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 Carta dos moderadores 

 Estimados Distintos Delegados, 

 Nós  somos  os  moderadores  Lucas  Chueri  e  Olivia  Pimentel  da  equipe  MUN  da  Escola 

 Americana  de  Brasília.  Temos  a  honra  de  servi-los  como  presidentes  do  Comité  Português 

 no BSBMUN VIII. 

 Como  estudantes  que  iniciaram  nossa  carreira  como  delegados,  entendemos  que  o  MUN 

 pode  ser  assustador  para  alguns  de  vocês.  Aqui  está  nosso  conselho:  O  modelo  das  Nações 

 Unidas  é  principalmente  sobre  pesquisa,  confiança  e  colaboração.  Com  o  conhecimento 

 adquirido  com  nosso  guia  de  estudo  e  sua  pesquisa  independente,  vocês  serão  capazes  de 

 apresentar  uma  ampla  gama  de  ideias  inovadoras.  E  através  da  colaboração,  as  idéias  de 

 indivíduos  e  do  conglomerado  formarão  uma  solução  realista.  Nós,  presidentes,  faremos 

 nosso  melhor  para  tornar  esta  conferência  o  mais  significativa  possível  enquanto  vocês 

 trabalham para resolver este tópico. 

 Se  tiver  alguma  dúvida  sobre  a  conferência,  não  hesite  em  entrar  em  contato  conosco  via 

 eab202402937@eabdf.br  e  eab202320221@eabdf.br  .  Estamos  ansiosos  para 

 supervisionar um debate frutífero com todos vocês! 

 Com os melhores cumprimentos, 

 Moderadores do Gabinete Histórico 
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 Estrutura do Comité 
 Um  Gabinete  Histórico  em  MUN  é  um  comitê  que  ocorre  no  passado  e  simula  um 

 tópico  e  um  comitê  a  partir  de  uma  perspectiva  completamente  diferente  de  um  comitê 

 regular.  Em  um  comitê  Histórico,  os  delegados  representam  seu  país  de  forma 

 completamente  diferente,  com  muito  mais  história  e  antecedentes  para  basear  sua  posição, 

 e  mais  oportunidades  para  criar  algo  novo  e  colocar  o  mundo  em  um  caminho 

 completamente diferente. 

 O  Gabinete  Histórico  oferece  a  você  todos  os  desafios  e  a  diversão  de  um  clássico 

 comitê  MUN  -  debate  intenso,  formação  de  alianças,  discursos  apaixonados  -  com  uma  leve 

 reviravolta.  Em  vez  de  tentar  encontrar  soluções  para  questões  atuais  no  âmbito  da  ONU  e 

 de  outros  organismos  internacionais,  você  tem  a  tarefa  de  reimaginar  um  evento  que 

 moldou a história. 

 O  comitê  é  dirigido  pelo  Harvard  Style.  Isto  significa  que  os  delegados  não  estão 

 autorizados  a  redigir  resoluções  até  o  dia  da  conferência.  Nestas  sessões,  você  estará 

 representando  uma  pessoa  presente  no  Gabinete.  Isto  significa  que  você  falará  na  primeira 

 pessoa,  mas  representará  os  interesses  de  seu  partido  político.  Tenha  em  mente  que  a 

 opinião  da  pessoa  que  você  está  representando  pode,  às  vezes,  divergir  ligeiramente  dos 

 interesses  de  seu  partido.  Diversos  delegados  na  Conferência  teriam  sido  muito  eloquentes 

 sobre  seus  pontos  de  vista  pessoais,  e  suas  relações  uns  com  os  outros.  Portanto,  por  mais 

 que  este  seja  um  debate  entre  representantes  de  partidos  e  interesses  políticos,  é  também 

 um  encontro  de  indivíduos  que  tiveram  atitudes  diferentes  uns  em  relação  aos  outros  e  aos 

 assuntos  em  questão.  Deixaremos  a  você  a  tarefa  de  encontrar  o  equilíbrio  entre 

 representar a pessoa que você escolheu e os interesses do partido dessa pessoa. 

 Para  melhor  preparação,  os  delegados  devem  vir  ao  comitê  preparados  para  discutir 

 os  dois  tópicos  e  estar  bem  versados  na  perspectiva  de  seus  delegados  designados,  seu 

 contexto  e  quaisquer  crenças  mantidas  por  seu  papel  atribuído.  Informações  úteis  sobre  o 

 Gabinete Histórico podem ser encontradas  aqui  . 

 Para  serem  elegíveis  para  um  prêmio  individual  dentro  do  comitê,  os  delegados 

 devem  enviar  por  e-mail  um  Position  Paper  completo  para  os  presidentes  do  comitê  no 

 início  do  segundo  dia  da  conferência,  embora  também  sejam  aceitos  documentos 
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 presenciais.  É  necessário  que  todos  os  delegados  estejam  no  mesmo  nível  em  suas 

 pesquisas  e  posições,  caso  contrário,  não  poderá  ocorrer  um  debate  adequado.  Enquanto 

 isto  é  um  assunto  urgente,  lembre-se  que  a  MUN  não  é  necessariamente  uma  competição, 

 então comece a pesquisar e tente se divertir um pouco! 
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 Tópico A: 

 Fim do Parlamentarismo no Brasil 
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 Contexto 

 Primeiramente  é  importante  entender  que  o  parlamentarismo  é  um  sistema  de 

 governo  em  que,  diferentemente  do  presidencialismo  ,  chefe  de  Estado  e  chefe  de  governo 

 são  funções  separadas.  O  primeiro  apenas  representa  o  Estado;  o  segundo  exerce  o  Poder 

 Executivo.  A  indicação  do  chefe  de  governo  é  indireta,  feita  pelo  Parlamento  (no  Brasil,  no 

 âmbito  federal,  o  Parlamento  é  composto  pela  Câmara  dos  Deputados  e  pelo  Senado 

 Federal  ),  que  escolhe  um  dos  seus  membros  para  ocupar  o  cargo.  Note-se,  portanto,  que, 

 nesse caso, não há uma separação clara entre os  poderes  Legislativo e Executivo  . 

 O  parlamentarismo  implantado  em  1961,  além  de  curto,  não  foi  consequência  de 

 uma  decisão  isolada  do  chefe  de  Estado,  mas,  sim,  de  um  acordo  político  que  garantiu  a 

 posse  de  João  Goulart  na  Presidência  da  República,  em  meio  à  crise  aberta  com  a  renúncia 

 de  Jânio  Quadros  .  Afinal,  Goulart,  membro  do  PTB  e  historicamente  ligado  ao  trabalhismo  e 

 à  figura  de  Getúlio  Vargas,  era  visto  pelos  setores  conservadores  como  um  político 

 esquerdista.  Diante  do  veto  militar  à  sua  posse,  Goulart  aceitou  o  acordo  que  lhe  garantia  a 

 presidência  mas,  de  outro  lado,  retirava-lhe  parte  dos  poderes  constitucionais,  transferidos 

 para  o  primeiro-ministro  ,  cargo  criado  com  a  instituição  do  sistema  parlamentarista.  A 

 emenda  aprovada,  em  setembro  de  1961,  pelo  Congresso  Nacional  previa  a  realização  de 

 um  plebiscito  em  1965  (no  final  do  mandato  de  João  Goulart)  para  definir  a  continuidade  ou 

 não do sistema. 

 O  plebiscito,  entretanto,  foi  antecipado  para  janeiro  de  1963.  Durante  os  quase  dois 

 anos  em  que  o  parlamentarismo  esteve  em  vigor,  o  Brasil  teve  3  primeiros-ministros: 

 Tancredo  Neves,  Brochado  da  Rocha  e  Hermes  Lima.  A  experiência  republicana  também 

 não  funcionou  como  um  parlamentarismo  puro,  com  a  separação  entre  os  cargos  de  chefe 

 de  Estado  e  de  governo  e  o  fortalecimento  do  Legislativo.  Até  o  retorno  do 

 presidencialismo,  Goulart  cometeu  várias  ingerências  nas  atividades  dos  gabinetes 

 ministeriais.  Por  sua  vez,  o  próprio  Congresso  Nacional  tomava  decisões  unilaterais;  às 

 vezes,  em  total  desacordo  com  o  primeiro-ministro.  Nesses  casos,  diferente  de  um  sistema 
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 puro,  o  gabinete  não  recebia  um  voto  de  censura  por  seguir  uma  linha  política  oposta  à 

 maioria parlamentar. 

 Com  o  apoio  de  setores  da  esquerda,  inclusive  nas  Forças  Armadas,  João  Goulart 

 conseguiu  antecipar  o  plebiscito.  No  início  de  1963,  o  percentual  de  80%  dos  votos  a  favor 

 foi  mais  do  que  suficiente  para  garantir  a  volta  do  presidencialismo,  como  Goulart  desejava. 

 Encerrava-se,  assim,  não  apenas  uma  fase  importante  do  seu  governo  como  também  a  única 

 experiência parlamentarista da história do Brasil republicano. 
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 Timeline of Events 

 25 de Agosto, 1961:  Jânio Quadros renuncia ao cargo de presidente da República. 

 Agosto,  1961:  o  vice-presidente  João  Goulart  estava  em  visita  oficial  à  China.  Assume 

 provisoriamente o governo o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli. 

 A  Guerra  Fria  dividia  então  o  mundo  entre  capitalistas  e  comunistas.  E  os  três 

 ministros  militares  -  Odylio  Denys,  Silvio  Heck  e  Grum  Moss  -  vetam  a  posse  de  João 

 Goulart.  Eles  acusam  Jango  de  entregar  os  sindicatos  ao  comunismo  e  de  querer 

 reduzir as Forças Armadas a milícias comunistas. 

 26 de Agosto, 1961: O Rádio anuncia aos brasileiros a oposição à posse de João Goulart. 

 26  de  Agosto,  1961:  O  clima  político  no  Congresso  e  no  país  pega  fogo.  Milhares  de 

 legalistas civis e militares são presos. 

 26  de  Agosto,  1961:  Ranieri  Mazzilli  envia  o  manifesto  dos  militares  ao  Congresso,  que 

 forma  uma  comissão  mista  de  6  senadores  e  6  deputados  para  buscar  uma  saída  ao 

 impasse. 

 27  de  Agosto,  1961:  No  Rio  Grande  do  Sul,  o  governador  Leonel  Brizola,  cunhado  de  João 

 Goulart,  assume  a  liderança  civil  da  resistência  contra  o  golpe  militar  que  se  anunciava.  Ele 

 forma  a  chamada  "cadeia  da  legalidade",  constituída  por  104  emissoras  de  rádio,  e  a 

 população gaúcha através do Rádio se prepara para a resistência. 

 27  de  Agosto,  1961:  O  general  Machado  Lopes,  comandante  da  mais  poderosa  unidade 

 militar,  o  Terceiro  Exército,  se  rebela  contra  os  ministros  militares  e  afirma  que  só  recebe 

 ordens do presidente constitucional João Goulart. 

 A perspectiva é de guerra civil no país dividido. 
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 29  de  Agosto,  1961:  Para  afastar  o  risco,  lideranças  políticas  do  Congresso  decidem  fazer 

 tramitar  com  a  máxima  urgência  uma  Emenda  Constitucional  que  introduz  no  país  o 

 sistema  parlamentar  de  governo.  A  proposta  desrespeita  até  mesmo  prazos  regimentais  das 

 Casas. 

 31  de  Agosto,  1961:  O  deputado  José  Maria  Alkmin,  líder  do  PSD,  discursa  a  favor  do 

 parlamentarismo  na  Câmara.  Ele  diz  que  a  fórmula  é  necessária  para  superar  o  momento 

 difícil do país. 

 2  de  Setembro,  1961:  A  proposta  da  emenda  parlamentarista  é  votada  e  vence  pelo  placar 

 de 233 votos a 55. 

 A  alternativa  conciliatória  garante  o  mandato  presidencial  de  João  Goulart,  mas  com 

 poderes  reduzidos,  e  prevê  uma  consulta  popular  sobre  o  sistema  parlamentarista 

 dentro de quatro anos. 

 4  de  Setembro,  1961:  Leonel  Brizola  e  o  líder  do  PTB  na  Câmara,  Almino  Affonso, 

 consideram  a  solução  um  golpe  branco.  Os  ministros  militares  admitem  a  proposta.  João 

 Goulart diz que aceita o acordo para evitar uma guerra civil no país. 

 7 de Setembro, 1961: Tropas legalistas garantem a posse de João Goulart 

 8  de  Setembro,  1961:  Tem  início  os  trabalhos  do  primeiro  gabinete  parlamentarista  da 

 história da República brasileira, com o deputado Tancredo Neves como Primeiro-Ministro. 

 10  de  Setembro,  1961:  Um  amplo  leque  de  forças  políticas,  com  predomínio  conservador, 

 forma  o  primeiro  Gabinete.  São  quatro  membros  do  PSD,  2  da  UDN  e  dois  do  PTB.  Tancredo 

 Neves,  do  PSD  mineiro,  propõe  um  governo  baseado  em  quatro  pontos:  desenvolvimento, 

 estabilidade, integração e justiça. 

 O  clima  de  instabilidade  política  e  as  limitações  do  parlamentarismo  aplicado  ao  Brasil 

 inviabilizam o gabinete de compromisso. 
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 Após  290  dias:  o  gabinete  Tancredo  Neves  renuncia  de  forma  coletiva  sob  o  pretexto  de  que 

 seus membros precisavam concorrer às eleições parlamentares de 1962. 

 27  de  Junho,  1962:  João  Goulart  indica  um  novo  nome,  o  presidente  do  Congresso  e  senador 

 Auro  de  Moura  Andrade,  do  PSD  paulista.  O  nome  passa  na  Câmara,  mas  o  veto  agora  é  da 

 área  sindical,  que  promove  a  primeira  greve  geral  de  protesto  no  país.  Moura  Andrade 

 então renuncia à indicação. 

 19  de  Agosto,  1962:  Diante  da  recusa  do  Congresso  em  aprovar  seu  pedido  de  delegação  de 

 poderes  especiais,  Brochado  renuncia  junto  com  todo  o  ministério.  Assim,  o  segundo 

 gabinete parlamentarista falha tendo resistido apenas 63 dias. 

 Pouco  antes  de  renunciar,  o  Gabinete  propõe  que  o  Congresso  antecipe  o  plebiscito 

 pela volta do presidencialismo. 

 A  fórmula  parlamentarista  brasileira  tinha  limitações  sendo  que  nenhum  primeiro-ministro 

 de  fato  governava.  Era  Jango  quem  detinha  o  poder,  embora  reduzido.  O  parlamentarismo, 

 sem  condições  de  governar,  abre  então  o  caminho  para  o  plebiscito  que  restauraria  o 

 presidencialismo. 

 6  de  Janeiro  1963:  O  Congresso  vota  a  antecipação  do  plebiscito,  e  por  169  votos  a  83, 

 aprova a realização da consulta. 

 O  Congresso  também  autoriza  João  Goulart  a  indicar  um  gabinete  sem  consultar  o 

 Legislativo. 

 Até  Abril,  1963:  O  terceiro  e  último  gabinete  parlamentarista,  chefiado  por  Hermes  Lima, 

 assume como gabinete-tampão até a realização do plebiscito em Abril 

 Entretempo  Janeiro-Abril,  1963:  A  consulta  popular  acontece  em  clima  de  ofensiva 

 presidencialista.  e  João  Goulart  diz  que  é  necessário  restaurar  um  Executivo  forte  para  que 

 sejam feitas as reformas de base. 

 Portuguese Committee | Page  11  of 23 



 BSBMUN  VIII  |  17  th  November 2022 - 19  th  November  2022 

 O  voto  na  consulta  não  foi  obrigatório.  De  18  milhões  de  eleitores,  11  milhões  votaram.  O 

 presidencialismo  venceu  a  consulta  em  todos  os  estados  e  obteve  82  por  cento  dos  votos 

 válidos no pleito geral. 

 Durante  o  rápido  período  do  parlamentarismo:  A  cultura  brasileira  avança  no  exterior  em 

 várias frentes. 

 No  futebol,  a  Seleção  Brasileira  vence  a  Tchecoslováquia  por  3  a  1  e  se  torna 

 bi-campeã mundial. 

 O filme "O Pagador de Promessas" ganha a Palma de Ouro no Festival de Cannes. 

 Música  brasileira  que  conquista  Nova  York,  com  a  Noite  da  Bossa  Nova,  no  Carneggie 

 Hall. 
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 Linha do Tempo 

 Cargo  Quem possui?  O que fazem?  Como são escolhidos? 

 Podem 

 votar em 

 resoluções? 

 Presidente da 

 República 
 João Goulart 

 Lider de estado 

 - Único delegado que pode 

 apresentar resoluções 

 Eleito pelo povo 
 Sim(poder 

 de Veto) 

 Deputados  da 

 República 

 -Juscelino Kubitschek 

 -Hugo Borghi 

 -Plínio Salgado 

 -João Amazonas 

 -Carlos Lacerda 

 -Juarez Távora 

 -Arnaldo Cerdereira 

 -Hermes Lima 

 -Brochado da Rocha 

 -Tancredo Neves 

 Poder legislativo 

 - Legislar entre si usando as 

 diretivas 

 - Fiscalizar e controlar o poder 

 executivo 

 - Fazer declarações ao país 

 Eleitos pelo sistema 

 proporcional 
 Sim 

 Presidente da 

 Câmara dos 

 Deputados 

 Ranieri Mazzilli 

 Próximo na linha sucessória 

 presidencial 

 - Assumirá o papel de Presidente 

 da República no caso da 

 incapacitação do Presidente 

 - Representa a Câmara dos 

 Deputados nos pronunciamentos 

 coletivos e o supervisor dos seus 

 trabalhos e da sua ordem 

 - Fazer declarações ao país 

 Votação entre os 

 deputados(Maioria 

 simples) 

 Sim 

 Portuguese Committee | Page  13  of 23 



 BSBMUN  VIII  |  17  th  November 2022 - 19  th  November  2022 

 Key Terms 
 Parlamentarismo 

 O  Parlamentarismo  é  um  sistema  político  onde  há  uma  distinção  entre  o  chefe  de  Estado  e  o  chefe 

 de governo. O primeiro representa o Estado e o outro o poder executivo. 

 Presidencialismo 

 Presidencialismo  é  um  sistema  de  governo  em  que  um  chefe  de  governo  também  é  o  chefe  de 

 Estado e lidera o poder executivo, que é separado do poder legislativo e do poder judiciário. 

 Parlamento 

 Assembleia  política  com  poder  legislativo  e  de  fiscalização  do  poder  executivo,  onde  se  discutem  os 

 assuntos do Estado. Também se refere ao Conjunto formado pelas câmaras legislativas do país. 

 Câmara dos Deputados (do Brasil) 

 A  câmara  baixa  do  Congresso  Nacional  do  Brasil  e,  ao  lado  do  Senado  Federal,  faz  parte  do  Poder 

 Legislativo da União em âmbito federal. 

 Senado Federal 

 O  Senado  é  considerado  a  Câmara  Alta  do  Poder  Legislativo  Federal,  compondo  o  Congresso 

 Nacional  junto  com  a  Câmara  dos  Deputados.  Também  com  status  de  Casa  revisora,  o  Senado  tem 

 mandatos que duram 8 anos. 

 Poder Legislativo 

 Este  é  um  dos  três  poderes  que  estão  presentes  na  administração  pública  do  Brasil,  sendo  que  o 

 Legislativo  é  o  responsável  por  legislar,  isto  é,  propor  leis,  e  também  por  fiscalizar  as  ações  que  são 

 realizadas pelo governo. 

 Poder Executivo 

 O  executivo  é  a  parte  do  governo  que  aplica  a  lei,  e  tem  responsabilidade  pela  governança  de  um 

 Estado.  No  âmbito  deste  poder  estão  a  Presidência  da  República,  Ministérios,  Secretarias  da 

 Presidência, Órgãos da Administração Pública e os Conselhos de Políticas Públicas. 
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 João Goulart 

 João  Belchior  Marques  Goulart,  também  conhecido  como  Jango,  serviu  como  o  24º  presidente  do 

 Brasil  até  um  golpe  de  estado  militar  que  o  depôs  em  1  de  abril  de  1964.  Ele  foi  considerado  o 

 último presidente de esquerda do Brasil até Luiz Inácio Lula da Silva (2003). 

 Jânio Quadros 

 Jânio  Quadros  foi  um  político  e  o  22º  presidente  do  Brasil  de  31  de  janeiro  de  1961  a  25  de  agosto 

 de 1961. Após pouco mais de seis meses no cargo renunciou à presidência do Brasil. 

 Primeiro-Ministro 

 Um  primeiro-ministro,  primeiro-ministro  ou  chefe  de  gabinete  é  o  chefe  do  gabinete  e  o  líder  dos 

 ministros do poder executivo (em sistema parlamentar ou semi-presidencial). 

 Congresso Nacional 

 O  Congresso  Nacional  do  Brasil  é  o  órgão  legislativo  do  governo  federal  do  Brasil.  Ao  contrário  das 

 assembléias  legislativas  estaduais  e  câmaras  municipais,  o  Congresso  é  bicameral,  composto  pelo 

 Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. 

 Plebiscito (e referendo) 

 São  consultas  ao  povo  para  decidir  sobre  matéria  de  relevância  para  a  nação  em  questões  de 

 natureza  constitucional,  legislativa  ou  administrativa.  O  plebiscito  é  convocado  previamente  à 

 criação  do  ato  legislativo  ou  administrativo  que  trate  do  assunto  em  pauta,  e  o  referendo  é 

 convocado posteriormente, cabendo ao povo ratificar ou rejeitar a proposta. 

 Voto de censura 

 A  moção  de  censura  é  uma  proposta  parlamentar  apresentada  pela  oposição  com  o  propósito  de 

 derrotar  ou  constranger  o  governo.  A  moção  é  aprovada  ou  rejeitada  por  meio  de  votação  (voto  de 

 censura ou voto de desconfiança). 
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 Posição  dos  Principais  Movimentos  e 

 Indivíduos 
 Presidente João Goulart 

 Presidente  do  Brasil  entre  1961  e  1964,  assumiu  a  presidência  do  país  sob  regime 

 parlamentarista,  tendo  como  primeiro-ministro  Tancredo  Neves.  O  primeiro  gabinete 

 parlamentarista  foi  formado  no  dia  8  de  setembro  de  1961  e  reunia  representantes  da 

 maior  parte  dos  partidos  políticos.  Durante  esse  período,  formaram-se  ainda  os  gabinetes 

 Francisco  de  Paula  Brochado  da  Rocha  e  Hermes  Lima.  Em  6  de  janeiro  de  1963,  em 

 plebiscito  antecipado,  11.500.000  dos  18  milhões  de  eleitores  compareceram  à  votação, 

 confirmando  a  opção  pelo  presidencialismo  por  larga  margem  de  votos.  Formou-se,  então, 

 um novo ministério. 

 Ex-Presidente/Deputado Juscelino Kubitschek 

 Juscelino  Kubitschek,  também  conhecido  como  JK,  foi  um  importante  político  brasileiro.  Foi 

 presidente  do  Brasil  de  1956  a  1961  e  foi  responsável  por  um  projeto  de  industrialização 

 acelerada  do  país  e  idealizou  a  construção  de  Brasília.  Goulart  contou  com  o  apoio  até  da 

 oposição  no  plebiscito.  Os  principais  partidos  tinham  planos  de  chegar  em  1966  ao  Palácio 

 do  Planalto,  onde  não  gostariam  de  encontrar  um  primeiro-ministro.  Entre  os 

 pré-candidatos,  estava  o  senador  e  ex-presidente  Juscelino  Kubitschek  (PSD-MG), 

 governista. 

 Deputado Ranieri Mazzilli (Presidente da Câmara dos Deputados) 

 Durante  os  anos  de  1959  e  1965,  foi  presidente  da  Câmara  dos  Deputados  e,  por  conta 

 desse  cargo,  assumiu  interinamente  a  presidência  da  República  por  diversas  vezes.  Os 

 principais  momentos  em  que  assumiu  a  presidência  do  país  foram  em  1961  e  1964.  No 

 decorrer  do  mandato  de  Ranieri  Mazzilli,  o  país  vivia  forte  tensão  político-militar.  A  Junta 

 Militar  anunciou  a  adoção  do  parlamentarismo  e  João  Goulart  foi  empossado  presidente  da 

 República.  O  primeiro  governo  presidencial  de  Ranieri  Mazzilli  durou  menos  de  duas 

 semanas, de 25 de agosto de 1961 a 7 de setembro de 1961. 
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 Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco (Comandante do Exército) 

 Nomeado  chefe  do  Estado-Maior  do  Exército,  em  1963,  Castelo  Branco  foi  um  dos  líderes  do 

 Golpe  de  Estado  de  31  de  Março  em  1964,  que  terminaria  por  depor  João  Goulart.  Castelo 

 Branco  havia  combatido  fascismo  na  Itália  com  o  envolvimento  da  FEB  durante  a  Segunda 

 Guerra  Mundial.  O  clima  político,  em  1964,  no  Brasil  era  instável,  representado  pela  alegada 

 "fraqueza"  de  João  Goulart.  Os  militares  e  apoiadores  do  golpe  a  justificaram-o  sob  a 

 alegação  de  haver  "perigo  marxista-leninista",  e  que  "impediriam  que  o  Brasil  se 

 convertesse  numa  grande  URSS",  para,  logo  em  seguida,  restabelecer  e  consolidar  a 

 democracia (o que acabou não acontecendo). 

 Governador Leonel Brizola 

 Leonel  Brizola  nasceu  em  Carazinho.  Leonel  foi  Deputado  Federal  pelo  Rio  Grande  do  Sul, 

 foi  prefeito  de  Porto  Alegre  de  1956  à  1958  e  após  seu  mandato  tornou-  se  Governador  do 

 Rio  Grande  do  Sul,  cumpriu  um  mandato  de  1959  à  1963.  Tudo  isso  com  o  Partido 

 Trabalhista  Brasileiro(PTB).  Liderou  a  Campanha  de  Legalidade  a  fim  de  garantir  a  posse  de 

 João  Goulart  como  Presidente  do  Brasil,  derrubando  o  veto  dos  ministros  das  Forças 

 Armadas à sucessão legal do presidente Jânio Quadros (que havia renunciado). 

 Deputado Hugo Borghi 

 Hugo  Borghi  nasceu  em  Campinas  e  foi  Deputado  Federal  com  o  PRT(Partido  Republicano 

 Trabalhista)  em  1958  e  1962.  Tinha  se  retirado  da  política,  porém  estava  vendo  a  situação 

 política no Brasil e decidiu voltar. Em 1961 apoiou João Goulart durante sua posse. 

 Deputado Plínio Salgado 

 Plínio  Salgado  era  um  integralista,  ou  seja  um  fascista  brasileiro.  Detestava  João  Goulart  e 

 acreditava  numa  ameaça  comunista  no  Brasil.  Fundou  um  partido  chamado  AIB,  para 

 intergalistas.  Foi  exilado  do  Brasil.  Em  exílio  tentava  voltar  ao  Brasil  e  bajulava  Vargas  para 

 receber  um  possível  perdão.  Voltou  ao  Brasil,  apoiou  a  posse  de  Presidente  Juscelino 

 Kubitschek  e  cumpriu  dois  mandatos  como  Deputado  Federal  em  1958  e  1962.  O  primeiro 

 pelo Paraná e o segundo pelo estado de São Paulo. 
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 Deputado Arnaldo Cerdeira 

 Arnaldo  Cedeira  foi  um  agricultor  e  empresário.  Teve  dois  mandatos  como  Deputado 

 Federal  pelo  estado  de  São  Paulo.  Os  mandatos  foram;  1958  e  1962.  Era  de  direita,  a  favor 

 do  conservadorismo  e  em  seu  mandato  de  1958  tornou  se  membro  da  Comissão  Especial 

 de Reforma Agrária da Câmara dos Deputados. 

 Deputado Tancredo Neves 

 Tancredo  Neves  foi  um  advogado  e  empresário.  Foi  Primeiro  Ministro  do  Brasil  de  8  de 

 setembro  de  1961  a  12  de  julho  de  1962.  Deixou  o  cargo  de  Primeiro  Ministro.  Tornou  se 

 Deputado  Federal  em  1962  pelo  estado  de  Minas  Gerais.  Seu  partido  era  o  Partido  Social 

 Democrático(PSD).  Fez críticas à influencia dos Estados Unidos durante a guerra fria. 

 Deputado Juarez Távora 

 Juarez  Távora  foi  um  militar  nascido  no  Ceará.  Em  1962  tornou  se  Deputado  pelo  estado  da 

 Guanabara.  Opunha  à  criação  da  Petrobrás.  Acreditava  no  conservadorismo.  Tornou  se 

 General do Exército em 1956 e manteve o cargo. 

 Deputado Hermes Lima 

 Hermes  Lima  nasceu  na  Bahia  e  foi  um  político,  jurista,  jornalista,  professor  e  ensaísta 

 brasileiro.  Ele  também  fazia  parte  da  Academia  Brasileira  de  Letras.  Tornou  se  Primeiro 

 Ministro do Brasil no dia 18 de setembro de 1962.  Porém seu cargo pode ser abolido. 
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 Tópico B: 

 Polarização Política no Brasil 
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 Contexto 

 Jânio  Quadros  renunciou  a  seu  mandato  presidencial  em  1961,  esperançoso  de  um 

 retorno  ao  poder  por  intermédio  do  clamor  popular,  previsão  falha  a  qual  acarretou  a  João 

 Goulart  assumir  a  presidência.  Todavia,  este,  por  vertentes  ideológicas  de  tendência 

 esquerdista,  além  de  uma  viagem  diplomática  a  República  Popular  da  China  às 

 circunstâncias  da  renúncia  de  seu  antecessor  na  Chefia  da  Nação,  fora  acusado  pelos 

 militares de constituir uma ameaça comunista ao Brasil. 

 Elevaram-se  as  tensões  até  que,  após  negociações  multilaterais,  instaurou-se  um 

 regime  parlamentarista  com  Tancredo  Neves  como  Primeiro-Ministro.  Salienta-se  um 

 precedente  de  politização  das  Forças  Armadas  consequente  da  vitória  na  Guerra  do 

 Paraguai,  da  Proclamação  da  República,  do  Tenentismo  e  da  Revolução  de  1930.  Em  1963, 

 um  plebiscito  reviveu  o  sistema  presidencialista  sob  a  liderança  de  João  Goulart,  o  Jango, 

 aumentando exorbitantemente seus poderes políticos. 

 As  problemáticas  estruturais  no  aparato  governamental  do  país  explicitaram-se 

 rapidamente  em  razão  das  disputas  transnacionais  na  Guerra  Fria,  adicionando-se  a 

 rumores  de  futuras  implementações  de  medidas  esquerdistas,  em  notoriedade  a  reforma 

 agrária  e  a  estatização  de  empresas.  Nestas  condições,  Carlos  Lacerda,  governador  do 

 Estado  da  Guanabara,  incluindo  setores  da  classe  média,  da  Igreja  Católica,  dos 

 latifundiários,  da  burguesia,  do  empresariado  e  da  mídia  convocaram  as  Forças  Armadas 

 para  uma  “contrarrevolução”  ao  alinhamento  do  Brasil  à  URSS  por  meio  de  Cuba  na 

 América  Latina.  A  reação  dos  ministros  militares  não  encontrou  receptividade  no 

 Congresso Nacional, alimentando a conspiração golpista. 

 De  um  lado  tinhamos  os  militares  e  o  Partido  Social  Democrático,  representando  as 

 oligarquias  agrárias,  o  conservadorismo  e  a  direita.  No  outro  lado,  mais  para  a  esquerda; 

 João Goulart como Presidente da República e vários partidos políticos de nicho. 
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