
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro 

Parlamentar 

NOTA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA ÉTICA E 
DECORO PARLAMENTAR SOBRE A DETERMINAÇÃO DO PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA, JAIR BOLSONARO, AO MINISTÉRIO DA DEFESA, QUE REALIZE 
"COMEMORAÇÕES" AO GOLPE DE ESTADO DE 1964 

Venho a público manifestar repúdio à determinação do Presidente da República, 
comunicada oficialmente pelo porta-voz da República, Otávio Rêgo Barros, no dia 26 
de março de 2019, de que o Ministério da Defesa faça "as comemorações devidas com 
relação a 31 de março de 1964, incluindo uma ordem do dia, patrocinada pelo 
Ministério da Defesa". 

O período da ditadura militar, iniciado em 31 de março de 1964, representou 
um drástico rompimento com as instituições democráticas brasileiras, e foi responsável 
por gravíssimas violações de direitos humanos (incluindo assassinatos políticos, tortura 
e censura), cuja incansável defesa é dever institucional dessa Comissão. A 
determinação presidencial merece repúdio por fazer apologia a tais práticas, e 
incentivar sua "celebração" por instituições públicas e privadas em todo o território 
nacional. 

É imperativo respeitar a dor das vítimas dessas violências estatais, sendo, 
portanto, dever ético de todos aqueles que zelam pela vida, pela Constituição Federal 
e pelos direitos fundamentais e inalienáveis de todas as pessoas, impedir, usando 
todos os meios possíveis, que esse período seja comemorado. 

Por fim, orientamos que, em respeito às vítimas da ditadura militar, à 
democracia e à nossa ordem legal e institucional, que nenhuma instituição, pública ou 
privada, no Distrito Federal, realize comemorações em respeito ao dia 31 de março de 
1964. 

Informamos, também, que a Comissão se encontra aberta, de segunda a sexta-
feira das 8h às 18h, a receber denúncias de eventuais violações de direitos humanos, 
em sua sede na Câmara Legislativa do Distrito Federal, no endereço: Praça Municipal 
- Quadra 2 - Lote 5 - CEP: 70.094-902, sala 1.39, ou pelos telefones: 3348-8700/3348-
8701/3348-8702 ou e-mail: direitoshumanos@cl.df.gov.br.  

Atenciosamente, 
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