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RESUMO

Esta monografia busca analisar historicamente o papel da Sociedade Brasileira 

de Defesa da Tradição Família e Propriedade(TFP) na Assembleia Nacional 

Constituinte de 1988. Para isto, foi feito uma análise histórica do grupo entre os anos de 

1960-1988, chegando ao momento no qual ele atuou como grupo de pressão em defesa 

de ideias patriarcalistas, hierárquicas e ultra-conservadoras na sociedade brasileira; 

buscando perpetuar privilégios de uma elite agrária econômica e de grupos 

tradicionalistas da Igreja Católica. 

Palavras-chave: TFP,  Assembleia Nacional Constituinte de 1987/1988, grupo de 

pressão, religião, política.
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 INTRODUÇÃO

 Foram 341 sessões plenárias,1.021 votações, 2400 horas de discursos, 15 mil 

pronunciamentos e 66 mil emendas. Aconteceu de tudo: brigas,emoção, agressões, risos 

e lágrimas. Vinte meses depois de instalados os trabalhos da Assembleia Nacional 

Constituinte o Brasil ganhava nova Constituição. A sétima desde 1824. 

A Constituição surgia como produto de uma Assembleia que escolheu método de 

trabalho excessivamente complicado: 24 subcomissões, 8 comissões temáticas, 

Comissão de Sistematização – para chegar a um texto básico.  

Devido ao prolongamento dos trabalhos, ocorreu com mais facilidade a ação dos 

mais variados grupos de pressão. Eles agiram com desenvoltura e exerceram influência 

maior do que o normal em regimes democráticos.

Um destes grupos de pressão era liderado por Plínio Corrêa de Oliveira, 

fundador da TFP (Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade), 

que acompanhou o processo de formulação da Constituição Brasileira, em meio ao 

turbilhão de informações que estavam em discussão na Assembleia Constituinte.

Desta forma, a minha meta será fazer uma análise do posicionamento da TFP em 

meio àquele processo: Religião, Política, Família e Propriedade a partir dos baluartes do 

conservadorismo da época. 

Para isto, o capítulo inicial do trabalho servirá para fazer um histórico da TFP, de 

seu surgimento, ano de 1960, até a promulgação da Constituição de 1988. Os períodos 
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de análise histórica serão divididos em 4 partes: 1960-1964, 1964-1970, 1970-1979 e 

1980-1988.

O segundo capítulo deste trabalho, será dedicado a uma análise da Assembleia 

Nacional Constituinte, e a atuação da TFP como grupo de pressão no processo de 

promulgação da Constituição de 1988.      
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CAPÍTULO 1. HISTÓRIA DA TFP – CONTEXTOS E ATUAÇÕES

Breve Biografia do Fundador da TFP 

Plínio     Corrêa     de     Oliveira  *  

Plinio Corrêa de Oliveira nasceu em São Paulo a 13 de dezembro de 1908, filho 

de João Paulo Corrêa de Oliveira e de  Lucilia Ribeiro dos Santos Corrêa de Oliveira.

 Em 1929, ainda quartanista na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, 

em São Paulo —  coordenou alguns congregados marianos e fundou a Ação 

Universitária Católica (AUC). No final de 1932, a convocação de eleições para a 

formação de uma Assembléia Nacional Constituinte levou-o a idealizar a Liga Eleitoral 

Católica (LEC) e a participar ativamente em sua organização, tendo sido eleito como 

Deputado, participando assim, da elaboração da Carta Constitucional de 1934. 

Dedicou-se ao magistério universitário, após o seu mandato de deputado. 

* Esta breve biografia foi feita a partir de um grande conjunto de informações enviadas pela TFP para 
minha pesquisa. O objetivo desta biografia é o de possibilitar ao leitor uma ideia geral de quem 
originou a TFP, e em qual contexto histórico esta instituição viria a se tornar um grupo de atuação.
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Assumiu a cátedra de História da Civilização no Colégio Universitário da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, e mais tarde a de História Moderna e 

Contemporânea nas Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras São Bento e Sedes 

Sapientiae, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

Entre 1935 e 1947, teve destacada atuação na Liga Eleitoral Católica, em São 

Paulo, editando o Jornal Legionário. Em 1943, como Presidente da Junta 

Arquidiocesana da Ação Católica de São Paulo, Plinio Corrêa de Oliveira escreveu seu 

primeiro livro, Em defesa da Ação Católica, prefaciado pelo então Núncio Apostólico 

no Brasil, D. Banto Aloisi Masela, mais tarde Cardeal Camerlengo. 

Com os poucos membros do "grupo do Plinio" — como era conhecido o coetus 

congregado em torno dele —  Plinio Corrêa de Oliveira fez do mensário de cultura 

Catolicismo um dos pólos de pensamento da imprensa católica do Brasil, e do qual 

permaneceu até seus últimos dias o principal colaborador.

Da expansão do núcleo remanescente do "Legionário" nasceu, em 1960, a 

Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade – TFP. Ao falecer, 

aos 86 anos, a 3 de outubro de 1995, a TFP reunia cerca de 20 mil filiados no país, 

achando-se ainda estruturada em 14 outros países. 
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PARTE 1.  1960-1964     -     Jânio,     Jango     e     a     Reforma     Agrária.     TFP     entra     em     ação.  

A Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição , Família e Propriedade nasce no 

ano de 1960, tendo como fundador Plínio Corrêa de Oliveira. A definição da entidade é 

dada no artigo 1º do Estatuto da TFP, abaixo descrito:

“A Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade que 

poderá designar-se também pela sigla SBDTFP ou TFP, é uma associação 

civil, de fins não econômicos. Estritamente extrapartidária, ela tem caráter 

cultural e cívico, visando esclarecer a opinião nacional e os Poderes 

constituídos, sobre a influência deletéria exercida sempre mais, na vida 

intelectual e na vida pública, pelos princípios socialistas e comunistas, em 

detrimento da tradição brasileira e dos institutos da família e da propriedade 

privada, pilares da civilização cristã no País”  (Estatuto da TFP,art. 1º).

A SBDTFP nasce em meio a um confronto entre católicos progressistas e 

católicos tradicionalistas, sendo que a principal polêmica da época girava em torno da 

Reforma Agrária.

Segundo a TFP “era preciso 'algo' de novo”. Esse “algo”  de novo que os 

tefepistas insistiam em destacar seria “a agitação nos meios católicos, habilmente 

calculada para dar ao público a impressão de que a Igreja pendia inteiramente para a 

esquerda e de que nessa oscilação levava consigo toda a população, quase 

unanimemente católica”.(TFPs,1979) 

Segundo a TFP, a figura pioneira, nos anos 60-64, deste movimento de 'agitação' 

nos meios católicos seria Dom Hélder Câmara, apoiado pelos núcleos progressistas e 
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maritainistas1 da Ação Católica, por líderes do Partido Democrata Cristão e por 

contingentes da Igreja Católica em geral”.(TFPs,1979) A TFP “enxergava neste 

movimento algo que estaria arrastando incoercivelmente todas as classes sociais (e não 

mais apenas o operariado urbano e rural) para a aceitação das reformas (agrária, urbana, 

empresarial) que abririam caminho ao regime de cunho comunista”. (TFPs,1979)

 A TFP defendia em seu discurso que “influenciados pela propaganda de certos 

líderes do Partido Democrata Cristão (PDC) e imaginando contra eles coligados o 

Clero, a gente culta e as massas, vários dentre os grandes latifundiários começavam a 

sentir escrúpulos de consciência por possuírem terras herdadas de seus maiores, ou 

legitimamente adquiridas pelo trabalho, e ensaiavam precipitar-se pela rampa 

escorregadia e perigosa das concessões. Ceder para não perder, era o lema onde 

imaginavam ver a salvação”. (TFPs,1979)

Merece ser lembrado que, o PDC não era apenas um reduto da esquerda católica 

tal qual apontava a TFP. O PDC surgiu da reunião de políticos, funcionários públicos, 

alguns poucos religiosos e militantes do catolicismo social,que, anteriormente ligados 

ao Estado Novo e sem obterem o espaço político desejado nos dois partidos 

engendrados por Getúlio Vargas, procuraram valer-se da emblemática sigla partidária, 

na época em ascensão na Europa Ocidental, para participarem do jogo político-eleitoral 

1 Jacques Maritain, criador do maritainismo - que era criticado pela TFP -  sempre defendeu um agir “cristãmente” 

em favor de uma sociedade mais justa, acima de pretensões partidárias, e por uma pluralidade de agentes sociais, em 

oposição ao agir somente em defesa dos interesses cristãos. Ele recusava certa esquerda democrata-cristã que 

esboçava um diálogo com o marxismo, sob a base de um socialismo comunitário. Admitia que em determinado 

momento de sua vida havia inventado o termo, mas esclarecia que tal feito tinha datação específica. Era produto de 

um momento permeado pela necessidade de opor aos slogans totalitários outro slogan. Daí ter sugerido, em 

Cristianismo e Democracia (1943), uma aproximação com os comunistas. (Compagnon,2003 apud 

RODRIGUES,2008)
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nacional e tentarem ver atendidos os seus interesses políticos pessoais.

(BUSETTO,2002).

Operava-se uma luta política do grupo partidário pedecista visando elaborar e 

impor uma representação do mundo calcada num conjunto de princípios democráticos e 

reformistas de inspiração cristã, que, apesar de sua denominação, mantinha-se afastado 

de qualquer projeto sistematizado para a defesa e a aplicação do ideal da democracia 

cristã. Portanto, o grupo partidário movimentava-se, em concorrência direta com outros 

agentes políticos, para mobilizar o maior número possível de adesões para a sua 

representação do mundo social na tentativa de conquistar ou subverter a distribuição do 

poder sobre os poderes públicos, condição que, como enfatiza Bourdieu, garante ao 

mesmo tempo a manutenção do controle dos agentes mobilizados e a transformação da 

visão dos princípios de divisão do mundo social. (BUSETTO,2002)

Portanto, a estrutura do PDC era muito mais complexa do que a definição dada 

pela TFP, que se limitava a dizer que o mesmo era “um dos principais redutos da 

esquerda católica”.

Foi em novembro de 1960, que a TFP efetivamente começava sua atuação, com 

a publicação de um livro chamado Reforma Agrária – Questão de Consciência, escrito 

por Plínio Corrêa de Oliveira e que contou com a  cooperação de dois Bispos –  D. 

Antônio de Castro Mayer, de Campos, e D. Geraldo de Proença Sigaud, então Bispo de 

Jacarezinho, no Estado do Paraná – e com o economista Luiz Mendonça de Freitas. 

 Nos meios parlamentares, Reforma Agrária – Questão de Consciência provocou 

controvérsias. Seis dias depois do aparecimento do livro(16/11/1960), os quatro autores 

foram convidados a se pronunciar sobre a matéria, em uma sessão da Comissão de 

Economia da Assembleia Legislativa de São Paulo. Tramitava naquela Casa um projeto 
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de lei, encaminhado no dia 30 de março de 1960, pelo Governo Carvalho Pinto, e que se 

apresentava como “passo pioneiro” de uma possível  reforma agrária “moderada”.Esse 

projeto, com nome de Revisão Agrária, chamou vivamente a atenção do país. Diversos 

setores da esquerda aplaudiam, em tal “passo pioneiro”, o início de uma possível 

caminhada rumo a uma reforma efetiva. 

 A sessão na Assembleia Legislativa paulista realizou-se sob a presidência do 

Deputado Ciro Albuquerque.  No evento em questão, Plínio Corrêa de Oliveira, D. 

Geraldo de Proença Sigaud e D. Antônio de Castro Mayer destacaram que o projeto de 

nome Revisão Agrária assim como a Reforma Agrária tinham “caráter igualitário e anti-

cristão”.

A TFP mostrava-se como uma ferrenha organização anti-igualitária e “defensora 

de perspectivas hierárquicas, patriarcalistas, pautadas na inviolabilidade da propriedade 

privada e em uma estrutura de privilégios, coadunada com a proposta política 

conservadora”. (ZANOTTO,2010)

Em resposta a publicação da TFP, ocorreu, em 5 de dezembro de 1960 uma 

reunião dos Bispos das Províncias Eclesiásticas do Estado de São Paulo. Nela, os 

paulistas puderam ver a opinião do então Secretário-Geral da CNBB e Bispo Auxiliar 

do Rio de Janeiro, D. Hélder Câmara; o Arcebispo de Vitória, D. João Batista da Motta 

e Albuquerque; e mais cinco Prelados paulistas, representando as diversas Províncias 

Eclesiásticas do Estado paulista. 

 D. Hélder leu na televisão o texto do pronunciamento daqueles Bispos, o qual 

dizia em um de seus tópicos:

“Sentimo-nos felizes de poder afirmar que se trata de um documento [o 

projeto de Revisão Agrária] inspirado nos princípios da doutrina social da 
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Igreja. A Providência nos está permitindo, por um processo evolutivo, o que 

outros países só obtiveram através de revoluções sangrentas”.

 “Ou se tem o bom senso de aceitar o projeto de Revisão Agrária .... ou virá a 

revolução agrária, para a qual já há balões de ensaio no nosso próprio País”.

“Quando vos disserem que família e propriedade são termos correlatos 

[precisamente uma das teses defendidas pela obra da TFP] e daí deduzirem 

um argumento  em favor de vossas propriedades, pensai também nas famílias 

numerosíssimas sem propriedade”. 2

Enquanto estas discussões ganhavam cada vez mais espaço na opinião pública, 

o país passava a mergulhar em um grave crise. A crise se deflagrara com a inopinada 

renúncia do então Presidente da República, Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961. A 

transmissão do cargo para João Goulart ocorreu somente 13 dias depois.

A renúncia de Jânio acabou sendo bem recebida no mundo político: sua 

intemperança, o desprezo votado ao Congresso Nacional e o desejo de encontrar 

escândalos administrativos representaram uma ruptura com a era JK. Até a extrema-

direita comemorou o fato. (VILLA,2004)

O Almirante Penna Botto escreveu:“O país, livrou-se, mercê de Deus, de um 

homem maléfico e antipatriótico, que, na Presidência da República, durante seis meses e 

tanto, procurou levá-lo ao socialismo e ao comunismo!”. (Botto,1961 apud VILLA, 

2004)

Deste momento em diante, segundo a TFP, “os setores esquerdistas viram-se 

com as mãos livres para atiçar o país, por meio de greves e agitações, tanto políticas 

como estudantis e sindicais, apoiadas por elementos ativos da esquerda católica”. 

Segundo os tefepistas, “estes fatores  faziam com que certos episódios repercutissem 

2  (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) ,05 de dezembro de 1960)
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nas universidades, na imprensa, no rádio e na televisão, em todos os ambientes onde 

eles dispunham de influência e acesso”.(TFPs.1979)

Dentro de uma perspectiva de extremo patriarcalismo para o período, a TFP 

defendia que “as tentativas de abalar o instituto da propriedade privada tornavam-se 

cada vez mais intensas, e que o próprio Poder Público mostrava-se empenhado nelas”.

(TFPs,1979)

 Os membros da TFP e os autores de Reforma Agrária –  Questão de 

Consciência - publicaram nos principais órgãos da imprensa do país, em 9 de junho de 

1962, uma carta aberta ao Presidente da República, sob o título A Reforma Agrária e o 

caráter sagrado do direito de propriedade. O documento tinha como objetivo advertir 

João Goulart sobre possíveis “consequências de ordem moral e econômica que a 

modificação de certos  artigos da Constituição poderiam trazer para o Brasil e para os 

proprietários de terra.”.3 Os Artigos que estavam sujeitos a uma “possível”  reforma 

eram respectivamente os de número:141 - parágrafo 16 e o artigo 147 ,da Constituição 

de 1946.3a

No ano seguinte,no início de maio de 1963, a Comissão Central da CNBB, 

declarava legítima, para o Brasil, a desapropriação feita mediante pagamento parcial, ou 

3  (Folha de São Paulo,15 de julho de 1962)

3a)   Art 141 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos 

direitos concernentes à vida,à liberdade, a segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:

§ 16 - É garantido o direito de propriedade, salvo o caso de desapropriação por necessidade ou utilidade 

pública, ou por interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro. Em caso de perigo iminente, como 

guerra ou comoção intestina, as autoridades competentes poderão usar da propriedade particular, se assim o exigir o 

bem público,ficando,todavia, assegurado o direito a indenização ulterior.

 Art 147 - O uso da propriedade será condicionado ao bem-estar social.  A lei poderá, com observância do 

disposto no art. 141, § 16, promover a justa distribuição da propriedade, com igual oportunidade para todos. 
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até mesmo total, em títulos da dívida pública resgatáveis em vinte anos. A voz da 

Comissão Central da CNBB encheu de animo os expoentes em prol da Reforma Agrária 

do Congresso. 

Já, segundo a TFP, o espírito do projeto elaborado por uma das figuras do 

Congresso, o Senador Milton Campos (UDN-MG), e do substitutivo apresentado logo 

em seguida, de autoria do Senador Afrânio Lages (UDN-AL) incluíam medidas que 

“implicavam sérias mudanças da concepção de propriedade rural”, sendo que, “ele 

ganhava verdadeiro caráter de totalitarismo agrário”. Seguindo com sua perspectiva 

ultra-patriarcalista, a TFP destacava que “o substitutivo colocava a classe rural sob a 

tutela do Estado, através da SUPRA (Superintendência de Política Agrária)”.

(TFPs,1979) Esta perspectiva era totalmente tresloucada e infundada; em nenhum 

momento a classe rural ficou ou se quer correu o risco de estar sob tutela do Estado.

No país, a oligarquia nordestina não deu a mínima importância aos 

pronunciamentos de Jango. […] Entretanto no Sul, surgiram algumas manifestações 

favoráveis às reformas patrocinadas por Jango. É o caso do ex-governador de São Paulo 

Carvalho Pinto, que, defendendo o direito de propriedade, se posicionou a favor da 

reforma constitucional: “O privilégio da propriedade […] deixa de ser um direito para 

se converter em um privilégio inadmissível e odioso, quando importe em subtrair da 

produção terras que, de outra forma, possam ser cultivadas em benefício dos produtores 

e das populações consumidoras”. (VILLA,2004)

Em 13 de maio de 1963, a Emenda Constitucional da Reforma Agrária, que 

permitiria a desapropriação de terra, sem indenização prévia é votada por uma 

Comissão Parlamentar, e por 7 votos à 4 ela foi derrubada. O relator da Comissão 
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Especial favorável a emenda era Plínio de Arruda Sampaio. Os 7 votos contra a Emenda 

foram do PSD, PSP e UDN, já os 4 votos favoráveis foram do PTB e do PDC.4 

Apesar da derrota, Jango fez questão de assimilar o golpe: “Não sugeri ao 

Congresso nenhum projeto radical de reforma constitucional. A linha do governo se 

mantém dentro das normas democráticas e princípios cristãos. Jamais pensaríamos em 

expropriação que significasse o esmagamento de uma classe. A linha do governo esta 

inteiramente de acordo com o pensamento dos bispos da Igreja Católica e atende, ainda, 

a uma das principais recomendações da carta de Punta del Leste”.(VILLA, 2004) 

Com a rejeição da emenda petebista, que não foi surpresa para Jango, Leonel 

Brizola pode iniciar, como prometera, a campanha nas ruas para que o Congresso fosse 

pressionado pelas manifestações populares. Antes procurou o presidente e apresentou-

lhe quatro pontos que considerava indispensáveis para serem adotados: a exclusão do 

PSD da coalizão governamental, a composição de um governo nacional-popular com 

sustentação política na esquerda, o rompimento com o FMI e a Reforma Agrária. Os 

pontos estavam absolutamente distantes da estratégia janguista, pois representavam uma 

guinada à esquerda que Goulart, em momento algum, tinha sinalizado. Pelo contrário: 

internamente estava buscando se recompor com a centro-direita e, externamente, tentava 

receber ajuda econômica americana,contando com a boa vontade de Kennedy, que 

supunha ser aliado de seu governo. Mas para Jango era importante manter um canal de 

comunicação com Brizola, até como instrumento político para poder negociar com 

setores mais conservadores e fortalecer sua posição de centro, distante dos radicalismos 

lacerdista e brizolista. (VILLA,2004)

4  ( Folha de São Paulo,14 de maio de 1963).
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João Goulart, dentro deste cenário político, buscou promover concessões ao PSD 

(de base majoritariamente rural) para conseguir levar adiante seu projeto. Entre as 

principais medidas estavam:

• a desapropriação de propriedades rurais só ocorreriam onde menos de 50% das 

terras agricultáveis fossem exploradas;

• e as indenizações para as desapropriações que ocorressem seriam pagas com 

títulos da dívida pública com correção de 30% à 50% para compensar a inflação, 

não sendo mais a correção de apenas 10%. 

Porém, João Goulart não se mostrava capaz de neutralizar a tendência radical de 

seu partido e dos movimentos sindicais (caso do CGT). 

Merece ser ressaltado, que, a partir de 1946, com nova Constituição, o 

Legislativo se fortaleceu, mas ficou preso as estruturas burocráticas e ao Executivo com 

suas agências centralizadoras. As interventorias geridas pelo PSD e as clientelas 

sindicalizadas do PTB perpetuavam as raízes do Estado-novismo, lembrando que PSD-

PTB eram as bases de sustentação do Governo de João Goulart. O único partido de 

oposição, a UDN, se mostrava incapaz de seguir uma unidade nacional. A dispersão 

eleitoral, e o declínio eleitoral de partidos conservadores somava-se ao conflito 

institucional “Executivo-Legislativo”.A deslegitimação do sistema partidário e do 

Legislativo ganha ainda mais força quando a aliança PSD-PTB passa a apresentar 

embates ideológicos frequentes. Em meio a este cenário, diversos atores sociais 

passaram a se racionalizar, já que nenhum grupo ou setor da sociedade exercia controle 

majoritário tranquilo, sendo que este artificialismo seria um indício óbvio e direto da 

desagregação dos partidos políticos do período João Goulart. (SOUZA,1983).
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Dentro deste contexto, alguns católicos progressistas proclamavam aos quatro 

ventos adotar uma terceira posição, “nem capitalista, nem comunista”. Mas esta via 

nunca ficou efetivamente bem definida naquele momento. Chegava-se então ao limiar 

de 1964. Nos três meses que antecederam a queda de João Goulart, o ambiente 

brasileiro fervia em decorrência do crescente número de greves e agitações. 

Neste período de 1964, chegava ao auge a controvérsia  referente às “reformas 

de base”. Aos poucos, criava-se assim o clima ideológico e psicológico que constituiu o 

fator determinante da Queda de João Goulart. O aprofundamento da divisão entre as 

Forças Armadas também foi vital para acelerar este processo. Em meio a manifestos 

militares a favor e contra as reformas, as Forças Armadas reproduziam no seu interior a 

grave crise  política pela qual o país passava.

 O último suspiro do Governo Goulart ocorreria no comício da Central do 

Brasil, em defesa das reformas de base. A resposta  ao comício da Central do Brasil 

viria em 19 de março de 1964, com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. 

Nas palavras dos tefepistas:

 “...Delas participaram com entusiasmo seus elementos, alegres por ter dado 

um peculiar contributo para a criação desse clima ideológico e psicológico 

que se traduziu em tais manifestações de patriótico inconformismo. Com o 

suceder das Marchas, ficava tão claro o sentir do povo brasileiro, que 

ninguém mais deteria o curso dos acontecimentos”. (TFPs,1979)

Segundo a convocação publicada nos jornais da capital paulista, o ato estava 

sendo organizado por 34 entidades, lideradas pela União Cívica Feminina, o Movimento 

de Arregimentação Feminina e a Liga das Senhoras Católicas. [...]  A Marcha teria sido 
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ideia da neta de Rui Barbosa , a irmã Ana de Lourdes, da Congregação das Franciscanas 

Missionárias. ( Parker,1977 apud VILLA,2004)

A Marcha contou com o decisivo apoio do governador Ademar de Barros, que 

liberou o ponto dos funcionários públicos a partir das 15h no dia da passeata e deu 

suporte material à manifestação.[...] Os adversários do governo conseguiram realizar a 

primeira grande manifestação de massa, talvez a maior já ocorrida em São Paulo até 

aquela data. (VILLA,2004)

Em 30 de março de 1964, em discurso televisionado, diretamente do Automóvel 

Clube do Brasil, as últimas palavras de João Goulart no posto de Presidente da 

República - ao comentar o uso político da religião cristã - foram proferidas:

“O veto desta minoria reacionária ao meu governo .... fortaleceu-se quando 

afirmei que as Reformas de Base são um imperativo da hora em que 

vivemos ....

“Passaram a acusar de anticatólicos não apenas o Presidente da República, 

mas o próprio Cardeal de São Paulo. Na hora em que ainda ressoam as 

Encíclicas Sociais de João XXIII,é demasiada audácia a desses aventureiros 

se atreverem a falar em  nome da Igreja. Não me cabe, porém, combater essa 

usurpação, pois a Ação Católica de Minas e de São Paulo já tomou essa 

iniciativa”

 Em 1º de abril, o Congresso declarava vaga a Presidência da República. Em 2 

de abril Jango já não era mais presidente do Brasil.
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fonte:     Capa     da     Folha     de     São     Paulo,     02/04/1964  
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PARTE 2.  1964-1970     -     Regime     Militar     e     a     consolidação     da     TFP  

Com a queda de João Goulart, o Brasil assiste a subida dos militares ao poder. 

Esta será uma fase onde ocorre uma distensão brusca e profunda do cenário político e 

social. Em 9 de abril de 1964, é decretado o Ato Institucional nº1 (AI-1), que cassa 

mandatos e suspende a imunidade parlamentar e os direitos políticos dos cassados. 

Também acaba com o caráter vitalício dos cargos dos magistrados e com a estabilidade 

dos funcionários públicos, entre outros direitos constitucionais. Em 11 de abril de 1964, 

o general Humberto de Alencar Castello Branco é formalizado como presidente pelo 

Congresso Nacional.

Para a TFP, mesmo após o golpe, “em vários ambientes firmava-se a ilusão de 

que um possível perigo comunista jamais voltaria. Mas também criavam-se condições 

propícias a que ele retornasse à cena pública”. Dentro deste contexto, Plínio Corrêa de 

Oliveira, presidente do Conselho Nacional da TFP dizia:

“Parece-nos que não basta ficar nas medidas já tomadas. A Nação precisa ter 

toda a  vigilância em relação a elementos cuja solidariedade com o 

esquerdismo, em dias de Jango,a preocupou”.5     

E mais adiante, numa referência clara a personalidades eclesiásticas da ala 

progressista, o artigo acentuava:

“Há figuras – e não apenas civis, é bom notar – que ficaram na sensibilidade 

do povo brasileiro como fantasmas de dias que foram. Não nos parece 

5  (Revista“Catolicismo”,nº161,maio de 1964.)
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prudente nem útil pô-las novamente ou mantê-las no centro dos 

acontecimentos”.5  

Para a TFP, “os adeptos do agro-reformismo continuavam a defender que a única 

solução para os problemas agropecuários brasileiros era a divisão compulsória das terras 

e a eliminação da grande e da média propriedade”.(TFPs,1979)  Em novembro de 1964, 

a TFP publicaria a Declaração do Morro Alto, em resposta a um projeto de lei 

apresentado ao Congresso Nacional pelo deputado Aniz Badra (PDC-SP), e retomado 

pelo deputado Ivan Luz (PRP-PR). Esse projeto, segundo a  TFP, “dotava a União de 

meios para exercer uma larga ação dirigista sobre a lavoura, equivalia, de alguma 

maneira, a uma forma de mutilação do direito de propriedade, desacompanhada de 

qualquer indenização”.(TFPs,1979) 

A TFP, a partir de Plínio Corrêa de Oliveira, embasou sua luta anti Reforma 

Agrária  em documentos pontifícios mais conservadores, e antigos, o que lhe permitiu 

justificar sua contrariedade com o próprio discurso religioso. Essa atitude, de escolha 

deliberada dos itens que lhe interessavam na doutrina católica, permeou suas obras. A 

TFP utilizou alocuções e encíclicas papais na medida em que essas referendavam seu 

ponto de vista, ou seja, os documentos que eram contrários ao seu pensamento foram 

descartados e até atacados com veemência. (ZANOTTO,2002)

Em novembro de 1964, o Congresso Nacional aprovou em 22 dias de debates a 

Emenda Constitucional nº10 e o Estatuto da terra.5a 

5    (Revista “Catolicismo”,nº161, maio de 1964.)

5a)  (Folha de São Paulo, 6 de novembro de 1964)
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Veja o que mudava na Constituição com a Emenda Constitucional nº10:

f  onte:     Folha     de     São     Paulo,      07/11/1964  

                                                                                                                                       28



O Regime Militar faria algumas mudanças que tinham objetivo de reformular a 

questão da terra no país. Após a promulgação das duas leis, a TFP classificou-as como 

“a reforma que Jango queria”.  A TFP interpretava de forma exacerbada e intransigente 

o que era definido na Constituição com estas mudanças propostas pelo governo. Os 

parágrafos acrescidos e as alterações obtidas na Constituição com a Emenda e com o 

Estatuto da Terra traziam avanços na época para as questões de propriedade territorial 

rural. Um exemplo de avanço era o usucapião, que dava direito a um não proprietário 

rural ou urbano “adquirir a um trecho de terra pública, após dez anos de uso 

ininterrupto”.

Já nos anos de 1965 e 1966 tramitava na Câmara Federal, encaminhado pelo 

Governo, um projeto de novo Código Civil que incluía em seus dispositivos uma virtual 

implantação do divórcio. A Comissão Central da CNBB, divulgou em carta aberta a 

população, as seguintes palavras sobre o Novo Código Civil, caso fosse aprovada a 

implantação do divórcio no país:

"A Comissão Central da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em 

reunião ordinária, ao tomar conhecimento oficial do movimento de opinião 

pública em torno da defesa dos postulados cristãos, a serem garantidos no 

projeto do novo Código Civil, não só reconhece a oportunidade da 

iniciativa do Governo para a atualização das normas jurídicas do País, 

como não pode deixar de aplaudir a intenção dos homens responsáveis, que 

desejam um novo Código perfeitamente digno do monumento de fama 

internacional que até hoje esteve em vigor.

Em nome do Episcopado e, pois, da Igreja, declaramos que muito nos 

conforta a preocupação, que nos parece ser dos poderes da República, 
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de traduzir, no estatuto em preparação, o sentimento do povo 

brasileiro, em favor dos princípios que garantem o instituto da família, com 

todas as consequências que marcaram, até hoje, a honorabilidade da célula 

da sociedade no Brasil.

Mas, não é apenas neste sentido que manifestamos nosso apoio, senão que 

temos a certeza de que todos os demais princípios sobre os quais 

assentam as normas da justiça hão de ser respeitados, no interesse 

indistinto de todos os legítimos direitos quer individuais quer coletivos.

Não é, pois, verdade, segundo notícias veiculadas, que a Igreja, como tal, no 

Brasil, esteja empenhada na defesa explícita de interesses materiais seus, 

porventura ameaçados no art. 504 do projeto do novo Código Civil.

O que, sim, queremos defender, em todas as suas implicações espirituais e 

morais, é o instituto da família brasileira".6

Neste mesmo comunicado, a Comissão Central da CNBB fazia uma crítica a 

TFP dizendo:

"A Comissão Central da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil tomou 

conhecimento por documento que lhe foi enviado por diversos Arcebispos e 

Bispos, da atuação de um grupo de católicos que assumem atitudes 

contrárias às normas pastorais dos seus legítimos e autênticos Pastores 

diocesanos. Conquanto tais pessoas se agrupem comumente na Sociedade 

Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, sociedade civil, e 

portanto independente da Hierarquia, costumam tomar posições que 

envolvem diretamente a doutrina e disciplina da Igreja e não representam o 

pensamento da Comissão Central do Episcopado Brasileiro.

6  (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 17 de junho de 1966)
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Sirva esta nota não só para exortar aqueles católicos à obediência aos 

autênticos Pastores, como também para acautelar os demais acerca das 

atividades da referida organização" .6

Esta crítica tinha como objetivo informar a população sobre a campanha anti-

divorcista promovida pela TFP. Em resposta a este comunicado da CNBB, a TFP 

publicou em vários jornais do país um manifesto chamado A TFP e a investida 

divorcista.7 

Simultaneamente a esta publicação, a TFP coordenou uma campanha de abaixo-

assinado anti-divórcio, nos meses de junho e julho, e realizou em São Paulo e Belo 

Horizonte, ciclos de conferências contra o divórcio, nos quais falaram, além de 

representantes da TFP,  figuras do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Justiça e 

do Tribunal de Alçada de São Paulo, e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

(TFPs,1979) 

Algumas das pessoas que participaram foram: o Desembargador Joaquim de 

Sylos Cintra, do Tribunal de Justiça de São Paulo; o Desembargador Alceu Cordeiro 

Fernandes, Corregedor Geral da Justiça; o Ministro Raul da Rocha Medeiros Jr., do 

Tribunal de Alçada; o Desembargador Raphael de Barros Monteiro, que como 

Presidente do Tribunal de Justiça ocupou a presidência de honra da sessão inaugural; e o 

Vice-Presidente, Desembargador Márcio Martins Ferreira, que participando  da segunda 

conferência,discursou:

“Neste momento em que o Tribunal de Justiça de São Paulo, pela voz 

autorizada de seu eminente Corregedor Geral da Justiça, dá a esta ilustre 

6  (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,17 de junho de 1966)

7  ( Folha de São Paulo,25 de junho de 1966 )
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assembleia o ponto de vista de juristas que positivam e aplicam o Direito 

naquele Egrégio Tribunal, é com profunda satisfação que nós nos associamos 

a esta campanha magnífica com que esta Sociedade alerta todos os poderes 

constituídos – de algum modo o povo brasileiro[...].

O Tribunal de Justiça de São Paulo, neste momento, pela palavra de seu 

Vice-Presidente, apresenta aos ilustres dirigentes desta magnífica 

Sociedade a sua inteira solidariedade e a sua profunda  admiração, porque é na 

trincheira de homens como esses que o Brasil espera assegurar a 

grandeza de seu destino”. (TFPs,1979)

Também participaram desta conferência organizada em São Paulo, o Ministro 

Ítalo Galli, do Tribunal de Alçada, e o Ministro Pedro Chaves, do Supremo Tribunal 

Federal. Para a TFP, em sua defesa anti-divorcista,“a civilização católica nasceu e 

prosperou sobre a base da família cristã indissoluvelmente constituída”. Portanto,“o 

princípio venerável e austero da indissolubilidade deveria ser mantido”.(TFPs,1979)

Tendo o apoio explícito de juristas e autoridades do Poder Judiciário Paulista e 

Mineiro, a TFP prosseguiu em sua campanha anti-divórcio, que em um abaixo-assinado 

de 50 dias conquistou mais de um milhão de assinaturas em 142 cidades do país. A 

mudança do Novo Código Civil, rumo a aprovação do divórcio,não se concretizou 

naquele ano. A TFP atingiu seu objetivo momentaneamente. Estas informações 

mostram como o Poder Judiciário brasileiro neste período era ultra-conservador e 

patriarcalista ,e corroborava muitas ações defendidas pela TFP.

 Em 1967, a TFP brasileira passaria a assistir a expansão de sua atuação na 

América do Sul; eram fundadas filiais na Argentina e Uruguai. No mesmo ano, no 

Brasil, a TFP divulgava comunicado em relação ao novo projeto de Lei de Imprensa 
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Nacional, assim como o novo projeto de Lei de Segurança Nacional, que estavam em 

discussão no Congresso. 

A TFP, quanto a Lei de Imprensa, defendia uma posição na qual “o governo 

conciliasse a indispensável repressão dos abusos – tão frequentes no setor –  com uma 

justa e adequada liberdade, necessária para o bom desempenho da missão jornalística”.

(TFPs,1979) Esta defesa de algo o tanto quanto absurdo, deixava cada vez mais 

evidente que a TFP queria calar qualquer tipo de oposição efetiva ao regime militar. 

Como esta Sociedade poderia aceitar a indispensável repressão a certos abusos? A TFP 

queria calar a diferença ideológica e o espírito crítico.

Em 13 de janeiro de 1967, a TFP enviou uma carta dirigida ao Presidente 

Castello Branco na qual pedia que o projeto de Lei de Imprensa passasse por 

modificações. Em sua visão anti-comunista: “as modificações deveriam atender aqueles 

que poderiam ver suas liberdades violadas no simples exercício da liberdade de 

expressão”.(TFPs,1979) Porém, em trecho da carta enviada ao Presidente Castello 

Branco, algo era claramente citado pela TFP:

"Que os progressistas, socialistas ou comunistas peçam a mitigação do 

projeto de Lei de Imprensa nada tira à notória veracidade do que 

acabamos de asseverar, e deve ser explicado pelo afã dessa solerte e astuta 

minoria de capitalizar em benefício próprio o descontentamento que a 

propositura vem ocasionando.

"Assim, é no próprio interesse dos três valores básicos de nossa civilização – a 

Tradição, a Família e a Propriedade –  que esta Sociedade, reconhecida 

pela opinião pública como paladina da luta contra o progressismo, o 

socialismo e o comunismo, pede a Vossa Excelência que o projeto de Lei de 

Imprensa passe por substanciais modificações de sorte que, reprimindo 
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embora a licença, proporcione aos órgãos de difusão escrita e falada a 

liberdade necessária para sua atuação”.

A TFP não se envergonhava em declarar de forma contundente que a Lei de 

Imprensa agiria certo ao censurar e reprimir os opositores do estado repressivo ( no caso 

os progressistas, socialistas e comunistas). Cada vez ficava mais claro a meta tefepista: 

silenciar a oposição e dar aval a repressão, garantindo com isso a perpetuação de seus 

ideais ultra-conservadores e fincados no patriarcalismo colonial.

Vale se destacar quais eram os três valores básicos defendidos como modelo para 

a civilização almejada  pela TFP. Eles são definidos da seguinte forma:

TRADIÇÃO: 

“...Em suma, a tradição é a soma do passado com um presente que lhe seja 

afim. O dia de hoje não deve ser a negação do de ontem, mas a harmônica 

continuação dele. Em termos mais concretos, nossa tradição cristã é um valor 

incomparável que deve regular o que é hodierno. Ela atua, por exemplo, 

para que a igualdade não seja entendida como o arrasamento das elites e a 

apoteose da vulgaridade. Para que a liberdade não sirva de pretexto ao caos e 

à depravação. Para que o dinamismo não se transforme em delírio. Para que a 

técnica não escravize o homem. Numa palavra, ela visa impedir que o 

progresso se torne desumano, insuportável, odioso.

Assim, a tradição não quer extinguir o progresso, mas salvá-lo de desvarios 

tão imensos que o transformam em barbárie organizada. Essa barbárie contra 

a qual se levanta outra barbárie, esta descabelada e furibunda: a do 

marcusianismo.”

FAMÍLIA:

Segundo Pio XII: "Para o cristão as desigualdades sociais se fundem em uma 

grande família humana; e (...) portanto as relações entre classes e categorias 
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desiguais devem permanecer governadas por uma honesta e igual justiça, e ao 

mesmo tempo animadas por respeito e afeição mútua, que ainda sem suprimir 

a disparidade, lhes diminuam as distâncias e temperem os contrastes. (…)

Assim, a família gera  a tradição e a hierarquia social. Para abolir a tradição e 

a hierarquia, é mister depauperar, estiolar, reduzir a frangalhos a família. É o 

que muitos não sabem ou não querem ver... 

PROPRIEDADE:

O homem é dono de si mesmo. Com efeito, para satisfazer suas necessidades, 

tem o homem uma alma inteligente e dotada de vontade, para ver e querer 

aquilo de que precisa. Seu corpo é, para ele, fonte de múltiplas 

necessidades, e também instrumento para fazer o que for preciso com fim 

de as atender. Desta situação, decorre, para o homem, ter, simultaneamente:

1. O direito à liberdade de agir segundo sua reta razão para atingir o seu fim;

2. O direito de exercer um trabalho como meio de atender suas necessidades;

3. O direito de propriedade.

Sim, o direito de propriedade. (...) ela nasce da liberdade e do trabalho. 

Porque o homem é dotado de uma liberdade natural, ele não é escravo, 

mas dono de si mesmo. Porque, o homem é dono de si mesmo, é dono de 

suas aptidões, e do trabalho mediante o qual exercita suas aptidões. E, porque 

o homem é dono de seu trabalho, é dono do fruto de seu trabalho. Isto é, o 

homem é proprietário de seu salário. A propriedade nasce, pois, da 

liberdade e do trabalho.

Ainda em janeiro de 1967,agora no dia 25, em decorrência do aniversário da 

Cidade de São Paulo, o Conselho Nacional da TFP teve uma audiência com o Presidente 

da República, Castello Branco, que ocorreu no Palácio dos Campos Elísios, em São 

Paulo.
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Foto:Caio     Vidigal     Xavier     da     Silveira,     Plinio     Corrêa     de     Oliveira,     Presidente     Castello     Branco,   
Fernando     Furquim     de     Almeida     e     Luiz     Nazareno     de     Assumpção     Filho.     fonte   –   TFP     -     25/01/67.  

A Lei de Imprensa viria a ser sancionada no dia 9 de fevereiro de 1967.8 

Já no fim de 1967, mais exatamente em 1º de novembro, a TFP em decorrência 

dos 50 anos da Revolução Russa, divulgou um manifesto de nome: No 50º aniversário 

da Revolução Bolchevista. O manifesto tinha, como objetivo, fazer uma crítica 

contumaz ao comunismo. Em um trecho do manifesto, o comunismo é definido como:

“O comunismo é o "anti" por excelência, pois nega todas as verdades da 

Religião e todos os princípios básicos da ordem natural como no-los ensina a 

Igreja. Ser anticomunista é portanto ser contrário ao "anti", à 

destruição. Negar o caráter positivo dessa ação contrária ao comunismo é 

o mesmo que negar o conteúdo positivo da atuação de um exército que 

repele a invasão inimiga, dos bombeiros que extinguem um incêndio, dos 

médicos que lutam contra alguma epidemia, etc”.9 

8  (Folha de São Paulo, 10 de fevereiro de 1967)

9  (O Estado de S. Paulo, 01 de novembro de 1967) 
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O ódio ao comunismo era uma marca registrada da  TFP. Este ódio dentro de um 

grupo que dizia pregar “princípios cristãos”  soava como um contrassenso sem 

precedentes. Como uma instituição que se denominava defensora de ideais baseados no 

cristianismo, poderia vir a pregar tamanho ódio a uma determinada perspectiva 

ideológica? Bem, não podemos esquecer que na URSS, o governo fez questão de 

publicizar que a religião, nas palavras de Karl Marx, em a Crítica da Filosofia do 

Direito de Hegel era o “ópio do povo”, logo a Igreja não seria bem-vinda. 

(MARX,2005)

Dentro deste cenário de Guerra Fria e bipolaridade mundial, no ano de 1968, a 

TFP passava a se mobilizar com maior força em atuações contra o que eles chamavam 

“de ascensão marxista na Igreja Católica”, exatamente contra membros da chamada ala 

progressista. 

O nascimento dessa corrente progressista da Igreja, segundo Lowy,“poderia ser 

denominada como "cristianismo da libertação" no começo dos anos 60, quando a 

Juventude Universitária Católica brasileira (JUC), alimentada pela cultura católica 

francesa progressista - Emmanuel Mounier e a revista Esprit, o padre Lebret e o 

movimento "Economia y Humanismo", o 'Karl Marx' do jesuíta J.Y. Calvez - que 

formula pela primeira vez, em nome do cristianismo, uma proposta radical de 

transformação social”. (LOWY, 2009)

Esse movimento se estende depois a outros países do continente e encontra, a 

partir dos anos 70, uma expressão cultural, política e espiritual na "Teologia da 

Libertação".
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Frei Betto e Leonardo Boff - nas palavras de Lowy - como teólogos da 

libertação,não aceitavam a redução, de cunho liberal, da religião a um "assunto privado" 

do indivíduo. Para eles, a religião era um assunto eminentemente público, social e 

político. Essa atitude não seria necessariamente uma oposição à laicidade; de fato,o 

cristianismo da libertação situaria-se nas antípodas do conservadorismo clerical:

1. Predicando a separação total entre a Igreja e o Estado e a ruptura da 

cumplicidade tradicional entre o clero e os poderosos;

2. Negando a ideia de um partido ou um sindicato católico e reconhecendo a 

necessária autonomia dos movimentos políticos e sociais populares;

3. Rechaçando toda ideia de regresso ao "catolicismo político" pré-crítico e sua 

ilusão de uma "nova cristandade"; 

4. Favorecendo a participação dos cristãos nos movimentos ou partidos populares 

seculares.

Para a Teologia da Libertação,“não existe contradição entre essa exigência de 

democracia moderna e secular e o compromisso dos cristãos no âmbito político. Trata-

se de dois enfoques diferentes da relação entre religião e política: desde o ponto de vista 

institucional é imprescindível que prevaleça a separação e a autonomia; porém, no 

âmbito ético-político o imperativo essencial é o compromisso”.(LOWY, 2009)

As correntes e os militantes cristãos que participam neste movimento de caráter 

alter-mundista são muito diversos - ONGs, militantes dos sindicatos e partidos de 

esquerda, estruturas próximas à Igreja - e não partilham das mesmas escolhas políticas. 

Porém, a imensa maioria se reconhece nas grandes linhas de pensamento formuladas 

por Leonardo Boff, Frei Betto, Clodovis Boff, Hugo Assmann, Dom Tomás Balduíno, 
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Dom Hélder Câmara, Dom Pedro Casaldáliga, e tantos outros conhecidos e menos 

conhecidos. De modo, que todos partilham um pensamento em comum: Uma crítica 

ética e social ao capitalismo e um compromisso pela libertação dos pobres. (LOWY, 

2009)

Vale ser ressaltado que a Igreja Católica é reflexo da sociedade onde se encontra 

situada. Desta maneira, “não é possível esquecer que o discurso da Igreja é teológico-

político”.(ROMANO,1979) Portanto, o catolicismo mantêm uma certa heterogeneidade, 

mesmo que apresente grupos hegemônicos.

E será dentro deste cenário político e social, que em fevereiro de 1968,  o 

guerrilheiro e militante comunista Carlos Marighella reunirá os dissidentes do então 

PCB (Partido Comunista Brasileiro) para formarem o Agrupamento Comunista de São 

Paulo, cujas linhas de ação foram definidas em seu pronunciamento:

"O agrupamento comunista de São Paulo é contrário à organização de outro 

partido comunista. Não desejamos fazer outro partido, o que seria a volta às 

antigas discussões e até mesmo a repetição da velha estrutura partidária, em 

prejuízo da atividade revolucionária imediata." O primado da ação é 

reafirmado enfaticamente: "Nossa estratégia é partir diretamente para a ação, 

para a luta armada. O conceito teórico pelo qual nos guiamos é o de que a 

ação faz a vanguarda. Seria para nós imperdoável perder tempo organizando 

uma nova cúpula, lançando os chamados documentos programáticos e táticos 

e fazendo novas conferências, de onde surgiria outro Comitê Central com os 

vícios e deformações já por demais conhecidos. A mesa das discussões hoje 

em dia já não une os revolucionários. O que une os revolucionários 

brasileiros é desencadear a ação, e a ação é a guerrilha." (BETTO,1987)
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No fim de 1968, o Agrupamento passava a constituir-se numa organização 

revolucionária, a Ação Libertadora Nacional (ALN). O programa básico do movimento 

dirigido por Carlos Marighella propunha "derrubar a ditadura militar" e "formar um 

governo revolucionário do povo"; "expulsar do país os norte-americanos"; "expropriar 

os latifundiários" e "melhorar as condições de vida dos operários, dos camponeses e das 

classes médias"; "acabar com a censura, instituir a liberdade de imprensa, de crítica e de 

organização"; "retirar o Brasil da posição de satélite da política externa dos Estados 

Unidos e colocá-lo, no plano mundial, como uma nação independente."(BETTO, 1987)

Conhecida por ações armadas sucessivas, a ALN reuniu sobretudo jovens 

oriundos da pequena burguesia, despertados politicamente pelo movimento estudantil. 

Seria fácil —  e leviano —  dizer hoje que aqueles militantes foram envolvidos numa 

aventura guerrilheira incapaz de avaliar corretamente a conjuntura do país. […] A 

prática revolucionária restringia-se quase que exclusivamente às ações armadas que, 

sem apoio popular, tornavam-se cada vez mais vulneráveis à ofensiva da repressão. 

(BETTO,1987)

O aparelho repressivo equiparara-se para enfrentar o novo desafio. Para Frei 

Betto, “[…] Em novembro de 1969, antes do cerco aos dominicanos, o aparelho 

repressivo já detinha considerável soma de informações, inclusive a nosso respeito. 

Sabia que auxiliávamos refugiados políticos. Sabia que alguns frades tinham contatos 

com Carlos Marighella. Sabia que o Convento das Perdizes não fechara as suas portas 

aos perseguidos e às suas famílias”. “[...] Não dependia exclusivamente do depoimento 

dos religiosos a descoberta dos pontos de apoio aos que lutavam na capital bandeirante. 

A pista dessa rede começou a ser levantada pela repressão desde setembro, após o 

sequestro do Embaixador norte-americano Charles Burke Elbrick e a queda de um 
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comando armado na Alameda Campinas, em São Paulo, no dia 24 daquele mês. 

Acusados de pertencerem à  ALN, havia, em fins de outubro, mais de vinte presos 

políticos".(BETTO,1987)

No dia 4 de novembro de 1969, em São Paulo, Carlos Marighella, que atuava na 

clandestinidade, foi morto pela polícia, quando se aproximava de dois Religiosos do 

Convento de São Domingos, com os quais marcara entrevista. O encontro fora aprazado 

através de telefonema de Marighella para a Livraria Duas Cidades, dirigida pelos 

Dominicanos. Para a TFP “explodia naqueles dias o tumor da infiltração terrorista no 

Clero brasileiro, com o envolvimento de Frades Dominicanos no “caso Marighella”; o 

comprometimento de pessoas sagradas com o comunismo de pior tipo, aquele que 

monta a matança, o sequestro e o saque organizados”. (TFPs,1979)

   Foto:  Dominicanos     vestindo     batina     efetuam     uma     manifestação     de     protesto     diante     do     DOPS,  

   em     São     Paulo.     -     Novembro/1969   –   fonte:     TFP  
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Os dois religiosos com quem Marighella se encontrara eram Frei Fernando e 

Frei Ivo, ambos os freis foram presos. Para a TFP, “isto era a comprovação de que havia 

setores da Igreja Católica envolvidas no movimento de guerrilha”.(TFPs,1979) Frei 

Betto estaria preso dias depois. 

O episódio da morte de Marighella, foi usado pela TFP como meio de conectar a 

guerrilha,  modelo de ação da  ALN, com  a ala progressista católica. Em 1969, em meio 

a estes acontecimentos, a TFP  publicou  um artigo chamado IDO-C e Grupos 

proféticos.

O IDO-C (Centro Internacional de Informação relativa à Igreja Conciliar), 

segundo a TFP, “seria um organismo que vai muito além do que o seu nome, 

aparentemente inocente, faria crer”. Seria para a TFP “uma Organização-Moloch que 

engloba ou tem a seu serviço grandes editoras e importantes jornais e revistas, nos 

principais países da Europa livre e da América do Norte, e mesmo em algumas nações 

de além cortina de ferro, e que deste modo controla a propaganda do chamado 

progressismo católico em várias partes do mundo”.(TFPs,1979)

O IDO-C apresentava-se como “um grupo internacional, com quartel general em 

Roma e com uma crescente rede de ramificações que abarcam o mundo inteiro”. Sua 

função específica, “consistia em coligir e distribuir aos especialistas interessados 

documentação acerca dos efeitos estruturais e teológicos da continuada aplicação dos 

decretos e do espírito do Concílio Vaticano II”. O presidente do Comitê Executivo 

Internacional do IDO-C era o Pe.Rafael Van Kets, da ordem dominicana, professor do 

Angelicum de Roma. 

Para a TFP, o IDO-C, e os chamados “grupos proféticos”, que nasciam com o 
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Concílio Vaticano II, originando a “Igreja-Nova”, “formariam simpatizantes do 

comunismo, ou até comunistas militantes”. A TFP via estes grupos proféticos como 

“precursores das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs)”. 

No artigo IDO-C e Grupos Proféticos, Plínio Corrêa de Oliveira dizia que:“As 

afinidades entre os objetivos dos “grupos proféticos” e os do comunismo são evidentes: 

os primeiros visam desalienar, e portanto dessacralizar e tornar rigorosamente igualitária 

a Sociedade espiritual, que é a Igreja, e incitam os católicos em favor das desalienações 

na sociedade temporal; o comunismo visa desalienar e tornar rigorosamente igualitária a 

mesma sociedade temporal. Pode-se dizer, assim, que os 'grupos proféticos' fazem a 

revolução comunista dentro da Igreja”. 

Neste momento da história do Brasil, pós AI-5, que foi decretado em 13 de 

dezembro de 1968, o Governo amplia poderes para fechar o Congresso, cassar 

mandatos, suspender os direitos políticos e os habeas  corpus e institucionalizar a 

repressão. A luta armada (caso da ALN) ganha força como meio de luta ao aparelho 

repressivo, porém sua ação não carregava uma busca pela democracia9a como objetivo 

principal. Os atentados,sequestros e assaltos levavam uma bandeira que apresentava um 

radicalismo político. Um dos objetivos principais do programa básico da ALN era 

"formar um governo revolucionário do povo". A ideia de governo revolucionário do 

povo também cairia em uma nova Ditadura, com o Brasil passando a ser satélite da 

União Soviética, mudando de lado na bipolaridade dos tempos da Guerra Fria. Neste 

contexto,a TFP, como contumaz organização anti-comunista, via no combate a 

organizações como ALN e VPR (Vanguarda Popular Revolucionária) a defesa de seus 

9a) O conceito de 'democracia' a qual me referi, é o de concepção liberal, aquela que preza pelo 
individualismo,conflito, diversidade. A democracia como método de formar governo, buscando promover acordos 
institucionais –  as regras do jogo–  onde ocorre a competição entre líderes pelo apoio da maioria do povo. Nunca 
haverá bem comum, mas, ao menos haverá consenso. 
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ideais, consequentemente, via no aparelho repressivo do período uma base de 

sustentação de suas atividades.

Merece ser lembrado que, segundo Bobbio,“a Ditadura pode surgir numa 

sociedade com um grau moderado ou baixo de modernização econômico-social e de 

mobilização política. Neste caso, a Ditadura pode agir como assistente do nascimento da 

democracia liberal ou pode refrear a modernização, para salvaguardar o que ainda sobra 

da ordem tradicional, atuando através de uma mobilização intensa somente na fase 

inicial ou nos períodos de crise, e limitando-a radicalmente quando já consolidada. Pode 

ainda acentuar coercitivamente o processo de industrialização, promovendo uma 

mobilização social e política permanente. Finalmente, a Ditadura pode surgir também 

numa sociedade não atingida pela modernização, mas na qual os valores e os 

imperativos do desenvolvimento econômico, social e político, que se irradiam dos 

centros-guias da história mundial, impelem uma pequena elite a impor do alto a 

industrialização e o desenvolvimento. Neste caso, a Ditadura procura introduzir uma 

intensa e durável mobilização, apesar de defrontar-se, seguidamente, com limites muito 

persistentes na estrutura da sociedade tradicional”.(BOBBIO,1998, p.374)

O uso da violência –  no caso: especificamente da contraviolência –  é uma 

matéria política. O que opor a um Duvalier, a um Batista ou a um Somoza? O que opor 

às composições civis-militares que levaram a Estados ditatoriais implacáveis (ditos 

“regimes autoritários” técnicos ou modernizantes pelos cientistas políticos norte-

americanos)? Na verdade um dogmatismo pró-guerrilha seria tão ruinoso para a 

“liberação nacional”  e o avanço do socialismo quanto a violência cega e rígida destes 

regimes ditatoriais. A guerrilha não é um fim em si e para si. Ela só tem sentido e é uma 

necessidade histórica –  dolorosa mais criadora –  onde a crise de tais regimes e das 
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sociedades que os engendra permite colocar um paradeiro à longa noite de terror que 

começou com a chegada dos conquistadores, espanhóis ou portugueses. 

(FERNANDES,1981)

F  oto:  Na     madrugada     de     20     de     junho     de     1969,     uma     bomba     destrói     a     fachada     da     então     Sede     do     Conselho   
Nacional     da     TFP,     à     rua     Martim     Francisco,     em     São     Paulo.     -     fonte:     TFP  
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PARTE 3.  1970-1979     -     TFP     contra     o     'comunismo'     na     Igreja     e     no     Estado  

Na década de 1970, A TFP expande sua área de atuação para outros países sul-

americanos, chegando a América do Norte e também na Europa.  Os países que 

passavam a apresentar TFPs eram: Colômbia, Venezuela, Espanha, Portugal, Equador, 

Bolívia, EUA, Canadá e França. 

Sua ação política neste período centra-se no combate a esquerda católica e 

revolucionária.  Para os membros da TFP, “as conspirações comunistas tinham pouca 

possibilidade de atuação ostensiva no início dos anos 70”.(TFPs,1979) Porém, a TFP 

considerava que uma ação destes grupos poderiam ocorrer de forma inesperada. Para 

defender esta possibilidade de uma “ameaça constante comunista”, eles seguiam como 

modelo a cientista política francesa Suzanne Labin.

No livro A guerra política, arma do comunismo internacional, Suzanne Labin 

dizia:“A condição primeira para o êxito de uma conspiração é desacreditar aqueles que a 

denunciam”.(LABIN,1960) A TFP, como grupo anti-comunista extremado, gostava de 

se utilizar de outro trecho do mesmo livro de Suzanne Labin, que esta destacado abaixo:

 “Um dos principais esforços do aparelho comunista está em denegrir por 

todos os meios, os anticomunistas vigorosos. Jamais um grupo de homens 

teve de sofrer ondas tão constantes de calúnias tão odiosas, e de intimidações 

tão cínicas. Infelizmente, essa caça às bruxas, feita pelos inquisidores de 

Moscou, conseguiu difundir, em muitos meios, a ideia de que é censurável 

combater sistematicamente o comunismo totalitário, ele que ataca tão 

sistematicamente a liberdade. Sim, uma das principais armas da conspiração 

dos soviéticos é impedir-nos a defesa da única frente que lhes interessa, 

criando um clima de animosidade em torno da propaganda anticomunista. É 
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tamanho o seu êxito nesse domínio que se chegou, nos países livres, à 

situação inaudita em que o anticomunismo é mais mal-visto que o 

comunismo. Quando um campo que persegue de morte a um outro campo, 

obtém que neste último se ache indecoroso retribuir na mesma moeda, já 

conseguiu uma vitória maior:... a intimidação intelectual do adversário” 

(LABIN, 1960)

Neste cenário, do início do ano de 1970, mais exatamente em 20 de maio, a 

revista VEJA destacava em reportagem de capa: “A escalada da Tradição, Família e 

Propriedade”.

Em parte da reportagem, era destacado:

Atualmente com seu processo de aliciamento por contato pessoal, a TFP 

parece estar dando um salto quantitativo. E também qualitativo: seus 

membros tem porte de arma e muitos deles admitem carregar essas armas ( 

em geral, uma pequena pistola Beretta, a preferida de James Bond ). Além 
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disso, a TFP providencia cursos de defesa pessoal para seus membros. Já 

foram acusados várias vezes de manterem fichários secretos e de levarem sua 

luta contra o comunismo ou contra a “igreja progressista” ao nível da delação. 

Seja ou não verdade, a TFP parece estar numa nova escalada, cheia de riscos. 

Diz o General da reserva Mário Fernandez, presidente da seção gaúcha dos 

veteranos da FEB: 

”Os nazistas e os fascistas também começaram com canções, slogans e 

bandeiras coloridas. E terminaram na violência das armas”.10

No fim de 1970, a TFP se envolvia em mais um choque com a Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil. Em uma das suas mensagens radiofônicas 

semanais(Rádios Cultura e Sociedade da Bahia),no dia 19 de setembro, Dom Eugênio 

Sales, então Cardeal nomeado pelo Papa Paulo VI, pronunciou:

“[...] Devem estar alertas, os católicos desta Arquidiocese, com o movimento 

denominado Tradição, Família e Propriedade. Não conta com a aprovação e 

qualquer apoio da Arquidiocese. Pelo contrário. Tem a reprovação do Cardeal 

Arcebispo.

Meus prezados radiouvintes. Em sua audiência pública de 15 de julho último, 

o Papa Paulo VI, referindo-se a este período pós-conciliar, nos admoesta: “É 

preciso vigiar”. E ainda na mesma ocasião, nos afirma: “Esta fidelidade à 

Igreja, bem o sabeis, hoje é traída por muitas pessoas, discutida, interpretada 

subversivamente e minimizada”. O mesmo se pode dizer em relação à 

segunda conferência geral do Episcopado Latino-americano, realizada em 

Medellín. Ora esse magnífico documento “Presença da Igreja na atual 

transformação da América Latina”  é retirado do seu contexto religioso e 

reduzido a meras dimensões econômicas, sociológicas ou políticas; ora 

determinadas expressões isoladas são apresentadas como linhas 

10  (VEJA, 20 de maio de 1970)
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determinantes ou regras de ação, oriundas dessa notável assembleia do 

Episcopado Latino-Americano; ou ainda, o que é mais grave, esse documento 

é explicado, divulgado dentro de categorias marxistas, especialmente o que se 

refere à justiça e paz, com reflexos na própria catequese, que para alguns 

passa a ser inspirada e elaborada à luz de Marx e não de Jesus Cristo.

“Meus prezados radiouvintes, vivemos num período de transição. É 

realmente louvável a busca de novos caminhos, que levem a massa de nosso 

continente, e em particular a do Brasil, à pregação evangelizadora e abram 

perspectivas ao conhecimento e vivência da Boa Nova. Constitui, entretanto, 

nefando pecado sacrificar a pureza da doutrina a pretexto, aliás falso pretexto, 

de facilitar a aceitação por parte de quem deve receber a mensagem. É certo, 

de um lado, que há uma fobia de comunismo, que não é raro constatar-se que 

este espantalho é utilizado para fins escusos, inclusive o de impedir as 

legítimas e necessárias transformações sociais, ou intitular de marxismo o que 

é o Evangelho autenticamente interpretado. Devemos, entretanto, reconhecer 

também que existe um esforço inteligente e organizado de difundir a doutrina 

marxista, utilizando todos os meios, inclusive ilícitos, como a interpretação 

errônea do documento de Medellín, acima citado”. 

“A teologia da libertação anunciando o Cristo ressuscitado, vencedor da 

morte, libertando-nos da cadeia do pecado, pode ser amesquinhada e traída 

quando, a pretexto de salvar os homens das injustiças sociais, fica reduzida a 

uma mera visão marxista da vida. O mesmo se diga de um esforço de 

conscientização na base somente de uma visão “oprimido e opressor”. É uma 

traição ao Evangelho tentar divulgá-lo como uma luta de classes e do ódio 

entre os homens. Não devemos ter medo do comunismo se não formos 

ingênuos na aceitação de princípios ou métodos que jamais poderão 

denominar-se de evangélicos”.
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“Meus prezados radiouvintes. O Santo Padre, na Alocução acima referida, 

nos adverte: “É preciso vigiar”. Nesses dias se faz necessário, de uma 

maneira especial, nossa adesão inabalável a uma autêntica mensagem do 

Evangelho de Jesus Cristo. Jamais poderemos recorrer ao marxismo para 

difundir Jesus Cristo. Seria uma aberração inconcebível. Necessário também 

se faz uma ação corajosa para impedir, custe o que custar, a deturpação de 

documentos do porte e valor das conclusões de Medellín, caminho aberto à 

redenção espiritual e social deste continente”.

A TFP considerou isto uma afronta, e acusou Dom Eugênio Sales de apoiar Dom 

Hélder Câmara, que nas palavras da TFP era o “Arcebispo Vermelho”. Para a TFP, “o 

Cardeal Primaz do Brasil [Dom Eugênio Sales] empenhava assim todo o prestígio de 

seu alto cargo na tentativa de coarctar a reação dos brasileiros contra os desmandos de 

pensamento e de linguagem do Arcebispo Vermelho”. (TFPs,1979)

Em uma carta aberta a Dom Eugênio Sales, intitulada de “Análise, Defesa e 

Pedido de Diálogo”,e divulgada no dia 5 de outubro de mesmo ano, a TFP criticou 

Dom Hélder Câmara, e dizia que quem passa a seguir a “Linha Hélder”:

“[...]alimenta anseios indefinidos e insaciáveis de igualdade, ateia por toda 

parte uma verdadeira campanha de desconfiança entre as classes, bem como 

de malquerença contra a iniciativa privada e a propriedade individual.”

 “Em suma, a "linha D. Hélder" não é o comunismo, mas não tem fronteiras 

claras que a separem dele; os ventos que no rumo dela sopram, conduzem 

todos ao comunismo;e o único setor de que ela se sente inimiga é o dos 

inimigos dele”
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No final, a carta ganha um aspecto totalmente político, onde a TFP critica o 

governo democraticamente eleito de Salvador Allende, no Chile.10a 

No dia 12 de outubro de 1970, em resposta a TFP, Dom Eugênio Sales, declara 

apoio a Dom Hélder Câmara, no jornal “A Semana”, da Arquidiocese de Salvador, onde 

destacava: 

“Estamos presenciando através dos Meios de Comunicação Social os mais 

diversos, uma profunda e tenaz campanha dirigida contra um dos Bispos 

brasileiros, Dom Hélder  Câmara. Podemos discordar de algumas posições 

assumidas pelo Arcebispo de Olinda e Recife; podemos desejar rumos 

diversos em seus pronunciamentos aqui e fora do País. Torná-lo entretanto, 

objeto de uma sistemática campanha, onde se utiliza o ridículo, não é correto. 

Uma atitude é a do discordar; outra, o desrespeito à dignidade da pessoa 

humana. Além disso, o que assistimos já transborda do Bispo para atingir a 

Igreja do Brasil.

“O ataque que lhe é dirigido poderá fazer nascer no espírito dos fiéis desta 

Arquidiocese uma imagem errônea sobre a pessoa de Dom Hélder Câmara”.

No cumprimento do dever de Pastor da Igreja de São Salvador da Bahia, devo 

dar sobre esse assunto meu testemunho aos diocesanos. Dom Hélder Câmara 

acha-se integrado no afeto que irmana os Bispos da Igreja do Brasil e do 

mundo. Creio em sua idoneidade moral.“Conheço-o há longos anos e posso 

afirmar sua adesão a Pedro, na Pessoa do Papa, e sua vocação de serviço aos 

pobres; sua piedade é sincera”.

10a)  A TFP já fazia uma campanha de crítica ao governo que antecedeu  Allende - o Governo de Eduardo Frei 
(1964-1970). Ela publicou um livro chamado “Frei, o Kerenski chileno”. Eduardo Frei governou o Chile entre 1964 e 
1970, era do Partido Democrático Cristão(PDC),e foi responsável por iniciar a Reforma Agrária e a nacionalização da 
indústria do Cobre. Sua política agradou boa parte do eleitorado e foi fundamental para a vitória de Salvador Allende, 
que por meio da Unidade Popular (aliança de socialistas, comunistas e cristãos de esquerda), foi eleito com 34% dos 
votos,um resultado apertado,mas que dava a ele a eleição democraticamente. Porém, ao levar adiante a política de 
nacionalização de mineradoras norte-americanas, Allende passou a ser alvo de uma campanha de desestabilização de 
seu governo. O resultado foi um golpe militar, que depõe Allende ,que se suicida no palácio presidencial de La 
Moneda. O General Augusto Pinochet assume o poder chefiando uma junta militar que dissolve os partidos políticos 
e inicia um período de censura à imprensa e de repressão a oposicionistas.
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“Em matéria de doutrina e de fé jamais a Igreja poderá aceitar ser tutelada. 

Compete a ela e somente a ela guardar a integridade do ensino que lhe foi 

confiado pelo seu Fundador e corrigir os desvios de interpretação do 

Evangelho que surgem ao longo caminho pela História. Dentro da unidade 

doutrinária e disciplinar há lugar para divergências em pontos não essenciais 

quando se trata de métodos pastorais ou da aplicação da doutrina a fatos 

concretos como decorrência da inserção da Igreja no mundo. Não podemos 

admitir que, por discordâncias admissíveis nestes pontos se extrapole e se 

lancem suspeitas e desconfianças sobre a integridade de um homem da Igreja, 

utilizando os métodos acima referidos. Essa afirmação não é fruto, apenas, de 

uma antiga amizade pessoal, mas de uma reflexão de Pastor responsável pela 

orientação de sua Arquidiocese”.11

Na mesma página, o jornal da Arquidiocese de Salvador publicou esta nota:

“Dom Sigaud rompeu com a TFP. - Em declarações ao Jornal do Brasil o 

Bispo de Diamantina, Dom Geraldo Sigaud, afirmou que rompeu com a 

organização Tradição, Família e Propriedade (TFP) alegando que “a TFP 

deixou de cumprir sua missão cristã com sua insistente política de oposição ao 

Papa Paulo VI. Aliás - afirmou enfático - eles é que tomaram a iniciativa de 

romper comigo. Isso porque me coloquei a favor da Reforma Agrária, 

preconizada pelo Governo, que não é do agrado deles. Já fizeram muito pelo 

Brasil, mas agora estão se tornando prejudiciais”.

Vale ressaltar que, na Arquidiocese de Salvador, a Autoridade Eclesiástica 

sempre se manifestou em oposição à TFP, “A TFP não conta com a aprovação e o apoio 

da Arquidiocese de Salvador”11

11 ( Jornal A Semana, da Arquidiocese de Salvador, 12 de outubro de 1970)

11 ( Jornal A Semana, da Arquidiocese de Salvador, 12 de outubro de 1970)
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No jornal “Estado de Minas”  de Belo Horizonte, de 27 de abril de 1969, 

aparecia uma declaração de D. Sigaud afirmando que “os métodos de desapropriação 

instituídos através do Ato Institucional nº9 ”  criavam um “clima favorável à execução 

da Reforma Agrária”. Isto já era um dos indícios de descontentamento de D. Sigaud 

com a TFP.

O Ato Institucional nº 9, aquele ao qual a TFP se opunha ferrenhamente, passaria 

a entrar  em vigor no dia 25 de abril de 1969.12 As mudanças com o Ato Institucional nº9 

estavam muito distantes de uma verdadeira Reforma Agrária, mas dentro de sua 

imutabilidade ultra-conservadora, a TFP se mostrou totalmente insatisfeita com a 

escolha de Dom Geraldo Proença Sigaud em apoiar a nova medida do governo Costa e 

Silva. Nas palavras da TFP: “Sigaud agora passava a apoiar a Reforma Agrária 

expropriatória”.Assim se configurava o desfazimento da antiga cooperação. 

No ano de 1972, mais exatamente em julho, a Comissão Médica da TFP 

apresentou ao Ministro da Justiça, Alfredo Buzaid, um memorial opondo-se a qualquer 

tentativa de liberalização das leis referentes ao aborto.

12 Principais artigos do Ato Institucional nº 9:

Art 1º - O § 1º do art. 157 da Constituição federal passa a vigorar com a seguinte redação:Para os fins previstos 
neste artigo a União poderá promover a desapropriação da propriedade territorial rural, mediante pagamento de 
justa indenização, fixada segundo os critérios que a lei estabelecer, em títulos especiais da dívida pública, com 
cláusula de exata, correção monetária, resgatáveis no prazo máximo de vinte anos, em parcelas anuais sucessivas, 
assegurada a sua aceitação, a qualquer tempo, como meio de pagamento de até cinquenta por cento do imposto 
territorial rural e como pagamento do preço de terras públicas."

Art 2º - É substituído o § 5º do art. 157 da Constituição federal pelo seguinte: "§ 5º - O Presidente da 
República      poderá delegar as atribuições para desapropriação de imóveis rurais, por interesse social, sendo-lhe 
privativa a declaração de zonas prioritárias."

Art 3º - Revoga-se o § 11 do art. 157 da Constituição federal.

Art 4º - Este Ato Institucional entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Art 5º- O Presidente da República poderá delegar as atribuições para desapropriação de imóveis rurais, por 

interesse social, sendo-lhe privativa a declaração de zonas prioritárias."
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O memorial frisava que: 

“Todo aborto direto e voluntário, qualquer que seja seu motivo, deve ser 

condenado como crime. E que este é ao mesmo tempo causa e efeito da 

desagregação moral e da corrupção dos costumes”. Os médicos da TFP 

pedem sua “completa proscrição da legislação brasileira”, e ainda “a 

proibição do DIU como instrumento cripto-abortivo”.

O memorial salientava que “o governo, que se propõe a combater essas três 

facetas do processo revolucionário universal (comunismo, terrorismo, subversão), não 

pode fechar os olhos à degradação dos costumes que se manifesta por sinais como a 

mentalidade permissiva em relação ao aborto; o uso generalizado de anticoncepcionais; 

o nudismo e a imoralidade chocante das modas que invadem todos os ambientes ....; a 

pornografia propagada livremente pelos meios de comunicação social; o tráfico de 

tóxicos e entorpecentes. Fechar os olhos a tudo isso, através de uma legislação 

permissiva, é prestar enorme serviço aos desígnios do comunismo internacional em 

relação à nossa Pátria.”13 

Segundo a TFP, a questão do aborto13a jamais poderia ser vista como questão de 

saúde pública, mas apenas como algo de cunho religioso, assim como pensava a CNBB. 

Porém, a TFP via no comunismo um “rolo compressor contra a tradição católica 

ocidental”.

Ainda em 1972, os chamados Cursilhos de Cristandade haviam se expandido por 

todo o Brasil. O movimento se apresentava como capaz de operar conversões 

13  (Revista Catolicismo”,nº261, setembro de 1972). 

13a) A questão do aborto nunca foi levada adiante no país, devido ao grande lobby de variados grupos evangélicos e 
da própria CNBB. Na constituição de 1988, nenhuma ação foi tomada com relação a este tema.
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espetaculares e inesperadas. Os Cursilhos de Cristandade desenvolviam-se recebendo 

um número considerado de fiéis, lembrando o clima que cercou o surgimento da Ação 

Católica em 1935.

Porém, nas palavras da TFP, “analogamente ao que sucedera na Ação Católica, 

também em certos setores cursilhistas começou a se operar uma estranha infiltração. 

Pessoas que entravam no movimento, atraídas pelo seu aspecto católico, aos poucos iam 

sendo baldeadas inadvertidamente para teses singulares no campo teológico e posições 

“avançadas”  no campo político-social-econômico. Assim, derrapavam de uma posição 

anticomunista, ou pelo menos não-comunista, para uma atitude de inteira desprevenção 

quanto ao comunismo – quando não de simpatia, ou até mesmo de adesão à mentalidade 

deste”. (TFPs,1979)

O Movimento de Cursilhos ou “a obra dos Cursilhos”, como se dizia, teve seu 

início no singular contexto social, econômico, político e religioso da Espanha nas 

décadas de 1930-1940. Coube a iniciativa à Juventude da Ação Católica Espanhola 

(JACE) da Diocese de Palma de Maiorca (Ilha de Maiorca, Espanha), encorajada por 

seus assistentes eclesiásticos e por seu Bispo, D. Juan Hervás. Em 1953, na 15º 

Assembleia Geral da JACE, tentando resolver dificuldades internas de relacionamento e 

de estrutura, D. Hervás deu àqueles “cursillos”  o nome Cursilho de Cristandade:“... 

felicitação, sobretudo, por estes abençoados ‘cursilhos de Cristandade’, que têm a sorte, 

como Jesus Cristo, de ser ‘sinal de contradição, postos para tropeço e contradição de 

muitos ”, foram suas palavras entusiasticamente aplaudidas.(CAPÓ,1989) 

Procurava-se explicar que o termo “cristandade”  não tencionava caracterizar 

uma volta à Igreja medieval. Tratava-se, porém, de uma tentativa de fazer com que o 
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mundo, “de costas para Deus”, como se dizia, se transformasse “em cristão”, pela ação 

de uma “cristandade”.

Mas a TFP julgou de interesse geral a divulgação da Carta Pastoral sobre os 

Cursilhos de Cristandade, de D. Antônio de Castro Mayer, Bispo de Campos13b. Em 

resposta a Carta Pastoral da TFP, a CNBB divulgou em seu Comunicado Mensal de 

fevereiro de 1973:

"Julgamos inútil, depois de reflexão, uma palavra dirigida diretamente ao 

Grupo T.F.P., que se tem manifestado infenso ao diálogo e à aceitação de 

qualquer orientação contrária às suas ideias. Texto de explicação doutrinária 

significaria abertura de polêmica, tão ao gosto do Grupo. Condenação, seria 

colocar o Grupo como vítima, na imprensa. O Grupo julga uma vitória, 

quando contestado". 14

Na segunda metade da década de 1970, começava a se intensificar na imprensa 

várias acusações contra a TFP. Na sua primeira fase, as acusações se caracterizavam 

pela imputação à entidade de tendências nazi-fascistas, de atividades subversivas com 

caráter monárquico, do aliciamento e adestramento de jovens para a prática da violência 

etc.14a

Em 1975, Na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul se formou uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as atividades da TFP naquele Estado.

13b) Nesta Carta Pastoral, D. Castro Mayer compartilha o mesmo pensamento de Plínio Corrêa de Oliveira: “Pessoas 
que entravam no movimento, atraídas pelo seu aspecto católico, derrapavam  para uma atitude de inteira 
desprevenção quanto ao comunismo”.
14 (Comunicado Mensal CNBB, fevereiro de 1973)

14a) Tais definições apriorísticas e simplistas deturpam ou mesmo reduzem o movimento católico tefepista a 
concepções monolíticas ou restritas, desconsiderando a importância sócio-cultural de seus empreendimentos e lutas 
por uma sociedade hierárquica, patriarcalista, pautada na inviolabilidade da propriedade privada e em uma estrutura 
de privilégios, coadunada com a proposta política conservadora.(ZANOTTO,2010)
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Segundo a TFP, “a Sociedade não estava obrigada a submeter-se à CPI, pois, como 

ensinam eminentes juristas, as únicas entidades sujeitas à investigação das Comissões 

Parlamentares de Inquérito são os órgãos da administração pública direta, as autarquias, 

as empresas paraestatais e as entidades subvencionadas pelos cofres públicos”. Para a 

TFP tudo não passou de “uma devassa indiscriminada”,“com a finalidade de proceder a 

profundas e amplas investigações sobre as atividades, fins, sustentação financeira, 

métodos empregados para arregimentação de seus membros atuantes e para seus 

trabalhos, entre outras que se fizessem necessárias”. (TFPs,1979)

Dentro do prazo regimental de três meses, a CPI convocou e inquiriu pessoas, 

examinou documentos e fez uma diligência de busca e apreensão –  autorizada 

judicialmente – na sede seccional da TFP em Porto Alegre. Perante a Comissão, que o 

convocara para prestar depoimento, o então Secretário da Segurança Pública do Estado, 

Cel. José Paiva Portinho, negou fundamento a todas as suspeitas de atividades 

subversivas ou ilegais, levantadas contra a TFP. A Comissão Parlamentar de Inquérito 

dirigiu por escrito a seguinte pergunta ao Secretário da Segurança Pública:

“Se existe ou existiu nos órgãos de segurança do Estado do Rio Grande do 

Sul inquérito, sindicância ou investigação sobre a Sociedade Brasileira de 

Defesa da Tradição, Família e Propriedade, Secção gaúcha, e quais são?”

O Secretário da Segurança respondeu também por escrito: 

“Sim, houve uma investigação em torno das atividades da TFP, a partir de 

uma entrevista havida entre mim e o Sr. Deputado Estadual Rubi Diehl 

(ARENA-RS), na qual a SSP [Secretaria de Segurança Pública] 

comprometeu-se a tal procedimento. Todavia, em que pese o esforço 

dispendido em tal sentido, pesquisadas todas as fontes e perquiridas as 

pessoas e entidades que poderiam deter informações pertinentes, nada foi 

apurado, resultando, assim, infundadas as acusações movidas contra a TFP, 
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dentre as quais as que dizem respeito à arregimentação paramilitar de 

membros militantes, a detenção de armamento e munições, a profissão de 

ideologias ou métodos nazi-fascistas, bem assim como perturbação da paz e 

da ordem pública ou transgressão à Lei de Segurança Nacional”15

Esgotado o prazo regimental, a CPI ficou inconclusa, pois não apresentou o 

relatório de suas investigações à Assembleia Legislativa gaúcha.

Explicando – dez anos depois – por que isso se deu,o deputado Rubi Diehl, já no 

PFL-RS, encarregado do relatório, declarou: 

“Não foi feito relatório, porque a conclusão seria pelo arquivamento. E se 

concluíssemos pelo arquivamento, marcaríamos um tento para eles, para a 

TFP”.A CPI não teria como “indiciar os membros da TFP por delitos”. E, 

assim, sem se “apurar nada”, tudo ficaria limitado ao mundo da fantasia.”16

15  (documento anexo ao Termo de Inquirição da CPI sobre a TFP, do dia 8 de outubro de 1975).

16   (Jornal Zero Hora, 21 de julho de 1985)
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Naquele período da década de 1970, em meio a acusações contra a TFP, alguns 

Bispos deram declarações favoráveis a TFP, foram eles: o Bispo de Campos, D. Antônio 

de Castro Mayer; D. Orlando Chaves, Arcebispo de Cuiabá; o Arcebispo de Niterói, D. 

Antônio de Almeida Moraes Júnior; e o Eparca (Bispo) dos ucranianos, D. José R. 

Martenetz.

Entre as personalidades militares, pronunciaram-se a favor da TFP o Major-

Brigadeiro Paulo de Vasconcellos Sousa e Silva, então Diretor do Serviço de 

Documentação da Aeronáutica; e o General-de-Divisão Tasso Villar de Aquino, na 

ocasião Subchefe do Departamento de Ensino e Pesquisa do Exército. Os Generais 

Adalardo Fialho e Gastão Nunes da Cunha também fizeram declarações em favor da 

TFP. O então Comandante do II Exército, General Ednardo D'Avila Melo, também fez 

declarações em prol da Sociedade.

A relação entre os militares, autoridades do governo e a TFP eram estreitas. Isto 

fica evidente em uma cerimônia que ocorreu em outubro de 1974, na inauguração do 

novo auditório da TFP, na rua Dr. Martinico Prado, em São Paulo. O General Humberto 

de Souza Mello foi o responsável pela inauguração, ao desatar a fita simbólica junto 

com o então prefeito de São Paulo, Miguel Colasuonno ; Plínio Corrêa de Oliveira e D. 

Antônio de Castro Mayer.
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Foto:     Da     esquerda     para     a     direita:     General     Souza     Mello,     Miguel     Colasuonno,     Plínio     Corrêa     de   
Oliveira     e     o     Bispo     Castro     Mayer      -     fonte:     Folha     de     São     Paulo     (18/10/1974)  

Na cerimônia de inauguração do auditório, Plínio Corrêa de Oliveira fez questão 

de agradecer em seu pronunciamento ao Bispo D. Antônio de Castro Mayer e ao 

General Souza Mello “pelos relevantes serviços na luta contra o comunismo”. Neste 

mesmo evento, o Ministro do Governo Polonês no exílio, Tomás Géski, conferiu ao 

General Souza Mello a Grã Cruz da Polônia Restituta, a mais alta condecoração 

polonesa. 

Estavam presentes a solenidade:o representante do Governador Laudo Natel; o 

deputado Januário Mantelli Neto, Vice-Presidente da Assembleia Legislativa 

representando o Presidente; o Desembargador Gentil do Carmo Pinto, Presidente do 

Tribunal de Justiça de São Paulo; Ministro Ítalo Galli, Presidente do Tribunal de Alçada 

Criminal; Gualter Godinho, Presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo; 

Ministro Homero Diniz Gonçalves, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho; 

Deputada Dulce Salles Cunha Braga; Embaixador Arruda Botelho; Nguyen Van Ngnoc, 
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Encarregado de Negócios do Vietnã do Sul; Sílvio Costa e Silva, Cônsul de Mônaco e 

Secretário Geral da Sociedade Consular; Ferdinand Saukas, Cônsul da Estônia;Cel. Ivan 

da Costa Ramos, representante do Comandante do II Exército; Cel. Ênio Monteiro de 

Lima, representando o Cel. Antônio Erasmo Dias, Secretário de Segurança Pública; 

General Franco Pontes; Cel. Josué de Figueiredo Evangelista, Subcomandante do 

CPOR; Lisandro Bertolo, Delegado do Departamento de Ordem Social (DOPS) e 

delegações das seguintes nações cativas: Checoslováquia, Croácia, China, Estônia 

,Hungria,Letônia, Lituânia, Macedônia, Polônia, Romênia e Ucrânia.17  

Nos meios parlamentares, palavras a favor da TFP poderiam ser encontradas em 

pessoas como: o Senador Benedito Ferreira (ARENA-GO), a Deputada estadual paulista 

Dulce Salles Cunha Braga (vice-líder da bancada da ARENA), o Senador Eurico 

Rezende (ARENA-ES) e dos Deputados federais Arlindo Kunzler (ARENA-RS), Mons. 

Ferreira Lima (ARENA-PE), Geraldo Freire (ARENA-MG), Cantídio Sampaio 

(ARENA-SP), Sebastião Navarro Vieira (ARENA-MG) e Sérgio Cardoso de Almeida 

(ARENA-SP). 

O manifesto A TFP em legítima defesa, publicado na Folha de São Paulo de 30 

de maio 1975, foi transcrito, a requerimento do Deputado João Alves(ARENA-BA), nos 

anais do Congresso Nacional; e por requerimento do Deputado Wandenkolk 

Wanderley(ARENA-PE), nos anais da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Por 

iniciativa da Vereadora Maria Nazareth (ARENA-MT), foi transcrita nos anais da 

Câmara Municipal de Cuiabá a declaração do Arcebispo D. Orlando Chaves a favor da 

TFP. 

17  (Folha de São Paulo – 18 de outubro de 1974)
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A Câmara de Vereadores de São Carlos (SP), naquele contexto, também enviou 

expressivo voto de solidariedade a D. Castro Mayer e à TFP. Nos primeiros meses de 

1975, o Senador Nelson Carneiro(MDB-RJ) e os Deputados Rubem Dourado(MDB-RJ) 

e Airton Rios(ARENA-PE) apresentaram ao Senado e à Câmara projetos de lei de 

introdução do divórcio no Brasil. Naquele período, na Itália –  terra do Papado –  o 

divórcio se introduzira quase sem oposição por parte da Hierarquia Eclesiástica italiana. 

A lei de divórcio viria a ser aprovada no Brasil, em 197717a.

No município de São Carlos(SP), já no ano de 1968, foi instituída a Semana da 

Família, por meio da lei 5768/68, de autoria do vereador Antônio Stella Moruzzi, que 

era comemorada na segunda quinzena de novembro. Em meio a “investida divorcista” - 

expressão criada pela TFP –  a Câmara Municipal são-carlense, em maio de 1975, 

instituiu uma nova data para a Semana da Família. De autoria do vereador Álvaro 

Giongo - a lei 7442/75, de 6 de maio de 1975, fazia com que a Semana da Família 

ocorresse na primeira quinzena daquele mês; mesmo período, no qual, membros da TFP 

fizeram manifestações pelas ruas de São Carlos contra o divórcio, sempre defendendo 

que  “a  civilização  católica  nasceu  e  prosperou  sobre  a  base  da  família  cristã 

indissoluvelmente constituída”.

Em São Carlos, era possível encontrar em jornais, apoio a D. Castro Mayer e a 

TFP, principalmente em A Tribuna e O Diário. Era destacada, nos jornais citados, a 

figura do Bispo do Município, Dom Constantino Amstalden, e sua defesa pela “família 

indissolúvel”. Um dos colunistas de A Tribuna, João Neves Carneiro, expressava 

constantemente sua reprovação pelas tentativas  de aprovação do divórcio, e faziam de 

17a) Em caráter excepcional, a Emenda Constitucional nº 9, art. 2º, permitiu o divórcio direto, imediato, isto é, 
independente da prévia separação na Justiça a quem, na data da mesma Emenda, já houvesse completado cinco anos 
de separação de facto, não de direito, separação aquela que, portanto, teria de se haver iniciado antes de 28 de junho 
de 1972.
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suas palavras as palavras da TFP, atacando a CNBB e a possiblidade de mudanças no 

Código Civil.  

Dentro deste contexto, a figura do Embaixador Antonio Roberto de Arruda 

Botelho não pode ser esquecida. Conforme citado anteriormente, ele esteve em 

cerimônia de fundação do novo auditório da TFP, em outubro de 1974, junto as 

autoridades militares, desembargadores, ministros e alguns políticos. Ele, como neto do 

Conde do Pinhal, era um exemplo perfeito de “tradição,família e propriedade”em São 

Carlos, e tinha sua expressividade política e poder de ação junto ao município.

Já em Pernambuco, por requerimento do Deputado Wandenkolk 

Wanderley(ARENA-PE),o manifesto da TFP contra o divórcio, foi registrado nos anais 

da Assembleia Legislativa de Pernambuco. O Deputado Wandenkolk Wanderley atuou 

na Assembleia Legislativa Pernambucana  pela rejeição de um requerimento que pedia 

ao Secretário da Segurança, investigação sobre as atividades da TFP. Também se 

distinguiu nos debates, em favor da TFP, o deputado Severino Cavalcanti(ARENA-PE). 

Em 1977, a TFP entra em linha de ataque contra o Bispo D. Pedro Casaldáliga, 

prelado espanhol de São Félix do Araguaia, Mato Grosso. Na XV Assembleia Geral da 

CNBB, em Itaici, em fevereiro de 1977, D. Geraldo de Proença Sigaud, Arcebispo de 

Diamantina, fazia contra D. Pedro Casaldáliga as mesmas acusações que oito meses 

antes Plínio Corrêa de Oliveira documentara no livro A Igreja ante a escalada da 

ameaça comunista –  Apelo aos Bispos Silenciosos. D. Sigaud, porém, estendia sua 

denúncia a D. Tomás Balduíno, Bispo de Goiás Velho, a quem acusava de 

favorecimento do comunismo. Somou-se as palavras de D.Sigaud o Bispo D. José Pedro 

Costa, então Arcebispo-Coadjutor e Administrador Apostólico de Uberaba, que 

endossava a acusação de infiltração comunista na Igreja.(TFPs,1979)
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Um grande número de Arcebispos e Bispos se mostraram favoráveis a D. Pedro 

Casaldáliga e D. Tomás Balduíno; eram eles: D. Paulo Evaristo Arns (São Paulo); D. 

Vicente Scherer (Porto Alegre); D. Adriano Mandarino Hypólito (Nova Iguaçu, RJ); D. 

Afonso Niehues (Florianópolis); D. Alano Pena (Bispo Auxiliar de Marabá, PA); D. 

Aldo Gema (São Mateus, ES); D. Angélico Bernardino (Bispo-Auxiliar de São Paulo); 

D. Angelo Frosi (Abaeté, PA); D. Ângelo Mugnol (Bagé, RS); D. Antônio Zattera 

(Pelotas, RS); D. Benedito Zorzi (Caxias do Sul, RS); D. Cândido Padim (Bauru, SP); 

D. Epaminondas José de Araújo (Anápolis, GO); D. Fernando Gomes (Goiânia); D. 

Frederico Didonet (Rio Grande, RS); D. Hélio Pascoal (Livramento, BA); D. Henrique 

Gelain (Vacaria, RS); D. Ivo Lorscheiter (Santa Maria, RS); D. Jaime Luís Coelho 

(Maringá, PR); D. João Batista da Motta e Albuquerque (Vitória); D. João Resende 

Costa (Belo Horizonte); D. João de Souza Lima (Manaus); D. José Clemente Isnard 

(Nova Friburgo, RJ); D. José Maria Pires (João Pessoa); D. Lamartine Soares (Bispo 

Auxiliar de Olinda e Recife); D. Manuel Edmílson da Cruz (Bispo Auxiliar de 

Fortaleza); D. Marcelo Carvalheira (Bispo Auxiliar de João Pessoa); D. Mario Gurgel 

(Itabira, MG); D. Moacyr Grechi (Acre e Purus); D. Nivaldo Monte (Natal); D. Quirino 

Adolfo Schmitz (Teófilo Otoni, MO); D. Silvério Albuquerque (Feira de Santana, BA); 

e também a Cúria Arquidiocesana de Olinda e Recife.17b 

Casaldáliga, defendia em seu livro “Tierra Nuestra, Libertad”, escrito em 1974, 

as seguintes ideias:

“Malditas sean / todas las cercas! / Malditas todas las / propriedades privadas 

/ que nos privan / de vivir y de amar! / Malditas sean todas las leyes, / 

amañadas por unas pocas manos / para amparar cercas y bueyes / y hacer la 

Tierra esclava / y esclavos los humanos! Outra es la Tierra nuestra, hombres, 

17b)  XV Assembleia Geral da CNBB – fevereiro de 1977
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todos! / La humana Tierra libre, hermanos!”  (Tierra Nuestra, Libertad”, 

página 129,1974)

 

“Com um callo por anillo, / monseñor cortaba arroz. / Monseñor “martillo / y 

hoz”? Me llamarán subversivo. / Y yo les diré: lo soy. / Por mi pueblo em 

lucha, vivo. / Com mi pueblo en marcha, voy. Tengo fe de guerrillero / y amor 

de revolución. / Y entre Evangelio y canción / sufro y digo lo que quiero. / Si 

escandalizo, primero / quemé el próprio corazón / al fuego de esta Pasión, / 

cruz de Su mismo Madero. Incito a la subversión / contra el Poder y el 

Dinero. / Quiero subvertir la Ley / que pervierte al Pueblo em grey / y el 

Gobierno em carnicero. / (Mi Pastor se hizo cordero. / Servidor se hizo mi 

Rey). Creo em la Internacional / de las frentes levantadas. / de la voz de igual 

a igual / y las manos enlazadas... / Y llamo al Orden de mal, / y al Progreso de 

mentira. / Tengo menos paz que ira. / Tengo más amor que paz. ... Creo en la 

hoz y em el haz / de estas espigas caídas: / una Muerte y tantas vidas! / Creo 

en esta hoz que avanza / bajo este sol sin disfraz / y en la común Esperanza - / 

tan encurvada y tenaz!”  (Canción de la hoz y el haz”, págs117 e 118, 1974.)

“Y la “Fazenda” allá, coqueta, impune, / con la carne desnuda y provocante / 

de sus tejas al sol! /(Fortaleza feudal, acordonada de cruzeiros sulistas. / 

Parque de “tiburones”, engordados em la segregación...) /Tierra de quién? / 

Verde tierra infinita / robada y bendecida por la legislación! / ... Para los 

peones fluctuantes del Norte, / asalariada prisión”. (Nueva colonización, pág. 

49, da série “Clamor elemental)

Em sua autobiografia Casaldáliga também destacava que:

“[...] passei da visão horrorizada do anarquismo em minha infância, para as 

opções do socialismo. Pelo contato com a dialética da vida, pelas exigências 
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do Evangelho e também por algumas razões do marxismo”  e acrescentava 

“[...] socialização seria a maior participação possível de todos os cidadãos, 

dentro da maior igualdade possível, em todos os bens “da natureza e da 

cultura”. […] E, entretanto - acrescento agora –  toda vida cristã deve ser 

“realização dessa Utopia”. Só caminhamos para a Cidade celeste na medida 

em que procuramos instaurá-la utopicamente aqui, nas embrutecidas ruas da 

cidade terrena. Quem se nega a construir aqui embaixo o mundo do Homem 

Novo, [...] está se negando a construir o Reino de Deus, que é também 

comunidade fraterna, igualdade efetiva, comunhão real de bens. O 

Mandamento Novo é radicalmente socializador. O Evangelho é a subversão 

dos interesses, porque é a demolição dos ídolos. Quem pode encaixar as 

classes sociais na Constituição do Reino?” (CASALDÁLIGA,1976)

A TFP via isto como uma total forma de “ataque a propriedade privada e as 

Instituições da Igreja”. Em resposta à Casaldáliga, Plínio Corrêa de Oliveira publicou 

Tribalismo indígena, ideal comuno-missionário para o Brasil no Século XXI, onde, em 

trecho da obra destacou:

“Nas coletividades como nos indivíduos, a boa ordem só pode resultar da 

tendência de todas as partes para o fim verdadeiro. A tendência para a utopia 

é um fermento de desordem. Vitoriosa essa tendência, só pode sobrevir o 

fracasso”. […] Uma solidariedade horizontal, à margem do princípio de 

autoridade, em vigor nas sociedades tribais, é o ideal que os índios nos 

ensinam. Esse igualitarismo, que envolve a comunidade de bens, a ausência 

de classes sociais etc, se transposto para as grandes concentrações humanas 

modernas, traduz-se em termos de comunismo.

As visões radicais de Casaldáliga ( militante da Teologia da Libertação) e da 

TFP divergiam em sua totalidade. Enquanto Casaldáliga emanava por uma revolução 
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visando uma igualdade plena, a TFP via na igualdade a destruição dos preceitos cristãos. 

Efetivamente ambas as perspectivas defendidas por Casaldáliga e pela TFP estavam 

sendo o tanto quanto impraticáveis no contexto histórico do país. As convenções 

democráticas eram colocadas em xeque por ambas perspectivas ideológicas.

Já em 1978, o Brasil passava por mudanças relevantes rumo a uma abertura 

democrática. Ao ser garantida a maioria parlamentar da ARENA, o presidente Ernesto 

Geisel envia ao Congresso Nacional a emenda constitucional que põe fim ao AI-5 e 

restaura o habeas corpus. O Executivo já não mais poderia colocar o Congresso em 

recesso, cassar mandatos nem privar os cidadãos dos direitos políticos. Neste momento 

também acaba a censura prévia. Porém, as greves são proibidas em setores considerados 

estratégicos para a segurança nacional. 

Em 10 de janeiro de 1979,  o Jornal Folha de São Paulo, promoveu um encontro 

que contou com todos os colaboradores da página 3 do jornal, conhecida como 

Tendências e Debates. Em destaque estavam questões como o Pluripartidarismo, além 

de possíveis perspectivas para o futuro do Brasil. Neste evento se encontrava dezenas de 

figuras que tiveram expressiva importância no contexto histórico do Regime Militar, 

pessoas estas que apresentavam os mais divergentes pensamentos sobre o cenário 

político-social do país. Dentre eles estavam: Fernando Henrique Cardoso, Madalena 

Freyre, Gilberto Freyre, Octávio Frias de Oliveira, Plínio Corrêa de Oliveira, Maria 

Christina Caldeira, Wanderley de Araújo Moura, Jorge Boaventura, Dalmo Dallari, 

Wolfgang Leo Maar, Eduardo Matarazzo Suplicy, Luis Carlos Bresser Pereira, Perseu 

Abramo, Franco Montoro, Severo Gomes, Claudio Lembo, Joelmir Betting, Boris 

Casoy, Almino Afonso, Flávio Rangel, Lúcio Kovarick, Figueiredo Ferraz, dentre 

outros.
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Foto:Fernando     Henrique     Cardoso,     Madalena     Freyre,     Gilberto     Freyre,     Octávio     Frias     de     Oliveira,     Plínio   

Corrêa     de     Oliveira,     Maria     Christina     Caldeira     e     Wanderley     de     Araújo     Moura.     -     

fonte:     Folha     de     São     Paulo  ,     11/01/1979  

Neste encontro, ao ser perguntado sobre o “Brasil de amanhã” - logo após a fala 

de Gilberto Freyre -  Plínio Corrêa de Oliveira respondeu:

“A questão é muito ampla, por um lado vivemos uma encruzilhada, e nosso 

futuro vai depender do caminho que se escolher. Mas acho que o nosso povo 

tem um traço de intuição, de cordialidade, que começa a ser reconhecido 

mesmo por europeus, como a gente percebe conversando com eles. Não creio 

que seja apenas devido à miscigenação; o brasileiro é um povo criativo, tem 

um grande poder criador que acredito  venha  de sua capacidade de intuir.”18   

Aparentemente o raciocínio do presidente da TFP é contraditório: confiança no 

povo, mas sensação de que o Brasil está na encruzilhada. E ele explicou:“Não se trata 

18  (Folha de São Paulo, 11 de janeiro de 1979)

                                                                                                                                       68



de contradição. Penso que os aspectos positivos existem, apenas não estou certo de que 

eles prevalecerão nesse futuro imediato” e acrescentou:

“Tenho as minhas ideias e represento um grupo de pessoas, porém tenho 

consciência da pluralidade do Brasil. Quero defender minhas ideias, e o fato 

de ser afirmativo as vezes dá a impressão de que quero impor meu 

pensamento. Mas eu sou afirmativo porque tenho fé, e a fé dá uma enorme 

força interior. Não quero impor nada, acho que a imposição é algo 

intolerável.”18 

Em certo momento do encontro, Boris Casoy, o então editor-responsável da 

Folha de São Paulo, discursou aos convidados, e logo em seguida, Dalmo Dallari, um 

dos mais antigos colaboradores da página 3 da “Folha”  daquela época, discursou  aos 

demais presentes. Ao saber que se tratava de  Dalmo Dallari, Plínio Corrêa de Oliveira, 

que estava a uma certa distância, comentou: “Pois ele foi presidente da Comissão 

Justiça e Paz. Eu estou em um extremo e ele está em outro. Mas com minha presença 

aqui, quero também demonstrar que aceito o diálogo”. Momentos após a fala de Plínio 

Corrêa de Oliveira, Dalmo Dallari -  que foi Presidente da Comissão Justiça e Paz da 

Arquidiocese de São Paulo - ao tratar das questões de conjuntura internacional e 

nacional, sublinhava “a importância da presença do Papa João Paulo II, na próxima 

reunião do Episcopado Latino-Americano a se realizar no fim daquele mês, na cidade 

mexicana de Puebla”. Dallari entendia que com a presença do Papa: “reduziria muito os 

comentários de que a reunião de Puebla estaria a serviço de ideias marxistas infiltradas 

na Igreja do Continente”. Esta colocação de Dalmo Dallari tinha um endereço certo – 

mostrar a Plínio Corrêa de Oliveira que a TFP agia de forma inconsequente ao acusar a 

Igreja Católica Brasileira e Latino-Americana de ser um grande conluio marxista. 

18   (Folha de São Paulo , 11 de janeiro de 1979)
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Mas não podemos deixar de questionar a exacerbação de certos prelados, que - 

como Casaldáliga - adotaram posturas de uma radicalidade excessiva, levando a 

bandeira do marxismo a níveis que relegavam a segundo plano os princípios basilares 

da Igreja.

Ainda em 1979, acusações contra a TFP chegaram a Imprensa. Em 22 de agosto 

de 1979, a revista VEJA e Isto é, além dos jornais Estado de São Paulo e Jornal da Tarde 

publicaram reportagens destacando um escândalo envolvendo a TFP .O alvo principal 

era Martim Afonso Xavier da Silveira Jr. Todas as publicações destacavam o 

envolvimento deste membro da TFP (classificado como o principal dirigente da 

organização na Europa, além de diretor do Escritório em Paris da Construtora Adolpho 

Lindemberg) com acusações de 'abuso de confiança' e escroquerie pela Justiça francesa.

No Código Penal Brasileiro, o estelionato seria um dos crimes mais próximos ao 

escroquerie. As acusações levaram a prisão de Martim por um curto período, e 

comprometeu a ação da TFP na França, que assistiu sua École Saint Benoît, que ficava 

em Châteauroux, perder boa parte dos alunos que lá estudavam e seguiam a ideologia 

da organização.19 

Já no Brasil, 1979 seria o ano da sanção da Lei da Anistia,  nome popular da lei 

n° 6.683, que foi promulgada pelo Presidente Figueiredo, em 28 de agosto, onde:

“É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 02 de 

setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou 

conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos 

suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações 

vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e 

19   (VEJA,22 de agosto de 1979)
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Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos 

com fundamento em Atos Institucionais e Complementares”. 

Foto:     TFP     promove     desfile     comemorativo     dos     500     anos      da     Descoberta     da     América   –  

   Vale     do     Anhangabaú   –   São     Paulo        fonte:     TFP   –   03/01/1992   – “  esta     foto     mostra     bem     o     modo     de   

organização     e     atuação     das     Marchas     do     grupo  ”  
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PARTE 4.  1980-1988     -     TFP     em     meio     a     abertura     política     e     a     Constituinte  

No início da década de 1980 , a TFP passaria a atuar também na África do Sul e 

no Peru. Neste período, o Brasil caminhava em sentido de efetivar a eletividade de todas 

as funções políticas, a plena liberdade de pensamento e de palavra para todas as 

correntes políticas, de finalidade principalmente ideológica ou não, e por consequência, 

a temática ideológica sobre matéria religiosa, filosófica, política, social ou econômica. A 

ação repressiva do Poder Público nessas matérias caminhavam para o fim.

“Esta abertura lenta, gradual e segura...”  nas palavras do Presidente Ernesto 

Geisel (1974-1979) foi continuada por seu sucessor João Baptista Figueiredo. Porém, 

para a abertura realmente atingir seu ápice foi necessário muita ação popular, de 

membros intelectuais dos mais variados setores da sociedade, com grande destaque para 

a Igreja Católica.

A CNBB saiu em apoio aos trabalhadores e deu total apoio as manifestações 

populares que ganhavam cada vez mais dimensão pelo país. Nos meses de março e abril 

de 1980 desencadeou-se em São Paulo uma série de greves que paralisou durante 40 

dias os metalúrgicos do ABC. Segundo a imprensa, junto ao próprio centro de 

organização da greve, operava um homem de confiança da ala progressista católica de 

São Paulo: Frei Betto.

 Logo no início da greve dos metalúrgicos do ABC em 1980, Frei Betto passou a 

seguinte mensagem: “No caso de intervenção nos sindicatos, os metalúrgicos poderão 

usar as igrejas, já destacadas para isso. E se a polícia tentar `intervir' nas paróquias, por 
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exemplo, cercando as praças, estará configurado um 'estado de repressão à Igreja neste 

país'”.20 

O "Jornal do Brasil", de 21 de abril de 1980, dizia: "Frei Betto tornou-se uma 

espécie de eminência parda da greve. Amigo pessoal e homem de confiança de Lula, 

passou a morar com o líder operário em sua casa, no Jardim Assunção, em São 

Bernardo do Campo .... e, segundo um militante sindical, 'é ele quem empurra Lula para 

a frente, na hora em que os pessimistas vêm com seus conselhos negativos e suas 

lamentações'".21 

A TFP, cada vez mais enfraquecida nas suas atuações, tentou esboçar uma 

manifestação contra toda a mobilização da população contra o regime militar. A TFP 

apenas considerava que a “paralisação era uma ação de cunho comunista para por a 

desordem em ação e desestabilizar a situação do país”.(TFPs, 1988)

Precedendo a ocorrência desta greve, ocorreu no fim de fevereiro de 1980, em 

Taboão da Serra (São Paulo), o Congresso Internacional Ecumênico de Teologia. Dele 

participaram 160 pessoas, entre as quais Bispos, Sacerdotes, Religiosos, leigos de 

ambos os sexos (pertencentes às Comunidades de Base) e pastores protestantes. Foi 

Presidente honorário do Congresso o Cardeal D. Paulo Evaristo Arns, Arcebispo de São 

Paulo, e o tema geral foi a Eclesiologia das Comunidades de Base. 

 As Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) são pequenos grupos organizados 

em torno da paróquia (urbana) ou da capela (rural), por iniciativa de leigos, padres ou 

bispos. As primeiras surgiram por volta de 1960, em Nísia Floresta, arquidiocese de 

20   (Semanário O São Paulo,da Arquidiocese de São Paulo, 05 de abril de 1980)

21   (Jornal do Brasil, 21 de abril de 1980)
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Natal, segundo alguns pesquisadores, ou em Volta Redonda, segundo outros. De 

natureza religiosa e caráter pastoral, as CEBs podem ter dez, vinte ou cinquenta 

membros. Nas paróquias de periferia, as comunidades podem estar distribuídas em 

pequenos grupos, ou formar um único grupão a que se dá o nome de comunidade 

eclesial de base. É o caso da zona rural, onde cem ou duzentas pessoas se reúnem em 

uma capela aos domingos para celebrar o culto.(BETTO, 1981)

São comunidades, porque reúnem  pessoas que tem a mesma fé, pertencem à 

mesma igreja e moram na mesma região. Motivadas pela fé, essas pessoas vivem uma 

comum união  em torno de seus problemas de sobrevivência, de moradia, de luta por 

melhores condições de vida e de anseios e esperanças libertadoras. São eclesiais, porque 

são congregadas na Igreja, como núcleos básicos de comunidade de fé. São de base, 

porque integradas por pessoas que trabalham com as próprias mãos (classes populares): 

donas-de-casa, operários, subempregados, aposentados,jovens e empregados dos setores 

de serviços, na periferia urbana; na zona rural, assalariados agrícolas, posseiros, 

pequenos proprietários, arrendatários, peões e seus familiares.(BETTO,1981) 

Mas, para a TFP, “As CEBs eram, essencialmente e por excelência, os 

instrumentos da CNBB para semear o descontentamento na população (especialmente 

entre os trabalhadores manuais), transformando em seguida o descontentamento em 

agitação e, através dessa agitação, impor aos Poderes Públicos a tríplice Reforma: 

Agrária, Urbana e Empresarial. Tudo isso, muito provavelmente, com vistas a instituir 

no Brasil um regime socialista autogestionário”. (TFPs,1988)

A TFP, negando a história e a questão conjuntural do país, insistia em classificar 

toda a mobilização pela redemocratização que ocorria em várias partes do país “como 
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um plano de agitação que era dirigido pela 'esquerda católica', através de elementos 

altamente credenciados na Hierarquia eclesiástica e de organismos como as 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e a Comissão Pastoral da Terra (CPT), e 

também pelo PT, com a colaboração inteira, se bem que fraca e esquálida, do PCB e do 

PC do B”. (TFPs,1988) 

Já em 1984, a TFP passava por uma crise interna. Em 15 de agosto de 1984, o 

Jornal Folha de São Paulo, publicava reportagem na primeira página com o título: 

Dissidência na TFP causa crise interna. As acusações eram feitas por um ex-membro 

chamado Orlando Fedeli. Tais cartas por ele divulgadas desfechavam nas gravíssimas 

acusações de que seriam professados em setores da TFP erros contra a Fé, e se 

realizariam práticas religiosas em contravenção ao Direito Canônico. A matéria era 

assinada por João Vitor Strauss. Afirmavam essencialmente aquelas cartas que, na 

entidade, se professaria às ocultas uma religião estranha, consistente em prestar culto à 

Plinio Corrêa de Oliveira e à sua progenitora, Lucília R. Corrêa de Oliveira. As 

devoções tributadas a  Jesus Cristo e a Nossa Senhora não seriam senão desculpas para 

tal culto. 

No mesmo mês, no dia 28, em artigo intitulado Voltando as costas a uma 

controvérsia-realejo, na Folha de São Paulo, o Presidente do Conselho Nacional da TFP, 

Plínio Corrêa de Oliveira disse:“Só consentirei em voltar ao assunto no dia em que 

tenha diante dos olhos uma refutação argumentada com seriedade e riqueza de 

substância proporcionadas com a altura dos teólogos, moralistas e canonistas célebres 

em que o livro da TFP se baseia”.22 O livro a que Plínio Corrêa de Oliveira fazia 

referência neste artigo, chamava-se Refutação da TFP a uma Investida frustra. 

22   (Folha de São Paulo,28 de agosto de 1984)
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As informações do acusador Orlando Fedeli não tinham provas concretas para 

tal acusação naquele época. Mas em 2010, após 27 anos da primeira acusação, Orlando 

Fedeli publicaria um livro-dossiê chamado No país das maravilhas: a Gnose burlesca 

da TFP e dos Arautos do Evangelho, com comprovações estarrecedoras, baseada em 

documentos da entidade por ele coletadas e analisadas neste espaço de tempo. Ele 

também comprova que o culto a Plinio Corrêa de Oliveira e à sua progenitora, Lucília 

R.Corrêa de Oliveira, permanece ainda hoje nos Arautos do Evangelho, uma Associação 

Internacional de Direito Pontifício reconhecida pelo Papa João Paulo II em 2001, que 

tem como fundador o Monsenhor João Scognamiglio Clá Dias, que por mais de 40 anos 

foi secretário e pessoa mais próxima de Plínio Corrêa de Oliveira na TFP.

Em trecho de seu livro, Orlando Fedeli destaca:

“Constatando que o culto a Dr. Plínio e à mãe dele, que João Scognamiglio 

difundia no Grupo, continuava e crescia, com a tendência a substituir Nossa 

Senhora por Da. Lucília, culto com o qual não podíamos concordar, 

resolvemos lutar. A situação era bem difícil, porque Scognamiglio era muito 

prestigiado por Dr.Plínio. Em 1982-1983, em plena crise de nossa ruptura, 

quando estavam em jogo pontos de doutrina católica assim como a salvação 

de tantas almas e o destino de tantas vidas, quando se discutia o profetismo e 

o culto a Dr. Plínio e à liberal Da. Lucília, quando se discutia se a TFP era ou 

não uma seita, Dr. Plínio afirmou: “Eu estou disposto a qualquer 

compromisso, contanto que não se toque no João”.Frase estarrecedora 

probatória que, para Dr. Plínio, João Scognamiglio estava acima das questões 

doutrinárias. Acima da ortodoxia. Acima até do culto a ele mesmo e à mãe 

dele. Iludidos, considerávamos que Scognamiglio era quem fanatizava os 

jovens da TFP, sem a permissão do pretenso Profeta. Com o tempo, foi se 

tornando patente que o culto delirante que se prestava a Dr. Plínio tinha por 
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fundamento a tese tresloucada de que PCO era profeta inerrante. E essa tese 

absurda provinha do próprio Dr. Plínio. Naquele tempo, não conhecíamos 

suas palestras em que ele explicava Quem somos nós, em simpósios 

discretos... (FEDELI,2010)

Continuando com sua explanação sobre o tema, Fedeli destaca:

Após nossa ruptura, graças ao testemunho de um afilhado de Dr Plínio e ex 

membro da Sempre Viva22a, Luís Filipe Ablas, acabamos tendo as provas 

daquilo que há tempos desconfiáramos existir por trás do estandarte da TFP: 

uma seita secreta. Luis Felipe Ablas nos revelou a existência, os rituais 

estranhos, algumas teses absurdas da Sempre-Viva, a seita dos escravos de Dr. 

Plínio, onde ele se apresentava nada menos do que como a encarnação do 

Sapiencial e Imaculado Coração de Maria. Essa foi a denúncia que 

publicamos então para que a Igreja, as autoridades e a opinião pública 

soubessem bem o que a TFP era, e é, na realidade. Para que se visse que a 

bandeira católica em que ela se envolvia mascarava uma mentalidade sectária, 

fanática e gnosticizante. O sectarismo, o fanatismo e o gnosticismo nós os 

denunciamos e rejeitamos. A bandeira católica, nós a recolhemos e beijamos 

com veneração. (FEDELI,2010)

Conforme diria Max Weber, em seu Ensaios de Sociologia: 

“Ora se uma comunidade religiosa surge na onda de uma profecia ou da 

propaganda de uma salvador, o controle da conduta regular cabe, primeiro, 

aos sucessores qualificados carismaticamente, aos alunos, discípulos do 

profeta ou do salvador. Mais tarde, sob certas condições que se repetem 

regularmente, que não focalizaremos aqui, esta tarefa caberá a uma 

22a) A seita secreta Sempre Viva nasce de forma muito discreta para um número limitado de membros da TFP. 
Quem se tornava membro da mesma, prestava sagrada escravidão à Plínio Corrêa de Oliveira. Pessoas como D. 
Bertrand de Orleans e Bragança e D. Luís de Orleans e Bragança –  membros da família imperial brasileira eram 
escravos sagrados de Plínio. Em anexo, há um depoimento de um ex-membro que destaca como se dava todo o 
processo de culto a Plínio Corrêa de Oliveira na seita Sempre Viva.
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hierocracia sacerdotal, hereditária ou oficial. Não obstante, como regra, o 

profeta ou salvador colocou-se pessoalmente, em oposição aos poderes 

hierocráticos tradicionais dos mágicos ou dos sacerdotes. Colocou seu 

carisma pessoal contra a dignidade deles, consagrada pela tradição a fim de 

romper seu poder ou colocá-los a seu serviço. […] Logo, quando as 

aristocracias salvadoras estão incumbidas, por ordem de seu Deus, de domar o 

mundo do pecado, para a Sua glória, dão origem ao “cruzado”.

(WEBER,1974)

Eis o que ocorreu na TFP. Com a morte de Plínio Corrêa de Oliveira - o 

“cruzado”, em 1995 –  ocorreu a substituição do fundador pelo seu “discípulo”  João 

Scognamiglio Clá Dias, agora dentro de uma hierocracia sacerdotal oficial - os Arautos 

do Evangelho. Plínio Corrêa de Oliveira, que por 35 anos presidiu a TFP, sempre se 

opôs aos poderes sacerdotais e suas instituições oficiais. 

Deve ser ressaltado, desta maneira, que, segundo Weber:

 “...estas “aristocracias salvadoras”  distinguem as guerras “santas”  ou 

“justas” de outras, puramente seculares, e portanto profundamente indignas. 

A guerra justa é travada para a execução dos mandamentos de Deus, ou pela 

defesa da fé, o que de certa forma significa sempre uma guerra religiosa.[...] 

As variadas posições empíricas que as religiões históricas têm tomado frente 

à ação política foram determinadas pela mistura das organizações religiosas 

com os interesses  do poder e as lutas pelo poder, pelo colapso sempre 

inevitável até mesmo dos mais altos estados de tensão com o mundo, em 

favor de concessões  e relatividades, pela utilidade e uso das organizações 

religiosas para a domesticação política das massas e, especialmente, pela 

necessidade que as pretensas potências têm da consagração religiosa de sua 

legitimidade.(WEBER,1974)
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A guerra religiosa da TFP, sempre se embasando em preceitos cristãos, era 

contra o comunismo. A defesa da fé pela TFP emanada, sustentava-se numa perspectiva 

de total conexão com os interesses de poder e as lutas pelo poder do contexto histórico 

mundial do período, que era marcado pela Guerra Fria.

Neste mesmo período de 1984, uma polêmica, agora envolvendo a Teologia da 

Libertação, ganhava espaço e destaque a nível mundial. No dia 7 de setembro, no 

Vaticano, com o cardeal Joseph Ratzinger, prefeito da Sagrada Congregação para a 

Doutrina da Fé (ex-Santo Ofício), o teólogo brasileiro, Leonardo Boff, frade franciscano 

filiado a corrente da Teologia da Libertação, entregava-lhe uma peça datilografada em 

50 páginas. Tratava-se da resposta à carta que o cardeal Ratzinger lhe enviou em 15 de 

maio do mesmo ano, levantando restrições ao livro “Igreja, Carisma e Poder”, obra 

polêmica do teólogo brasileiro, que foi recebida pelo Vaticano com desconfiança e 

desagrado. 23

   Foto:     Cardeal     Ratzinger     e     Leonardo     Boff     -      Folha     de     São     Paulo     (12/09/1984)  

23   (Folha de São Paulo, 12 de setembro de 1984)
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Segundo o cardeal Joseph Ratzinger,em carta dirigida a Leonardo Boff :

“Não se nega o que há de positivo. O que causa preocupação é o fato de que 

nessa obra se encontrem misturadas não poucas posições menos dignas de 

aceitação.” […] Falta às vezes a devida serenidade e moderação (…) O tom 

usado é, pelo contrário, polêmico, difamatório, até mesmo panfletário, 

absolutamente impróprio para um teólogo (…) Além disso, falta com a maior 

frequência à precisão teológica: os termos usados adquirem um sentido 

ambíguo, por exemplo, quando se trata do 'sincretismo'. Quem quer edificar a 

Igreja e consolidar a sua comunhão interna deve utilizar uma linguagem ao 

mesmo tempo serena e moderada, como também mais coerente com o uso 

próprio do Magistério.”

Mais adiante Ratzinger indagava: 

“O discurso contido nessas páginas é guiado pela fé ou por princípios de 

natureza ideológica ? O trabalho teológico possui suas próprias fontes e 

exigências que, no livro, não são devidamente aplicadas. O conteúdo é com 

frequência apresentado, não tanto a luz da Revelação, da Tradição e do 

Magistério, mas do primado da práxis; procura como finalidade não a 

escatologia cristã, mas uma certa qual utopia revolucionária alheia à Igreja.”

Na sua defesa, Boff fez questão de destacar que:

“O objeto da teologia é Deus e o Deus revelado; mas não só, também todas as 

coisas enquanto contempladas à luz de Deus. É o que ensinava São Tomás de 

Aquino na 'Suma Teologica' e toda tradição teológica. Isto quer dizer que 

cabe também à teologia falar de história, de política, de economia, de 

sociologia e do quer que seja, conquanto  fale à luz de Deus. Penso ter 

guardado esta pertinência teológica com muita consciência.”
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Em maio de 1985, Leonardo Boff seria condenado pelo Vaticano a um ano de 

silêncio absoluto, durante o qual não poderia dar entrevistas, conferências, cursos ou 

escrever textos para publicação. A decisão, secreta, da Sagrada Congregação para a 

Doutrina da Fé, tomada oito meses depois do Colóquio que Boff manteve com o cardeal 

Ratzinger sobre o  livro “Igreja, Carisma e Poder”, foi transmitida em Roma no dia 1º 

de maio ao ministro-geral da Ordem dos Frades Menores, John Vaughn, que a 

comunicou ao teólogo brasileiro.24 

Dentro deste cenário, onde as questões de cunho religioso se afloravam cada vez 

mais no mundo da política, o Brasil caminhava rumo ao fim do Regime Militar, que se 

encerraria em 15 de março de 1985. 

A partir de fevereiro de 1987, ocorreria a Assembleia Nacional Constituinte, que 

duraria até 5 de outubro de 1988, quando a sétima Constituição Brasileira seria 

promulgada. 

No capítulo 2, será destacado o papel da TFP como grupo de pressão na 

Assembleia Nacional Constituinte, mostrando suas principais defesas e críticas no 

processo de construção da primeira Carta Magna pós-redemocratização .

 

24  (Folha de São Paulo, 08 de maio de 1985)
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Não há, absolutamente, nenhuma religião “coerente”, funcionando 

como uma força vital que não é compelida, em algum ponto, a exigir o 

credo non quod, sed quia absurdum – o “sacrifício do intelecto”. 

Max Weber
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CAPÍTULO 2.  A     ATUAÇÃO     DA     TFP     COMO     GRUPO     DE     PRESSÃO     NA     
ASSEMBLEIA     NACIONAL     CONSTITUINTE     DE     1987/1988  

PARTE 1.   1985-1986     -     Véspera     da     Constituinte   –   TFP     alia-se     a     UDR     e     recebe   
oposição     veemente     da     CNBB  

1985     

Antecipando a formação da Assembleia Nacional Constituinte, já em 1985, 

começavam as primeiras mobilizações nos diferentes setores da sociedade, por 

representatividade na Assembleia Constituinte.

A participação direta da Igreja já era vista com cautela. A Igreja que se empenha 

oficialmente na luta pela Constituinte no governo Tancredo, através da CNBB e de 

outros organismos eclesiais, não é a mesma que, aliada a setores minoritários da 

sociedade, participou de todas as Constituintes anteriores na História do Brasil. 

Inspirada nos documentos do Concílio Vaticano II, Medelín e Puebla, ela se une aos 

movimentos e instituições da sociedade civil para defender, na nova Constituição, os 

direitos dos trabalhadores, negros, índios, mulheres e marginalizados.

"A atuação da Igreja,  hoje — dizia  o bispo de Bauru e membro da plenária 

paulista pró Constituinte, D. Cândido Padin — dirige-se muito mais para a formação da 

consciência dos cidadãos para que todos exijam uma ordem política justa que atenda às 

necessidades de toda a população. O povo deve manifestar suas opiniões através de seus 

próprios canais e o único compromisso da Igreja  é,  justamente,  com o princípio da 

ampla participação de todos, particularmente dos trabalhadores, na construção de uma 

ordem sócio-política justa e participativa".25

25   (Folha de São Paulo,17 de fevereiro de 1985)
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A primeira Constituinte da República, em 1891, consagrou o princípio da 

separação entre Igreja e Estado no Brasil. Mas as propostas de expulsão dos jesuítas do 

Brasil, proibição das ordens religiosas e ruptura de relações diplomáticas com o 

Vaticano (que constavam do anteprojeto da Constituinte) não foram aprovadas. O ensino 

nas escolas oficiais foi definido como leigo, decisão revista na Constituição de 1934, 

que colocou o ensino religioso no curriculum oficial, com frequência facultativa. 

Fracassada a ideia de criar um Partido Católico, a Igreja investiu seus esforços 

na LEC (Liga Eleitoral Católica), cujo maior inspirador foi D. Sebastião Leme, tendo 

Alceu Amoroso Lima como secretário. Entre os objetivos da Liga estava o de "assegurar 

aos candidatos dos diferentes partidos a sua aprovação pela Igreja e, portanto, o voto 

dos fiéis, mediante a aceitação por parte dos mesmos candidatos dos princípios sociais 

católicos  e  do  compromisso  de  defendê-los  ''na  Assembleia  Constituinte".  Entre  os 

constituintes  apoiados  pela  Igreja  em 1934  estava  Plínio  Corrêa  de  Oliveira,  numa 

época em que ainda não havia a TFP "e em que Plínio ainda não tinha o tradicionalismo 

radical como agora", de acordo com D. Cândido Padin.25

Ainda segundo D. Cândido Padin, "Hoje, com toda a orientação que resultou do 

Concílio Vaticano II, a Igreja quer, cada vez mais, manter-se independente diante dos 

poderes temporais. Mas independência não quer dizer desinteresse. Pelo contrário. A 

Igreja quer atuar muito mais na defesa de princípios que levem a uma ordem política e 

social, do que ter uma participação direta, com candidatos próprios. A Igreja atua, hoje, 

através da sociedade civil e o próprio povo é quem apresenta suas exigências voltadas 

para o bem comum".25

25  (Folha de São Paulo,17 de fevereiro de 1985)

25   (Folha de São Paulo,17 de fevereiro de 1985)
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O pensamento de boa parte dos estudiosos giravam na seguinte ideia de que a 

“política e a religião deveriam ficar separados”, caso de Jorge Boaventura, em um artigo 

escrito a Folha de São Paulo no mesmo dia da declaração de Dom Cândido Padin. O 

cientista  político,  Sergio  Abranches,  na  mesma  data,  questionava  os  propositores 

[própria  CNBB]  da  candidatura  extra-partidária,  que  buscariam por  candidatos  que 

viessem a ser apoiados não por partidos, mas por organizações civis, politizadas mas 

não  políticas,  quando  muito  funcionalmente  representativas,  mas  sem  a 

representatividade política, que só pode ser conferida pela cidadania irrestrita, jamais 

por  cidadãos  específicos,  que  se  distinguem  por  pertencerem  a  uma  determinada 

confraria  profissional  ou  compartilharem uma determinada persuasão religiosa.  Para 

Abranches,  esta  proposição  “induziria,  desde  logo,  à  fragmentação  exacerbada  da 

representação, sem oferecer meios adequados para a sua posterior correção. Introduzir 

novos  agentes  de  representação parlamentar,  ainda  que  eventuais,  atinge  a  estrutura 

partidária, desestabilizando-a, e fere gravemente não só a instituição legislativa, mas o 

próprio  modo  de  organização  política  da  democracia  parlamentar,  sem oferecer  um 

substituto aceitável”.25

Em 12  de  outubro,  em reportagem do  Jornal  O  Globo,  se  destacava  que  a 

Comissão Provisória de Estudos Constitucionais vinha recebendo numerosos protestos 

contra a forma proposta pelo Executivo para convocação da Constituinte.  Em cartas 

dirigidas ao Presidente José Sarney, ao Ministro da Justiça, Fernando Lyra, ou à própria 

Secretaria-Executiva  da  Comissão,  entidades  e  cidadãos  pediam  que  o  Presidente 

reavaliasse  seu  projeto  de  convocação,  tornando  a  Constituinte  independente  do 

Congresso. Além de propostas de ordem política, a Comissão vinha  recebendo os mais 

25   (Folha de São Paulo,17 de fevereiro de 1985)
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variados tipos de sugestões. Como exemplo pode ser citada a carta do advogado Pedro 

Rodrigues Pedrosa, de Fortaleza, que sugeria a adoção de medidas legais para coibir a 

atuação de "crenças religiosas ou de convicção filosófica ou política que contrariem a 

ordem pública e os bons costumes", numa referência à TFP.

1986

No dia 14 de abril, em entrevista da Rádio Conceição de Araguaia – gravada 

segundo as normas do Dentel ( Departamento Nacional de Telecomunicações ), o então 

presidente  da  UDR  (União  Democrática  Ruralista)  do  Estado  de  Goiás,  Ronaldo 

Caiado, afirmava que a UDR patrocinava nos principais jornais brasileiros, uma página 

divulgada sob a responsabilidade da TFP, com pareceres de dois juristas paulistas, Prof. 

Silvio Rodrigues, da Universidade de São Paulo, e Prof. Orlando Gomes, da 

Universidade Federal da Bahia, que “defendiam o direito dos proprietários rurais 

usarem armas para defesa de suas propriedades”. Era a primeira vez  que a colaboração 

UDR-TFP era divulgada publicamente por um dirigente da própria UDR.25a

Ainda nesta  entrevista,  Caiado criticou a  CPT ( Comissão Pastoral  da Terra) 

qualificando-a  de  Comissão  Pastoral  da  Morte.  Ele  também ressaltava  que  a  UDR 

mobilizaria uma assessoria jurídica para a defesa de proprietários e a formação de um 

fundo financeiro para a eleição de deputados constituintes, que ocorreria em novembro. 

O  extremismo  e  a  radicalidade  da  UDR-TFP  era  preocupante;  a  união  das  duas 

agremiações  levaria  certamente  ao  caos  e  a  opressão  de  centenas  de  camponeses  e 

pequenos  agricultores,  assim  como  posseiros,  em  algumas  regiões  do  país.  Nesta 

entrevista, após confirmar o patrocínio financeiro para a campanha publicitária da TFP 

contra  a  Reforma  Agrária,  Ronaldo  Caiado  também atacou  com críticas  D.  Tomás 

25a)    (Folha de São Paulo, 18 de maio de 1986)
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Balduíno e o Deputado Federal Aldo Arantes (PMDB-GO), afirmando que no norte de 

Goiás eles já estavam neutralizados e sem forças de derrubar a ação da UDR. Caiado 

também destacava a expansão da UDR em cidades do Pará, como Marabá e Conceição 

do Araguaia, além de Imperatriz, no Maranhão; e Araguaína, em Goiás.

 A intimidação que a UDR provocava em certas regiões eram estarrecedoras. No 

dia  29  de  abril,  bispos  goianos  enviaram  carta  ao  presidente  José  Sarney,  onde 

destacavam que a UDR era “a mais eficiente organização do latifúndio no Estado de 

Goiás”. Em 27 de abril, a UDR publicava no Jornal  Correio Brasiliense, na seção de 

leitores,  uma  ameaça  direta  e  nominal  de  morte  ao  Padre  Josimo Moraes  Tavares, 

coordenador da CPT da diocese goiana de Tocantinópolis. No dia 10 de maio, 13 dias 

após a divulgação, o padre seria assassinado por pistoleiros. A regra era clara, a lei era 

imposta pelo poder econômico e territorial, sem respeito a quem viesse questionar os 

grandes latifúndios e seus proprietários.

O advogado Luis  Eduardo Greenhalgh,  em entrevista  a  Folha  de São Paulo, 

também em 18 de maio, dizia que a direção da TFP ordenava a todos seus militantes que 

obtivessem portes  de armas junto as superintendências regionais  da Polícia  Federal. 

Segundo Greenhalgh, numa de suas visitas profissionais a Policia Federal paulista, pode 

encontrar  militantes  tefepistas  que  perguntavam  se  os  portes  de  arma  já  estariam 

liberados.  Estas  informações  dadas  por  Greenhalgh,  já  tinham sido  questionadas  na 

imprensa , em 1970 , pela Revista Veja.25b 

Na Folha de São Paulo, de 18 de maio, Plínio Corrêa de Oliveira ,através do 

diretor de imprensa da TFP, Paulo Corrêa de Brito, confirmava os vínculos da TFP com 

os  proprietários  rurais  contrários  a  Reforma  Agrária  e  o  recebimento,  por  parte  da 

25b) Isto pode ser visto mais detalhadamente na parte 3, do capítulo 1 deste trabalho - em reportagem da Revista 
Veja , de 20 de maio de 1970.
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entidade,  de auxílio  financeiro de alguns destes proprietários,  porém não reconhecia 

ligações com a UDR. Neste mesma data, também na Folha de São Paulo, a Associação 

Cultural  Monfort  -  dissidência  tefepista  -  destacava  que  a  TFP teria  promovido um 

encontro de correspodentes latino-americanos, tendo como questão a Reforma Agrária, 

no Buffet Umberto, no Itaim Bibi, zona sul paulistana. A TFP negou estas versões. 

 No  mês  de  junho,  o  documento  "As  Igrejas  no  debate  da  Constituinte", 

divulgado no dia 17, pelo secretário da Coordenadoria Ecumênica de Serviço (Cese), 

reverendo Mozart Noronha Melo,no simpósio “Minas Gerais e a Constituinte”, evento 

realizado pela Assembleia Legislativa Mineira , destacava que:

“Não deve haver otimismo exagerado sobre os resultado da Constituinte a ser 

instaurada em Janeiro de 1987, seria uma ilusão, que mais uma vez frustraria 

o povo, que acredita  que a nova Constituição vá melhorar  radicalmente a 

realidade do país”.

Além disso, conforme o documento, havia "ponderáveis grupos conservadores" 

empenhados em eleger constituintes que não permitissem que a Constituição viesse a 

ser  uma opção preferencial pelo social e pelos mais carentes. Segundo ele, a seita Moon 

estaria investindo 600 milhões de dólares para financiar candidatos e a TFP também 

participaria de iniciativas semelhantes. O reverendo Mozart Melo, destacava que uma 

coisa era inegável :“a Constituinte seria em si mesmo uma denúncia da atual correlação 

de forças politicas e econômicas da sociedade brasileira.26

Em  agosto,  mais  exatamente  no  dia  28,  o  Jornal  O  Estado  de  São  Paulo, 

destacava uma questão muito interessante: “Eleição: como a Igreja acha que deve ser o 

26  (Correio Brasiliense, 18 de junho de 1986)
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voto”.

Dom Serafim Fernandes de Araújo, arcebispo de Belo Horizonte, destacava que 

“a Igreja estava atenta para que a campanha eleitoral de 1986 não fosse polarizada nas 

candidaturas aos governos estaduais, em detrimento dos constituintes, que seriam mais 

importantes”.  Ele  também  destacava  que  "a  partir  daquele  momento  haveria  uma 

divulgação maior, por parte da Igreja, dos critérios que os eleitores deveriam adotar para 

escolher os parlamentares constituintes". O assunto foi discutido no dia 27 de agosto, no 

segundo dia de reunião do conselho permanente da CNBB em Brasília, onde 23 bispos 

avaliavam o  papel  da  Igreja  na  Constituinte.  Segundo  Dom Serafim  Fernandes  de 

Araújo,  as  comunidades  eclesiais  de  base  –  CEBs  –  seriam  institucionalizadas  na 

divulgação  dos  critérios  que  o  povo  deveria  adotar  na  hora  de  escolher  seus 

representantes  à  Constituinte.  Os  candidatos  que  comprassem  votos,  que  fossem 

contrários à Reforma Agrária e que nunca se preocuparam com o povo, além dos que se 

diziam favoráveis ao aborto, deveriam ser condenados pelo povo, em sua opinião.27

Dom  Afonso  Felipe  Gregory,  bispo  auxiliar  da  arquidiocese  do  Rio  de 

Janeiro,também em O  Estado  de  São  Paulo  de  28  de  agosto,  frisava  que  "a  nova 

Constituição não vai resolver todos os problemas do País, mas de forma alguma vamos 

minimizar a sua importância". Para ele, a lei não era tudo, mas através dela viriam as 

transformações sociais que tornariam a sociedade mais participativa e justa.

Ao abordar o tema "Momento Político Nacional; UDR e TFP" durante a reunião 

do  conselho  permanente  da  CNBB,  o  padre  e  sociólogo  Fernando  Bastos  D'Ávila 

condenou os meios  que a União Democrática Ruralista  usava para alcançar  os seus 

objetivos, por serem "inviáveis". Sobre a TFP, ele também condenou os seus membros, 

27  (O Estado de São Paulo, 28 de agosto de 1986)
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por verem apenas "dois extremos: o da propriedade absoluta e o comunismo". Em sua 

opinião,  a  Igreja  colocava  claramente sua posição  em relação à  "hipoteca social  da 

propriedade".27

Dom Moacyr Grechi, bispo da diocese de Rio Branco, no Acre, e presidente da 

regional  norte-1  da  CNBB  nos  Estados  de  Amazonas,  Acre,  Roraima  e  Rondônia, 

salientou que o abuso do poder econômico nas campanhas eleitorais na região Norte 

eram "monstruosos". Indagado sobre a reforma agrária que vinha sendo implantada pelo 

governo Sarney, ele era enfático: "Ah, meu Deus, como gostaria que acontecesse”.27 

27  (O Estado de São Paulo, 28 de agosto de 1986)

27   (O Estado de São Paulo, 28 de agosto de 1986)
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PARTE 2.  1987-1988- Assembleia  Constituinte:

Progressistas   x   Conservadores   

A Assembleia Nacional Constituinte de 1987/1988, surge em um importante 

momento histórico do país. Após 21 anos de regime militar(1964-1985) e de limitação 

das liberdades individuais, o Brasil se via em um momento de renovar suas instituições 

e começar um processo de consolidação dos ideais democráticos.

No processo de redemocratização da vida política nacional, o então Presidente 

José Sarney encaminhou mensagem ao Congresso Nacional, em 28 de junho de 1985, 

propondo a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte.

Aprovada, dela resultou a Emenda Constitucional n.° 26, de 27 de novembro de 

1985. Assim, os parlamentares eleitos no pleito de 15 de novembro de 1986 –  487 

Deputados Federais e 49 Senadores – e mais 23 dos 25 Senadores eleitos em 1982, num 

total de 559, deram início ao trabalho constituinte, na modalidade congressional, em 1.° 

de fevereiro de 1987, data da instalação da ANC. O  Deputado  Federal  Ulysses 

Guimarães, do PMDB-SP,  veio a ser eleito  Presidente da Constituinte, na 2.ª sessão da 

ANC, em 2 de fevereiro de 1987, por 425 contra 69 votos dados a Lysâneas Maciel, do 

PDT-RJ. Contabilizam-se 28 votos em branco.(OLIVEIRA,1993)

A ANC convertia-se em um foco de luz, de esperança renovada. A iniciativa 

popular foi organizada e desencadeada de cima para baixo, por entidades bem 

conhecidas, tendo a frente a CNBB, a OAB, as comunidades de base e várias outras 

organizações, entre as quais se encontravam sindicatos, federações sindicais, partidos de 

esquerda, facções radicais dos partidos da ordem (no caso especialmente o PMDB e 
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PFL). Contudo é preciso distinguir a iniciativa popular do significado da presença e das 

compulsões mentais e sociais dos de baixo.(FERNANDES,1988)

Duas características metodológicas marcaram a Constituinte: o funcionamento 

concomitante com os trabalhos rotineiros do Congresso Nacional e o início do processo 

em  24  diferentes  subcomissões  temáticas  sem  nenhum  texto  básico  preliminar,  a 

despeito  de,  anteriormente  à  sua  instalação,  terem sido  dadas  a  conhecer  inúmeras 

sugestões de anteprojetos de constituição, como foram o Anteprojeto Constitucional (da 

Comissão  Provisória  de  Estudos  Constitucionais,  Decreto  91.450/85),  o  de  Fábio 

Konder Comparato, o de Henry Macksoud, entre outros.(OLIVEIRA, 1993)

Neste contexto, a TFP,  a partir das palavras de seu presidente, Plínio Corrêa de 

Oliveira, tinha  por  certo  que  “desde  a  Independência  em  1822,  o  país  jamais 

atravessaria crise tão carregada de riscos quanto a da Assembleia Nacional Constituinte 

de 1987/1988 ”. 

Para Plínio Corrêa de Oliveira, em seu livro Projeto de Constituição Angustia o  

país: 

“Essa carência de autenticidade, em nada melhorou o funcionamento da 

Constituinte, anômalo a diversos títulos, desde sua instalação, até o momento 

presente, em que ela entra na fase decisiva de seus trabalhos. Assim, a priori 

se poderia recear que o texto constitucional que resultasse dessa Constituinte 

carente de autenticidade não representaria os verdadeiros anseios do povo 

brasileiro. Na verdade, a julgar pelo Projeto da Comissão de Sistematização, 

da autoria do deputado Bernardo Cabral, em sua atual redação (Substitutivo 

Cabral 2), como por todos os fatores ponderáveis e imponderáveis que vêm a 

lume quotidianamente nos noticiários da imprensa falada e escrita, é muito 

provável que, votada e promulgada a Constituição, o Brasil inicie, bom grado, 
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mau grado, uma nova etapa de sua História, na qual a caminhada para a 

esquerda se tornará compulsória, acelerada e queira Deus que não 

irreversível”.(OLIVEIRA,1987)

Para Plínio Corrêa de Oliveira e os tefepistas, “com  efeito,  uma  análise 

minuciosa  do  Substitutivo  Cabral  2,  mostrava  que,  se  aprovados  diversos  de  seus 

dispositivos,  resultaria gravemente golpeada a instituição cristã da família, bem como 

profundamente danificadas, em muitas de suas características mais essenciais, a 

propriedade privada e a livre iniciativa”.(OLIVEIRA,1987) 

Dentro deste contexto, considerando suas perspectivas ideológicas ultra-

conservadoras e anti-comunistas, a TFP entraria em ação para defender suas instituições 

“ameaçadas”; no caso os “grandes latifúndios”  e a “instituição da família”.27a A  TFP 

seria um dos grupos a atuar por meio de lobistas e por meio de alianças para defender 

seus interesses  na Constituinte.

O lobby [com seus grupos de pressão] era uma das ações mais praticadas dentro 

da Constituinte para se efetivar os interesses dos mais variados grupos sócio-

econômicos.  Esta movimentação de diferentes grupos foi marcante neste período 

histórico.

Em um país onde o lobby não é regulamentado,como o mesmo se dá?  Ainda 

mais em meio a uma Assembleia Constituinte com o peso de definir uma Constituição 

de caráter democrático após mais de duas décadas de autoritarismo?  A pouca 

preocupação com a representatividade eleitoral da  Constituinte se exprimiu já em sua 

convocação, ao ser admitida a inclusão, nela, de 23 senadores eleitos em 1982, os quais 

27a)Algumas das temáticas que mais mobilizaram campanhas por parte da TFP foram contra a reforma agrária; em 
defesa da família monogâmica e indissolúvel; contra o aborto; contra a imoralidade televisiva; contra o 
desarmamento de civis; contra o progressismo católico, contra o Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST), a 
favor do agronegócio, etc. (ZANOTTO,2010)
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não receberam nenhum mandato popular para participar da elaboração da nova 

Constituição.

Os Estados Unidos estão entre os quatro ou cinco países que tentaram 

regulamentar por lei a prática do lobby. A diretriz não é proibir, mas revelar abertamente 

os interesses legislativos, inclusive o nome do "principal" e dos meios financeiros 

envolvidos. Apesar de notoriamente ineficaz (apenas uma pequena parcela dos 15 mil 

lobistas profissionais de Washington são registrados), a Lei Federal de Regulamentação 

do Lobby, de 1946, ajudou a institucionalizar a prática. O recente Public Disclosure Act, 

de 1995, que substituiu a lei de 1946, estendeu os dispositivos da lei aos contatos entre 

os lobistas e a administração pública. O lobby frequentemente se origina dos interesses 

politicamente organizados em associações. Além disso, raras vezes uma associação atua 

isoladamente. Fazer lobby não é apenas exercer pressão. A pressão é o último estágio de 

um processo multifacetado que inclui reunir informações, preparar projetos de política e 

uma estratégia adequada para a defesa desses projetos, procurar aliados e outras 

providências (GRAZIANO,1997).

De um modo geral, em países onde há regulamentação do lobby, pode-se dizer 

que o lobby e a corrupção tendem a se excluir mutuamente, sendo o lobby um 

empreendimento caro e de resultados incertos.

Os congressistas brasileiros ainda não foram capazes de aprovar uma lei que 

regulamente a atividade de lobby no Brasil. A aprovação de leis referentes a atividade de 

lobbying não somente em nível federal, mas também estadual e municipal, lançaria 

muita luz sobre o problema da ligação entre os grupos de interesse e o poder público no 

Brasil.(MANCUSO,2004) Logo, muitas "áreas cinzentas" demonstram que não há uma 

clara percepção entre os representantes de interesses privados e as autoridades públicas. 
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Estes cenários levam a ideia de que o lobby e a corrupção se interpenetram de maneira 

mais perigosa.

Será  em junho  de  1987,  que  a  TFP,  em parceria  com a  UDR,  começará  a 

mobilizar seus lobistas para lutar contra a Reforma Agrária. 

Preocupado com a ocorrência de tumultos durante a votação de substitutivo do 

Senador  Severo  Gomes  (PMDB-SP),no  dia  12  de  junho  de  1987,  o  Presidente  da 

Comissão  da  Ordem  Econômica,  Deputado  José  Lins  (PFL-CE),  resolveu  que  só 

poderia  assistir  à  votação  quem  tivesse  uma  senha  distribuída  pelos  membros  da 

Comissão  ou  pelas  lideranças  dos  Partidos  com representação.  Pelos  corredores  do 

Congresso  circulavam  cerca  de  1.200  lavradores  sem  terra  convocados  pela 

Confederação dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), fazendeiros ligados à União 

Democrática  Ruralista  (UDR)  ou  à  Tradição,  Família  e  Propriedade  (TFP)  e 

sindicalistas da CUT e CGT. Logo na abertura da sessão, à tarde, o Deputado Amaury 

Muller (PDT-RS) disse ao Presidente José Lins que estava preocupado: “Sinto um clima 

de  guerra.  Peço a  Vossa  Excelência  que  requeira  à  Presidência  da  Constituinte  um 

controle rígido de acesso às galerias, inclusive com revistas, para evitar a entrada de 

pessoas armadas”.28 

A UDR e a TFP somavam aproximadamente 400 representantes. As 

manifestações começaram, os posseiros iam em grupos, de mãos dadas, e cercando os 

ruralistas, gritando: "Um, dois, três, UDR no xadrez". A reação foi imediata, A UDR 

contra-atacava: "Um: dois, três, invasores de terras no xadrez". Outras palavras de 

ordem surgiram: "Trabalhadores unidos jamais serão vencidos"; "um, dois, três, quatro, 

cinco mil, reforma agrária em todo o Brasil". Os grupos que se chocavam, se 

28   (O Globo,13 de junho de 1987)
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insultavam, e a UDR-TFP reagia, gritando: "Brasil, Brasil", ou "um, dois, três, 

comunistas no xadrez".28c

O então presidente nacional em exercício da UDR, Roosevelt Roque dos Santos, 

dizia  já  ter  praticamente  garantida  a  maioria  dos  63  votos  na  Comissão  da  Ordem 

Econômica. O deputado Humberto Souto (PFL-MG), fazendeiro eleito com o apoio da 

UDR, se declarou inimigo da Reforma Agrária".28a 

Um  verdadeiro  rolo  compressor  de  34  deputados  constituintes  da  ala 

“conservadora”  impuseram todas as suas rejeições as propostas do Senador Severo 

Gomes  (PMDB-SP),  que  era  relator  da  comissão.  A ala  conservadora,  liderada  por 

Roberto Cardoso Alves (PMDB-SP), possuía maioria absoluta da comissão ( que era 

composta por 63 membros). O Grupo de Cardoso Alves considerou que havia pontos 

intransponíveis no relatório de Severo Gomes e mudaram tudo.

Nas palavras de Roberto Cardoso Alves (PMDB-SP), ele deixava claro qual era 

o objetivo da ala conservadora nesta comissão:

“Não  queremos  Reforma  Agrária  em  terras  produtivas,  não  queremos 

emissão de posse imediata sem que haja recurso ao poder judiciário e não 

queremos a filosofia estatizante que prevalece no relatório final”.28b

A ala conservadora, também contava com Lael Varella (PFL-MG) ,na Comissão 

de  Ordem  Econômica.29 A ala  conservadora  já  tinha  preparado  um  esquema  para 

28c  (O Estado de São Paulo, 13 de junho de 1987)
28a   (Jornal do Brasil, 12 de junho de 1987)
28b     (Folha de São Paulo, 13 de junho de 1987)
29 Lael Varella sempre teve um relação muito estreita com a TFP, de maneira que durante toda a década de 1990 foi  

ferrenho combatente da Reforma Agrária e garoto propaganda das campanhas tefepistas.  E como atual deputado 

Federal pelo DEM-MG, em 17 de dezembro de 2008, ele prestou homenagem a Plínio Corrêa de Oliveira e a TFP na 

Câmara  dos  Deputados.  Isto  esta  registrado  nos anais  da  Casa.  Isto  mostra  que  os  defensores  dos ideais  ultra-

conservadores e patriarcalistas  da TFP ainda estão sendo eleitos e ativos no cenário político.
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derrubar o relatório de Severo Gomes. Já havia uma emenda feita por Jorge Vianna 

(PMDB-BA)  pronta  para  substituí-lo,  e  que  contava  com  adesão  de  outros  32 

constituintes. Pela proposição de Jorge Vianna, nenhuma das seguintes teses defendidas 

pelos trabalhadores seriam defendidas.

O  Deputado  Aldo  Arantes  (PC  do  B-GO),  dizia  que  “nada  atendia  as 

reivindicações dos trabalhadores rurais”. Tanto a ala progressista dos constituintes da 

Comissão,  como  os  trabalhadores  rurais  tinham certeza  de  não  conseguir  nenhuma 

vitória. Esta previsão já tinha sido feita em reunião da Contag (Confederação Nacional 

dos  Trabalhadores  na  Agricultura),  onde  mais  de  900  trabalhadores  e  mais  de  dez 

constituintes, entre eles os peemedebistas Benedito Monteiro (PA), Antero de Barros 

(MT), Vicente Bogo (RS), reuniram-se e concluíram que “a Reforma Agrária não tinha 

chance nesta Constituinte”.30

F  oto: O Estado de São Paulo, 13/06/1987  

Já na Comissão de Soberania, a aprovação do relatório do senador José Paulo 

Bisol (PMDB-RS), relator da Comissão, que ocorreu também em junho de 1987, deu 

aos progressistas a primeira grande vitória da Constituinte.

Anna Maria Rattes (PMDB-RJ) e Lysâneas Maciel (PDT-RJ) — e a condução 

30  (Folha de São Paulo, 13 de junho de 1987)
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dos trabalhos do presidente da Comissão, Mário Assad (PFL-MG) facilitaram a vitória 

dos progressistas com o relatório considerado o mais avançado de todas as comissões. 

Ele mudava, o conceito de estado, garantindo que a soberania era da nação — do povo 

—, que passaria a delegar os poderes do estado. Lysâneas, Bisol e o deputado Brandão 

Monteiro,  líder  do  PDT  na  Câmara,  negociaram  acordos  com  os  evangélicos, 

envolvendo  três  itens  do  relatório:  o  relativo  às  limitações  aos  cultos,  à  não 

discriminação  aos  homossexuais  e  à  legislação  sobre  proteção  ao  consumidor.O 

deputado José Fernandez (PDT-AM), que liderava o grupo evangélico, chegou a um 

acordo com Bisol, garantindo a aprovação do substitutivo.31

O deputado José Mendonça (PFL-MG), líder dos conservadores na Comissão de 

Soberania,  ainda  tentou  com  manobras  regimentais  reverter  a  situação,  propondo, 

inclusive, que o relatório fosse votado capítulo a capítulo. Um processo mais demorado, 

que  impediria,  por  exemplo,  a  presença  dos  suplentes  progressistas  durante  toda  a 

votação. Não deu certo. Mário Assad cumpriu rigorosamente o regimento interno. Com 

surpreendentes  votos  positivos  de  conservadores,  como os  deputados  Costa  Ferreira 

(PFL-MA) e Sotero Cunha (PDC-RJ), estava aprovado o relatório mais avançado da 

Constituinte.  As  feministas  empolgadas  puxavam  o  coro:  "Democracia",  investindo 

contra Maria Cora Mena Barreto – lobista da TFP -  que durante todo o trabalho das 

comissões protestava contra a possível liberação do aborto, e a extinção da censura ao 

rádio  e  à  televisão.  Foi  decidido  também  que  a  regulamentação  sobre  direito  de 

consumidor seria regida por código próprio, e mantida a redação original (do primeiro 

relatório  apresentado  por  Bisol),  que  proibia  a  discriminação  por  raça,  profissão, 

religião  e  comportamento  sexual,  como  queriam  os  evangélicos.  O  texto  original 

31   (Jornal do Brasil, 14 de junho de 1987)
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referia-se a orientação sexual.31

Também foi  suprimido o texto que liberava  de  exigência  de  diploma para o 

exercício de profissões cuja prática não implique risco de vida, além de ser  mantido o 

artigo que liberava a limitação do número de divórcios. Nesta Comissão, a TFP perderia 

muito  das  perspectivas  que  defendia;  perspectivas  de  cunho  ultra-conservador,  que 

ainda estavam atreladas a censura e a questões divorcistas, cada vez mais ultrapassadas. 

O Brasil ganhava muito com estas derrotas tefepistas.O país passava a abrir as portas 

rumo a uma perspectiva de mais tolerância entre as diferentes escolhas individuais e 

sócio-culturais: da religião ao comportamento sexual. 

Plínio Corrêa de Oliveira, agora em julho de 1987,  sugeriu a formação de um 

Conselho de Estado nos moldes do que existiu na época do Império. Esse Conselho, 

segundo Plínio, “poderia reunir, em caráter vitalício, uma centena de homens de maior 

competência nos vários ramos de atividades, auxiliando o Governo nas grandes decisões 

que ele devesse tomar para o bem do país”.32 Na essência, este conselho seria algo de 

cunho  altamente  elitista,  que  acabaria  deixando  muitos  setores  da  sociedade 

desfavorecidos de representatividade na Constituinte.

A  ideia de conselho vitálicio, defendida pela TFP, confirma a ideia elitista por 

Plinio  idealizada.  Isto  se  comprova,  quando a  TFP,  em setembro de  1987,  saiu  em 

defesa do Poder Judiciário para que não houvesse um Conselho Nacional de Justiça. 

Porque poderia haver um conselho vitalício para tratar de variados ramos de atividade e 

dos mais diversos  grupos sociais, estando o Poder Judiciário imune deste controle?

A TFP considerava a Independência do Judiciário vital, e defendia que o 

Substitutivo do deputado Bernardo Cabral (PMDB-AM) a comprometia de forma 

31   (Jornal do Brasil, 14 de junho de 1987)
32    (Correio Brasiliense, 04 de julho de 1987)

                                                                                                                                       99



profunda. Nas palavras de Plínio Corrêa de Oliveira:

“Com referência à criação do “Conselho Nacional de Justiça”,33 preceituada 

pelo art. 144 do Substitutivo Cabral 2, há que dizer que ele constitui um dos 

dispositivos mais perigosos do Projeto. O substitutivo de Bernardo Cabral é 

de um dirigismo doutrinário neutro, porém despótico”. (OLIVEIRA,1987).

O  Tribunal de Justiça de São Paulo, pela unanimidade de seu Plenário, decidiu 

enviar ao Presidente da Constituinte, Deputado Ulysses Guimarães, ofício que tratava 

dos  dispositivos  do  Projeto  Cabral 1 e  Cabral  2. Reza o ofício subscrito pelo 

desembargador Marcos Nogueira Garcez, Presidente do TJ-SP, e datado de 11 de 

setembro de 1987:

“O Tribunal de Justiça de São Paulo, por unânime deliberação de seu 
Plenário, manifesta profunda apreensão com o primeiro substitutivo 
apresentado pelo Ilustre Relator da Comissão de Sistematização da 
Assembleia Nacional Constituinte, nobre Deputado José Bernardo Cabral, no
concernente à autonomia do Judiciário. Aspira a comunhão dos brasileiros a 
uma Justiça efetiva e eficaz, apenas compatível com o poder estatal dotado de 
condições de independência que assegurem a sua absoluta imparcialidade. 
Não é esse o contorno delineado no referido substitutivo, ao abrigar 
interferências comprometedoras da higidez de uma das expressões da 
soberania nacional. 

Em dois pontos a superposição se torna inadmissível: I. A Seção X do 
Capítulo IV contempla os denominados Conselhos Nacional e Estaduais de 
Justiça, incumbidos do controle externo do Judiciário. A concepção de 
organismo interferente em tais funções repugna à consciência jurídica 
brasileira, por abrigar possibilidade de subordinação da independência do juiz 
a ditames outros que não os da lei. Essa demasia sequer foi objeto de 
cogitação pelos defensores do arbítrio. II. Em outro preceito, o do artigo 136 
do substitutivo, acolhe-se a intervenção externa para incluir nos Tribunais 
integrantes do quinto constitucional que ao próprio Judiciário compete 
selecionar, bastante a limitação já prevista no texto do Projeto. Deposita o 
Poder Judiciário de São Paulo em Vossa Excelência a confiança de que o 
jurista e fiador da democracia brasileira se tornou merecedor, para a 
supressão dos artigos 136, 172 e 173 do substitutivo, retornando o texto 
constitucional à salutar tradição garantidora da autonomia até hoje 
resguardada. 

Permitindo que órgãos e entidades interfiram direta ou indiretamente na 
estrutura e funcionamento da Justiça, restará um Poder Judiciário vulnerado 

33) Substitutivo Cabral 2 -“ Art. 144 – O Conselho Nacional de Justiça é o órgão de controle externo da 
atividade administrativa e do desempenho dos deveres funcionais do Poder Judiciário e do Ministério 
Público”.
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em sua independência, com previsíveis reflexos no aprimoramento da vida 
democrática brasileira. O Tribunal de Justiça de São Paulo manifesta a sua 
confiança na sabedoria da Augusta Assembleia Nacional Constituinte e reitera 
a Vossa Excelência as expressões da mais elevada consideração e apreço”. 34

A TFP - seguindo os ditames dos magistrados - não queria que se mexesse na 

“tradição”  do sistema judiciário brasileiro. Ela era a favor de um Judiciário restrito à 

poucos  e com estrutura de cunho altamente conservador, beirando o arcaico.

No Brasil, observa-se uma ampliação do controle normativo do Poder Judiciário,

favorecida pela Constituição de 1988, que, ao incorporar direitos e princípios 

fundamentais, configurar um Estado Democrático de Direito e estabelecer princípios e 

fundamentos do Estado, viabiliza uma ação judicial que recorre a procedimentos 

interpretativos de legitimação de aspirações sociais. (FERRAZ JR,1989)

Uma cidadania ativa não pode, portanto, supor a ausência de uma vinculação 

normativa entre Estado de Direito e democracia. Ao contrário, quando os cidadãos veem

a si próprios não apenas como os destinatários, mas também como os autores do seu 

direito, eles se reconhecem como membros livres e iguais de uma comunidade jurídica. 

Daí a estreita conexão entre a plena autonomia do cidadão, tanto pública quanto 

privada, e a legitimidade do direito.(CITTADINO,2004)

Em outras palavras, a indagação é se o Poder Judiciário, para não violar a 

deliberação pública de uma comunidade política que atua autonomamente orientada 

pelos valores que compartilha, deve ou atuar como regente republicano da cidadania ou 

abdicar de garantir direitos constitucionalmente assegurados. Dar uma resposta positiva 

a essa pergunta significa, na verdade, autorizar os tribunais, especialmente as cortes 

supremas, a atuar como profetas ou deuses do direito, consolidando aquilo que já é 

designado como “teologia constitucional”  e imunizando “a atividade jurisprudencial 

34  (Diário Oficial/ Estado de São Paulo / Poder Judiciário / Caderno 1, de 16 de setembro de 1987).
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perante a crítica à qual originariamente deveria estar sujeita (...), pois quando a justiça 

ascende ela própria à condição de mais alta instância moral da sociedade, passa a 

escapar de qualquer mecanismo de controle social...” (MAUS,2000)

Nada mais próximo do pensamento conservador; este foi o comportamento da 

ação dos representantes da magistratura nos trabalhos da Assembleia Nacional 

Constituinte. Talvez isso explique o fato de que, salvo alguns instantes localizados, a 

estrutura do Poder Judiciário, na Constituição de 1988, tenha permanecido quase 

idêntica à que se tinha em 1946 e em 1967/69, o que sugere, desde já, a facilidade com 

que o Poder Judiciário convive, tanto com democracia como com autoritarismo. 

(LIMA,2005)

Nas palavras da atual Corregedora Nacional de Justiça, Ministra do Superior 

Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, à época juíza no Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região:“O Judiciário enfrentou a constituinte sem real proposta de reforma, com 

lobbies eminentemente corporativos e até pueris, perdendo a grande oportunidade de 

realizar a mudança estrutural”.35

O primeiro grande problema do Poder Judiciário configura-se na falta de uma 

cultura democrática de seus membros, notadamente os integrantes do segundo grau de 

jurisdição federal e estadual. Percebe-se uma reação encadeada: esses membros aceitam

a clandestinidade do processo de sua nomeação e retribuem na forma de fidelidade aos 

interesses das forças responsáveis por esta nomeação. Consolidou-se, com isto, o 

costume político, segundo o qual as relações entre o Executivo e os demais órgãos 

estatais não são de potência a potência, mas de quase vassalagem destes para com 

aquele; ou, mais exatamente, de submissão geral à pessoa do Presidente ou do 

35   (in: Revista da OAB, 67/1998, p. 11).
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Governador de Estado; o que representa, de certa forma, a transposição na esfera estatal 

do tradicional relacionamento do coronel do interior com os seus agregados e capatazes.

(Leal, 1997 apud COMPARATO,2004)

Dentro deste contexto, em outubro de 1987, a TFP propunha que a Assembleia 

Nacional Constituinte limitasse seu trabalho a um projeto de organização política para o 

país, marcando uma data para a eleição da nova Constituinte, que teria cerca de três 

anos  para  elaborar  outro  projeto  tratando  exclusivamente  da  organização 

socioeconômica da nova Constituição. A Sociedade analisou o projeto de Constituição e 

ofereceu uma solução mágica das duas Constituintes como a “única alternativa capaz de 

salvar a sociedade brasileira do 'materialismo histórico e do hedonismo neopagão' que 

dominava a Constituinte”.36

Três eram os principais fantasmas da "sovietização do Brasil" acenada no projeto 

constitucional,  segundo  a  TFP:  as  reformas  agrária,  urbana  e  empresarial.  A TFP 

acreditava que esse reformismo centrista da Constituinte promoveria “a abolição inteira 

e completa da família brasileira, pois ameaçaria estabelecer a "absurda" igualdade entre 

homens  e  mulheres,  o  "reconhecimento"  da  existência  do  homossexual  no  seio  da 

sociedade, e a "equiparação" do casamento pela união estável”.(OLIVEIRA,1987)

Em latim, Plínio dizia que "o mais corrupto dos estados tem o maior número de 

leis" (corruptissima res publica, plurimae leges), para condenar o tamanho do projeto 

do relator Bernardo Cabral, com seus 336 artigos, 613 parágrafos, 761 incisos e 143 

alíneas, que somavam 1853 dispositivos constitucionais:

“Triste pujança quantitativa, que, desde logo e no primeiro aspecto, causa 

apreensão. A abundância legislativa jamais foi tida como indício da boa 

36   (Jornal do Brasil, 23 de novembro de 1987)
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ordem de um país:“Corruptissima res publica, plurimae leges”  Tal 

abundância complica quase ao infinito a análise do conteúdo do Substitutivo 

Cabral 2. O brasileiro comum, ou o homem da rua, não disporia de tempo 

para emitir juízo sobre um projeto constitucional de dimensões normais. 

Menos ainda dispõe ele de tempo sequer para uma leitura refletida da imensa 

Constituição que ameaça despencar-nos sobre a cabeça”.

Apesar de dedicar dois terços da publicação O Projeto de Constituição que 

angustia o país à análise desse substitutivo, a publicação admitia que "A TFP não 

poderia se quer pensar em fazer uma análise completa, artigo por artigo, parágrafo por 

parágrafo, inciso por inciso do projeto constitucional, pelo funcionamento tumultuado e 

anômalo da Constituinte''. Mas a TFP jurava que a nova Constituição teria um 

dispositivo que permitisse "fulminar com a desapropriação, o patrimônio de todos os 

particulares", promovendo a estatização do ensino e da medicina, além de transformar 

"os índios nos aristocratas do país". E previa também que, se aprovada como estava 

sendo escrita até então, a Constituição levaria a nação ao caminho do imprevisto.

Como já citado anteriormente, a 'fulminação da desapropriação' destacada por 

Plínio nunca ocorreu. A UDR e a TFP, na questão da Reforma Agrária, anularam 

qualquer forma de conquista por parte dos trabalhadores rurais; ora por meio da 

intimidação; ora por meio da sua grande ala conservadora representada na Comissão de 

Ordem Econômica; e mesmo por ameaças, que chegaram as vias de fato, em alguns 

casos, como a morte do Padre Josimo  Moraes  Tavares,  coordenador  da  Comissão 

Pastoral da Terra da diocese goiana de Tocantinópolis.

Na essência, a TFP esperava transformar a Constituinte em um conluio de 

redatores de uma  'ordem' política para o país, que perpetuasse ainda mais as questões 
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patriarcalistas e aristocráticas por ela defendidas. Ordem esta, que deveria ser 

representada por “políticos menos profissionais e mais ideológicos, de preferência, 

católicos tradicionalistas”, que atendessem os pensamentos baseados na tradição 

aristocrática, no que tangesse a questão da terra, da moral e dos costumes.

No início de 1988, Plínio Corrêa de Oliveira, criticava o desempenho dos 

partidos de esquerda e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), pelo fato 

de "atuarem decididamente em favor das reformas de estruturas socialistas" — como a 

Reforma Agrária —  e condenava o "otimismo" e a desarticulação das entidades 

representativas das classes empresariais "em face de uma esquerda decidida e 

organizada". Plínio Corrêa de Oliveira recorreu  a todos os argumentos do pensamento 

tradicionalista católico para concluir que o chamado projeto "Cabral 2" era por demais 

“avançado, progressista e modernizante”. Neste período, a TFP - em uma nota ao leitor 

dirigida a quem comprasse a obra Projeto de Constituição angustia o país - passava a 

apoiar de forma incondicional o Centrão, grupo suprapartidário do Congresso 

Constituinte. O apoio, segundo a nota, era "aplaudido em todas as suas ousadias, para 

que o Centrão alcançasse para o país a vitória total".  A TFP  justificava esta escolha 

como a única forma para "opor barreiras eficazes ao caos e à maré toniante do 

socialismo".

Vale se ressaltar, que neste período , em janeiro de 1988, os centristas revisavam 

450 emendas. Os deputados Bonifácio de Andrada (PDS-MG), Paes Landim (PFL-PI), 

José Lourenço (PFL-BA), José Lins (PFL-CE) e o senador João Lobo (PFL-PI), 

iniciavam a revisão do texto das 450 emendas que o Centrão apresentara ao projeto de 

Constituição aprovado pela Comissão de Sistematização. As emendas seriam 

submetidas aos integrantes do Centrão antes de ser iniciada  a coleta de assinaturas que 
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visava a alteração do projeto. Com a elaboração das emendas, José Lins disse que:

“o Centrão pretenderia, basicamente, suprimir os artigos estatizantes, os que 

sufocassem a iniciativa privada e os que sugerissem qualquer maneira de 

xenofobia em relação ao capital estrangeiro”.37 

Estas perspectivas saciariam as bandeiras defendidas pela TFP contra: as 

reformas agrária, urbana, judiciária e empresarial; contra a estatização da medicina; e 

contra a transmutação da rede de ensino privado em estabelecimentos estatais.

Outra questão colocada em discussão no início do ano de 1988, na Constituinte, 

fazia referência ao fim de censura. Se prevalecesse na votação do plenário da 

Constituinte o texto do projeto de Constituição aprovado pela Comissão de 

Sistematização, o fim da censura estaria assegurado, conforme havia anunciado, no 

início de  1985, o ministro da Justiça, Fernando Lyra. Segundo o então deputado José 

Genoíno (PT-SP), autor da emenda que abolia a censura, todos os artigos relativos ao 

tema, no Capitulo dos Direitos Individuais e Coletivos e naquele que estabelece o que é 

competência da União, representariam uma grande conquista democrática. Com a 

aprovação da emenda, caberia à União e não mais a Polícia Federal exercer a 

classificação das diversões públicas e programas de telecomunicações, conforme o 

inciso XV do artigo 23, que determinaria o poder nessa área da União. 38

O  inciso I, parágrafo 1° do artigo 256 do capitulo da Comunicação39,era o que 

criava maior polêmica com os grupos conservadores: a questão "da exibição e 

veiculação de programas, e mensagens comerciais, no rádio e na televisão, que utilizem 

37   (Folha de São Paulo, 1º de janeiro de 1988)
38   (Jornal de Brasília, 17 de janeiro de 1988 )
39 Projeto da Sistematização: Art.256- É assegurada aos meios de comunicação ampla liberdade, nos termos da lei. 
§ 1º — Ê vedada toda censura de natureza política e ideológica. A lei criará os instrumentos necessários para defender  
a pessoa: I- da exibição e veiculação de programas e mensagens comerciais,no rádio e na televisão, que utilizem 
temas ou imagens que atentem contra a moral, os bons costumes e incitem à violência;II — da propaganda comercial  
de produtos e serviços que possam ser nocivos à saúde.
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temas ou imagens que atentem contra a moral, os bons costumes e incitem à violência". 

A retirada em plenário deste inciso do capitulo da Comunicação, esbarraria não somente 

no poderoso lobby da Igreja ou das entidades defensoras da “moral” e dos “costumes” 

como a TFP (Tradição, Família e Propriedade), mas sobretudo no poder de fogo dos 

constituintes "evangélicos". O deputado Antônio de Jesus (PMDB-GO) foi um dos que 

mais defendeu a manutenção da censura. 

Segundo Plínio Corrêa de Oliveira:“[…] a  moral  reinante  se  identificará 

forçosamente  à  moral  professada  pelo  Chefe  de  Estado,  ou,  conforme o  caso,  pelo 

legislador ou pelo Juiz. Ela mudará de censor de espetáculos a censor de espetáculos, no 

mesmo país, estado ou município. A censura, que teria toda sua razão de ser a partir da 

imutável Moral da Igreja – e que perderia muito de sua consistência e nobre rigidez, se 

baseada na moral já sujeita a discussões internas, freqüentes em outras igrejas – perde 

quase toda sua utilidade no Estado leigo contemporâneo. Pois, no Brasil recém-

laicizado da primeira fase republicana (1889-1930), a sociedade, também ela já muito 

impregnada de laicismo, ainda conservava, por via consuetudinária, a Moral católica 

bimilenar. Mas, em nossos dias, em que o relativismo moral tomou quase inteiramente 

conta da sociedade, a tradição cristã bimilenar está em vias de esvair-se”.

(OLIVEIRA,1987).

Quando o senador Pompeu de Souza (PMDB-DF), procurou a adesão dos líderes 

do Congresso constituinte para sua emenda40 ao artigo 256 do projeto de Constituição, 

que garantiria permanentemente a liberdade de imprensa; a TFP considerou que a 

40)  Emenda Pompeu de Souza.  Substitui o parágrafo 1º do Art. 256: § 1º -   A liberdade de manifestação do 
pensamento e de criação e expressão pela arte, sob qualquer forma, processo ou veiculação, não sofrerá nenhuma 
restrição  do  Poder  Público,  a  qualquer  título.  Lei  complementar  regulará  as  diversões  e  espetáculos  públicos,  
limitando-se  a  ação  do  Estado,  em  articulação  com  os  autores,  produtores  e  exibidores  de  tais  diversões  e  
espetáculos,a informar o público sobre a natureza dos mesmos e os níveis de faixas etárias e faixas horárias nos quais  
sua apresentação se mostre inadequada.
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redação da emenda deixava "caminho aberto a todos os abusos, mesmo os mais 

maléficos".

Em maio de 1988, a grande polêmica voltaria a remeter a questão da Reforma 

Agrária. O PMDB e o Centrão tentavam chegar a um acordo sobre a questão. Quanto a 

propriedade produtiva, o Centrão insistia em incluir no texto constitucional um 

dispositivo específico que proibisse a desapropriação. As lideranças do PMDB e os 

partidos de esquerda consideravam suficiente definir que a propriedade devesse cumprir 

sua função social41, ficando, por consequência, livre de desapropriação para efeito de 

Reforma Agrária. A falta de consenso girava em torno destes critérios de função social. 

O Centrão considerava esta exigência demasiada, de maneira que o negociante do 

grupo, deputado Alysson Paulinelli (PFL-MG), argumentava que o dispositivo 

desestimulava investimentos, pois seria necessário um certo tempo para preencher os 

critérios da função social. Segundo Paulinelli, por um período de tempo as terras 

poderiam ser consideradas irregularmente aproveitadas.42

A ideia de livre iniciativa e propriedade privada era desvirtuada no período da 

Constituinte para defender interesses de grandes grupos econômicos ligados ao setor 

agrário. Direitos fundamentais e individuais eram inequivocamente usados para 

defender perspectivas corporativas elitistas. 

No dia 10 de maio de 1988, o Centrão, agora oficialmente, sairia como grande 

vencedor na questão da Reforma Agrária. Neste dia, era eliminado do texto da nova 

Constituição a possibilidade de desapropriação, para fins de Reforma Agrária, em terras 

consideradas produtivas. O Centrão e a liderança do  PMDB, representada pelo Senador 

41)  Os critérios da função social se dariam pela simultaneidade de quatro quesitos: aproveitamento adequado do 
terreno, observação das leis trabalhistas, preservação do meio ambiente e favorecimento do bem estar do proprietário 
e trabalhadores.
42   (Folha de São Paulo, 3 de maio de 1988)
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Mário Covas (SP), fizeram um acordo para aprovar o texto do relator Bernardo Cabral, 

mas com uma votação em separado para o item de desapropriação.

Nesta votação, o substitutivo de Bernardo Cabral era aprovado de forma 

esmagadora, por 528 votos. Porém, infelizmente, o parágrafo de desapropriação saiu 

derrotado, o número de votos necessários - 280 - não foram alcançados, chegando a 

268. A desapropriação saia do texto.

As palavras de Clóvis Rossi, em artigo do dia posterior a vitória do Centrão na 

Constituinte, na questão da Reforma Agrária43, expressava bem a derrota da grande 

massa de trabalhadores rurais brasileiros e a consolidação e perpetuação da estrutura 

paternalista de tempos coloniais:

“Desolado em um canto do plenário, o deputado José Serra (PMDB-SP) 

desabafava antes mesmo da votação sobre a Reforma Agrária: 'o texto que 

será aprovado é mais retrógrado que o Estatuto da Terra'. Serra acertou em 

cheio: o que vai para a futura constituição é um atraso, em matéria de 

Reforma Agrária, em relação ao Estatuto que o governo militar baixou em 

1967.

Retroagir 21 anos no tempo é bem próprio do Brasil, bem próprio também 

dos mistérios do Congresso Constituinte, capaz de ser supostamente avançado 

em alguns capítulos econômicos e sociais e claramente retrógrado na questão 

da terra. Pior: como reconhecem, separada mas coincidentemente, Serra e 

Plínio de Arruda Sampaio (PT-SP), a proposta da Reforma Agrária que esteve 

em discussão se quer tinha real importância do ponto de vista econômico. 

'Mas era simbólica', disse Serra.

[…] Ganhou, como é de tradição, a Casa Grande. E festejou ao grito de 

Brasil, Brasil!, comandado por Ronaldo Caiado, que se consolida como 

estrela em ascensão da direita brasileira. Uma direita que bem merece o 

43 )  Artigo: A senzala perde outra vez – (Folha de São Paulo, 11 de maio de 1988)
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rótulo, que certa vez, o deputado Fernando Lyra, hoje sem partido, sapecou 

no Presidente Sarney: 'a vanguarda do atraso'.

Falseou-se a discussão, tentando fazer crer que o que estava em risco era a 

propriedade produtiva. Jogava-se apenas com o conceito seco de propriedade. 

Não adiantou sequer o senador Ronan Tito (PMDB-MG) invocar o papa João 

Paulo II, que estava longe de ser um perigoso esquerdista , e lembrar frase sua 

segundo a qual ' sobre toda propriedade pesa uma hipoteca social'.A UDR 

jogou a hipoteca no lixo e carregou Ronaldo Caiado nos ombros.”

A TFP, mostrando sua radicalidade altamente patriarcalista - de tempos coloniais 

- se inconformou com o resultado conquistado pela UDR e o Centrão na questão da 

terra. 

Em comunicado assinado por Plínio Corrêa de Oliveira, em 19 de maio de 

1988,44 a TFP mostrava não participar desta visualização de vitória do Centrão e da 

UDR. Pelo contrário, a TFP enxergava uma derrota sem precedentes dos “santos” 

latifundiários na questão da Reforma Agrária. 

A TFP classificava a aprovação, pela Constituinte, da matéria referente a 

Reforma Agrária, como “uma derrocada da agropecuária nacional, que deixaria o país a 

dois passos do agrocomunismo”, e classificava quais seriam os danos mais “cruéis”:

I.'A justa indenização': emaranhado de dispositivos confusos que nada 

garantem ao proprietário; II. 'Benfeitorias úteis e necessárias': noções simples 

e de bom senso corrente que a nova Constituição relega de fato ao arbítrio do 

Estado; III. Processo de rito sumário prejudica a fundo a defesa do 

proprietário; IV. Pequenas e médias propriedades: outros conceitos de simples 

bom senso relegados ao arbítrio do legislador; V.Propriedade produtiva: 

conceito simples e fundamental entregue a manipulação legislativa arbitrária 

44)   Artigo: “No tratado de paz entre vencedores e vencidos, as minguadas vitórias destes últimos”
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do Estado; VI. O arbítrio estatal definirá no que consiste a função social da 

propriedade; VII. Em tudo o proprietário fará o que o Estado quiser,quando 

quiser, como quiser;VIII. Como no regime marxista, atribuições 

características do proprietário passam para o Estado-proprietário; IX. A perda 

de uma simples ação trabalhista permitirá ao Estado dardejar sobre o 

proprietário um decreto expropriatório; X. O Estado que determina a quota de 

bem-estar de proprietários e trabalhadores; XI. Na formulação da política 

agrícola, a participação dos setores privados se reduzirá a função meramente 

consultiva; XII. Pouco ou nada escapa à tirania estatal; XIII. No fim de tudo, 

os 'beneficiários' da Reforma Agrária não receberão o título de propriedade, 

mas uma simples concessão de uso; XIV. Circunlóquios para favorecer o 

'amor livre', característico das legislações comunistas; XV. Usucapião-

relâmpago, sempre em detrimento do proprietário.

A entidade colocava fim ao comunicado, destacando que “a vitória da classe 

rural” era inconsistente e que tudo levaria a “corrosão da propriedade agrícola”.

Um dos poucos que dizia que a UDR-TFP havia perdido, era o professor de 

Direito Constitucional, Torquato Jardim, da UNB. Segundo ele:

“Á leitura isolada do artigo que declara insuscetível de desapropriação para 

fins  de  reforma  agrária  a  propriedade  produtiva  não  resiste  ao  exame 

sistemático  da  ordem  constitucional.  Insistir  nesse  passo  é  olvidar  outro 

ensinamento, igualmente clássico: é incivil, isto é, contra o direito do cidadão, 

diziam  os  romanos,  interpretar  a  norma  sem  conhecer  todo  o  Direito.  A 

conclusão  é  clara:  o  Congresso  ordinário  poderá,  em  função  do  que 

estabelecer em lei, autorizar a desapropriação, para fins de Reforma Agrária, 

de imóveis rurais que, hoje, seus proprietários julguem produtivos. A noção 

de produtividade jamais será construída pela  jurisprudência como  excludente 
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do princípio maior de função social como expressão de justiça social”.45

Quanto a aprovação do Substitutivo de Bernardo Cabral, a TFP classificou-o 

como algo “maléfico ao país”. Bernardo Cabral já havia dito, em 1987, que iria: 

“aproveitar as sugestões mais 'progressistas' em detrimento das mais 'conservadoras' ”. 

Esse era o critério de escolha entre artigos conflitantes votados pelas comissões 

temáticas do Congresso constituinte.46

O ditado popular que passaria a vigorar na nova Constituição, como vitória dos 

progressistas era: "Juntado com fé, Casado é". As famílias seriam reconhecidas pelo 

Estado, mesmo quando concebidas fora do casamento civil ou religioso. O lobby dos 

não casados venceram as pressões da CNBB — Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil e principalmente dos evangélicos e da TFP.  A TFP enviou telegramas a várias 

lideranças constituintes no sentido de vetarem “qualquer tentativa de introduzir o 

'concubinato' na  legislação", sem sucesso.

 A  questão 'aborto', que foi tema de inúmeras reuniões e debates, acabou sem 

vencedor. A Constituinte se calou e o capítulo da família nada falou  sobre o assunto. 

Algo que mais se aproximava sobre a questão era o artigo 256,§ 4º, que dizia que:

“É garantido a homens e mulheres o direito de determinar livremente o 

número de seus filhos e o planejamento familiar, vedado todo tipo de prática 

coercitiva por parte do Poder Público e de entidades privadas”.

45  (Artigo - A UDR perdeu - Estado de São Paulo, 21 de maio de 1988)
46  (Folha de São Paulo, 24 de junho de 1987).
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Considerações     Finais  

A Assembleia Nacional Constituinte de 1987/1988 não é identificada com o 

poder e com a dominação de classe. Porém, as grandes reformas sociais foram 

transferidas para um além pós-constituição, cabendo ao próprio povo a ação organizada. 

A ANC, de acordo com Florestan Fernandes, se curvou à prepotência do sistema de 

poder existente e por sua maioria conservadora, logo; ela não representa o poder 

originário e soberano do povo, e sim, atende particularismos de classes privilegiadas.

Neste cenário, a TFP, como organização de cunho conservador atrelado a 

preceitos cristãos patriarcalistas e hierárquicos, defendeu a manutenção de seus 

interesses, que estavam vinculados com as “elites aristocráticas agrárias”  e os “ideais 

tradicionalistas” da Igreja Católica. 

A propriedade rural, como herança de nossa era colonial ,ainda é determinante 

da realidade de diferentes regiões do país. O Patrimonialismo, com seus privilégios, 

perpetuações e o clientelismo, são marcas registradas do Iberismo, também conhecido 

como “preguiça ibérica”. O processo colonizador brasileiro abraçou este Iberismo e 

esmagou os pluridos liberais, tornando nossa realidade pós-Independência vítima de um 

absolutismo teocêntrico; um liberalismo sui generis, totalmente paternalista.

Conforme Gilberto Freyre destacava , a Casa Grande venceu no Brasil a Igreja, 

nos impulsos que esta a princípio manifestou para ser a dona da terra. Vencido os 

jesuítas, o senhor de engenho ficou dominando a colônia quase sozinho, tornando-se o 

verdadeiro dono do Brasil, mais do que vice-reis e bispos.

Um dos elementos colonizadores do Brasil foi o familismo, o que causou 

implicações nas áreas: política, econômica e social. E toda esta estruturação tinha base 

em um forte recrudescimento político-religioso. O direito de ir e vir, o direito da 
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propriedade, a inviolabilidade do lar, a proteção da honra e da integridade física , o 

direito de manifestação, ficavam todas dependentes do poder do coronel [o grande 

senhor de terras]. Tal como as expressões populares da época mostravam: “Para os 

amigos, tudo; para os inimigos a lei.”

No plano econômico, é oportuno lembrar que os nossos governos e regimes se 

sucedem, deixando intacta a estrutura rural do país. O poder econômico destes grupos 

agrários originaram o patriarcalismo urbano, que nasceu dependente da estrutura rural e 

de articulações da Igreja. A TFP abraçou esta causa em defesa de uma estrutura social 

altamente elitista, defendendo a manutenção do privilégio destes grupos, saindo 

vitoriosa em 1988, na questão da terra. Quanto ao caráter religioso, as perspectivas 

progressistas, no que remete a moral e os costumes, saíram vitoriosas.

A TFP, apesar de suas controversas e polemismos, consolidou um grupo de forte 

atuação política, e como já é típico da estrutura política brasileira, conseguiu em muitos 

momentos fazer valer a manutenção das grandes forças político-agrárias , em detrimento 

de uma perspectiva mais progressista e modernizante para o país. Sua ação anti-

comunista, em certos momentos, acabava caindo em radicalismos desenfreados e 

mutiladores nos debates junto a Igreja e a sociedade civil. Isto não fez com que ela 

ficasse num total ostracismo, pelo contrário, ela sempre tinha uma ala reacionária, 

pronta a dar aval a seus pensamentos.

Portanto, sua representatividade hoje - já com o nome de Instituto Plínio Corrêa 

de Oliveira –  continua a contemplar determinados grupos e agremiações, que ainda 

veem no tradicionalismo católico e na luta exacerbada contra a Reforma Agrária, uma 

forma de perpetuar o patriarcalismo e as perspectivas mais conservadoras da nossa 

sociedade. 
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ANEXOS

Depoimento de um ex-membro da TFP que fazia parte do Grupo Secreto
“Sempre Viva”47

 X (Membro da Sempre Viva)

"Quando pertencia à TFP, Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e 

Propriedade, em 1967, entrei para uma sociedade secreta existente no seio da entidade e que 

se intitulava `Sagrada Escravidão`, conhecida também por seus membros como 

`Sempreviva`. Os membros dessa sociedade se consagravam como escravos a Dr. Plínio Corrêa 

de Oliveira no mesmo sentido em que S. Luís G. de Montfort recomenda que se faça 

consagração a Nossa Senhora.

"Para a consagração como escravo ao Dr. Plínio usava-se o mesmo texto de S. Luís para 

a consagração à Nossa Senhora, com ligeiras adaptações. Fazia-se isso porque se considerava 

que Dr. Plínio tinha de tal maneira a mentalidade de Nossa Senhora, que ele era um só com o 

Coração Imaculado e Sapiencial de Maria. Os membros da sociedade rezavam diariamente a 

oração da Sagrada Escravidão composta por Dr. Plínio: `Ó Coração Imaculado e Sapiencial de 

Maria, nesse ambiente de nossos dias em que todos são homens livres, ébrios de liberdade, sei 

que me fiz vosso escravo para ser como o último dos homens de quem Meu Senhor (Dr. Plínio) 

pode dispor como mísero objeto sem vontade própria. Nesse ambiente de nossos dias em que 

tudo fala de naturalismo sei que minha vida é toda sobrenatural. Não sou eu quem vive, mas 

é Meu Senhor (Dr. Plínio) que vive em mim. Dele me vêm todas as graças, o espírito dele me 

habita e posso fazer, nessa união de escravo, tudo quanto ele mesmo pode. Nesse ambiente 

de nossos dias, sem grandeza, sem horizontes, de otimismo e de vidinha, sei que nossa época 

trará acontecimentos grandiosos, com horizontes grandiosos, dentro dos quais deverei viver 

47) Este depoimento pode ser encontrado em um fórum na internet de ex-membros da  TFP e dos Arautos 
do Evangelho, assim como pode ser encontrado na obra Escravos do profeta, de Giulio Folena, escrito em 
1987. 
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como herói a própria grandeza de Meu Senhor. Olhando para dentro de mim mesmo e vendo 

tanta microlice, sei que a fé em tudo quanto acabo de dizer me dará participação na própria 

grandeza de Meu Senhor (Dr. Plínio) e fará de mim um perfeito Apóstolo dos Últimos Tempos, 

segundo a oração profética de S. Luís Maria Grignon de Montfort. Em tudo isto eu creio, mas ó 

Meu Senhor (Dr. Plínio) ajudai a minha incredulidade`.

"Rezava-se também uma paródia da Ave-Maria para ele que reunia o profetismo de S. 

Luís, de santo Elias e dele mesmo: `Ave Luís Plínio Elias (nome oficial do Dr. Plínio na Sagrada 

Escravidão), cheio de amor e de ódio, a Ssma. Virgem é convosco, bendito sois vós entre os 

fiéis, e bendito é o fruto do vosso amor e ódio, a Contra-Revolução. Ó sacral Luís Plínio Elias, 

pai admirável e catolicíssimo da Contra-Revolução e do Reino de Maria, rogai por nós 

capengas e pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém`.

"Rezavam-se terços em conjunto com essa Ave-Maria. As reuniões começavam rezando 

essa Ave-Maria, a oração da Sagrada Escravidão e as jaculatórias (...) Uma das jaculatórias era 

`Precursor de Elias, rogai por nós`. Dr. Plínio dava a bênção aos seus escravos. Às vezes eles a 

recebiam deitados no chão, com o rosto voltado para cima, e então Dr. Plínio punha seu pé 

direito sobre o rosto deles e dava a bênção dizendo: `Benedictio Mater et Mediatrix 

descendat super te et maneat semper`. Era costume os escravos do Dr. Plínio se confessarem 

com ele, contando-lhe faltas e mesmo pecados. Finda a acusação, se o escravo pedisse uma 

penitência, era costume que o Dr. Plínio desse então três bofetadas no rosto do escravo. A 

seguir ele dava a bênção.

"A introdução na `Sempreviva` se fazia por meio de uma cerimônia que durava horas, 

no 2º andar da rua Alagoas [Higienópolis] e às vezes em outros locais. Dr. Plínio ficava sentado 

num troneto com o hábito e manto da ordem terceira do Carmo. Os assistentes usavam o 

hábito sem capa. A pessoa que ia ser introduzida na sociedade simulava estar morta, 

prostrada no chão diante de Dr. Plínio. Depois recebia a ordem de se levantar para uma nova 

vida quando o Dr. Plínio dizia: `Exsurge`. Isto simbolizava que a pessoa havia morrido e havia 
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nascido um novo homem, um escravo do profeta, um apóstolo dos últimos tempos. A pessoa 

fazia então a consagração como escravo ao Dr. Plínio, entregando-lhe todo seu ser e seus bens 

materiais e espirituais, por meio da entrega de objetos simbólicos. Desse modo o escravo 

ficava dele, na qualidade de objeto.

"Dr. Plínio tinha direito absoluto sobre o escravo como no direito romano, exceto à 

vida. Daí chamarem-no `Dominus Plinius`. A cerimônia prosseguia pelo ósculo dos pés e das 

mãos do profeta por parte do escravo. A seguir Dr. Plínio deixava o trono e nele intronizava 

seu novo escravo pois este era agora um novo Plínio. Dr. Plínio beijava então os pés e as mãos 

do seu novo escravo. Graças à união transformante que se dava entre eles, um vivia no outro. 

O escravo era um novo Plínio. Por isto adotava o nome de Plínio, mais o de um padroeiro e um 

título de Nossa Senhora.

"Eu, por exemplo, tomei o nome de Plínio Bernardes Dimas Longinos de Nossa Senhora 

Rainha Sagrada dos Apóstolos dos Últimos Tempos. Eu era conhecido como Plínio Dimas. Não 

se podia comunicar aos demais membros da TFP a existência da `Sagrada Escravidão`, como é 

óbvio por se tratar de uma sociedade secreta. (...) Falando de seu poder e de seus escravos 

Dr. Plínio perguntava: `O que é ser papa em comparação com isto?` Dizia-se entre os escravos 

que o `Segredo de Maria` de que fala S. Luís de Montfort seria provavelmente a instituição da 

Sagrada Escravidão. (...) Dr. Plínio passou a ser designado pelo codinome de `Maria`. Por isto 

escravo de Maria era escravo de Plínio. Era costume que os escravos se ajoelhassem diante de 

Dr. Plínio pedindo-lhe graças." 
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Esta imagem abaixo, mostra, que Plínio Corrêa de Oliveira, considerado profeta por 
membros da TFP e pelas dissidências originadas após sua morte - Arautos do Evangelho 
e Instituto Plínio Corrêa de Oliveira –  ainda é cultuado e divinizado. Isto comprova 
uma das críticas sustentadas por ex-membros da TFP, de que havia desrespeito a Fé e 
ao Direito Canônico dentro da Entidade.

Foto:     Homenagem     a     Plínio     Corrêa     de     Oliveira,     em     razão     da     sua     data     de     aniversário,     no  
 Cemitério     da     Consolação,     São     Paulo   –   SP,     em     13     de     dezembro     de     2010.     Fonte:IPCO  
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