam expressas ligaçõl:!s com o passado recente do pais. Os casos 

mais preocupantes eram os da Guanabara e de :VI inas Gerais. Para a sucessão de 

Lacerda. o PTB lançara o ex-ministro de Viação e Obras Públicas do gO\'1:!1ll0 

,)" " C L  anuncia que apoia Enaldo à sua sucessão n3 Guanabara". Fnhlll111 d" Impn'l1xH. O�/O:, / 1  °6:' 
I UI/ Raul Bnlllll1l. op. cir . .  fita 3-8. 
1 1 1 1  li"lhflua da Imprel1sa. 23/7 e 2617/ 1 °65 . 
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Goulal1. o engenheiro Hélio de Almeida, militante da esquerda nacionalista e critico 

ferrenho do programa de obras do governo do estado. E m  Minas, saiu o nome de 

Sebastião Paes de Almeida. muito ligado a Juscelino Kubitschek, de quem fora 

ministro da Fazenda. Segundo Vianna Filho, o "remédio" encontrado foi a 

elaboração da lei das inelegibilidades, que alcançou o candidato petebista carioca ao 

tomar inelegíveis. até 3 1  de dezembro de 1 965, os que houvessem sido ministros 

entre 23 de janeiro de 1963 e 3 1  de março de 1 964. Já Paes de Almeida foi 

enquadrado no dispositivo do "abuso do poder econômico". 

Depois da declaração de inelegibilidade de Helio de Almeida, o PTB da 

Guanabara se dividiu entre indicar o general Lott ou apoíar a candidatura de Negrão 

de Lima, lançada pela coligação PSD-PSP. A apertada vitória de Lott na convenção 

do PTB de 3 de agosto - 64 a 60 - foi vista "com simpatia" por Lacerda. 102 

Ao contrario da "simpatia" do governador, a candidatura Lott na Guanabara 

provocou um fOI1e repúdio do meio militar. Preocupado que o veto militar acabasse 

transt"onnando Lott em vitima, Lacerda não hesitou em defender o "general do l I  de 

novembro": "Sera mau governador. mas não é ladrão" IOJ Na avaliação de Lacerda. o 

general era um candidato eleitoralmente do mesmo padrão de Flexa - suas golfes 
na campanha de 1960 entraram para o anedotário da política brasileira. Dias depois. 

Lacerda voltou a defender Lott, numa atitude que, ao contrário do que imaginava 

Vianna Fi lho. nem era "inexplicavel", nem "generosa" :  

"Não desejo que nenhum candidato a minha sucessão 
seja afastado pela força ou pela astúcia C . .  ). Quero mostrar ao 
PO\'o que um homem que aos 60 anos já não servia, serve 
muito menos aos 68. Quero-o na televisão, dizendo bobagens. 
mas quero-o como ele é. honrado, autêntica expressão de força 
polít ica no país. " l O  • 

.-\ insistencia em marcar que Lott sena "honrado", de que não sena um 

"ladrão". tinha um alvo ceI1o. a candidatura Negrão de Lima. O faro politico de 

Lacerda indica\'a que vencer o "desastrado" general. claramente identificado com a 

"desordem" do peIÍodo Jango. seria muito mais fácil que derrotar um político 

lO: "Lacerda vé com simpatia a candidatura Lott", Trihuna da Imprensa. 4/8/ 1 965 , 
1 '" l '/'Ihllll<l d<l IIll/'/'('l/.I'<1, 6/8/ 1 <)65 , 
'o. f'/'Ihllll<l d" 11111'1"<'11.\'<7. 7-8/8/ 1 <)6-', 
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"matreiro" como Negrão de Lima. Além do mais. I egrão. apesar de mineiro. nào era 

um neófito na política carioca, já que fora prefeito do Distrito Federal de 1 956 a 

1 958. podendo pois, mercê dessa experiência anterior, angaliar apoios locais, 

vinculados especialmente ao PSD. o entanto. o que mais preocupava Lacerda era a 

possibi lidade de Negrão se apresentar, à esquerda. como o candidato anti-revolução, 

e à direita, como um elemento da ordem. 

A ameaça de inelegibilidade de Lott. cujo domicílio eleitoral era em 

Teresópol is, foi denunciada por Lacerda como uma "intervenção" do governo 

federal na eleição da Guanabara. lOS Em 2 de setembro. os nomes do general Lott e de 

Alziro Zarur. criador da Legião da Boa Vontade (LBV), foram declarados 

inelegíveis pelo Tribunal Superior Eleitoral. Zarur. que encarnava a esperança de 

repetir a (lc1iá/'/1/Gnce eleitoral de Tenório Cavalcanti em 1 960, dividindo o 

eleitorado popular. era concessionário de canal radiofônico e. como tal. não poderia 

se candidatar de acordo com a Emenda Constitucional 1 4  e sua lei complementar. 

A candidatura Negrão. apesar das resistências de setores da esquerda. foi 

referendada na terceira convenção do PTB. a apenas 13 dias da eleição. Diante da 

ameaça de delTota. Lacerda dirigiu sua potente oratória numa dupla direção. Por um 

lado. tentou levantar o meio mi l itar contra as candidaturas de Neg.rão. na Guanabara. 

e de Israel Pinheiro. em Minas. denunciando-as como "colTuptas". e comprometidas 

com o "antigo regime".  

I o entanto. a garantia dada por Castelo it candidatura da col igação PTB-PSD 

fez com que ele passasse a acusar Negriio de ser o "candidato da revoluç;lo". O 

intuito era claro: tirar do adversário de Flexa a bandeira da oposição ao impopular 

governo federal. E mais: Negrão seria o candidato de Castelo. e dele teria recebido 

todo o apoio com o único objetivo de impedir Lacerda-66: " Existe uma frente única 

contra as eleições do próximo ano. Estou cOI1\·encido de que se o sr. Negrào de Lima 

for eleito. entrará em entendimentos com o presidente para evitar a minha 

candidatura."  1 11(, 

1 11; /i·,hllllll tllI /lIIl'ri'll.,"". I 0/8/ 1 qó� . 
10(, rnhlllw d" Iml'rt'lhO. ].3/0Q/ 1 065 . 
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o título do editorial da  Tribuna da Imprensa de 2 9  de setembro - "O 

deseperado e decepcionante dever de votar em Flexa Ribeiro" - deu bem o tom das 

sombrias perspectivas de vitória do candidato de Lacerda. O resultado das umas só 

veio confirmá-Ias. Ao contrário da estreita margem conseguida por Lacerda sobre 

Sergio Magalhães em 1 960, cinco anos depois o candidato da coligação PSD-PTB 

ganhou por uma diferença de 1 2  pontos percentuais: 49,5% contra 37,6%. 107 

Analisando a ampla vitória de Negrão sobre Flexa em 3 de outubro, Helio 

Fernandes, da Tribuna da Imprensa, observava que, na verdade, o que esteve em 

jogo todo o tempo fora a campanha de Lacerda para a presidência. Para o jornalista, 

a derrota udenista teria ocorrido porque o governador carioca não conseguira 

convencer o eleitorado de que era verdadeira a sua desvinculação com o governo 

federal. Apesar de todo o esforço em se mostrar um "poütico de oposição", Lacerda 

ficara marcado pela imagem de "revolucionário de primeira hora". 

Alegando doença - a manchete da Tribuna da Imprensa de I o de outubro 

infornlava que Lacerda adoecera depois de um longo discurso no Guandu -, o 

governador ficou mudo por uma semana. Só no dia 8, quando já não havia mais 

dúvida sobre a sua derrota. Lacerda falou para a Tribuna com toda a vimlência de 

que era capaz. e que, afinal. tomara-se a sua marca registrada. Atribuindo a vitória 

de Negrão a uma "aliança entre o PSD, o PTB e o governo", acusando Castelo de ter 

se "aliado à contra-revolução", Lacerda acabou por pedir "mna convenção para 

entregar sua candidatura à presidência". A longa matéria de página inteira batia 

numa tecla só: a delTota de seu governo na Guanabara se devera à "bmtal 

intervenção" do governo federal. interessado sobretudo em inviabilizar sua 

candidatura presidencial. Essa "intervenção" apresentara várias faces. A primeira se 

caracterizara pelo 

"( . . .  ) trabalho oficial orientado pelo presidente da 
República para promover a união das oposições na Guanabara. 
promovendo o cancelamento de candidaturas que pudessem 
dificultar aquela união. assim como trabalhando para entregar 
a Lutero [Vargas] o PTB, e levá-lo a apontar o nome de 
Negrão de Lima." lo� 

107 Para uma amilise dos resultados eleitorais de 1 965, ver Marly Silva da Motta, () Rio de .I<I"em> 

eOllll1llW SClldo: de (,'uJadt'-(;l1pilOl a eSTado da Guanabara, op. cit., capo 6. 

I"" "Lacerda diz que Castelo esta com a contra-revolução", Trihllna da Imprensa. 8/ 1 0/1 Q65 . 
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Ao lado dessas manobras "intervencionistas" na política canoca. Lacerda 

identificava. na política econômica em geral e em certas medidas pontuais, os fatores 

decisivos para a derrota de Flexa e a conseqüente desestabilização de sua 

candidatura em 1 966: 

"O aumento das passagens de trem, o aumento dos 
alul,'1léis, a retirada da carne dos açougues, tudo isto foi feito 
com o objetivo de prejudicar a candidatura do governo Lacerda 
na Guanabara ( . . .  ). O que moveu os eleitores foi a contra
revolução ( . . .  ). Eles não comem viadutos. E 59% dos eleitores 
votaram não pelo que tiveram, mas pelo que lhes faltou." l o9 

Derrotado nas umas, Lacerda perdeu o único trunfo capaz de romper o seu 

crescente isolamento político: o voto do povo carioca. Incompatibilizado com a 

UDN e com o governo Castelo, Lacerda anunciou que pretendia deixar o governo 

antes do fim do mandato em 5 de dezembro. E. bem no seu estilo. saiu atirando. A 
sua destmição política. avisava. se seguilia a destruição da Guanabara, pois egrão 

estalia indefeso diante do crescente poder de intervenção do governo federal sobre o 

estado. 

Atendendo às pressões dos setores militares mais duros. na manhã do dia 17 de 

outubro. Castelo anunciou a edição do Ato Institucional na 1. Composto de ::;::; 

al1igos. o A I-1 redefiniu de f o 1111 a autoritária os tennos do AI- I .  estabelecendo. entre 

outras. a eleição indireta para a presidência da República e a dissolução de todos os 

pal1idos politicos então existentes. Previa ainda que. ouvido o Conselho de 

Segurança Nacional. o presidente poderia ordenar a intervenção federal nos estados 

e decretar o recesso do Congresso. I 111 

No dia 5 de novembro. Lacerda renuncIou ao mandato. prometendo que. a 

panir de então. se transfonnaria em "um homem de negócios". deixando a politica 

para tTás. Promessas quebradas à pane. a verdade é que a rejeição elei toral do povo 

carioca ao projeto implantado pelo primeiro governador da Guanabara recolocou em 

pauta a antiga discussão sobre o futuro da cidade do Rio de Janeiro. A viabilidade da 

111') Idem. ib. 
I IU Um relato detalhado das negociações que desembocaram na edição do .-\1·2 esta em Luiz Vianna 
Filho. () gO"emo Caslelo Hral1co. Rio de Janeiro. Jose Oh·11lpIO. I Q65. capitulo :XV 
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autonomia da cidade-estado novamente estava na mesa de debate. Não por acaso, em 

dezembro de 1 966, um ano depois da derrota de Lacerda em fazer seu sucessor, 

chegava à ALEG o Projeto de lei nO 2.529, de autoria do deputado Paulo Duque, 

dispondo sobre "a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro". Na longa 

justificativa então apresentada, estava de volta a conhecida argumentação: 

"São numerosas, íntimas e freqüentes as relações que 
ligam o estado-cidade com o estado vizinho e a união dos dois 
só faria consagrar uma realidade que, se concretizada, faria do 
novo estado o terceiro em população e o primeiro em 
importância política ( . . .  ). No Brasil, verdadeiro contínente com 
seus 8.5 1 1 .000 km2, afigurou-se uma verdadeira aberração: a 
existência de um estado que corresponde, em área, a 0,2% do 
tenitório nacional ( . . .  ). A realidade é uma só: a Guanabara é 
uma grande cidade, ilhada, sitiada; acha-se incrustada numa 
outra unidade da federação. A existência da Guanabara como 
estado justificaria, também, a seguinte duplicidade: estado do 
Rio Grande do Sul e estado de Porto Alegre; estado do Paraná 
e estado de Curitiba; estado de Pernambuco e estado de 

Recife, e assim sucessivamente ! " 1 1 I  

Em junho de 1 974, patrocinado pelo deputado Celio BOIja, ex-udenista e agora 

líder da ARENA, o Con!,'Tesso aprovou, sob pressão do governo Geisel, o projeto de 

fusão do estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro. O novo estado do 

Rio de Janeiro teve como primeiro governador um nome indicado pelo presidente da 

República. o do almirante Faria Lima, sem.nenhuma relação anterior com a política 

carioca e nem fluminense. Quinze anos depois da criação da Guanabara, a 

intervenção federal finalmente se concretizava. 

1 1 1 Paulo Duque, FIIl'ào dos cSlados do Guanabara e Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Departamento 
de Imprensa Nacional, 1 967. p .  1 0- 1 3 . 
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