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O que não devia ser esquecido: a anistia no período de redemocratização 

do Brasil (1945-46) 

Mayara Paiva de Souza – Mestranda (UFG) 

 

Anistia é prêmio, é esquecimento, é readquirir todos os direitos. 

Luiz Carlos Prestes (26/03/1946) 

 

Resumo: Neste texto pretendo analisar a anistia no contexto de redemocratização brasileira 
(1945-46). Parto da perspectiva de que o problema central acerca da anistia no período estava 
relacionado ao perigo comunista. O Decreto de 1945 foi fruto de acordos entre Luiz Carlos 
Prestes e Getúlio Vargas, entretanto, Vargas restringiu a anistia à simples abertura das portas 
das prisões do Estado Novo. Ao recorrerem à Constituinte em 1946, numa tentativa de 
ampliação da anistia, os comunistas não encontraram apoio entre os parlamentares da 
Constituinte que se autodenominavam democratas. Portanto, o texto pretende responder a 
seguinte questão: Por que os liberais da Constituinte de 1946 resistiram ao esquecimento do 
passado? 
Palavras-chave: Anistia, Comunistas, Constituinte de 1946. 
 

O período a ser analisado no texto refere-se aos anos de 1945 e 1946 no Brasil, 
nesse sentido, pretendo discutir os usos do passado pelos políticos que empreenderam a 
chamada redemocratização brasileira. Parto do pressuposto de que o passado não é uma 
paisagem que repousa atrás de nós, mas se desintegra pela erosão do tempo. O caráter 
do passado depende de como e de quanto ele é conscientemente apreendido no presente. 
Todavia, a necessidade de utilizar e reutilizar a memória, de recordar e esquecer, isto é, 
o uso do passado promove um complexo jogo de acomodação entre passado e presente. 
(LOWENTHAL, 1998). É este jogo entre a lembrança e o esquecimento a ser abordado 
no texto. 

Tendo em vista o trânsito entre memória e história na interpretação do tempo, 
pretendo analisar o debate sobre a anistia no período de redemocratização do Brasil 
(1945-1946). Além do Decreto de anistia de abril de 1945, utilizo como fonte para o 
texto os discursos parlamentares acerca da anistia na Constituinte de 1946. A escolha do 
tema justifica-se por revelar como os homens daquele período reinterpretaram o 
passado, como selecionaram o que deveria ser lembrado ou esquecido, uma vez que a 
anistia representa uma reavaliação do passado selecionando o que lembrar ou esquecer. 
Em 1945 e 46 ao voltarem os olhos para o passado e discutirem a anistia, ao 
relembrarem os acontecimentos os políticos que regressavam ao poder revelam uma 
interpretação do passado que pode demonstrar as disputas de memória na interpretação 
do tempo e a tênue fronteira entre a memória e a história. 

O período de redemocratização no Brasil (1945-1946) foi um momento de 
reavaliação do passado e de múltiplos projetos para o futuro. Nesse sentido, pretendo 
captar a interpretação do tempo histórico empreendida pelos homens que viveram a 
“Era Vargas”, visto que o historiador, ao analisar os anos de 1945 e 1946, o período de 
redemocratização, tem conhecimento dos acontecimentos posteriores, entretanto, os 
homens que viveram o conturbado período, interpretaram o tempo a partir das vivências 
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do passado, dos temores e anseios do presente e dos prognósticos do futuro. O futuro 
nada mais era do que expectativas que dependeriam das ações do presente.  

A anistia de 1945, a deposição de Vargas, a convocação de eleições e a 
instalação da Assembleia Constituinte, representavam a oportunidade dos homens 
elididos do poder na década de 1930, de retornarem ao cenário político e apagarem o 
passado Varguista. Entretanto, a anistia de 1945 – decretada por Vargas após acordos 
com um de seus prisioneiros políticos, Luiz Carlos Prestes – não representou 
esquecimento dos crimes políticos cometidos entre o período de 1934-19451. Após a 
anistia de 1934, o Brasil passou por um período turbulento, no que diz respeito aos 
aspectos relacionados à política e a segurança pública. 2 Portanto, um raciocínio lógico 
nos levaria a pensar que a anistia de 1945 viria para apagar todas essas perturbações 
pelas quais passara a Nação. Mas, a realidade nem sempre é lógica.   

No período de redemocratização do Brasil meu interesse está no Decreto de 
anistia de 1945 e no debate em torno desse Decreto na Constituinte de 1946. Pretendo 
compreender a gestão das lembranças em torno do governo de Getúlio Vargas, 
analisando o que os homens que viveram os eufóricos anos de 1945 e 1946 pretendiam 
lembrar ou esquecer daqueles anos que, para muitos, foram momentos de perseguição e 
exílio.  

O período de redemocratização foi um momento de arranjos e rearranjos 
efêmeros, alianças feitas à surdina e junção de interesses diversos para atingirem um 
objetivo comum: o poder. Dentro do emaranhado de eventos dispersos e muitas vezes 
esquecidos, tomo o tema da anistia como um fio condutor para a análise do período, 
pois este tema pode responder as minhas primeiras indagações, isto é, o trânsito entre 
memória e história na interpretação do período Vargas, as disputas de memória tentando 
adquirir sentido na narrativa histórica, em fim, minha preocupação reside em retomar as 
migalhas deixadas ao longo do percurso de efetivação da história enquanto 
conhecimento para, assim, entender melhor o processo de negociação na interpretação 
histórica.  

                                                 
1 O Decreto-lei de 18 de abril de 1945 abrangia todos os crimes políticos e conexos cometidos entre o 
período de 1934-45, uma vez que a última anistia decretada datava de 1934. Em 28 de maio de 1934 o 
Governo Provisório decretou anistia com restrições: o decreto revogava a cassação dos direitos políticos, 
isentava de responsabilidade criminal os participantes do movimento paulista de 1932, declarava 
insubsistente as decisões da “Justiça de exceção” e determinava o arquivamento de processos dela 
decorrentes. No entanto, excetuou os crimes considerados comuns ou de natureza funcional. Reintegrava 
os militares às Forças Armadas, porém para os servidores civis a reintegração era condicionada à uma 
prévia audiência por uma das comissões especiais nomeadas pelo Presidente da República. Entretanto os 
Constituintes de 1934 ampliaram essa anistia no artigo 19 das Disposições Transitórias da Carta de 1934: 
“É concedida anistia ampla a todos os quanto tenham cometido crimes políticos até a presente data”. Os 
beneficiados por essa anistia não foram apenas os depostos em 1930, mas também os participantes do 
movimento paulista de 1932, comunistas, líderes sindicais e outros. A anistia concedida pelos 
constituintes na Constituição de 1934 fora a anistia mais ampla que o Brasil conhecera até então. A 
próxima anistia a ser decretada seria a de abril de 1945, porém, a Constituinte de 1946, diferente da 
Constituinte de 1933, não retirou as restrições estabelecidas no Decreto-lei 7.474. (MARTINS, 1978, p. 
80). 
 
2 Os principais acontecimentos políticos do período foram: o Levante Comunista (1935), a aprovação do 
estado de sítio e de Guerra (1936), a criação do Tribunal de Segurança Nacional (1936), o golpe do 
Estado Novo (1937), o assalto Integralista ao Palácio Guanabara (1938), entre outros acontecimentos que 
deixo de destacar, mas que, também, demonstram que o período que se estende entre 1934-45 foi um 
período de grandes transformações que levaram o Brasil a uma encruzilhada ou, talvez, a “beira da 
falésia”.   
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Para fazer o percurso de análise desse período tão conturbado da história do 
Brasil, utilizando como constructo teórico a relação entre memória e história, faço do 
tema da anistia no período de redemocratização o meu “fio de Ariadne”. No princípio 
da pesquisa busquei nas fontes – os discursos parlamentares sobre a anistia na 
Constituinte de 1946 – as respostas para minha hipótese inicial. Tentei mapear nas 
fontes o que teria sido esquecido pela anistia de 1945 e o que os parlamentares queriam 
esquecer em relação ao passado humilhante que teriam vivido durante o governo 
Vargas. Entretanto, como toda pesquisa histórica é uma aventura, as fontes se calaram 
diante de minhas indagações. Eram cerca de 11 mil páginas de discursos parlamentares 
que pouco revelavam sobre a anistia. Os políticos da Constituinte de 1946 pouco 
discursaram sobre o tema, a anistia parecia uma espécie de tabu para aqueles homens 
que queriam reinterpretar o passado e julgar o Estado Novo. No entanto, minha pesquisa 
adquiriu um sentido inverso ao inicial, a princípio meu interesse estava no que esses 
homens queriam esquecer do período Vargas, entretanto as fontes me revelaram o que 
os políticos de 1946 não pretendiam esquecer, o que era necessário permanecer na 
memória para impedir o regresso do passado, o Estado Novo, e o advento da ameaça 
futura, isto é, o Comunismo.  

A partir de tal constatação minhas perguntas eram: Por que após um governo 
ditatorial, em que muitos daqueles parlamentares foram perseguidos, presos e exilados, 
a anistia não era vista como uma necessidade primeira para se restabelecer a ordem 
política no Brasil? Por que não debater a anistia na Constituinte de 1946? Guiada por 
tais questões e a partir dos poucos discursos que apareceram sobre o tema na 
Constituinte, as pistas me conduziram para um problema maior: tive que retroceder 
minha análise para o ano de 1945 e nesse período deparei-me com o Decreto-lei 7.474 
de 18 de abril daquele ano. O Decreto era apenas a ponta do iceberg, seus artigos me 
revelaram que o problema da anistia estava na aliança entre Getúlio Vargas e Luiz 
Carlos Prestes em fins do Estado Novo.  

O texto a seguir está dividido em duas partes: na primeira parte contextualizo o 
ano de 1945 destacando a aliança entre Getúlio Vargas e Luiz Carlos Prestes através do 
Decreto de anistia daquele ano. Além disso, apresento o posicionamento dos liberais 
udenistas diante de tal aliança. Na segunda parte do texto analiso os debates sobre a 
anistia de 1945 na Assembleia Constituinte de 1946, para isso destaco a posição dos 
liberais – ressentidos contra Vargas e contra os comunistas – em relação a tentativa de 
ampliação da anistia concedida por Vargas em 1945.  

Após demonstrar o tortuoso percurso de minha pesquisa, observemos de perto os 
acontecimentos daqueles anos, para, quem sabe, responder as questões que me fazem 
prisioneira do tema. 
 
1945: A DEFINIÇÃO DAS ALIANÇAS – ANISTIAR PARA CONC ILIAR 
 
 Getúlio Vargas e Luiz Carlos Prestes: o “olhar para frente” 

 
O ano de 1945 apontava para mudanças. A questão central era: o regime 

estadonovista estaria chegando ao fim? Os oposicionistas certamente responderiam 
afirmativamente, mas Vargas ainda teimava em resistir: a abertura política era inadiável. 
Restava ao presidente assumir as rédeas do processo em diversas frentes. A anistia e o 
estabelecimento de relações com a URSS foi o primeiro passo nessa jornada. Esses já 
haviam sido indicados em um telegrama do líder comunista Prestes que da cadeia se 
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dava ao luxo de enviar telegramas aos seus correligionários. Além dos comunistas, 
Vargas foi um dos destinatários do telegrama. Iniciava-se o complicado diálogo entre as 
principais lideranças que haviam se encontrado, no início dos anos 30, quando estava 
em jogo o golpe que depôs Washington Luís. Porém, o cenário era outro. 

 O estabelecimento de relações diplomáticas com a União Soviética; o fim da 
censura à imprensa; o I Congresso dos Escritores; a semana pró-anistia que culminou 
com o Decreto-lei de 18 de abril de 1945; a convocação de eleições e a vitória dos 
Aliados na Segunda Guerra Mundial são apenas alguns exemplos que demonstram o 
contexto daquele ano e a pressão da sociedade civil, dos intelectuais e da elite política 
reivindicando o fim do regime ditatorial no Brasil. 

Em 1945, com o enfraquecimento do Estado Novo, diante da luta antifascista 
dos aliados na Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas notou a necessidade de novas 
alianças para manter-se no poder. A entrada do Brasil na Guerra marcou o início da 
derrocada do Estado Novo, pois o combate ao fascismo externo evidenciou a 
decadência dos regimes autoritários. Com a iminente vitória dos aliados na Segunda 
Guerra, as decisões internacionais iam impondo ao Brasil um reexame de sua situação: 
lutar contra ditaduras pedia que se começasse combatendo a própria (SALDANHA, 
2001). A anistia de 1945 proveio das reivindicações democráticas e populares inspiradas 
pela luta contra o autoritarismo. O ano de 1945 no Brasil foi um período de reavaliação 
do passado, presente e futuro da nação. Esse foi um momento de debate sobre a 
democracia e sobre a passagem de uma regra a outra. 

Prevendo o fim do regime autoritário no Brasil, Getúlio Vargas iniciou uma série 
de medidas para manter-se no poder. Com as pressões populares e internacionais, o 
ditador convocou eleições. Uma das manobras mais importantes de Vargas – manobra 
que influenciou diretamente o processo de anistia – foi a reaproximação com o líder 
comunista Luiz Carlos Prestes, este, desde 1936, era uma das vítimas do cárcere 
varguista. Getúlio pretendia usar seu antigo inimigo político para servir às suas 
pretensões continuístas, que se atenuavam com o fim da guerra e o com clamor 
democrático que se espalhava pelo país (MORAES; VIANA, 1982). 

Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, Luiz Carlos Prestes 
haveria afirmado ao diplomata Orlando Leite (amigo tanto de Vargas, quanto de 
Prestes), em visita ao prisioneiro, sobre a necessidade de “união nacional”, segundo 
Prestes todo patriota brasileiro tinha o dever de cessar qualquer disputa de caráter 
interno, e unir esforços para acelerar a derrocada das potências do Eixo. Orlando Leite, 
em contato permanente com Vargas e Prestes, acreditava que com habilidade poderia 
harmonizar as duas personalidades, levando-os a conjugarem o estado revolucionário 
brasileiro. Com as palavras de Prestes a favor da “união nacional”, o diplomata notara 
que o comunista estava disposto a esquecer o passado de terror e perseguição durante o 
chamado perigo vermelho. 

Em março de 1944 Prestes escreveu um manifesto aos Comunistas pedindo o 
apoio “aberto, franco e decidido ao governo na sua política de guerra” em conjunto com 
o esforço para obter anistia, que, segundo Prestes, consolidaria a união nacional. Para o 
comunista “lutar pelas liberdades” não era o mesmo que fazer combate doutrinário ao 
Estado Novo.  
 Prestes estava disposto a esquecer o passado na prisão em nome da União 
Nacional. Para o comunista, era necessária a união de todos os brasileiros na luta contra 
a ameaçadora agressão estrangeira. Para apoiar Getúlio em 1945, Prestes reivindicou 
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medidas concretas, como a convocação de eleições, anistia e suspensão da censura à 
imprensa. 

Em entrevista coletiva publicada pelos jornais em 03 de março, Vargas afirmou 
que seu governo sempre fora simpático à anistia, mas que naquele período a anistia 
tinha que ser manejada com cuidado devido às possíveis repercussões na vida da Nação 
e das Forças Armadas. O ditador antepôs à anistia duas restrições: a oportunidade de 
anistia deveria ser decidida pelo parlamento a ser eleito e, além disso, a reabsorção, 
pelas Forças Armadas, dos oficiais que participaram do levante comunista de 1935, 
sofria resistência dos militares, ainda sensibilizados com os acontecimentos daquele 
ano. Getúlio Vargas prometeu analisar os casos individualmente, inclusive o caso de 
Prestes (DULLES, 2001). Entretanto, a entrevista de Vargas demonstra que o ditador 
não estava disposto a esquecer o levante comunista, mas apenas o que fosse conveniente 
para suas intenções continuístas. 
 Diante das articulações de Orlando Leite, que se empenhava em aproximar 
Getúlio e Prestes, a situação do encarceramento do líder comunista mudara tão 
radicalmente que em março a imprensa publicou seu telegrama que congratulava Vargas 
pelo estabelecimento de relações diplomáticas com a União Soviética. Em seu 
telegrama, Prestes aproveitava para instar Vargas a decretar anistia, mesmo que 
excluísse seu caso pessoal, para que Getúlio Vargas restabelecesse a confiança popular 
nas “inclinações democráticas” de seu governo. Anos depois Prestes afirmou: “Não era 
a anistia que importava. Mas sim a libertação dos presos. E nós passamos a pedir 
liberdade para os presos. O importante era abrir as portas das cadeias” (PRESTES apud 
MORAES; VIANA, 1982. p. 90). 
 Em 18 de abril, Vargas assinou o Decreto-lei 7.474 que concedia anistia aos 
prisioneiros políticos incluindo Luiz Carlos Prestes3. A multidão se reuniu na Rua Frei 
Caneca para ver a libertação do “Cavaleiro da Esperança”. Em 26 de abril Prestes 
                                                 
3 Segue o Decreto-lei na íntegra: 
 “Decreto-Lei N. 7.474,de 18 de Abril de 1945 
Concede Anistia 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180, da Constituição, 
decreta: 
Art. 1. - É concedida anistia a todos quantos tenham cometido crimes políticos desde 16 de julho de 1934 
até a data de publicação deste decreto-lei. 

§ 1º - Não se compreende nesta anistia os crimes comuns não conexos com políticos, nem os 
praticados em tempo de guerra, contra a segurança do Estado e definidos no Decreto-lei n. 4.766, 
de 1 de outubro de 1942. 
§ 2º - Consideram-se conexos para os efeitos deste artigo os crimes comuns praticados com fins 
políticos e que tenham sido julgados pelo Tribunal de Segurança Nacional. 

 
Art. 2. – A reversão dos militares, beneficiados por esta lei, aos seus postos, ficará dependente de parecer 
de uma ou mais comissões militares, de nomeação do Presidente da República. 
Art. 3. – os funcionários civis poderão ser aproveitados nos mesmos cargos semelhantes, à medida que 
ocorrerem vagas e mediante revisão oportuna de cada caso, procedida por uma ou mais comissões 
especiais de nomeação do Presidente da República. 
Art. 4. – Em nenhuma hipótese terão os beneficiados por este decreto-lei direito aos vencimentos 
atrasados ou suas diferenças, e bem assim a qualquer indenização. 
Art. 5. – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Rio de janeiro, 18 de abril de 1945. 
GETÚLIO VARGAS, Agamenon Magalhães, Henrique A. Guilhem, Eurico Gaspar Dutra, José 
Robertode Macedo Soares, A. de Souza Costa, João de Mendonça Lima, Apolônio Sales, Gustavo 
Capanema, Alexandre Marcondes Filho, J. P. Salgado Filho”. (Diário Oficial nº. 90, de 19/04/1945). 
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declarou que a substituição de Vargas por outro chefe do Executivo seria 
antidemocrática e agradaria aos fascistas. 

Segundo Prestes, Vargas foi um homem de boas intenções, que demonstrou o 
seu desejo de atender ao povo colocando o Brasil na Guerra em 1942 e decretando a 
anistia. Disposto a esquecer os antigos atritos com Vargas, Prestes declarou que 
reconhecia o erro que fora o levante Comunista de 1935, pois era preciso que burguesia 
e proletariado dessem as mãos e marchassem juntos para a democracia. 
 Em outubro de 1945, a imprensa passou a noticiar a morte de Olga Benário, 
companheira de Prestes, em um campo de concentração nazista em 1942. Diversos 
jornais anotaram que, diante da execução de sua companheira, Prestes não apoiaria 
Vargas. Entretanto, Prestes continuou a manter boas relações com o governo que 
entregou Olga Benário aos nazistas. Pelo bem do Partido Comunista, o “Cavaleiro da 
Esperança” estava disposto a esquecer o passado, a anistia foi tomada por Prestes em 
seu sentido literal – esquecimento.  

Prestes, ao deixar a prisão em 1945, comemorou a anistia política em 23 de maio 
em comício realizado no Estádio São Januário no Rio de Janeiro. Após destacar a 
participação popular no processo de anistia, Prestes declarou: 

 
Mas a anistia foi obra também de nosso governo, deste mesmo governo que 
dando volta atrás nas suas tendências inaceitáveis para o povo, vencendo 
dificuldades mil criadas sempre pelos reacionários que o comprometiam e que, 
infelizmente em grande parte ainda o comprometem, preferiu ficar com o povo — 
cortar relações com o Eixo, declarar-lhe guerra, estabelecer relações com o 
governo soviético e finalmente abrir as prisões e revogar na prática as restrições à 
democracia mais sensíveis ao nosso povo. Honra aos homens de governo que 
sabem ficar com o povo e evitar por superior patriotismo o dilaceramento terrível 
das guerras civis! (PRESTES, 1947). 

 
O elogio a Getúlio Vargas demonstra o projeto de Luiz Carlos Prestes de “União 

Nacional” para a efetivação de uma “verdadeira democracia” no Brasil. João Falcão em 
seu livro O Partido Comunista que eu conheci (1988) relata a celeuma causada entre os 
políticos após o pronunciamento de Prestes no Rio de Janeiro. Segundo o autor, o 
discurso do comunista decepcionou aos setores oposicionistas e militares que 
esperavam do antigo prisioneiro uma atitude radical e rancorosa em relação a Getúlio 
Vargas. Nesse sentido, os antigetulistas especularam bastante a execução da esposa de 
Prestes após ser entregue por Getúlio aos Nazistas e o exílio da própria mãe do líder 
comunista, Dona Leocádia. Mas, como destacou Falcão (1988), Prestes olhava para 
frente e não para trás. 
 Sobre o discurso de Prestes, o ex-Deputado Domingos Velasco afirmara em 
junho de 1945: 

A multidão que compareceu ao estádio foi ouvir o líder popular e anti-fascista, 
que saiu da prisão aureolado pelo martírio que o barbarismo reinante lhe infligiu. 
E, infelizmente, lhe falou apenas o líder comunista. De tal maneira quer Prestes 
destruir o seu passado “tenentista” e integrar-se no Partido, que não trepida em 
cometer injustiças clamorosas contra o movimento que lhe deu popularidade e 
contra os seus velhos companheiros de luta. Mas não é possível destruir a 
História. (...) Entretanto, Prestes esquece tudo isso em seu discurso. Ele chega 
mesmo a atribuir a anistia até ao Sr. Getúlio Vargas, que a assinou constrangido 
por forças internas e externas (...). Ele aparenta desconhecer que, se não fosse a 
atitude destemerosa e patriótica de Eduardo Gomes, tomando a frente do 
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movimento democrático subterrâneo, é certo que ainda hoje estariam cheios os 
cárceres. (VELASCOS apud MELLO FRANCO, 1946, p. 280). 
 

Após a anistia de abril, o apoio de Prestes a Getúlio Vargas foi criticado pelos 
liberais. Prestes era visto como um mártir do Estado Novo, portanto, era inconcebível 
que este, após os acordos acerca da anistia, apoiasse aquele que o mantivera 
encarcerado por nove longos anos. A oposição liberal não perdoaria Prestes pelas 
atitudes assumidas em 19454. 

Sair da cadeia e defender uma posição política de apoio a Vargas causou 
surpresa aos comunistas. Na década de 1980, Denis de Moraes e Luís Vianna fizeram 
uma longa entrevista com o líder comunista. Relembrar a presença de Vargas naquela 
conjuntura – como um homem de boas intenções – não causava surpresa alguma. Difícil 
era entender a aliança com o regime que entregou sua mulher, Olga, para a Gestapo. 
Também não causaria estranheza alguma reconhecer o erro da revolução de 1935. O 
passado da luta comunista nos anos 30 estava distante. Prestes, na década de 80, 
retornava ao Brasil fora do partido e buscava reconciliar-se com o presente por meio da 
reavaliação do passado. 

Segundo Roberto Ribeiro Martins (1978), a tradição brasileira é de encerrar cada 
período, ciclo de revolta, contestação ou guerra com o ato da anistia para a pacificação 
da sociedade. Em 1945, após massiva campanha pró-anistia, Vargas vendo-se 
pressionado pelo contexto nacional e mundial, além de visar à formação de bases de 
apoio, concedeu anistia em 18 de abril de 1945 para todos os presos, exilados e 
perseguidos políticos durante o Estado Novo. Porém, esse decreto pela anistia de 1945 
apresentava algumas restrições, Getúlio Vargas condicionou o retorno dos militares e 
civis a seus antigos postos a pareceres de comissões nomeadas pelo próprio Presidente 
da República. Nesse sentido, a anistia de abril de 1945, apesar de toda a comemoração 
em torno dela, foi uma anistia “parcial”, visto que cada caso estava sujeito a pareceres 
de comissões submissas ao interesse do Presidente da República.  

Devido a tais restrições do decreto-lei de 1945, começou um longo calvário para 
os militares participantes do levante de 1935, a fim de serem reintegrados nas fileiras 
das Forças Armadas. Portanto, chama-me a atenção a peculiaridade do Decreto-lei de 18 
de abril de 1945, pois esse decreto parece ter sido formulado para atingir, para o bem ou 
para o mal, os comunistas, uma vez que, com o enfraquecimento do Estado Novo, 
Getúlio Vargas buscava apoios para se manter no poder. O ditador travou laços 
diplomáticos com a União Soviética e anistiou os presos políticos, entre eles Luiz 
Carlos Prestes, porém, a maioria do atingidos pela anistia enfrentaria o marasmo das 
comissões que julgariam cada caso e a ameaça comunista da década de 1930 não foi 
esquecida. 

O segundo parágrafo do Decreto-lei de 1945 parece ter sido feito sob encomenda 
para atingir Luiz Carlos Prestes: “2º - Consideram-se conexos para os efeitos deste 
artigo os crimes comuns praticados com fins políticos e que tenham sido julgados pelo 
Tribunal de Segurança Nacional. (Diário Oficial nº. 90, de 19/04/1945)”. 

                                                 
4 Segundo Frank Alem (1982), os comunistas pretendiam uma associação no poder com Vargas.  
Apresentando um programa limitado de reformas, pretendendo obter a confiabilidade da classe dominante 
pregando ordem e tranqüilidade, o projeto comunista era o de ganhar espaço no aparelho de Estado em 
curto prazo. Assumindo uma proposta não revolucionária de acesso ao poder, os comunistas esperavam o 
convite à participação no governo.  
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O Decreto beneficiou os que cometeram crimes políticos e conexos, tendo esses 
últimos sido julgados pelo Tribunal de Segurança Nacional. Este era o caso de Prestes, 
que foi condenado pelo TSN a 16 anos e 08 meses de prisão por ter praticado crime 
político ao chefiar o movimento de 1935 e a 30 anos de prisão por ter ordenado o 
assassinato de Elza Fernandes, esposa de Miranda, o secretário geral do PCB. O 
assassinato da “Garota” foi julgado como crime comum, porém conexo ao crime 
político, pois estava ligado aos interesses do Partido Comunista, nesse sentido, coube ao 
TSN julgar o caso. 

Segundo Francisco Delich (2003), o Estado pode decidir o esquecimento por 
decreto, isto é, através da anistia. O termo anistia traz implícitas as idéias de 
esquecimento e redenção, comumente é definida como ato pelo qual se extinguem as 
conseqüências de um fato punível. A anistia representa a “pacificação dos espíritos”, é 
sempre coletiva e pretende o esquecimento não somente da punição, mas também do ato 
punível, como se o anistiado jamais tivesse sido condenado. Vargas pretendia “pacificar 
os espíritos” e conquistar apoios para manter-se no poder, portanto, a anistia apagaria o 
passado de perseguição aos seus inimigos políticos, entre eles, o principal alvo era 
Prestes, uma vez que Getúlio Vargas considerava o líder comunista como um sujeito 
envolto em uma grande lenda. Luiz Carlos Prestes, anistiado e apoiando Vargas, 
surgiria em um momento de apoteose que provocou o esquecimento e a cicatrização dos 
conflitos do passado, pelo menos, temporariamente.  

A anistia de 1945 colocou nas ruas os Comunistas que, real ou supostamente, 
ameaçaram a política na década de 1930. Vargas perdera o apoio de uma grande parcela 
dos militares, mas, a partir da anistia, o presidente contava com o apoio dos Comunistas 
e dos “queremistas” 5. Apesar da previsão de eleições presidenciais para dezembro de 
1945, os antigetulistas tinham receio de que Vargas desse um novo golpe de Estado e, 
após longas conspirações entre a oposição liberal, alguns militares liderados por Góes 
Monteiro e o ex-ministro da Guerra e candidato presidencial General Eurico Dutra, se 
anteciparam a Getúlio Vargas e deram o golpe de Estado em 29 de outubro de 1945.  

A aliança com Luiz Carlos Prestes não foi o bastante para manter Vargas no 
poder. Com Getúlio afastado do poder, restavam a Prestes as expectativas em torno das 
eleições que viriam em dezembro daquele ano. Anistiado por Vargas, Prestes estava 
pronto para iniciar a luta contra os liberais, denominados pelo comunista como os 
“reacionários”, os que olhavam sempre para trás. 
 
O “olhar para trás”: a UDN e os usos do passado  
 

Após a deposição de Getúlio, o tempo que transcorreu entre outubro e dezembro 
de 1945 foi marcado pelo frenesi da organização das eleições que ocorreriam em 02 de 
dezembro e pelos arranjos e rearranjos das alianças políticas. Os homens que depuseram 
Vargas corriam contra o tempo para poderem candidatar-se pela legenda da UDN. Em 
contrapartida, Luiz Carlos Prestes empenhava-se em encontrar um candidato à 

                                                 
5 O movimento “Queremos Getúlio” conhecido também como “queremismo” foi um movimento político 
surgido em maio de 1945 com o objetivo de defender a permanência de Vargas na presidência da 
República. Segundo Anita Prestes, os dirigentes Comunistas jamais defenderam a continuidade de Vargas 
no poder, pelo contrário lutaram pelas eleições presidenciais e pela instalação da Constituinte. Para o 
PCB, apoiar Vargas e lutar por uma Assembleia Constituinte seria uma forma de evitar o golpe dos 
setores mais conservadores. Tratava-se de dar sustentação ao governo existente e pressioná-lo para a 
realização de eleições (PRESTES, 2006, p. 180). 
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presidência que concorreria pela legenda do Partido Comunista, uma vez que Prestes 
não tinha muitas alternativas após a deposição de Vargas, pois o comunista havia 
negado apoio a UDN do Brigadeiro Eduardo Gomes e a Eurico Dutra. 

Os integrantes da UDN viam naquele curto período a oportunidade de 
retomarem o poder, portanto, as eleições de dezembro traziam grandes expectativas para 
aqueles que estiveram afastados do governo durante o período Vargas. Afonso Arinos 
anotou em suas memórias a sensação de ter vivido o entusiasmo daquele período de 
redemocratização: 

A mocidade de hoje não tem idéia do que foram aquelas horas de frenético 
entusiasmo, em que assistimos a democracia brasileira ressurgir, límpida e nua, dos 
andrajos de uma escravidão de tantos anos. As divergências, as cobiças, as disputas 
e manobras foram aparecendo depois, triste tributo da nossa humana condição. 
(ARINOS, 1961, p. 411). 

Com a deposição de Getúlio Vargas em 29 de outubro e a convocação para 
eleições em 02 de dezembro de 1945, as expectativas de retomar o poder aumentaram 
entre aqueles que tinham sido depostos em 1930, derrotados em 1932 durante o 
movimento paulista e entre aqueles que foram afastados do poder ao longo do governo 
Vargas. Os novos ares democráticos no contexto pós-1945, fizeram surgir um partido 
sedento pela reconquista das “liberdades democráticas”: a União Democrática Nacional 
(UDN). Como anotou Virgílio de Mello Franco: 

 
Os homens que vinham da luta na sombra continuaram sua tarefa de agrupar, 
conciliar, identificar esforços. Tudo indicava que a avalanche das revoltas 
acumuladas através de anos de opróbrio e de miséria limparia rapidamente o 
terreno. (MELLO FRANCO, 1946, p. 17). 

Virgílio de Mello Franco fora um dos políticos mineiros que perdera o prestígio 
político durante o governo de Getúlio. Ressentido contra Vargas foi um dos fundadores 
da UDN e um dos líderes da oposição liberal durante o governo Varguista. Em seu livro 
A Campanha da U.D.N., publicado em 1946, Mello Franco evidenciou as expectativas 
dos homens que estiveram à margem do poder durante os quinze anos de governo 
Vargas. Segundo o udenista, o ano de 1945 era o momento de “reunir esforços” contra a 
ditadura, era o ano da grande “avalanche” de revoltas e ressentimentos acumulados que 
limpariam o terreno retirando todos os resquícios da ditadura e abrindo o caminho para 
a democracia. 

Com efeito, em 1945 chegara ao fim o regime ditatorial do Estado Novo. 
Entretanto, as eleições de dois de dezembro não corresponderam às expectativas dos 
udenistas. A UDN lançara como candidato à presidência da República o Brigadeiro 
Eduardo Gomes, um sobrevivente da revolta dos “18 do Forte” de 1922 no Rio de 
Janeiro; o PSD lançara a candidatura do ex-ministro da Guerra durante o Estado Novo, 
General Eurico Gaspar Dutra; o PCB apresentou como candidato à presidência o, até 
então, desconhecido político de Petrópolis-RJ, Yedo Fiúza6. 

                                                 
6 Eurico Dutra obteve 55,4% dos votos; Eduardo Gomes 34,7%; Yedo Fiúza 9,7% e Rolim Teles 0,2%. 
In: DULCI, Otávio. A UDN e o anti-populismo no Brasil. Belo Horizonte: UFMG, 1986. 
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Eurico Dutra obteve o apoio de Getúlio Vargas e após a campanha dos 
“marmiteiros” 7, obteve larga vitória no pleito eleitoral. Sobre a surpresa dos udenistas 
diante da derrota eleitoral, Mello Franco declarou em 1946: 

A visão que na ocasião tínhamos do acontecimento futuro, e que nos parecia clara, 
porque distante, hoje nos parece confusa, porque circundante. No fragor da luta, nós 
próprios não nos demos conta dos resultados alcançados. Só o fato de se ter 
demolido a ditadura nos pareceu um triunfo maravilhoso, senão milagroso e, 
conseqüentemente, a não eleição de nosso egrégio candidato nos surpreendeu de tal 
forma, que terminou desencorajando os menos resistentes. [...] Os resultados 
eleitorais de 2 de Dezembro do ano passado indicam claramente que a ditadura de 
15 anos não conseguiu apodrecer êste país. Parece-me, pois insincero alegar-se que, 
com os resultados do pleito, perdemos a última oportunidade de conquistar a 
liberdade. (MELLO FRANCO, 1946, p. V-VI). 

Apoiada nas memórias de Afonso Arinos (1976), Maria Victória Benevides 
(1981) afirmou que com a deposição de Vargas, em outubro de 1945, a UDN perdera 
sua razão de ser. O trecho citado acima, registrado por Virgílio de Mello Franco em 
1946 demonstra uma perspectiva diversa, pois segundo o autor, os udenistas 
decepcionados com os resultados das eleições deveriam continuar a luta. Apesar da 
vitória do General Eurico Dutra, os udenistas ainda dispunham do espaço político da 
Assembleia Nacional Constituinte de 1946. Como destacou Mello Franco (1946), com a 
derrota do Brigadeiro Eduardo Gomes, a UDN não perdera a “última oportunidade de 
conquistar a liberdade”, uma vez que elegera a segunda maior bancada para a 
Assembleia Constituinte, nesse sentido, o partido ainda poderia influenciar na 
elaboração da nova Carta Constitucional brasileira.  A UDN não perdera sua razão de 
ser com a deposição de Vargas em 1945, uma vez que este ainda representava uma 
ameaça constante aos udenistas, portanto, cabia-lhes continuar a luta. 

Muitos políticos da UDN, além de imputarem a derrota do Brigadeiro Eduardo 
Gomes aos boatos difundidos pelos queremistas sobre os “marmiteiros”, atribuíam, 
também, a derrota do Brigadeiro aos Comunistas. Segundo Carlos Lacerda (1987), a 
candidatura de Yedo Fiúza fora um pretexto para retirar votos do Brigadeiro. Os 
Comunistas desde 1935 eram conhecidos como os traidores da Pátria, em 1945, 
anistiados, mais uma vez os Comunistas eram vistos como os traidores dos interesses 
nacionais. Para a UDN aquele era um partido estrangeiro que traíra a causa nacional ao 
apoiar Getúlio Vargas e se opor aos liberais udenistas. A Constituinte seria o palco onde 
se empreenderia um combate entre os dois partidos. A anistia seria o estopim da luta. 
 
1946: O DEBATE SOBRE A ANISTIA NA CONSTITUINTE  
 
O fardo do passado: os Comunistas “traidores da Pátria” 

 
                                                 
7 Segundo Virgílio de Mello Franco as “calúnias atiradas contra o Brigadeiro Eduardo Gomes” e aceitas 
por grande parte da população influenciaram o resultado do pleito eleitoral. O udenista elencou as 
seguintes “calúnias”: os partidários de Eurico Dutra afirmavam que o Brigadeiro Eduardo Gomes privaria 
aos negros os mais elementares hábitos de vida, de andar de bonde, de usar gravata, tomar banho no mar e 
ir ao cinema. Aos acatólicos seria intolerante, tornaria obrigatórias as missas e hóstias. Proibiria as 
mulheres do exercício profissional. Aos operários, os “queremistas” afirmavam que o Brigadeiro havia 
declarado não precisar dos votos dos “marmiteiros”, porque tinha o voto dos “granfinos”. (MELLO 
FRANCO, 1946, p. 52). 
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Apesar do insucesso nas eleições presidenciais, a UDN elegera a segunda maior 
bancada para a Assembleia Constituinte, o partido contava com 89 parlamentares que 
participariam da elaboração da nova Carta Constitucional. A UDN era um grupo 
heterogêneo, liderado por Otávio Mangabeira, o grupo tinha em comum apenas o 
passado de oposição ao governo. Em contrapartida, os Comunistas contavam com 15 
parlamentares que formavam um grupo coeso, um “monolito”, entre eles um senador 
que comandava o grupo: Luiz Carlos Prestes.  

 Na Constituinte os udenistas eram anticomunistas, pois consideravam os 
integrantes do grupo liderado por Prestes como traidores. O Partido Comunista era uma 
espécie de inimigo demoníaco que havia traído a Pátria em 1935 e repetira a traição em 
1945 ao apoiar o ditador Getúlio Vargas. Na sessão do dia 21 de março de 1946 o líder 
da UDN, Otávio Mangabeira, travou uma discussão com Luiz Carlos Prestes acerca do 
apoio dos comunistas a Getúlio Vargas em 1945: 

 
O Sr. OTÁVIO MANGABEIRA – Durante a campanha democrática que fizemos 
na praça pública, sem medir esforços ou conseqüências, enfrentando a ditadura, V. 
Exa. nos abandonou, desprezando a causa democrática para fortalecer a ditadura, 
que era precisamente a reação (Palmas). 
O Sr. Carlos Prestes – Havia, entre o Partido Comunista e a UDN, algo que os 
separava profundamente. (...) Éramos contra as tendências golpistas de V. Exas. (...) 
Na noite de 29 para 30 de outubro, quando o Sr. Brigadeiro Eduardo Gomes, junto 
com o General Dutra, comandava o golpe, do Quartel General nesta Capital... 
O Sr. OTÁVIO MANGABEIRA – Que nos libertou da ditadura... 
O Sr. Carlos Prestes –... os tanques, os canhões, as metralhadoras não foram 
dirigidas contra o Sr. Getúlio Vargas, mas contra a sede do Partido Comunista. (...) 
Modificou-se por acaso a ditadura que vivíamos? Não. A situação continua a 
mesma. (...). 
O Sr. OTÁVIO MANGABEIRA – Não fora o golpe de 29 de outubro e estaríamos, 
até hoje, nas garras da ditadura que V. Exa. apoiou. (Palmas). Esta, a minha queixa. 
(Anais da Assembléia Nacional Constituinte, 21 de março de 1946, p. 257-
258). 

 
As queixas e ressentimentos de Mangabeira demonstram que Prestes e seu grupo 

estavam marcados pela perfídia. Em março de 1946, o líder comunista cometeria uma 
nova “traição” a Pátria, segundo a perspectiva udenista. Essa “traição” seria usada como 
pretexto para a restrição da anistia na Constituinte. 

Em março de 1946 o Senador Luiz Carlos Prestes prestou declarações que foram 
publicadas no jornal comunista Tribuna Popular. Em tal sabatina, Prestes afirmou que 
em caso de uma Guerra imperialista entre Brasil e União Soviética, os comunistas 
brasileiros lutariam ao lado dos russos. 

 
Combateríamos uma guerra imperialista contra a URSS e empunharíamos armas 
para fazer a resistência em nossa pátria contra um governo desses, retrógrado, que 
quisesse a volta do fascismo. Mas acreditamos que nenhum governo tentará levar o 
povo brasileiro contra o povo soviético, que luta pelo progresso e bem estar dos 
povos. Se algum governo cometesse este crime, nós, comunistas, lutaríamos pela 
transformação da guerra imperialista em guerra de libertação nacional (apud Anais 
da Assembléia Nacional Constituinte, 18 de março de 1946, p. 82). 
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 As declarações de Luiz Carlos Prestes teriam passado despercebidas, pois essa 
não era a primeira vez que o comunista destacava sua posição acerca do tema. 
Entretanto, em 1946 o Partido Comunista – que elegera pela primeira vez uma bancada 
para a Assembleia Nacional Constituinte – estava inserido na arena política, elegera 15 
parlamentares para a Assembleia e tomava parte na elaboração da nova Constituição 
que ditaria os rumos da Nação brasileira. Nesse sentido, as declarações de um senador, 
líder da bancada comunista na Constituinte, não poderiam passar despercebidas, uma 
vez que os olhos da Nação estavam voltados para a Assembleia Nacional Constituinte, 
além disso, os brasileiros depositavam as expectativas de transformação da pátria nos 
parlamentares eleitos pelo povo em dois de dezembro de 1945. 
 Após 15 anos de governo Vargas, a Assembleia Constituinte era um símbolo de 
redemocratização do país. Com a deposição do ditador e a eleição de Eurico Gaspar 
Dutra para a presidência, a Assembleia era o espaço privilegiado para a defesa do 
liberalismo que não pretendia partilhar dessa liberdade com os comunistas. Em dois de 
dezembro, o candidato da UDN, Brigadeiro Eduardo Gomes, fora derrotado nas urnas 
pelo candidato do governo, Eurico Gaspar Dutra. Além disso, o PSD, governista, 
elegera a maior bancada para a Assembleia Nacional Constituinte; restara a UDN, a 
segunda bancada, a minoria. 
 A Assembleia Constituinte tornou-se um muro de lamentações para os udenistas 
que não conseguiram atingir o poder. Liderados por Otávio Mangabeira, os 89 udenistas 
que compunham a bancada da minoria, assumiram a tarefa de empreender um 
julgamento do Estado Novo. Nesse sentido, seus discursos e projetos estavam voltados 
muito mais para o passado do que para o presente. Era preciso fortalecer a imagem 
negativa do passado varguista, da ditadura, portanto o passado era um instrumento de 
luta para o presente. Era necessário explicar a derrota nas urnas, apontar culpados e 
impedir que Getúlio Vargas, o senador mais votado para a Constituinte, não retornasse 
ao poder. 
 Os udenistas combatiam em duas frentes: o passado e o futuro. O Estado Novo 
representava o passado arbitrário que era necessário punir para que, no futuro, Getúlio 
Vargas não retornasse. O Comunismo representava a ameaça futura, uma vez que este 
se apresentava, pela primeira vez no Brasil, como um Partido coeso e na legalidade. 
Além disso, após a participação da União Soviética na Segunda Guerra, o Comunismo 
saiu fortalecido internacionalmente. Em 1946, mais do que nunca, a ameaça vermelha 
era constante. 
  Para o jornalista Assis Chateaubriand, a Constituinte de 1946 enfrentava “dois 
sátiros”, Getúlio Vargas e os comunistas: 
 

A pucela democracia se vê assaltada, hoje na via pública por dois sátiros: um de 
barbas vermelhas, que é russo, e outro de capuz, que é o Encoberto de São Borja. O 
primeiro já se acha em ação franca promovendo com a ausência de tato que lhe é 
habitual, estripulias de todo tamanho com a pobre virgem inexperiente. 
(CHATEAUBRIAND, 1999, p. 439). 

 
Como destacou o jornalista, a democracia brasileira era uma “virgem 

inexperiente” que, de um lado, enfrentava a constante ameaça de retorno de um passado 
arbitrário e de outro, enfrentava a “maré vermelha”, ou seja, a maré alta do comunismo. 
Portanto, mesmo que o presente não correspondesse com as expectativas dos liberais, o 
governo do General Eurico Dutra era visto como algo “menos ruim” do que o passado 
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varguista ou a ameaça de um futuro comunista. Na sessão do dia dois de agosto de 1946 
o parlamentar Café Filho discursou na Assembleia sobre o tema: 

Ninguém se iluda. Aí está um governo que ninguém quer derrubar... [...] Derrubar 
para que e por quê? O que viesse depois talvez fosse pior. Vamos consertar o que 
está aí. Tenho ouvido apelos: vamos juntar-nos, vamos reunir-nos, agremiar-nos 
porque há um perigo sobre todos nós – é de que o comunismo tome conta do Brasil. 
(Anais da Assembléia Nacional Constituinte, 02 de agosto de 1946).  

 
 Como demonstra a fala de Café Filho, os Constituintes da Assembleia de 1946 
estavam muito mais preocupados em combater as questões do passado e do futuro do 
que as questões do presente relativas ao governo Dutra. O presidente eleito governou, 
até a promulgação da nova Carta Constitucional em setembro de 1946, ancorado na 
Constituição de 1937. Dutra, muito mais do que Vargas, fez uso dos Decretos-lei 
previstos na Carta de 1937, porém seu autoritarismo era visto, por muitos 
contemporâneos, como algo necessário para combater a ameaça comunista. 

Nesse contexto, as declarações de Luiz Carlos Prestes acerca de uma hipotética 
guerra imperialista que envolvesse Brasil e União Soviética, provocaram grande 
celeuma tanto no plenário da Constituinte quanto na imprensa brasileira. As declarações 
foram tomadas como pretexto para o combate ao comunismo, porém, esse pretexto foi 
usado também para a limitação das liberdades políticas e individuais na elaboração da 
nova Carta Constitucional. Os debates sobre a anistia na Constituinte de 1946 
demonstram o alcance das declarações de Prestes e da ameaça comunista. 

A marca da Constituinte de 1946 era a “democracia”, no entanto o Decreto-lei 
nº. 7.474 de 18 de abril de 1945, que concedeu anistia a todos quantos tinham cometido 
crimes políticos, desde 16 de julho de 1934 até a data de sua publicação, ainda não 
lograra entrar em plena vigência, devido às restrições ou exclusões que foram 
estabelecidas nos artigos segundo e terceiro. Esses artigos apresentavam restrições que 
deixavam os anistiados a critério de comissões criadas segundo a conveniência do 
regime. As soluções governamentais não eram imediatas e gerais e, quase um ano após 
o Decreto-lei da anistia, aqueles que deviam ser beneficiados ainda não sentiam seus 
efeitos. 

O Deputado Federal Euclides Figueiredo, eleito pela legenda da UDN-DF, foi o 
primeiro a se pronunciar sobre o tema da anistia na Constituinte de 1946. Figueiredo 
fora um respeitado Coronel durante a Primeira República, porém, ao recusar a liderança 
militar do movimento revolucionário de 1930, este Coronel fora preso e perseguido 
pelos vitoriosos da Revolução. Ressentido contra Getúlio Vargas, Figueiredo foi um dos 
líderes do movimento paulista de 1932, entretanto, com a derrota do movimento, coube-
lhe o exílio em Lisboa. Anistiado em 1934, o antigo Coronel regressou ao Brasil e não 
cessou em fazer constante oposição à Vargas. Durante o Estado Novo Figueiredo fora 
preso e considerado morto por decreto8, mas o “morto” não cessara de se opor ao 
governo e, de dentro do cárcere, tomara parte na organização do “putsch” Integralista de 
1938. Após tantas perseguições e derrotas sofridas por Euclides Figueiredo, a anistia de 

                                                 
8 Ao ser condenado pelo Tribunal de Segurança Nacional em 1938, Euclides Figueiredo perdeu sua 
patente de Coronel o que significava considerar o condenado como morto. Juridicamente Figueiredo 
estava “morto” e coube à sua esposa uma pensão de viúva e aos seus filhos bolsas de estudos para alunos 
órfãos.  
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1945 veio a beneficiar também este ferrenho opositor de Vargas. Eleito deputado em 
1946, uma das suas principais preocupações seria a ampliação da anistia. 
 Na sessão de 18 de março de 1946, o udenista Euclides Figueiredo levou ao 
debate na Constituinte a Indicação nº. 27 de sua autoria. 

Indico que a Mesa, ouvida a Casa, sugira ao Poder Executivo a supressão dos 
artigos 2º e 3º do Decreto-lei nº. 7.474 de 18 de abril de 1945, de modo que os 
cidadãos beneficiados pela anistia a que o mesmo decreto se refere, sejam, de 
pronto, reintegrados nas suas antigas posições. Sala das Sessões, 15 de março de 
1946. – Euclides de Figueiredo. (Anais da Assembléia Nacional Constituinte, 18 de 
março de 1946, p. 71). 

A Indicação foi apresentada em 15 de março, porém, só após a aprovação do 
requerimento de urgência em 18 de março esta foi levada ao debate e à votação. Para 
defender o texto da Indicação nº. 27, Euclides Figueiredo afirmou que a Constituinte de 
1946 representava a esperança contra o totalitarismo no Brasil, portanto era necessário 
atingir os anseios dos diversos setores da vida nacional que ainda não tinham sido 
atingidos pelos ventos que “hão de levar, de vez, os últimos resquícios do 
estadonovismo” (ANC, 18 de março de 1946:71). Segundo o deputado udenista, era 
necessário suprimir os artigos 2º e 3º do Decreto-lei nº. 7.474 de 18 de abril de 1945, 
uma vez que as Comissões criadas pelos dispositivos operavam com tal morosidade que 
a anistia vinha “pingando” de caso em caso, se assemelhando a mero indulto. 

O fato é que, quase a se completar um ano da promulgação da lei da anistia, aquêles 
que deviam ser beneficiados por ela ainda não sentiram seus efeitos.[...] O entrave 
parece estar, simplesmente, nos trabalhos das Comissões de Revisão, que o 
Decreto-lei institui, as quais, ao que suponho, nem estão completas, nem têm 
regulamentos por onde se orientem. [...] talvez mesmo injustas, deixarão germes 
para novas dissensões, para novas fermentações. E com isso, cedo tenderão a 
desaparecer os bons propósitos de apaziguamento (Euclides Figueiredo Anais da 
Assembléia Nacional Constituinte, 18 de março de 1946, p. 72-73). 

 
Segundo Figueiredo os autores do Decreto-lei n 7.474 pretendiam manipular e 

escamotear, numa disposição de lei, a anistia para uns, enquanto, em outra 
disposição, concediam-na amplamente a outros. O que se vê é que há qualquer 
cousa a corrigir, e isto se fará simplesmente com a supressão dos dois artigos em 
apreço, conforme peço na minha indicação (idem, p.74). 

 A indicação do udenista Euclides Figueiredo gerou um grande debate. Se a 
marca da Constituinte era a democracia e o rompimento com as arbitrariedades do 
Estado Novo, porque a maioria dos parlamentares não queria ampliar a anistia de 1945? 

Barreto Pinto (PTB), ao apartear o discurso de Euclides Figueiredo, nos dá a 
primeira pista para responder a questão. Segundo Barreto Pinto a supressão dos artigos 
permitiria que oficiais que mataram seus colegas dormindo voltassem às fileiras do 
Exército. Ao referir-se aos crimes, Barreto Pinto aludia aos comunistas acusados de 
matarem oficiais enquanto dormiam durante o levante de 1935.  Apesar da acusação, os 
comunistas, que participaram do levante e foram julgados pelo Tribunal de Segurança 
Nacional, em 1936, não foram condenados por assassinatos de colegas que dormiam. 
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Entretanto, apesar da ausência de provas, a versão se propagou e a nódoa da traição 
acompanhou os comunistas revoltosos de 1935 ao longo da história. 

Essa versão sobre o levante, tomou tais contornos que se tornou a “versão 
oficial”. A sublevação de 1935 é tida como um ato traiçoeiro em que os oficiais 
comunistas mataram seus colegas legalistas enquanto dormiam. Segundo Alzira Vargas, 
as prisões que decorriam durante o ano de 1936 eram frutos da “indignação criada pelo 
crime frio, calculado a relógio, perpetrado naquela madrugada. Não foi uma luta, foi um 
assassinato premeditado” (PEIXOTO, 1960, p. 211). Sobre o tema, Carlos Lacerda 
declarou: 

Se é verdade que em 35 oficiais do Exército foram mortos, dormindo, pelos 
comunistas, eu não sei nem posso afirmar. Mas não duvido. Não duvido porque 
guerra é guerra. Dormindo ou acordado... nunca vi ninguém numa guerra acordar o 
sujeito para puxar o revólver e matá-lo. Acho que o fato em si é irrelevante. Quer 
dizer, o trágico é o fenômeno da guerra. Agora, se o sujeito morre dormindo ou 
acordado, é a coisa mais normal do mundo. Quando se bombardeia uma cidade 
também morre uma porção de gente dormindo. De qualquer maneira criou-se em 
torno disso, evidentemente, toda uma mitologia da covardia (LACERDA, 1987, p. 
44). 

 
Essa versão acerca da covardia e traição dos revoltosos foi usada constantemente 

para justificar a repressão e perseguição aos comunistas. Em 1946, essa versão foi 
novamente usada pelos parlamentares que se opunham à ampliação da anistia, uma vez 
que anistiar seria permitir que os “traidores” regressassem as fileiras das Forças 
Armadas. Ao debaterem a ampliação da anistia de 1945, o discurso de Barreto Pinto 
contra os comunistas foi apenas o primeiro de diversos libelos contra a bancada 
comunista na Assembleia Nacional Constituinte. 

O tema da anistia se tornou um pretexto para expor a ameaça comunista e o 
perigo de reverter às fileiras das Forças Armadas aqueles que lideraram o levante de 
1935.  O insucesso da Indicação nº. 27 de Euclides Figueiredo deveu-se, 
principalmente, ao argumento utilizado pelo parlamentar Segadas Viana. O líder do 
PTB afirmou que não era possível manifestar-se em conjunto, visto que cada problema 
apresentava peculiaridades e estava em jogo a defesa e segurança nacional. Era 
necessária a prevenção do retorno às Forças Armadas de “certos elementos”. Nesse 
ponto de seu discurso, Segadas Viana referia-se ao senador Luiz Carlos Prestes que, 
anistiado em 1945, segundo o orador, representava perigo para a segurança nacional, 
uma vez que o líder comunista afirmara em entrevista à Tribuna Popular que em caso 
de uma guerra entre o Brasil e a União Soviética, os comunistas combateriam contra o 
Brasil. De acordo com Segadas Viana, essas declarações do líder do PCB confirmavam 
que era necessário o estudo de cada caso, para verificar se era justo ou não trazer para o 
seio da nação e das Forças Armadas, elementos dispostos a combaterem contra a pátria. 
Com esse discurso, o deputado do PTB lançou as bases do que geraria um longo debate 
nas sessões seguintes. A entrevista de Luiz Carlos Prestes ainda traria muitos problemas 
para o Partido Comunista. 

Diante da celeuma causada pelo discurso-libelo do petebista Segadas Viana, 
Mauricio Grabois, do PCB, tomou a palavra para pronunciar-se sobre o tema. Para o 
deputado comunista o Decreto-lei de 18 de abril de 1945 

 
era o começo do esquecimento de tudo aquilo que houve em nossa terra – das 
perseguições, dos crimes, das torturas, dos exílios, da Ilha de Fernando de Noronha 
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e da Ilha Grande. Nós, comunistas, estávamos dispostos a olvidar todas essas 
perseguições. Ninguém mais do que nós comunistas, teve o sentimento de esquecer 
tudo que foi articulado contra nós, todas as perseguições e torturas físicas sofridas. 
Não viemos a esta tribuna desfiar as perseguições que nos foram impostas. [...] ao 
fazer a declaração de voto da bancada comunista, em favor do requerimento 
apresentado pelo ilustre Deputado Sr. Euclides Figueiredo, queremos afirmar, aqui, 
que o Partido Comunista luta, intransigentemente, pela democracia. Desejamos o 
esquecimento e que os crimes cometidos contra nosso povo não permaneçam como 
ameaça à pacificação da família brasileira, impedindo que consolidemos, em nossa 
terra, o regime democrático. [...] o requerimento do ilustre Deputado Euclides 
Figueiredo é um teste, a pedra de toque para todos quantos realmente querem a 
democracia e a pacificação da família brasileira. (Anais da Assembléia Nacional 
Constituinte: 18 de março de 1946, p. 84-86). 

 
O requerimento de Figueiredo acerca da ampliação da anistia de 1945, com 

efeito, representava um teste para a Constituinte que se dizia democrática. Ao rejeitarem 
o requerimento de Figueiredo, os constituintes demonstraram que, na prática, ainda não 
estavam familiarizados com o conceito de democracia. Na Constituinte, muitos eram os 
discursos sobre a democracia, entretanto, o que podemos notar é que cada parlamentar 
interpretava o conceito de acordo com seus próprios interesses. Para usar as palavras do 
líder da UDN, Otávio Mangabeira, a democracia no Brasil ainda era uma “plantinha 
tenra”.  

 Outro representante do PTB que se manifestou contra a Indicação de Euclides 
Figueiredo foi Rui Almeida, uma vez que o requerimento daria ganho à causa 
comunista. Rui Almeida era um coronel que recebera a anistia em 1930 por ter se 
levantado em armas contra o governo Bernardes (BRAGA, 1988). Apesar de ter sido 
anistiado, negou esse mesmo direito aos que aguardavam as decisões das Comissões 
sujeitas ao presidente da República. O deputado justificou o seu voto, afirmando que os 
comunistas eram inimigos da pátria, traidores que jamais poderiam integrar as fileiras 
das Forças Armadas do Brasil. 

Não podia, Sr. Presidente, depois do movimento comunista no Brasil, quando 
militares dormindo foram assassinados nos quartéis, (palmas) não podia, sem trair 
minha própria honra, minha dignidade de militar, aprovar esse Requerimento. Não 
lhe negaria meu voto se não viesse dar ganho de causa aos comunistas. No 
Exército, na Marinha e na Aeronáutica de minha terra não há lugar para os inimigos 
da Pátria (palmas). Aqueles que traíram ontem, trairão amanhã! E os que não têm 
pejo de dizer que estão a soldo de Moscou, os que não se constrangem em declarar 
que, na hipótese de uma guerra entre o Brasil e a Rússia ficariam ao lado desta – 
esses nunca poderão pertencer às gloriosas forças armadas de minha terra. [grifos 
nossos] (Anais da Assembléia Nacional Constituinte: 18 de março de 1946, p.86). 

A questão da anistia na Constituinte de 1946 levava os parlamentares a 
reinterpretarem o passado tendo em vista as questões do presente e do futuro. O 
presente evidenciava um fortalecimento dos comunistas após a vitória dos aliados na 
Segunda Guerra; o futuro vinha carregado de expectativas e disputas de poder, nas 
quais, era necessário retirar dois adversários da cena política: Getúlio Vargas – inimigo 
dos udenistas – e os Comunistas – “inimigos da pátria”. 

Na sessão do dia 21 de março, o petebista Barreto Pinto proferiu um longo 
discurso contra os comunistas e contra as declarações de Luiz Carlos Prestes: 
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Egrégia Assembléia, como admitir-se então, na democracia brasileira um partido 
que está a serviço da Rússia? (apoiados). Questão mais séria e mais grave, porém é 
que a declaração está repercutindo no Exército e não podemos ficar indiferentes. 
(...) É preciso mais para a cassação do registro do Partido, para o bem do Brasil? 
(Anais da Assembléia Nacional Constituinte, 21 de março de 1946, p. 236). 
 

 A Assembleia não “podia” e não queria ficar indiferente às declarações de 
Prestes. Nesse sentido, o tema da anistia gerou um longo debate sobre o partido 
comunista, uma vez que a ampliação da anistia de 1945 beneficiaria, principalmente, os 
comunistas que almejavam retornar às fileiras das Forças Armadas brasileiras. Sobre a 
anistia aos comunistas e seu possível retorno às Forças Armadas, o General Canrobert 
Pereira da Costa, antigo Ministro da Guerra e secretário Geral do Ministério, declarou: 
 

Quando se ingressa no oficialato – e só o podem fazer brasileiros natos – faz-se um 
juramento solene de defender a Pátria e as instituições vigentes. Quem serve o 
comunismo, quem faz declarações semelhantes, não está em condições de fazer 
parte do Exército, muito menos como oficial. O comunismo é contra as instituições 
vigentes e define-se por outra potência num caso de guerra, para empunhar armas 
contra seus próprios irmãos é razão suficiente para inabilitar qualquer cidadão que 
procure pertencer ao Exército (Entrevista concedida pelo General Canrobert Pereira 
da Costa ao Radical, citada por Barreto Pinto In: Anais da Assembléia Nacional 
Constituinte: 21 de março de 1946, p. 237). 

 
A matéria sobre a ampliação da anistia levantada por Figueiredo na Assembleia 

não causou debate somente dentro do palácio Tiradentes, onde estava instalada a 
Constituinte. A matéria repercutiu em vários jornais. Diante das declarações de Prestes, 
o polêmico Carlos Lacerda publicou em sua coluna “Na Tribuna da Imprensa” no 
Correio da Manhã que tais declarações foram inoportunas e desnecessárias. Ao afirmar 
que em caso de guerra entre o Brasil e a União Soviética, lutaria contra o Brasil, Prestes 
deu um motivo aos seus opositores de reação contra os Comunistas.  

Em relação propriamente a essas declarações, bem pouco teríamos a dizer senão 
que nos riríamos dessa monumental asneira cometida pelo líder comunista – e até 
desejamos que ele cometesse outras, para afundar cada vez mais. 
Mas a reação prepara-se para uma ação rápida contra o Partido Comunista. Essas 
declarações de Prestes trouxeram precisamente aquilo que faltava: o motivo. E, 
convenhamos, é um grande motivo: o Sr. Prestes confessa que, no caso de uma 
guerra do Brasil com uma potência estrangeira, ele será o chefe as 5ª coluna. 
Entre as medidas que se preparam contra o Sr. Prestes figuram: 
a) o cancelamento do registro do Partido; 
b) a prisão do seu dirigente e dos seus principais responsáveis; 
c) a expulsão da bancada comunista da Constituinte. 
Para começo de conversa. 
E conhecemos da estupidez congênita do atual governo o bastante para não pôr em 
dúvida que essa intenção será cumprida (LACERDA, 2000, p. 198-199). 

 
Lacerda destacou que diante dos caminhos trilhados pelo governo do general 

Eurico Gaspar Dutra, após as declarações do líder comunista, os dias de legalidade do 
PCB estariam contados. As “asneiras” ditas por Luiz Carlos Prestes poderiam dar 
motivos, segundo Lacerda, para Dutra investir contra a democracia, o que, de fato, 
ocorreu em 1947 quando o registro do Partido Comunista foi cancelado. Embora o 
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estilo de Carlos Lacerda fosse um tanto agressivo, seu temor pelos rumos da democracia 
brasileira demonstrava que 1937 ainda pairava no ar (NOGUEIRA, 2005). 

Assis Chateaubriand também se pronunciou sobre o assunto em O Jornal, o 
colunista afirmou que não encontrava motivos para a surpresa em torno da afirmação de 
Prestes sobre uma hipotética guerra entre Brasil e URSS, pois 

 
falou o capitão Prestes de acordo com a rotina do Partido comunista. Está dentro do 
sistema, de cuja propaganda foi incumbido fazer aqui. Se o seu centro de gravidade 
política fosse a terra onde veio à luz do sol, existia razão para o rataplan produzido 
dentro e fora da Constituinte. O que acontece,porém, com o capitão Prestes, é que 
ele não é ideológica nem civicamente americano e tampouco brasileiro. 
Originalmente terá sido democrata. Remotamente nosso compatriota. Tudo isto, 
porém, no passado. Presentemente, seu conteúdo é vermelho, purpuramente 
vermelho. Seu pólo de atração é Moscou. Assim, é a Moscou a que deve fidelidade. 
(CHATEAUBRIAND, 1999, p. 252).  

Para Chateaubriand, Prestes pensava e falava em russo, não estava inserido na 
realidade americana e, muito menos, na realidade brasileira. Portanto, a declaração do 
comunista era cotidiana, regular e estava inserida nas linhas do Partido, que era apenas 
um galho da árvore soviética. 

Em 26 de março de 1946 Prestes tomou a palavra na Assembleia Constituinte 
para justificar sua famosa entrevista a Tribuna Popular 

Que há por trás dessas palavras? Que provocou a celeuma? Por que essa série de 
provocações, esses ataques pessoais, esses insultos, essa campanha anticomunista 
dos dias de hoje? Eles surgiriam com as minhas palavras ou sem as minhas 
palavras, de qualquer maneira, com qualquer pretexto, porque esse é o método 
usado pelos imperialistas no momento que vivemos no mundo e em nossa pátria 
(Anais da Assembléia Nacional Constituinte: 26 de março de 1946, p. 57). 
 

Com efeito, Prestes tinha razão, suas palavras foram usadas como pretexto para 
a restrição das liberdades individuais. Sob o pretexto da ameaça comunista, a anistia se 
tornou uma espécie de “tabu” na Constituinte. Era contraditório que os parlamentares 
falassem em nome de uma democracia e atacassem os regimes arbitrários, mas, em 
contrapartida, não apoiassem a ampliação da anistia para aqueles que ainda viviam um 
exílio dentro da própria Pátria. 

Após todo o debate de março os argumentos dos anticomunistas na Assembleia 
pareciam ter tornado o tema da anistia um tema proibido dentro do parlamento. Alguns 
parlamentares chegaram a afirmar que aquele era um tema que não cabia a Constituinte 
discutir, mas deveria ser discutido quando esta se dividisse em Câmara dos Deputados e 
Senado. Entretanto, muitos dos parlamentares que compunham a Constituinte de 1946 
integraram também a Constituinte de 1934 e, dessa forma, tinham conhecimento de que 
os políticos de 34 concederam anistia ampla através das Disposições Transitórias da 
Carta Constitucional. Mas àquela época os Comunistas ainda não tinham “traído” a 
Pátria. 

Em 1934 após o governo Provisório decretar anistia restrita que condicionava os 
anistiados civis a pareceres de Comissões nomeadas pelo Presidente da República, a 
Constituinte fez constar no artigo 19 das Disposições Transitórias da nova Carta uma 
anistia ampla a todos os que tinham cometido crimes políticos até aquela data. Os 
beneficiados dessa anistia, uma das mais amplas que o Brasil tivera até então, foram os 
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depostos de 1930, os paulistas que tomaram parte no movimento Constitucionalista de 
1932 e, além disso, os comunistas.  

Seguido a experiência da Constituinte de 1934 em relação à anistia, Euclides 
Figueiredo elaborou dois artigos para figurarem entre as Disposições Transitórias9. 
Após a polêmica de março em torno da anistia e da famosa entrevista de Prestes, 
Figueiredo tentou adequar-se às diretrizes de seu Partido. A UDN era contra o uso de 
Decretos-lei, pois os considerava um abuso de poder e um resquício da ditadura. O 
requerimento de Euclides Figueiredo mantinha o Decreto-lei, mas, simplesmente, queria 
suprimir alguns artigos do Decreto que o deputado julgava antidemocrático. Além disso, 
Figueiredo, ao perceber a preocupação dos anticomunistas, readaptou seu requerimento 
de anistia de tal forma que parece ter concordado em excluir os “traidores da Pátria”. 

Na sessão do dia 08 de setembro o udenista declarou: 
 

Compreendi, porém, que, já agora, não é mais aconselhável, nem talvez mesmo 
possível, abolir as comissões especiais, que o Decreto nº. 7.474 fez criar para 
parecer sôbre o aproveitamento ou não dos anistiados.Mas não é justo que havendo 
até entre estes não poucos absolvidos pelos tribunais truculentos a que foram 
submetidos, outros de sentença terminadas e cumpridas, continuem êles afastados 
de seus postos, com sérios prejuízos e vexâmes, pelo simples fato de existir alguns 
cujas reintegrações sejam consideradas inconvenientes ao interesse público e geral, 
em virtude de incompatibilidades criadas por suas próprias atuações. (Anais da 
Assembleia Nacional Constituinte: 08 de setembro de 1946, p. 300-301). 

 
Euclides Figueiredo reconheceu, após os debates de março, que a supressão das 

Comissões que julgariam cada caso daria ganho de causa aos comunistas. Entretanto, o 
deputado achava injusto pagar pelos erros dos comunistas e, para contornar o problema, 
Figueiredo readaptou sua indicação apresentando os artigos 34 e 35 das Disposições 
Transitórias. Em tais artigos o deputado concordava com a análise de caso por caso, 
porém pedia para que estes “anistiados” aguardassem os pareceres das Comissões 
desempenhando seus respectivos cargos, caso o parecer fosse negativo, este deveria 
afastar-se do cargo. Para o deputado udenista 
                                                 
9 Art. 34. Ficam abolidas todas as restrições, ainda subsistentes, das anistias concedidas, até a data desta 
Constituição a todos quantos hajam cometidos crimes políticos, exceto no que respeita a vencimentos 
atrasados, indenizações ou outras vantagens pecuniárias. 
§ 1º Os militares e funcionários civis da União e dos Estados ficarão agregados aos respectivos quadros, 
nos postos que ocupavam ao ser reformados, aposentados, excluídos ou demitidos, com todas as 
vantagens e prerrogativas a eles inerentes, até que se pronunciem, sobre a conveniência do seu 
aproveitamento definitivo, as comissões de que tratam os arts. 2º e 3º do Decreto-lei nº 7.474, de 18 de 
abril de 1945. 
§ 2º Somente após veredictum favorável de tais comissões, em cada caso, aprovado pelo Poder Executivo, 
terão eles exercício de suas antigas funções e direito a acesso aos postos superiores que lhes couberem por 
antiguidade. 
§ 3º Os que, em contrário, não devam ser aproveitados voltarão definitivamente às situações anteriores de 
reformados, aposentados, demitidos ou excluídos, sem mais direito algum.  
Art. 35. O Governo fará examinar, caso por caso, a situação dos militares, magistrados, serventuários e 
funcionários públicos da União e dos Estados, que hajam sido afastados dos seus cargos, a contar de 24 
de outubro de 1930, por motivo político, conveniência do regime ou outro qualquer que não seja sentença 
judiciária ou processo administrativo regular, com o fim de reintegrá-lo nos respectivos quadros e 
funções. Serão criadas comissões nos diferentes Ministérios e nos Estados, que darão seus pareceres, 
dentro de três meses, propondo as medidas de justiça ou de equidade que visem à reparação das 
iniqüidades porventura praticadas. (Anais da Assembleia Nacional Constituinte, 06/09/1946, p. 274). 
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esquecimento, ou é completo, total, ou não existirá. Tudo quanto possa restringi-lo 
lembra o crime, é penalidade. Repetindo esta verdade, não estou agora modificando 
o ponto de vista que, em Março, defendi desta tribuna, admito agora as comissões 
de averiguação do Decreto-lei nº 7.474, que então condenei, senão adaptando a 
necessidade de amparo e imediato restabelecimento dos direitos de uns – daquêles 
sôbre os quais não possa haver dúvidas – às possibilidades que restrições a respeito 
de outro se tornaram inevitáveis. (idem, p. 301-302) 
 

Nesta sessão do dia 08 de setembro Figueiredo reconheceu a impossibilidade de 
remover os “obstáculos” à anistia ampla. O deputado admitiu a necessidade de 
Comissões para julgarem cada caso, pois o Brasil, segundo Figueiredo, se assemelhava 
ao “Cavalo de Tróia”, isto é, tinha o inimigo em seu bojo (ANC, 04/06/46). Para 
formarem uma “Comunhão Nacional” era necessário remover esse inimigo. 

A maioria dos parlamentares colocou-se contra os artigos 34 e 35 de autoria de 
Euclides Figueiredo. Como era de se esperar, os comunistas foram contra os artigos, 
uma vez que estes admitiam uma anistia restrita. Em nome da bancada do PCB falou o 
deputado Mauricio Grabois: 

A anistia concedida em 18 de abril de 1945 não foi mais do que, na prática, a 
libertação de presos políticos. Impõe-se transformemos em realidade essa anistia, de 
acordo com as tradições políticas do Brasil. Assim procedendo, estaremos 
cooperando para a harmonização da família brasileira. 
[...] Não é justo, portanto, que se mantenha a restrição contida no art. 34 das 
Disposições Transitórias. Não é possível que, promulgado uma Carta Constitucional 
democrática, nela deixemos uma mancha, pela não consagração da anistia ampla. 
Esta Constituição perderá muito de seu valor e importância histórica, como 
instrumento de ordem, paz, tranqüilidade, concórdia e harmonia da família 
brasileira, se não consagrar a anistia irrestrita a todos que cometeram delitos 
políticos. (Anais da Assembleia Nacional Constituinte, 08 de setembro de 1946, p. 
320-321). 

 
Como era de costume a bancada do PCB foi uníssona em relação ao tema 

debatido, os 15 parlamentares, tendo como líder Luiz Carlos Prestes, foram unânimes ao 
se oporem aos artigos 34 e 35. Porém, na Constituinte, estes já eram os únicos que 
clamavam por uma anistia ampla, nem mesmo o antigo Coronel da Velha República, 
Euclides Figueiredo, acreditava no êxito dessa proposta adequando-se a anistia “manca” 
proposta nos artigos 34 e 35 das Disposições Transitória da Constituição de 1946. 
Porém, nem isso foi possível. Os constituintes esquivaram-se em relação ao tema da 
anistia, ao ser levada a votação na sessão do dia 11 de setembro, muitos parlamentares 
deixaram o recinto para não participarem da votação. Entre, os dissidentes estavam 
alguns udenistas e, até mesmo, o líder da bancada da UDN, Otávio Mangabeira. Ao ser 
levada à votação, a ampliação da anistia foi derrotada por 159 votos contra e 81 a favor 
da ampliação.  A UDN, com uma bancada de 89 parlamentares, não entrou em consenso 
sobre o assunto e muitos parlamentares, ditos liberais, ou votaram contra, ou se 
esquivaram. A jornalista Yvonne de Miranda – que acompanhou os trabalhos da 
Constituinte – destacou sua surpresa ao perceber que Otávio Mangabeira, líder da UDN, 
e Juraci Magalhães deixaram o plenário no momento da votação da matéria 
(MIRANDA, 1982, p. 164).  

Na Constituinte de 1946, percebemos uma pluralidade de ritmos históricos e 
interpretação do tempo. Ao debaterem a anistia, os constituintes selecionavam o que 
deveria ser lembrado ou esquecido. Nesse sentido, por temerem o fortalecimento 
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comunista no pós-guerra e ressentidos devido à aliança entre Prestes e Vargas em 1945, 
grande parte dos constituintes usaram o passado para atingirem seus interesses nas 
disputas do presente e optaram por não esquecerem a “ameaça comunista” de 1935.  

A derrota do requerimento de ampliação da anistia demonstra que os 
parlamentares da Constituinte de 1946, apesar de combaterem o autoritarismo, eram, 
como afirmou João Almino (1980), democratas autoritários. Os temores do passado 
ainda assombravam o presente e futuro dos “liberais”. A UDN mostrou-se incapaz de 
apostar no futuro e na democracia, como afirmou Giovanetti Netto (1986), a UDN era 
reacionária no que se opunha e conservadora no que propunha. Apesar de saberem que 
era uma verdadeira quimera supor uma guerra entre o Brasil e URSS, as declarações de 
Prestes à Tribuna Popular deram um motivo para que aqueles homens de 1946, 
marcados, uns por rancores e outros temores, limitassem as liberdades individuais na 
nova Carta Constitucional que resultou conservadora. 

Sem a ampliação da anistia, os comunistas seguiriam como os indesejáveis da 
Pátria, os que não poderiam ser assimilados pelas Forças Armadas, os “traidores”. Sobre 
o tema, Prestes declarou em 26 de março de 1946 na Constituinte: “Repete-se muito, 
nos dias de hoje, a palavra “traidor”. Traidores – sabemo-lo bem – são todos os 
revolucionários vencidos. Traidores foram Tiradentes, o Frei Caneca. (Anais da 
Assembleia Nacional Constituinte, 26 de março de 1946, p. 54).”  

Marcados pelo estigma da traição, os comunistas foram vítimas do passado e do 
futuro. Os acontecimentos de 1935 e 1945 não foram cicatrizados, portanto, para os 
Constituintes de 1946 a entrevista de Prestes à Tribuna Popular era apenas mais uma 
prova de que os comunistas eram os “traidores da Nação”. Ressentidos, mas também 
temerosos em relação ao futuro, os udenistas preferiram abandonar o discurso 
democrático em relação à anistia para, assim, eliminarem a ameaça comunista do 
cenário político. Parafraseando João Neves da Fontoura, ao abrir mão da anistia, os 
liberais “deram os anéis para não perderem os dedos” (FONTOURA, 1978, p. 669). 
 
Considerações Finais 
 

  Assumo a convicção de que ao longo da década de 1930 coexistiram três 
projetos políticos no cenário brasileiro: o projeto Liberal conduzido, especialmente, 
pelos políticos paulistas, mas que pretendia a formação de partidos com representação 
nacional; o projeto Comunista; e o projeto Varguista de cunho autoritário. Todavia, o 
projeto Varguista foi o vencedor e, para derrubá-lo em 1945 os liberais, sem o apoio dos 
Comunistas, tiveram de contar com o auxílio das Forças Armadas, entretanto, apesar do 
golpe de 29 de outubro de 1945, os liberais perderam as eleições presidenciais. Os 
Comunistas, que já eram denominados de traidores desde 1935, ao não apoiarem os 
liberais contra o Estado Novo e, pelo contrário, ao apoiarem Getúlio Vargas em 1945, 
reforçaram sobre si o estigma da traição que se refletiu na Constituinte de 1946.  

Para Luiz Carlos Prestes, o líder comunista, os liberais não passavam de homens 
reacionários e golpistas que estavam sempre olhando para o passado. Portanto, ao deixar 
a prisão em 19 de abril de 1945 (aniversário de Vargas), Prestes anunciou seu apoio ao 
governo e conclamou os comunistas a apoiarem o “projeto Varguista”. O apoio deveu-
se ao acordo prévio entre Vargas e Prestes que resultou em medidas como o 
estabelecimento de relações com a União Soviética e a anistia aos presos políticos. Os 
liberais não esqueceriam a “traição” de Prestes ao apoiar o governo que o mantivera 
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encarcerado por nove anos, o governo que havia deportado sua esposa para a Alemanha 
Nazista e exilado sua mãe. 

A anistia foi o ponto culminante do acordo Prestes-Vargas, o Decreto de abril de 
1945 era o prêmio recebido pelos comunistas por apoiarem Vargas. Entretanto, após a 
euforia dos primeiros meses, os “anistiados” perceberam que o Decreto-lei 7.474 se 
assemelhava a mero indulto, uma vez que estavam à mercê de pareceres das Comissões 
nomeadas pelo Presidente da República. Vargas estava ocupado o bastante com a 
ferrenha oposição liberal que ameaçava depô-lo, portanto, as Comissões de anistia, 
nomeadas por ele, quando chegaram a funcionar foi com extremo marasmo. 

Os comunistas perceberam que não foram anistiados, mas simplesmente 
libertados das prisões varguistas para fazerem discursos em prol do ditador. Portanto, 
precisariam contar com a Constituinte de 1946 para ampliarem a anistia de 1945 e, em 
fim, receberem seu “prêmio”. Mas como Prestes bem destacou, os liberais eram 
“reacionários” e não esqueciam, facilmente, o passado. Os liberais na Constituinte, 
ainda demonstravam ressentimentos em relação ao apoio que os comunistas deram a 
Vargas, além disso, alguns udenistas atribuíam a derrota do Brigadeiro Eduardo Gomes 
às atitudes de Prestes que o acusava de golpista e reacionário e, como se não fosse o 
bastante, Prestes lançara a candidatura de Fiúza para “prejudicar o candidato udenista” 
(LACERDA, 1987). 

Além de rancorosos, os udenistas eram temerosos em relação ao futuro, não 
temiam apenas o retorno de Vargas, mas também o fortalecimento do Comunismo que, 
após a participação da URSS na Segunda Guerra Mundial, se tornara uma forte ameaça. 
Apesar de alguns parlamentares da UDN necessitarem da anistia, esses abriram mão do 
benefício para não possibilitarem o retorno dos comunistas às fileiras das Forças 
Armadas. Euclides Figueiredo, ao apresentar a indicação de ampliação da anistia, 
contrariou as diretrizes de seu partido, a UDN. O deputado, considerado morto por 
decreto durante o Estado Novo, era um ferrenho defensor da anistia, entretanto, após a 
celeuma causada por seu discurso em março de 1946 na Constituinte, Euclides 
Figueiredo readaptou sua indicação de forma a não beneficiar diretamente os 
comunistas. Apesar da readaptação das indicações n. 34 e 35 das Disposições 
Transitórias, o artigos não foram aprovados e a anistia continuou restrita conforme o 
Decreto-lei de 1945. 

Do que foi exposto, assumo a perspectiva de que para compreendermos o 
processo de anistia de 1945 e a posição contraditória dos liberais na Constituinte de 
1946 no que se relaciona ao tema da anistia devemos nos ater ao “perigo comunista” 
que tanto assombrava os políticos da Constituinte. Apesar do discurso “democrático” 
dos parlamentares, da tentativa de “julgar” o Estado Novo e evidenciar as 
arbitrariedades do regime Varguista, os liberais tiveram de se adaptar ao contexto e 
readaptar seu discurso, se esquivaram de anistiar o passado, uma vez que este passado 
serviria para combater a ameaça do futuro.  

De acordo com Lowenthal (1998), o passado é o que temos consciência que 
aconteceu. O termo anistia é instigante para analisarmos a consciência do passado, uma 
vez que a anistia cobre com o esquecimento o que, do passado, não deve ser apreendido 
pelo presente. Entretanto, o esquecimento proposto pela anistia é de ordem legal. Outra 
coisa é pensar a gestão da lembrança no espaço público. Não há anistia no âmbito da 
consciência histórica. Esta é constituída por um suporte de lembranças formadas por 
crônicas, relatos e pela historiografia. 
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Os homens de 1946 temiam que a anistia apagasse o passado “traumático” do 
Estado Novo e, com este, as “traições” comunistas, portanto era preciso selecionar, 
moldar o quadro da memória e não permitir que a “traição” comunista e as perseguições 
varguistas caíssem em um mundo de sombras envoltos pelo esquecimento. Era preciso 
lembrar, mesmo que isto lhes custasse a anistia tão almejada por aqueles que foram 
presos e exilados durante o período estadonovista.  

As disputas pelo poder conduziram, também, as disputas de memória. Os 
parlamentares de 1946 se esforçaram para que o passado não fosse esquecido e 
acomodaram os acontecimentos pretéritos, a “traição dos comunistas”, aos seus 
interesses dentro do contexto do fim da Segunda Guerra Mundial e do fim do Estado 
Novo no Brasil. Nesse sentido, os comunistas foram condenados a carregarem o fardo 
do passado. 

Toda “consciência do passado” é subjetiva, socialmente localizada e histórica. 
Existem formas variadas de se conceber o tempo histórico nas múltiplas épocas e 
espaços. Como destacou José Carlos Reis (1998), o tempo histórico não é exterior ao 
sujeito e à história, é uma construção dos sujeitos históricos em dado momento.  A 
história costuma ser como nós a vemos. Portanto, a representação do tempo histórico 
não é necessariamente linear, podem ocorrer recuos e permanências. No caso analisado, 
os parlamentares da Constituinte de 1946 construíram um tempo histórico marcado pela 
tensão e ameaça tanto do passado, que ainda estava à porta, quanto do futuro, que era 
imprevisível e, ao mesmo tempo, ameaçador. O futuro seria o resultado das disputas 
partidárias e disputas de memórias na Assembleia Constituinte, seria fruto da Carta 
Constitucional que aqueles parlamentares elaboravam. Portanto, o presente era o 
momento chave para julgar o passado e determinar o futuro. 

Ao analisar os debates acerca da anistia na Constituinte de 1946, minha 
preocupação não estava voltada para os avanços ou transformações que essa Assembleia 
trouxe para a sociedade brasileira, mas para a forma como aqueles parlamentares 
interpretaram a experiência do tempo, movidos pela tensão entre passado, presente e 
futuro. O termo anistia remete ao esquecimento, quando me deparei com os Anais da 
Constituinte de 1946, a intenção inicial era perceber o que os liberais que compunham a 
Assembleia pretendiam esquecer e sepultar do passado, porém, os debates me revelaram 
muito mais do que a minha interrogação inicial buscava, os debates sobre a anistia 
evidenciaram o que a Assembleia Constituinte de 1946 não pretendia esquecer. Muito 
mais do que os avanços e progressos de um “tempo histórico linear”, minha 
preocupação foi buscar a “dialética” entre a lembrança e o esquecimento e, nesse jogo 
me deparei com aquilo que a Constituinte não queria transformar, as permanências e as 
viscosidades do tempo. 
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