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À Sua E'Iceléncia o Senhor
MaredwlWJMUERTODEALENCAn(A~TEU.O BRANCO

Presidenre da Repübhc.a

Senhor J)u:sid~ntc,

o inquerito policial militar a que mandeiproceder, para apur.r 0$ responsáveispelas lamencâveis
ocorréncias vcrific&dasnOIdias25,26 e 27 de marçoWtnno,em que maisde um milharde praças da
Marinhase reuniram.no Sindicatodos MetaJúrsicose se amotinaram.teve, como resultado.a denuncia.
pela promotoria da Ia. Auditoriada Marinha.de duzemo.se setentae oito (278) marinheirose fuzileiros
navais. Destes. trinta e nove(39)já foramexpulsosdas fileiras,devendoigualmedidaser aplicada aos
demais, tio logo ~teja terminadaa qualificaçloque ora se processanacitadaAucütor1a.

As cenas verdadeiramentedegradantesde que panicipanm. aaquelestrês iafiustos dias. os milcento e .
trinta (1.130J nwinheiros e fUzileirosnavaisarroladosno inqu~ dificilmenteap8pI'''se-ao de lUas
mentes. havendo. pois. o srave risCode, DOtbturo. sob circunstiDciu8dvenu, toasrituirem.as praças
remanescentes. o ceme de um novo movimentode ~ e. mesmo DO Itc. um fator de
resistinSa DOràtabelecimeuto ciocon'do CIt8doele-.* ~.. da ~ da Marinha, 010
participalltesmasespectadorasdaquelefoco de iNlt~ e 8UbYcnIo. .
Vale recordar que no deçoner de do ui8tcs 8COIIteCimcntos~ . iIIIubordinlçlo e o mais
profundo dCll'elpeitoà autoridademilitarinúmeru vcza depreciadapublicament..incIusM:em lIto.
fatantes. com motejosinacredit6veis.tal o sarcumo e Oesdmio que aarr&YIID,80 mesmotempo em.
que I bordo de aJgunsnaviose DOiDtaior de ai.. quan- -- grupos de praças aguardavam.
apenas a palavrade ordemp efetuaro moniciniode oficiais.-cnu ru6es.'~ ~ aOServiçoNaval. permanêncianaMarinhade circa de oitocentos(IOO)
miiinbeiroa e fuzileiros aavais. que. embora iDdiciadOIpelo Encarrepdo do lDquérito. deixaram de ser
denunciados pela ptomotoria militar e, bem assim, de umas tantas outraS praças cujas aç6es e omissGes
cominuam sendo objeto de investigaç6cs.

Se RIo me sobrusem motivosde firmeconvicc;lopara assimconsiderattio sério assunto..bastaria
recorrer 010 apenas , experiênciadasgrandesMarinhasem situaç6esanálogasno pusado. ma
também. e principalmente. is liçOescoibidas em nossa própriaMariDhae queaiDdabojenospodem..
tnDsmitidas.com ablOlutaoponunidade.por velhose experimc:madosAIminDIesque do lOIDeftte
viveram os açomccimentosde 1910 . bordo ele DOISOSnavios.mas tiveram. lIIJ'bán que deatAr

,dasvicisaitudesnos anos quese lhesepiram.
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Diz a Lei do Serviço :-"Ii!itar.

An. 97 - Os Ministros da Guerra. da Marinha e da Aeronàutica poderão em todas ou ~m d~tenninadas
Regiões f\.fifatares,Distritos Navais ou Zonas Adea~, amarou antecipar. at~ trés meses. o licenciamemo
dos incorporados. engajados e reengajados

Parágrafo Único - Em caso de imefesseexcepcional.poderão fazê-Iopor ~Qf prazo, mediante
autoriz.açlo do PresjlJentc da Repü~~.

Por se tratar de caso de interesseexcepcionalparaa Marinhae nãodesejandopecarpor cxcesso. como
possivelmente acomeccna caso expulsasse indistintamente, marcando com nota iafamante, a todos esses
elementos que. embora em grau variável de responsabilidade. participaram dos acontecimentos. venbo
solicitar a Vossa Excelência a autorizaçlo previstl no Parástafo Único do Anigo 97 da Lei do Serviço

Militar. p.. 1i~L qualquer.qU!.S;~ ~ tempo de ~corporaç.lq..~~to. reensaj~el)~o. ou
compromisso.todas u pr~ 010atinJidaspéIasinedídaSeleexpulslo~ mas'dS alguma forma envolVidas
nosãcOntccimCn&osaciínareféridos. .

Tendo em vista. por outro lado,queumrazoávelperiodode temposerá necessárioparaconcluir todas
u investigaçõesem andamento,soücitoa VossaExcelênciaseja a lUtorizaçio em apreço viJida pelo
prazode seis(6) meses. ..
VaJho..meda oportunidadepararenovara VossaExcelênciaprotestos do mais profimdorespeito.
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ERNESTO DE MELLO BAPTlSTA
Ministro da Marinha
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