
         
                      - 1 - 
FALA DO PASTOR ELIEZER FIGUEIRA: 

 

Eu, Pastor Eliezer Figueira, Representante da ACAPB - Associação Cristã de Anistiados Políticos do 
Brasil, e o companheiro Jaime Nascimento, membro da ADNAM, Associação Democrática Nacionalista 
de Militares no Rio de Janeiro, fazemos parte de uma categoria de militares da Aeronáutica que foram 
vítimas da Portaria 1.104GM3/64, e viemos tornar público esta gravação aos Senhores jornalistas e 
toda imprensa de um modo geral, e demais autoridades constituídas deste país, que estivemos em uma 
reunião no dia 7 de Abril de 2010 na Câmara dos Deputados, promovida pela CEANISTI, onde foi 
convidado o Excelentíssimo Senhor Consultor Geral da União, Dr. Ronaldo Jorge Araújo Vieira Junior, os 
quais também se encontravam presentes, várias Autoridades e Entidades de Classe dos 
anistiandos/anistiados de todo Brasil. O Deputado Daniel de Almeida, Presidente da CEANISTI, deu 
abertura a seção, e passou a palavra para o Consultor Geral da União. 

 

Quando encerrou sua oratória sobre os pareceres da Advocacia Geral da União, foi dado oportunidade 
para os Representantes de Classes, fazer perguntas ao Dr. Ronaldo, com objetivo de tirar dúvidas sobre 
o que foi falado.  

 

Os representantes dos Cabos da FAB - Dr. José Bezerra da Silva e o Dr. Valter Gomes Ferreira, 
narraram  a Inconstitucionalidade da Portaria 1.104/GM3/1964, originada do Ministério da 
Aeronáutica, que puniu todos os Cabos da FAB por perseguição política, nos anos de Chumbo da 
Ditadura Militar.  

 

O resto do assunto continua na filmagem gravada com um tempo mínimo de 10 minutos. 
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FALA DO JAIME NASCIMENTO: 

 

Nota-se claramente, que não há mais dúvida quanto aos direitos de militares pós 1964, quando o Dr. 
Ronaldo concorda plenamente com um dos representantes dos Cabos da FAB pós 64, e diz: Por tudo que 
o Senhor relatou, por isso é que a portaria 1.104 é considerado um ato excepcional, por isso que a 
portaria 1.104, tem o   condão de ser interpretada como ato de motivação política, e por isso com base 
nesta interpretação, que 2800 ex Cabos foram anistiados, todo o relato que o Sr. fez, é verdadeiro, e por ser 
verdadeiro, da direito anistia.  

 

Volto a repetir: Está bem esclarecida a resposta do Consultor Jurídico da União, para o Dr. Valter Gomes 
Ferreira, representante dos Cabos da FAB, o qual defendia os direitos de uma parcela dos militares que, 
discriminadamente ainda não foram anistiados.  

 

Portanto, diante deste debate de argumentos com entendimento favorável aos não anistiados, não há 
mais como negar, os direitos do restante da categoria, amparados na Lei 10.559/2002.  

 

No período da Ditadura Militar, a Portaria 1.104/1964, foi editada na vigência da Lei do Serviço 
Militar 4.375/64, portanto, a Lei do Serviço Militar, já existia nas Forças Armadas, quando os 
Comandantes estabeleceram novas regras, calcada na referida Portaria, em um total desrespeito a 
Constituição de 1946 e 1967.  
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Em 20 de janeiro de 1966, a Lei do Serviço Militar 4.375/64, foi regulamentada pelo Decreto 57.654, 
constituído de: 263 artigos 38 Capítulos e 7 itens, e surgiu como fonte de direitos de todos os 
militares, ou seja, (do recruta soldado) (ao Oficial General). 

A regulamentação da referida Lei, atendeu as necessidades gerais como: deveres e direitos, os quais os 
artigos da LEI que amparava os direitos dos Cabos da FAB, era: o artigo 128, que se referia a 
Prorrogação do tempo de serviço, o artigo 129, que se que se referiam os engajamentos e 
reengajamentos, o artigo 131 que se referia a estabilidade, e o artigo 132, que se referia aos cursos de 
carreira militar até atingir 30 anos e passar para inatividade.  

Este universo de direitos que se encontravam nos dispositivos da Lei, foram substituídos por uma 
Portaria de natureza política, instrumento de exceção semelhante ao Ato Institucional nº. 5, que 
mesmo revogada pelo Decreto 57.654 nos anos de 1966, foi aplicada irregularmente pelos os 
impiedosos Comandantes da Aeronáutica, casando os nossos direitos, os quais fomos banidos da 
corporação como suspeitos de subversivos e comunistas, até os anos de 1982, em fim, saímos com 
uma mão na frente e outra atrás, e sem direito a nada. 

No período dos anos de Chumbo da Ditadura Militar, toda legislação legal foi contrariada por excesso 
de poder, e arbitrariedade dos Brigadeiros da Aeronáutica. 

E em pleno governo democrático, há mais de 7 anos que a Lei de Anistia Política 10.559/2002, 
também tem sido descumprida pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça do Governo do 
Presidente Luis Inácio Lula da Silva, através de informações perniciosas transformada em excrescência 
jurídica recheadas de ilegalidades, passadas do Comando da Aeronáutica para a Comissão de anistia, 
e repassadas para Advocacia Geral da União, a qual em um parecer injusto e contrário a Constituição 
de 1988, resultou em um julgamento desfavorável a uma parcela de Cabos da FAB.  
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E como se isto ainda não bastasse, a Lei 10.741/2003 do Estatuto do Idoso que ampara cidadãos e 
cidadãs de idades avançadas, também foi seriamente desrespeitada. Nestes anos que se passaram, mais  
de 1800 idosos ex Cabos já sucumbiram, e o restante, permanece na velhice fragilizada, alguns estão 
andando escorados em muletas, outros paralíticos se locomovendo em cadeiras de rodas, e uma parcela 
de companheiros, sem saúde e com pernas trêmulas, os quais uma minoria por misericórdia do nosso 
pai celestial, ainda se encontram lúcidos e gozando de alguma saúde, e se continuarem postergando 
com o tempo, daqui há 3 anos, não haverá mais ninguém vivo, porque o caminho do judiciário para 
quem está com a idade avançada, é longo e penoso.  

 

Muito obrigado a todos pela atenção.  
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