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Manifesto dos Ministros Militares 
No cumprimento de seu dever constitucional de responsáveis pela manutenção da ordem, da lei e das 
próprias instituições democráticas, as Forças Armadas do Brasil, através da palavra autorizada dos seus 
Ministros, manifestam a Sua Excelência o Sr. Presidente da República, como já foi amplamente 
divulgado, a absoluta inconveniência, na atual situação, do regresso ao país do Vice-Presidente, Sr. João 
Goulart. 
Numa inequívoca demonstração de pleno acatamento dos poderes constitucionais, aguardam elas, ante 
toda uma trama de acusações falsas e distorções propositadas, sempre em silêncio, o pronunciamento 
solicitado ao Congresso Nacional. Decorridos vários dias, e como sintam o desejo de maiores 
esclarecimentos por parte da opinião pública, a que inimigos do regime e da ordem buscam desorientar, 
vêem-se constrangidas agora, com a aquiescência do Sr. Presidente da República, a vir ressaltar, de 
público, algumas das muitas razões em que fundamentaram aquele juízo. 
Já ao tempo em que exercera o cargo de Ministro do Trabalho, o Sr. João Goulart demonstrara, bem às 
claras, suas tendências ideológicas incentivando e mesmo promovendo agitações sucessivas e freqüentes 
nos meios sindicais, com objetivos evidentemente políticos e em prejuízo mesmo dos reais interesses de 
nossas classes trabalhadoras. E não menos verdadeira foi a ampla infiltração que, por essa época, se 
processou no organismo daquele Ministério, até em pontos-chaves de sua administração, bem como nas 
organizações sindicais, de ativos e conhecidos agentes do comunismo internacional, além de incontáveis 
elementos esquerdistas.  
No cargo de Vice-Presidente, sabido é que usou sempre de sua influência em animar e apoiar, mesmo 
ostensivamente, movimentações grevistas promovidas por conhecidos agitadores. E inda há pouco, como 
representante oficial, em viagem à URSS e à China comunista, tornou clara e patente sua incontida 
admiração ao regime desses países exaltando o êxito das comunas populares. 
Ora, no quadro de grave tensão internacional, em que vive dramaticamente o mundo dos nossos dias, com 
a comprovada intervenção do comunismo internacional na vida das nações democráticas e, sobretudo, nas 
mais fracas, avultam, à luz meridiana, os tremendos perigos a que se acha exposto o Brasil. país em busca 
de uma rápida recuperação econômica, que está exigindo enormes sacrifícios, principalmente das classes 
mais pobres e humildes; em marcha penosa e árdua para estágio superior de desenvolvimento econômico-
social, com tantos e tão urgentes problemas para recuperação, até, de seculares e crescentes injustiças 
sociais nas cidades e nos campos – não pode nunca o Brasil enfrentar a dura quadra que estamos 
atravessando, se apoio, proteção e estímulo estiveram a ser dados aos agentes da desordem, da desunião e 
da anarquia. 
Estão as Forças Armadas profundamente convictas de que, a ser assim, teremos desencadeado no país um 
período inquietador de agitações sobre agitações, de tumultos e mesmo choques sangrentos nas cidades e 
nos campos, de subversão armada, enfim, através da qual acabarão ruindo as próprias instituições 
democráticas e, com elas, a justiça, a liberdade, a paz social, todos os mais altos padrões de nossa cultura 
cristã. 
Na Presidência da República, em regime que atribui ampla autoridade de poder pessoal ao Chefe da 
Nação, o Sr. João Goulart constituir-se-á, sem dúvida, no mais evidente incentivo a todos aqueles que 
desejam ver o país mergulhado no caos, na anarquia, na luta civil. As próprias Forças Armadas, 
infiltradas e domesticadas, transformar-se-iam, como tem acontecido noutros países, em simples milícias 
comunistas. 
Arrostamos, pois, o vendaval, já esperado, das intrigas e das acusações mais despudoradas, para dizer a 
verdade tal como é, ao Congresso dos representantes do povo e, agora, ao próprio povo brasileiro. 
As Forças Armadas estão certas da compreensão do povo cristão, ordeiro e patriota do Brasil. E 
permanecerão, serenas e decididas, na manutenção da ordem pública. 
Rio de Janeiro, GB, 30 de agosto de 1961. 
A) Vice-Almirante Sylvio Heck, Ministro da Marinha; Marechal Odylio Denys, Ministro da Guerra; 
Brigadeiro-do-Ar Gabriel Grum Moss, Ministro da Aeronáutica. 
 
Fonte: ANDRADE, Auro Moura. Um Congresso contra o arbítrio: diários e memórias. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1985. 

 




