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A experiência democrática dos últimos anos levou à crescente presença popular nas ins-
tituições públicas, tendência que já se pronunciava desde a elaboração da Constituição 
Federal de 1988, que contou com expressiva participação social. Politicamente atuante, 
o cidadão brasileiro está a cada dia mais interessado em conhecer os fatos e personagens 
que se destacaram na formação da nossa história política. A Câmara dos Deputados, que 
foi e continua a ser – ao lado do povo – protagonista dessas mudanças, não poderia dei-
xar de corresponder a essa louvável manifestação de exercício da cidadania.

Criada em 1977 com o objetivo de enaltecer grandes nomes do Legislativo, a série Perfi s 
Parlamentares resgata a atuação marcante de representantes de toda a história de nosso 
Parlamento, do período imperial e dos anos de República. Nos últimos anos, a série pas-
sou por profundas mudanças, na forma e no conteúdo, a fi m de dotar os volumes ofi ciais 
de uma feição mais atual e tornar a leitura mais atraente. A Câmara dos Deputados bus-
ca, assim, homenagear a fi gura de eminentes tribunos por suas contribuições históricas 
à democracia e ao mesmo tempo atender os anseios do crescente público leitor, que vem 
demonstrando interesse inédito pela história parlamentar brasileira. 

Câmara dos Deputados

Conheça outros títulos da Edições Câmara no portal da Câmara dos Deputados:
www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/edicoes

Foi relativamente curta a passagem 
do paulista Mario Covas pela Câ-

mara dos Deputados: um mandato e 
meio, ou seis anos, de 1963 a 1968. Mas 
que seis anos! Nesse período, o Brasil 
viveu uma das fases mais efervescen-
tes de sua história republicana, e a 
Câmara dos Deputados, no centro da 
cena política, foi a grande guardiã dos 
postulados democráticos, dentre eles a 
liberdade de expressão e a inegociável 
independência do Poder Legislativo, 
em pleno regime militar.

Líder da bancada do Movimento De-
mocrático Brasileiro (MDB) – da opo-
sição, portanto – na Câmara, o de-
putado Mario Covas teve o mandato 
cassado e os direitos políticos suspen-
sos por dez anos em janeiro de 1969, 
um mês após a decretação do Ato Ins-
titucional nº 5.

Covas voltou à Câmara dos Deputados 
em 1983, eleito por trezentos mil vo-
tos, mas licenciou-se do mandato para 
exercer as funções de prefeito de São 
Paulo até dezembro de 1985; no ano 
seguinte foi eleito senador com a maior 
votação da história política brasileira 
até então. Mais tarde, em 1994, con-
quistou nas urnas o mandato de gover-
nador do estado de São Paulo, reno-
vado na reeleição de 1998, cargo que 
ocupou até morrer, em março de 2001.

Engenheiro pela Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo, Mario 
Covas deixou por onde passou o brilho 
de sua inteligência, a retidão de seu 
caráter e a fi rmeza de suas convicções. 
Seu talento oratório coloca-o entre os 
maiores tribunos do Parlamento bra-
sileiro, sempre ouvido com respeitoso 
silêncio por seus pares.

Este livro narra a trajetória desse po-
lítico incomum desde os primórdios, 
no movimento estudantil, até a bata-
lha fi nal, contra um câncer, e destaca 
a imensa repercussão que sua perda 
despertou  no país, lamentada até por 
seus adversários.

Paulista de Santos e jornalista desde 
1960, Osvaldo Martins foi correligio-
nário político e amigo pessoal de Mario 
Covas durante quarenta anos. Traba-
lhou nos jornais O Diário, A Tribuna, 
de Santos, O Estado de S. Paulo e Jor-
nal do Brasil, na TV Globo e na revista 
Veja. Fundou e dirigiu por dezoito anos 
o Ibec (Instituto Brasileiro de Estudos 
de Comunicação), onde elaborou o Pla-
no Diretor de Comunicação do Banco 
do Brasil e criou a Auditoria de Ima-
gem, adotada pelo setor de comunicação 
corporativa em todo o país. Concebeu o 
Telecurso TEC para a Fundação Rober-
to Marinho, no ar desde 2007 na Rede 
Globo, no Canal Futura e na TV Cultu-
ra – SP. Foi o primeiro ombudsman da 
televisão brasileira (2004-2006), na TV 
Cultura – SP, e membro do Conselho 
Curador da Fundação Padre Anchieta. 
Exerceu as funções de assessor especial 
de Covas quando este foi prefeito de São 
Paulo (1983-1985) e de secretário de es-
tado da Comunicação no governo Covas 
(1999-2001). Coordenou o marketing 
político das campanhas eleitorais de Co-
vas ao governo de São Paulo em 1994 e 
1998. Um dos instituidores da Fundação 
Mario Covas em 2001, foi seu presiden-
te durante nove anos. É organizador e 
coautor dos livros Mario Covas: democra-
cia – defender, conquistar, praticar (2011) e 
Mario Covas: a ação conforme a pregação 
(2002). Em 2005, escreveu e roteirizou 
novela de 96 capítulos para a TV estatal 
chinesa CCTV.
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apresentação

A singular trajetória de Mario Covas, retratada em mais esta pu-
blicação da série Perfis Parlamentares, é o bem traçado perfil de um 
homem público que nos deixou, como legado, o testemunho de que ha-
bilidade política, coragem, idealismo, ética e honradez são qualidades 
que podem e devem ser conciliadas no exercício da vida pública.

Brilhante parlamentar, chegou à Câmara dos Deputados aos 32 anos 
de idade, para exercer o primeiro dos três mandatos nesta Casa. Foram 
anos de intenso aprendizado, sobretudo da importância da negociação 
e da tolerância para a prática da democracia. Logo tornou-se especialis-
ta em Regimento Interno e exímio orador, sempre ouvido com atenção 
e silêncio por seus pares. Voltaria ao Parlamento anos depois, quando 
eleito senador constituinte com a maior votação do Brasil até então, 
superior a sete milhões de votos.

Administrador público que se notabilizou pela competência e de-
dicação ao cargo, usou de muita criatividade ao chefiar a prefeitura e 
o governo de São Paulo, herdados falidos de seus antecessores. Foi o 
precursor da prática da responsabilidade fiscal, saneando as finanças 
do estado e do município graças à adoção de soluções inovadoras na 
arte de administrar, como os famosos “mutirões” que promoveu para a 
pavimentação de ruas com a participação da população.

A primeira parte deste volume, sua biografia, de autoria do jorna-
lista Osvaldo Martins, é recheada de informações inéditas e relevan-
tes para a percepção do papel desempenhado por Covas em momen-
tos decisivos da vida nacional. É um texto precioso, que só se tornou 
possível graças à grande proximidade do autor com seu biografado 
durante quarenta anos e à memória admirável que lhe permitiu co-
mentar, com riqueza de detalhes, nomes e datas, os bastidores de fatos 
que hoje são História.

A segunda parte reúne uma série de discursos proferidos por Covas, 
dos quais se destaca uma das peças de oratória mais importantes da 
memória do Parlamento brasileiro: o discurso que, como líder da opo-
sição na Câmara dos Deputados durante o regime militar, ele fez, de 
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improviso, defendendo que o pedido do Supremo Tribunal Federal de 
licença para processar o deputado Márcio Moreira Alves fosse negado. 
Este é um pronunciamento de incalculável importância histórica que 
ficou por décadas perdido, pois as notas taquigráficas da sessão haviam 
desaparecido e só foram devolvidas à Câmara dos Deputados no ano 
2000, pela pesquisadora Anna Lúcia Brandão, que a elas teve acesso e 
decidiu entregá-las em segurança só depois da morte dos chefes milita-
res daquela época.

Esta publicação traz, ainda, uma coletânea de artigos, reportagens 
e editoriais publicados pela imprensa por ocasião do falecimento de 
Mario Covas, aos 70 anos de idade. Segundo Osvaldo Martins, embora 
o perfilado tenha sido protagonista da cena política numa época im-
portantíssima para a história nacional, ele cumpriu o seu papel com 
tamanha discrição que a maior parte de seus atos não chegaram a ser 
noticiados pela imprensa. Ainda assim, ele foi o interlocutor frequente 
dos mais bem informados articulistas, comentaristas e colunistas dos 
grandes jornais, que apreciavam a lucidez e a isenção de suas análises 
do panorama político nacional.

A Câmara dos Deputados espera, com a publicação de mais este 
Perfil Parlamentar, contribuir para que a importantíssima participação 
de Mario Covas na vida do país seja mais bem conhecida – o que em 
muito enriquecerá a memória nacional –, pois a biografia deste notável 
homem público deve ser não só exemplo como inspiração para muitas 
gerações de brasileiros.

Henrique Eduardo Alves
Presidente da Câmara dos Deputados
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prefácio

Relembrar e conhecer com maior profundidade a trajetória de 
Mario Covas é sempre uma inspiração. Uma lição de Política com P 
maiúsculo. Covas é um exemplo do que ele dizia ser possível, apesar das 
dificuldades: conciliar política, ética, honra e mudança. E fez história 
por onde passou.

Foi deputado federal três vezes, teve seu mandato cassado, foi secretá-
rio de Transportes do estado de São Paulo, prefeito nomeado da cidade de 
São Paulo, senador e líder da Maioria na Assembleia Nacional Constituinte 
eleita em 1986, e candidato à Presidência da República em 1989.

Em 1994, elegeu-se governador de São Paulo. Sorte a minha ter sido 
eleito deputado estadual pela primeira vez naquele mesmo ano e ser 
convidado para ser seu secretário de Habitação e acompanhar o início 
da árdua e desafiadora tarefa de equilibrar as finanças e recuperar a 
capacidade de investimento do estado. São Paulo, hoje o maior PIB da 
federação, estava em fase pré-falimentar.

Nas reuniões frequentes com o secretariado, como um bom en-
genheiro, Covas calculava as dificuldades, traçava as estratégias, de-
legava tarefas e cobrava. Dizia que não estava preocupado com o seu 
capital político, pagaria o preço, qualquer que fosse, mas colocaria São 
Paulo em pé.

Amargou elevados índices de impopularidade por ter de demitir, 
privatizar empresas estatais, paralisar investimentos e cortar gastos 
“na carne”. Mas as críticas nunca o desviaram do seu foco. Agrupou as 
ações do seu governo em três vertentes: ética, equilíbrio fiscal e inves-
timento no social. Seguia à risca o mandamento de não gastar mais do 
que arrecadava. Todos os dias recebia o extrato das receitas e despesas 
do estado. Transformou-se em referência em administração pública, 
precursor da prática da responsabilidade fiscal, depois transformada 
em lei para todo o país.

Sua reeleição, em 1998, significou sua aprovação e o reconhecimen-
to do povo paulista. Mas não completou seu segundo mandato. O final 
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de sua história a maioria conhece. Covas perdeu a luta contra o câncer 
depois de 27 meses de tratamento.

Muitos devem se lembrar da comoção que se abateu sobre o país 
naquele 6 de março de 2001. Da mesma forma, vão se recordar de frases 
como “se Deus me deu o principal, que é a vida, como posso me quei-
xar do acessório?”, dita por ele em uma entrevista coletiva montada no 
próprio hospital onde estava internado e que serviu de reflexão e incen-
tivo tanto para quem sofria de mal semelhante como para aqueles que 
reclamavam de coisas menores.

Mas nem todos conhecem com detalhes sua origem, seu início na 
atividade pública, a defesa intransigente que sempre fez da liberdade de 
expressão, da resistência que construiu com a força de suas palavras e 
de suas convicções ao golpe que impôs a ditadura militar, com a decre-
tação do AI-5, em 13 de dezembro de 1968.

As gerações mais novas felizmente já nasceram sob o céu da demo-
cracia. Mas é sempre necessário rememorar a luta daqueles que ajudaram 
a vencer a ditadura. Covas, que vivia com sua escova de dentes e um sa-
bonete nos bolsos porque sabia que poderia ser preso a qualquer momen-
to pelo regime, é um personagem cujo transcurso da atividade política 
coincide com uma página importante da história recente brasileira.

E esse olhar sobre uma trajetória tão marcante ganha contornos 
ainda mais interessantes e fiéis quando lançado por alguém que tes-
temunhou grande parte dela. Esta obra é escrita em primeira pessoa 
pelo jornalista Osvaldo Martins, embora só nos demos conta disso em 
poucos momentos. Osvaldinho, como Covas costumava se referir a ele, 
foi um de seus mais fiéis escudeiros.

Percebemos isso pelas passagens em que o narrador se expõe, em 
missões que exigiam alto grau de confiança e episódios que mostram 
largo comprometimento.

É o caso do resgate do líder estudantil Honestino Guimarães e mais 
três amigos, quando a Polícia do Exército os procurava, logo após a 
invasão da Universidade de Brasília, fato que precedeu à decretação do 
AI-5. A pedido de Covas, Osvaldo pegou o Fusca do deputado e foi bus-
car os estudantes, que estavam escondidos na sacristia de uma igreja, 
para levá-los ao apartamento de Covas, onde ficaram escondidos.

Com a cassação dos direitos políticos por dez anos e para conseguir 
sobreviver, Covas resolveu criar uma empresa de importação e expor-
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tação, em Santos. Convidou Osvaldo para ser um dos sócios. Certo dia, 
um delegado do Dops e dois policiais colocaram Covas em uma Kombi 
e o levaram preso para São Paulo. De novo, Osvaldo pegou o Fusca e 
foi atrás dele.

O narrador também relata episódios que mostram a forma de agir 
genuína de Covas. Bem no início de sua trajetória como servidor da 
prefeitura de Santos, em 1956, Covas já demonstrava sua coragem para 
o enfrentamento – ao sanear o matadouro e desorganizar a quadrilha 
que ali agia – e sua preferência em lutar em favor dos que mais preci-
sam, como fez depois do deslizamento que matou dezenas de pessoas 
no morro do Marapé. Covas passou semanas ali, com as botas enfiadas 
no barro, ajudando na reconstrução e dando assistência às famílias.

São passagens que revelam que, mesmo alcançando postos cada vez 
mais altos, Covas foi fiel aos valores que nutriu desde sempre.

No Parlamento foi um exímio orador. O Congresso parava para 
ouvi-lo. “A arma, a palavra”, reconhecia. Osvaldo destaca, no ensaio 
político-biográfico, três discursos dentre os proferidos por Covas que 
estão nas páginas desta obra.

O primeiro deles é de 12 de dezembro de 1968, véspera da decreta-
ção do AI-5. Covas era líder do MDB e fez um forte pronunciamento em 
defesa da imunidade parlamentar de Márcio Moreira Alves. O outro, 
de 18 de março de 1987, na escolha do líder da bancada da Maioria na 
Assembleia Nacional Constituinte. E o terceiro, intitulado “O desafio 
de ser presidente”, de 28 de junho de 1989, quando anunciou sua candi-
datura. Todos com conceitos e frases de impressionante profundidade, 
como estes parágrafos finais do discurso de 12 de dezembro de 1968:

Creio no povo, anônimo e coletivo, com todos os seus contras-
tes, desde a febre criadora à mansidão paciente. Creio ser desse 
amálgama, dessa fusão de almas e emoções, que emana não apenas 
o poder, mas a própria sabedoria. E, nele crendo, não posso desa-
creditar de seus delegados.

Creio na palavra, ainda quando viril ou injusta, porque acredito 
na força das ideias e no diálogo, que é seu livre embate. Creio no 
regime democrático, que não se confunde com a anarquia, mas 
que em instante algum possa rotular ou mascarar a tirania.
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Creio no Parlamento, ainda que com suas demasias e fraquezas, 
que só desaparecerão se o sustentarmos livre, soberano e indepen-
dente. Creio na liberdade, este vínculo entre o homem e a eter-
nidade, essa condição indispensável para situar o ser à imagem e 
semelhança de seu Criador.

Covas foi um lutador, no mais amplo aspecto – lutou pela democra-
cia, pela soberania do Parlamento, pelos mais fracos, por aqueles que 
mais precisam da ação do Estado. Passou a vida lutando por aquilo que 
acreditava ser certo, sem se importar se agradava ou desagradava quem 
quer que fosse. Fazia o que sua consciência mandava.

Há doze anos ele se foi, mas ficou o seu exemplo. Foi reconheci-
do pelo seu povo, como discursou o então presidente da República 
Fernando Henrique Cardoso e como retrataram jornais e revistas em 
artigos, reportagens e editoriais que fazem parte deste livro. 

Mesmo depois que deixei o governo, em maio de 1996, procurei es-
tar perto do governador, até seus últimos dias. Sempre sabemos quando 
estamos diante de um estadista e, por isso, procurei extrair o máximo 
de experiência e de aprendizado trabalhando próximo. Por influência 
dele e do seu vice à época, Geraldo Alckmin, hoje governador, filiei-me 
ao PSDB. Fui seu vice-líder na assembleia legislativa e fizemos campa-
nha juntos. 

Naquela quarta-feira, dia 7, eu estava lá, no Cemitério do Paquetá, 
em Santos. Lembro-me bem de uma figura que, enquanto as pessoas sa-
íam do cemitério logo após o sepultamento do governador, permaneceu 
ali, próximo ao jazigo, sozinho, em silêncio. Era Osvaldo Martins, tal-
vez relembrando os quarenta anos de convivência que teve com Covas. 
Histórias que ele nos conta nesta obra.

Duarte Nogueira
Deputado federal
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Introdução

Qualquer pesquisa nos arquivos de jornais sobre os quarenta anos 
de vida pública de Mario Covas Júnior só encontrará material volumo-
so datado a partir de 6 de março de 2001, dia do seu falecimento. Vários 
fatores contribuíram para que os méritos de um dos políticos brasi-
leiros mais importantes da segunda metade do século XX só tivessem 
reconhecimento póstumo, a começar por sua personalidade, avessa aos 
holofotes da mídia. Figura singular, democrata convicto e praticante, 
prisioneiro dos valores que a vida inteira cultuou sob a vigilância im-
placável da própria consciência, Mario Covas foi, de fato, um persona-
gem incomum.

Muitas vezes protagonista da cena política numa quadra da 
História crucial para o futuro do Brasil, o líder da oposição na Câmara 
dos Deputados à ditadura militar, instalada nos anos 1960, cumpriu o 
seu papel com extremo senso de responsabilidade, competência e hon-
radez, e o fez com tamanha discrição que grande parte da sua trajetória 
passou ao largo dos olhos e ouvidos dos meios de comunicação. Exímio 
articulador, Covas lidou em seu tempo com negociações políticas tão 
graves quanto delicadas, muitas delas no limite de ruptura do frágil 
edifício jurídico-institucional do país, sempre às vésperas de ruir.

Mario Covas foi senador e líder da Maioria na Assembleia Nacional 
Constituinte eleita em 1986, candidato à Presidência da República em 
1989, prefeito da cidade de São Paulo de 1983 a 1985, e governador do 
estado de São Paulo de 1995 a 2001. Mas, como ele próprio lembrava 
com orgulho, os três mandatos exercidos como deputado federal é que 
consolidaram em sua formação política a fé inabalável que tinha nos 
valores e na prática da democracia. E este foi, curiosamente, um dos 
fatores a alargar a distância que a vida inteira o apartou das manche-
tes dos jornais. Seu primeiro compromisso foi sempre com a causa que 
abraçava e com os objetivos que perseguia, nunca com a repercussão de 
seus atos ou intenções. No meio político, uma raridade.

Covas jamais se interessou por conhecer os mecanismos de funcio-
namento da indústria da imprensa, embora atribuísse à instituição total 
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imprescindibilidade no campo das liberdades democráticas. A impren-
sa, de sua parte, nunca se dedicou a desvendar a cabeça de Covas, muito 
menos seu estilo e seus desígnios. Perderam os dois e perdeu o público. 

Este livro pretende destacar essa particularidade da trajetória de 
Covas, razão pela qual o relato aqui registrado começa por sua morte 
– momento em que o país despertou para a grande perda que acabara 
de sofrer – para, na sequência, adotar a ordem cronológica. Não se tra-
ta tecnicamente de uma biografia, pois sua vida pessoal pouco teve de 
atraente aos olhos da posteridade. Nesse aspecto, a história de Covas 
não difere da de muitos outros políticos “tempo integral” nem da prin-
cipal consequência dessa forma de viver, qual seja o sacrifício da vida 
familiar. Covas praticamente não viu seus filhos crescerem.

Quando jovem, esse paulista de Santos, nascido de família abasta-
da, renunciou ao conforto da casa paterna para morar em uma pensão 
em São Paulo, formar-se engenheiro e dedicar-se à atividade política, 
com iniciação no movimento estudantil do final dos anos 1940. E à 
política dedicou desde então todos os seus dias, todas as suas energias e 
todos os seus pensamentos, até ser abatido pelo câncer, aos setenta anos 
de idade.

Na juventude, praticou vários esportes, especialmente o futebol, 
mas a partir da fase adulta nunca teve um hobby – exceto o prazer de 
jogar xadrez, no mais das vezes solitariamente, em partidas contra um 
livro ou um computador. Jamais comprou um disco, ou pôs um disco 
para tocar. Seu interesse pessoal por música era igual a zero. No en-
tanto, quando governador construiu a Sala São Paulo, considerada um 
dos templos do circuito internacional da música clássica, e conferiu à 
orquestra sinfônica paulista um refinado padrão de qualidade, exaltado 
mundo afora pela crítica especializada. Coisa de estadista.

Os contemporâneos de Mario Covas sempre reconheceram seus 
atributos de honradez, coerência, coragem, sinceridade e inteligência, 
mas nem todos perceberam que ele foi também um dos homens pú-
blicos mais criativos de sua época. Esse talento aflorou quando, diante 
das dificuldades enfrentadas como prefeito e governador, concebeu so-
luções inovadoras na arte de administrar em regime de contenção de 
despesas. Austero, não admitia “gastar mais do que se arrecada” e foi 
precursor da prática da responsabilidade fiscal, depois tornada lei em 
todo o país.
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Outro aspecto nem sempre bem compreendido pelos que tiveram 
o privilégio do convívio com Covas diz respeito à maneira como ele se 
relacionava com as pessoas. Um entendimento superficial deu-lhe fama 
de homem “difícil”. Mario Covas tinha fama de turrão. Nas palavras 
de seu companheiro Ulysses Guimarães, era “teimoso como uma mula 
velha”. De fato, ele adorava uma boa discussão e quase sempre a prolon-
gava com indisfarçável prazer. Parecia disposto a pagar ingresso para 
entrar num duelo verbal e a pagar outro para dele não sair. Demorei 
anos para descobrir que não se tratava apenas de teimosia, mas de uma 
sede insaciável de informação. Estudioso e perfeccionista, Covas detes-
tava saber menos sobre qualquer assunto que seu eventual interlocutor. 
Alimentava um debate até o ponto de se dar por vencido, mas continu-
ava a discutir para arrancar da outra parte todos os argumentos, e não 
apenas os necessários ao convencimento. Para quê? Para depois usá-los 
por inteiro, quando necessário.

Teimosia à parte, Mario Covas tinha outra característica de perso-
nalidade a alimentar a fama de turrão – as suas inabaláveis convicções. 
Ele sempre foi intransigente ao tratar de temas de fundo como probida-
de, liberdade, democracia, direitos humanos, ética, coerência, palavra 
empenhada e compromissos partidários. Abominava, de outro lado, a 
corrupção, a demagogia e o populismo, aos quais nunca fez, ao longo 
de toda a sua vida pública, concessão alguma. Foi ancorado nesses va-
lores, aos quais se escravizou, que construiu uma reputação inatacável, 
exaltada até por seus adversários.

Covas era intransigente quando se defrontava com situações que 
punham em dúvida, ou risco, valores como probidade e lealdade. Mais 
difícil ainda de identificar em seu jeito de ser era a forma como ele 
dosava o uso da paciência. Era tão mais impaciente quanto mais ele-
vado fosse o status funcional, intelectual ou social do seu interlocutor; 
em compensação, era tão mais paciente quanto menos categorizado al-
guém fosse, o que explica o diálogo fácil que sempre teve com os humil-
des, os desvalidos, as pessoas simples do povo.

Mario Covas nunca fez concessões à demagogia e ao populismo. 
“De um político, o povo prefere ouvir um não sincero a um sim que, 
ele intui, não será cumprido”, ensinava. Nunca alegou que “não sabia” 
de algum deslize eventualmente cometido por membro do time sob seu 
comando. A esse respeito, costumava dizer que “os acertos são sempre 
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da equipe, e os erros, do chefe”. Frequentemente apupado em praça pú-
blica por grupos esquerdistas radicais, lembrava: “Eu fui cassado por 
defender o direito de vocês de me vaiar à vontade.” Não fugia de situa-
ções de confronto – pelo contrário, enfrentava-as com prazer.

Em 2000, governador de São Paulo, recusou-se a receber uma 
comissão da CUT que exigia a retirada de um projeto que enviara à 
assembleia legislativa: “Não vou receber comissão nenhuma. Vou lá 
embaixo (na porta do palácio) e vou subir no carro de som deles para 
dizer o que tenho a dizer” – e assim fez. Disse: “Não vou retirar projeto 
nenhum da assembleia. Se o enviei é porque achei necessário fazê-lo, é 
um direito meu. Vocês podem não concordar, tudo bem, é um direito 
de vocês.” Foi atingido por três ovos, mas voltou para seu gabinete com 
a alma lavada. Essa coragem pessoal, aos 70 anos de idade e fragilizado 
pelo câncer, permanecia a mesma de quando, no vigor dos 38, enfren-
tou a ditadura armado apenas da solidez de suas convicções e do ardor 
de sua palavra.

A Câmara dos Deputados foi a grande escola de democracia e de 
realidade brasileira de Mario Covas. Seu lema, “a ação conforme a pre-
gação”, foi testado na prática, diariamente, quando exerceu cargos no 
Executivo, como prefeito e governador. Resumia-se no seguinte, segun-
do dizia:

No Executivo, de natureza concentradora das princi-
pais decisões, você lidera uma equipe de correligionários e 
aliados, enquanto no Parlamento você é apenas mais um e 
convive o tempo todo com seus adversários, o que obriga ao 
exercício permanente da negociação e da tolerância em face 
das opiniões contrárias.

No espectro ideológico vigente nos anos 1960-1970, Mario Covas 
era frequentemente situado pela imprensa como esquerdista, por de-
fender causas populares, embora sua história demonstre claramente 
seu distanciamento dos comunistas – que, aliás, o detestavam. Por ser 
essencialmente um democrata, Covas combateu a ditadura ao lado de 
seus iguais, como Tancredo Neves, Ulysses Guimarães e tantos outros, 
para contribuir na construção do Estado democrático de direito pela 
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via da negociação política, afinal vitoriosa em 1985. A esquerda, aliada 
na luta contra o regime, perseguia um objetivo final bem diferente, qual 
seja o de derrubar a ditadura militar para substituí-la por outra, a “do 
proletariado”, de concepção exótica.

Por estranho que soe hoje, ser apenas um democrata e agir como 
tal não parecia suficiente naquela época tomada de paixões extrema-
das. As esquerdas sempre entenderam perfeitamente que Covas era 
um “inimigo” potencial, da mesma forma que os militares que cassa-
ram seu mandato e o afastaram da política por dez anos sabiam muito 
bem o que estavam fazendo. Mentes de formação autoritária podem 
até aceitar que vicejem os males da corrupção, mas não toleram os 
valores da democracia.

Osvaldo Martins
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Linha do tempo

21 de abril de 1930: Nasce Mario Covas Júnior, em Santos (SP), filho de 
Mario Covas e Arminda Carneiro Covas.

1946: Conhece sua futura esposa, Florinda Gomes (Lila), durante uma par-
tida de vôlei no Colégio Santista, em Santos.

1947: Muda-se para a cidade de São Paulo para estudar química industrial 
na Escola Técnica Bandeirantes.

1949: Seus pais se separam.

1951: Forma-se em química industrial na Escola Técnica Bandeirantes. No 
mesmo ano, ingressa no curso de engenharia civil da Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo (SP).

1952: Começa a lecionar física e matemática no Curso Preparatório da Es-
cola Politécnica. Faz concurso para se habilitar a dar aulas no Colégio Ban-
deirantes.

Outubro de 1954: Casa-se com Florinda Gomes (Lila).

1955: Forma-se engenheiro civil pela Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo (USP).

1956: Presta concurso público e ingressa como engenheiro na Diretoria de 
Obras e Serviços da Prefeitura de Santos.

31 de outubro de 1957: Decreto nº 1.205 confirma a sua nomeação para 
exercer o cargo de engenheiro padrão “U”, do quadro permanente da Dire-
toria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura de Santos, durante a gestão 
do prefeito Sylvio Fernandes Lopes.

1961: Com o apoio do presidente Jânio Quadros, concorre ao cargo de pre-
feito de Santos pelo Partido Social Trabalhista (PST), ficando em segundo 
lugar na preferência dos eleitores, com 22.369 votos.

7 de outubro de 1962: Eleito deputado federal pelo PST, com 31.100 votos.

Fevereiro de 1963: Toma posse como deputado federal.

Abril de 1963: Escolhido vice-líder do PST na Câmara dos Deputados.
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Fevereiro de 1964: Torna-se líder do bloco parlamentar formado pelos 
pequenos partidos: o Partido Social Trabalhista (PST), o Partido Social 
Progressista (PSP), o Partido Trabalhista Nacional (PTN), o Partido Re-
publicano (PR), o Movimento Trabalhista Renovador (MTR) e o Partido 
Democrata Cristão (PDC).

1º de abril de 1964: No dia do golpe de Estado, encontrava-se na Iugoslávia 
em missão oficial da Câmara dos Deputados.

11 de abril de 1964: Enquanto o Congresso Nacional elegia indiretamente 
o general Castello Branco para a Presidência da República, vota como ato 
de protesto no marechal Juarez Távora, que sequer concorria ao cargo.

Julho de 1964: Assume a liderança do PST na Câmara dos Deputados.

1965: Após a publicação do Ato Institucional nº 2 (AI-2), de 27 de outubro, 
e com o consequente fim do pluripartidarismo, é um dos fundadores do 
Movimento Democrático Brasileiro (MDB), de oposição ao regime.

Maio de 1966: Torna-se vice-líder do MDB.

15 de novembro de 1966: Reeleito deputado federal, agora pelo MDB, com 
72.922 votos.

Março de 1967: É escolhido líder do MDB na Câmara dos Deputados. 

12 de dezembro de 1968: Profere o memorável discurso em defesa do 
deputado federal Márcio Moreira Alves (MDB-GB), acusado de ter ofen-
dido o governo militar.

13 de dezembro de 1968: Decretado o Ato Institucional nº 5 (AI-5).

15 de dezembro de 1968: Preso pelo Exército em Brasília (DF), é liberado 
após oito dias.

16 de janeiro de 1969: Cassação de seu mandato parlamentar e suspensão 
de seus direitos políticos por dez anos.

Fevereiro de 1969: Retomando a sua vida profissional em Santos, cria a 
MaCo Importação e Exportação Ltda.

Março de 1969: Preso pela segunda vez, permanece onze dias sob custódia 
da Aeronáutica na Base Aérea de Cumbica, como testemunha do inquérito 
policial militar do caso Para-Sar, que tinha sido por ele denunciado na Câ-
mara dos Deputados no ano anterior.



23Perfis Parlamentares Mario Covas

1973: Muda-se para São Paulo (SP) e exerce o cargo de diretor financeiro da 
empresa de engenharia Codrasa.

1º de janeiro de 1976: Morre sua filha Silvia, vítima de um acidente de 
moto durante o réveillon no Guarujá (SP).

1977: Torna-se diretor financeiro da Ductor Implantação de Projetos.

1978: Coordena a campanha de Fernando Henrique Cardoso na disputa 
para o Senado Federal.

16 de janeiro de 1979: Ato público no Teatro Independência, em Santos, 
marca a recuperação dos seus direitos políticos após dez anos de cassação.

Setembro de 1979: Aceita a indicação de seu nome para disputar a presi-
dência do diretório estadual do MDB paulista.

14 de outubro de 1979: Em convenção partidária, é eleito presidente do 
diretório estadual do MDB de São Paulo.

25 de novembro de 1979: É um dos fundadores do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro (PMDB), após o restabelecimento do pluripartida-
rismo com a assinatura da reforma partidária pelo presidente da República, 
João Figueiredo.

Maio de 1982: Desiste de postular a candidatura a vice-governador na cha-
pa liderada por Franco Montoro, cedendo a vaga para Orestes Quércia e 
evitando com isso uma cisão no partido.

Novembro de 1982: É eleito deputado federal pelo PMDB, com 300.391 votos.

Fevereiro de 1983: Assume o seu terceiro mandato como deputado federal e 
subscreve a emenda constitucional (de autoria do deputado Dante de Oliveira, 
do PMDB-MT) que restabelece a eleição direta do presidente da República.

15 de março de 1983: Assume a secretaria estadual dos Transportes no 
governo Franco Montoro.

19 de abril de 1983: Tem seu nome indicado pelo governador Montoro à 
assembleia legislativa para o cargo de prefeito da capital.

10 de maio de 1983: Aprovado pela assembleia legislativa, licencia-se do car-
go de deputado federal e toma posse como prefeito da cidade de São Paulo.

25 de janeiro de 1984: Como prefeito de São Paulo, é um dos principais or-
ganizadores da campanha Diretas Já, que nesta data realiza o grande comício 
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da Praça da Sé. Ao longo do ano participa da campanha em várias manifesta-
ções em outros estados brasileiros.

Novembro de 1985: Disputa na convenção do PMDB a indicação para go-
vernador de São Paulo, tendo como concorrentes Orestes Quércia, que aca-
bou escolhido, e Almir Pazzianoto.

31 de dezembro de 1985: Término do mandato de prefeito da capital pau-
lista, sendo sucedido por Jânio Quadros.

1986: Retorna à Câmara dos Deputados, onde reassume o mandato de 
deputado federal.

15 de julho de 1986: Sofre um infarto e é submetido a uma angioplastia 
para desobstrução da artéria coronária direita.

15 de novembro de 1986: Eleito senador constituinte por São Paulo na 
legenda do PMDB, com a maior votação da história política do Brasil até 
então – 7.785.667 votos.

1º de fevereiro de 1987: É empossado senador constituinte. No mesmo dia, 
tiveram início os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte (ANC).

Fevereiro de 1987: É eleito líder do PMDB no Congresso, vencendo a 
disputa com o deputado federal catarinense Luiz Henrique.

12 de setembro de 1987: É submetido a uma cirurgia cardíaca para a im-
plantação de duas pontes de safena e uma mamária.

25 de junho de 1988: Ao lado de outras lideranças progressistas, participa 
da fundação do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

15 de novembro de 1989: Candidato à Presidência da República pelo 
PSDB, obtém no primeiro turno 7.790.390 votos, equivalentes a 11,52% do 
total apurado. No segundo turno, torna público o seu apoio ao candidato 
Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), derrotado por 
Fernando Collor.

Fevereiro de 1990: Reassume sua cadeira no Senado Federal.

Junho de 1990: Após homologação pela convenção do PSDB, assume can-
didatura ao governo de São Paulo, tendo como companheira de chapa a 
advogada Zulaiê Cobra Ribeiro.

3 de outubro de 1990: Com 2.055.665 votos, é o terceiro colocado no pleito.
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Janeiro de 1993: É eleito líder da bancada do PSDB no Senado Federal, cargo 
exercido por Fernando Henrique Cardoso até a sua ida para o Ministério das 
Relações Exteriores do governo de Itamar Franco, em dezembro de 1992.

22 de outubro de 1993: É submetido, no Instituto do Coração (Incor), a 
uma cirurgia para retirada da vesícula biliar.

Dezembro de 1993: Lança-se candidato ao governo de São Paulo.

21 de março de 1994: É internado no Incor devido a uma erisipela na perna 
direita.

15 de novembro de 1994: É eleito governador de São Paulo no segundo 
turno, com 8.661.960 votos, derrotando o candidato Francisco Rossi, do 
Partido Democrata Trabalhista (PDT).

1º de janeiro de 1995: É empossado governador do estado de São Paulo.

24 de julho de 1995: Cancela sua agenda devido a nova crise de erisipela.

27 de maio de 1996: Demite os secretários estaduais filiados ao Partido da 
Frente Liberal (PFL), com o qual havia se coligado na campanha eleitoral, 
após aquele partido decidir apoiar Celso Pitta, do Partido Progressista Bra-
sileiro (PPB), nas eleições municipais de São Paulo.

13 de setembro de 1997: Discordando da implantação do instituto da re-
eleição, anuncia que não será candidato novamente ao governo estadual.

27 de março de 1998: Atendendo a apelos partidários, que viam nele ainda 
o melhor nome do PSDB para garantir a continuidade do seu aplicado pro-
grama de ajustes das contas públicas, decide disputar a reeleição ao governo 
de São Paulo.

22 de maio de 1998: Sente os primeiros sintomas do herpes-zóster.

25 de outubro de 1998: Derrota Paulo Maluf (PPB) no segundo turno e é 
reeleito governador do estado de São Paulo, com 9.800.253 votos.

3 de dezembro de 1998: É internado no Incor devido a uma infecção na 
próstata. É detectado ainda câncer na bexiga. No dia seguinte, é submetido 
a cirurgia que teve a duração de onze horas.

10 de janeiro de 1999: Toma posse como governador reeleito depois de 
terminada sua licença médica.
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19 de maio de 2000: É agredido durante manifestação de professores em 
São Bernardo do Campo (SP).

1º de julho de 2000: É novamente agredido por manifestantes na Praça da 
República (centro de São Paulo), após encerrada a greve de professores.

19 de julho de 2000: Médicos confirmam recidiva do tumor maligno entre 
a bexiga e o reto.

24 de outubro de 2000: Após seu candidato, o vice-governador Geraldo 
Alckmin, ter ficado em terceiro lugar no primeiro turno para a prefeitura de 
São Paulo, anuncia publicamente seu voto em Marta Suplicy (PT), contra 
Paulo Maluf (PPB).

31 de outubro de 2000: Deixa o Incor um dia depois de ser submetido 
a uma angioplastia para desobstrução de artéria coronária e colocação de 
uma prótese.

30 de novembro de 2000: Viaja 640 km de helicóptero e 60 km de carro para 
vistoriar obras na capital paulista, em Campinas e em São José dos Campos.

21 de dezembro de 2000: Durante cirurgia para a retirada do câncer, é 
constatada a existência de um novo tumor.

15 de janeiro de 2001: Exames confirmam a presença de células cancerosas 
na meninge.

22 de janeiro de 2001: Solicita à assembleia legislativa licença de suas funções 
de governador do estado de São Paulo. Assume o vice, Geraldo Alckmin.

25 de janeiro de 2001: Mesmo afastado, participa de inauguração da via 
pedagiada da Rodovia Castello Branco e enfrenta protesto.

25 de fevereiro de 2001: Após se sentir mal em Bertioga (SP), onde passava 
o Carnaval, é levado às pressas de helicóptero ao Incor.

6 de março de 2001: Após nove dias de internação, falece no Incor às 5h32.

7 de março de 2001: É sepultado no Cemitério do Paquetá, em Santos (SP).
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comoção nacional

Logo cedo, às 6h4 daquela ensolarada terça-feira, 6 de março de 
2001, um “plantão” da repórter Ananda Apple interrompeu a progra-
mação normal da Rede Globo de televisão para informar que “o go-
vernador de São Paulo, Mario Covas, faleceu às cinco horas e trinta 
e dois minutos desta manhã, no Instituto do Coração” (do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo). 
Minutos depois, a direção da Globo tomou uma decisão incomum: ex-
cluiu São Paulo da rede nacional para que sua emissora paulista pu-
desse dar prioridade à cobertura jornalística ao vivo do velório e do 
sepultamento de Covas, dedicando ao acontecimento a maior parte de 
sua programação pelas 36 horas seguintes.

O diretor de jornalismo da Globo-SP, Amauri Soares, percebeu 
imediatamente o impacto que a notícia da morte de Covas começa-
ra a causar na opinião pública e propôs à cúpula da emissora, no Rio 
de Janeiro, o corte da praça de São Paulo da rede nacional. Tratava-se 
de uma iniciativa inédita e, até onze anos depois, única na história da 
principal rede brasileira de TV. A Globo nunca revelou os números do 
prejuízo financeiro decorrente dessa decisão, posto que os espaços pu-
blicitários programados para veiculação naquele dia e no dia seguinte 
foram em grande parte cancelados.

Desfecho previsível após 27 meses de luta contra o câncer, ainda as-
sim a morte de Mario Covas provocou uma enorme comoção nacional. 
O interesse da mídia pelo “caso Covas” se explicava em grande parte 
pela circunstância, incomum à época, de um político daquela dimen-
são expor sua tragédia pessoal em entrevistas coletivas quase diárias, 
em grande sala montada para esse fim no hospital, onde todos os por-
menores do tratamento eram revelados pelos médicos e pelo próprio 
paciente. Nas semanas que antecederam o óbito, Covas surpreendia os 
jornalistas com frases como “se Deus me deu o principal, que é a vida, 
como posso me queixar do acessório?”
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A sala ficava lotada e todos choravam nessas coletivas de Covas – 
médicos, enfermeiros, familiares, amigos, repórteres, fotógrafos, cine-
grafistas, todos. Em sua última aparição, ele disse:

Deus deu-me dificuldades para fazer-me forte. Eu pedi sabe-
doria, e Deus deu-me problemas para resolver. Eu pedi prosperi-
dade, e Deus deu-me cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi 
coragem, e Deus deu-me obstáculos para superar. Eu pedi amor, 
Deus deu-me pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores, 
e Deus deu-me oportunidades. Engraçado, eu não recebi nada do 
que pedi, mas recebi tudo o que precisava.

Estive com Covas pela última vez na véspera de sua morte, cons-
ciente de que se tratava de uma despedida. Ele estava sedado. Beijei, co-
movido, sua testa e chorei por mim e por milhões de brasileiros prestes 
a ficar órfãos de seu convívio, de sua liderança, de seu exemplo de vida. 
Certa vez, o jornalista Gaudêncio Torquato me disse que, em conversa 
com Covas, ele se referiu a mim como “o irmão mais novo que não tive”. 
Naquele quarto de hospital, a minha sensação era a de perder mais que 
um amigo querido, mas o irmão mais velho que também não tive.

O corpo de Mario Covas foi velado no grande saguão do Palácio 
dos Bandeirantes, sede do governo paulista, que recebeu uma multidão 
superior a trinta mil pessoas até a saída do féretro, no dia seguinte, para 
sepultamento em Santos. A chefe do cerimonial do palácio, Brasília de 
Arruda Botelho, que adotara algumas medidas preventivas sob extrema 
discrição, optou por um décor sóbrio e elegante no saguão, resumido a 
um crucifixo de madeira apoiado em uma mesa coberta por uma toalha 
de seda bordada. No caixão, ramos de eucalipto e rosas amarelas.

O presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, decretou 
luto nacional por sete dias, cancelou sua agenda e, acompanhado de 
dezessete ministros, rumou para São Paulo. Da mesma forma, deze-
nas de deputados e senadores, embaixadores, governadores de estados, 
empresários, lideranças sindicais e comunitárias, intelectuais e artis-
tas acorreram ao Bandeirantes para homenagear Covas. Mas o aspecto 
sem dúvida mais tocante nas 24 horas do velório foi a presença maciça 
de pessoas simples do povo, da capital e de cidades do interior, para 
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quem a morte do governador representava sobretudo a perda de alguém 
que admiravam como ser humano e confiavam como político.

Enquanto transcorria o velório no palácio, a madrugada do dia 7 
foi agitada no Cemitério do Paquetá, em Santos. Eu temia a repetição 
de cenas deploráveis que costumam acontecer em sepultamentos com 
a presença de grande número de repórteres, fotógrafos e cinegrafistas 
a se pendurar em túmulos para obter os melhores ângulos, provocan-
do tumulto e gritaria. Durante o dia da morte despachei para Santos a 
equipe de eventos da secretaria de Comunicação do governo, da qual 
era o titular, com a missão de fazer um levantamento do local e à noite 
tomei a decisão: nenhum jornalista pisaria no cemitério. A solução foi 
construir às pressas, de madrugada, uma escada de madeira de cinco 
metros de altura do lado de fora do muro do cemitério e, no topo dele, 
uma plataforma de dez por três metros apoiada, esta sim, na parte de 
dentro. Funcionou. Todos os profissionais da imprensa, rádio e televi-
são tiveram dali do alto, a sete metros de distância do túmulo, visão pri-
vilegiada do sepultamento e realizaram tranquilamente o seu trabalho.

No trajeto do palácio, no bairro paulistano do Morumbi, até o ce-
mitério, no centro velho santista, formou-se extenso cortejo de centenas 
de ônibus, automóveis, utilitários e motocicletas que ocuparam mais de 
metade dos 72 quilômetros da Rodovia dos Imigrantes, que liga a ca-
pital ao litoral. Desde o Bandeirantes e ao longo do percurso, inclusive 
na descida da Serra do Mar, populares aplaudiam, agitavam bandeiras 
paulistas e brasileiras e empunhavam faixas com dizeres como “Covas 
vive”, “Adeus, estadista” e “Covas, o exemplo”.

Na chegada a Santos o cortejo fez uma parada de trinta minutos na 
Praça José Bonifácio para as honras fúnebres da Polícia Militar, com 
uma salva de 42 tiros. A grande comitiva chegada de São Paulo, mais 
parentes e amigos santistas receberam broches de acesso ao interior 
do cemitério, de modo que a cerimônia pôde ser realizada sob respei-
toso silêncio. Único a falar à beira do túmulo, o presidente Fernando 
Henrique, impressionado com as manifestações populares, disse 
“Covas, o teu povo te consagra.” Encerrado o sepultamento, o cemi-
tério foi franqueado às mais de cinco mil pessoas que aguardavam do 
lado de fora.
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Os grandes jornais quebraram suas rotinas. O Estado de S. Paulo 
já estava nas bancas na manhã do dia 6, mas decidiu tirar uma edição 
extra de doze páginas, com a manchete de capa “O Brasil perde Mario 
Covas, o homem que reergueu São Paulo”. Na mesma primeira página, 
uma exceção: o editorial, intitulado “Que o seu exemplo prospere”, re-
petido no dia seguinte. A Folha de S.Paulo não fez uma edição extra no 
dia 6, mas refez o jornal que já circulava com nova manchete, “Câncer 
mata Mario Covas, 70”, e nele incluiu um caderno especial de doze pá-
ginas com vasta cobertura sobre a morte do governador. 

No dia seguinte, 7, o jornal O Globo, do Rio de Janeiro, saiu com a 
manchete de capa “Aliados e adversários exaltam a ética de Covas na 
política” e dedicou ao fato onze páginas internas, além de seu princi-
pal editorial, “Dois legados”, sobre a honestidade de Covas e o caráter 
transparente que conferiu ao enfrentamento da doença. Nesse mes-
mo dia os jornais publicaram dezenas de artigos sobre Covas, como o 
de Luiz Inácio Lula da Silva, na Folha de S.Paulo, e o do ex-deputado 
Márcio Moreira Alves, em O Globo (alguns desses artigos e editoriais 
da imprensa estão transcritos na 3ª Parte deste livro). 

Com capacidade para doze mil pessoas, o ginásio de esportes do 
Ibirapuera estava lotado na noite da celebração da missa de sétimo dia, 
oficiada pelo então arcebispo de São Paulo, cardeal D. Cláudio Humes, 
e transmitida ao vivo pela televisão. Foi uma cerimônia comovente. No 
ofertório, grupos de mutirantes de programas habitacionais levaram 
carrinhos de mão com tijolos, argamassa e ferramentas simbolizando 
a concretização do sonho da casa própria, uma das meninas dos olhos 
do governo Covas. O líder do MST (Movimento dos Trabalhadores 
Sem Terra), José Rainha, sua esposa e dezenas de companheiros por-
taram enormes peneiras de palha com frutos, hortaliças e legumes 
colhidos nos assentamentos que Covas criara para eles no Pontal do 
Paranapanema, no extremo oeste do estado. 

No final do ato religioso, uma frase do rabino Henry Sobel sinte-
tizou com precisão o sentimento geral: “Mario Covas é insubstituível.” 
Sobel acompanhara durante décadas a trajetória de Covas e tornou-
-se, como o arcebispo emérito de São Paulo, D. Paulo Evaristo Arns, 
um amigo e admirador sincero do político e do ser humano que o 
Brasil acabara de perder. Naquela noite, após a missa, com o estádio 
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do Morumbi lotado para a final do torneio Rio-São Paulo, a multidão 
preencheu o minuto de silêncio, antes do início do jogo, com um emo-
cionante “Covas, Covas” várias vezes repetido.

Mario Covas licenciara-se do cargo de governador no início de ja-
neiro de 2001, dois meses antes de morrer, mas por duas semanas con-
tinuou a ocupar o seu gabinete diariamente. Estava muito debilitado, 
em cadeira de rodas, e decidiu cancelar todas (cerca de trinta) as au-
diências agendadas que não diziam respeito a funções oficiais. Abriu, 
no entanto, duas exceções. Uma para o deputado federal Aécio Neves, 
então candidato à Presidência da Câmara; e outra, a última, para rece-
ber uma delegação da escola de samba Estação Primeira de Mangueira, 
do Rio de Janeiro, que lhe entregou um título de sócio honorário. Ao 
confirmar a audiência com os mangueirenses, Covas me disse “É gente 
da melhor qualidade.”

O vice-governador Geraldo Alckmin passou a ocupar o posto para 
completar o restante do mandato, que só expiraria em 31 de dezembro 
de 2002. Desde janeiro, quando assumiu interinamente, e mesmo du-
rante três meses após a morte de Covas, Alckmin manteve suas ativida-
des no gabinete de vice-governador, no primeiro andar do palácio. Foi 
lá que reuniu um grupo de auxiliares diretos, mais a filha Renata e o 
filho Mario do governador falecido para deixar claro que “este governo 
será o governo Covas até o último dia do atual mandato”.

Na noite de 21 de abril de 2001, data em que Covas faria 71 anos, 
um sábado chuvoso, 1.100 pessoas compareceram à assembleia de ins-
tituição da Fundação Mario Covas (FMC) na Sala São Paulo, sede da 
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp). Todos receberam 
cópias da minuta do estatuto, que foi aprovado, assim como aprovados 
foram os nomes propostos por Lila Covas para compor o conselho cura-
dor da entidade. Homologada pela curadoria de fundações privadas do 
Ministério Público Estadual, em 10 de maio a FMC reuniu o conselho 
curador para eleger e empossar sua primeira diretoria executiva. 

A primeira iniciativa da fundação foi reunir e organizar todo o 
acervo de documentos, objetos, fotos, vídeos, discursos e demais supor-
tes que compõem o legado de quarenta anos de vida pública de Mario 
Covas, passando em seguida ao processo de digitalização do material 
para colocá-lo em seu sítio na internet e, assim, permitir o acesso público 
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a seus conteúdos. Inspirada nos ideais de seu patrono, a Fundação Mario 
Covas tem por missão a difusão dos valores da democracia e o aperfeiço-
amento das boas práticas de governança pública em nosso país.

Uma relação conflituosa

Apesar do copioso reconhecimento póstumo, a imprensa e Mario 
Covas nunca tiveram um relacionamento tranquilo. As regras de pro-
cedimento de ambos nem sempre combinavam e com frequência con-
flitavam. Em sua rotina diária, Covas dava absoluta prioridade ao seu 
trabalho e detestava interrompê-lo, inclusive para atender jornalistas. 
Parecia ignorar as urgências demandadas pela indústria da comuni-
cação, sempre premida pelos horários de fechamento de suas edições. 
Dizia “amanhã eu falo” como se a notícia do dia pudesse esperar. 
Atendia repórteres contrariado, mas sempre que o fazia mudava total-
mente o comportamento; sorria, brincava com eles e se demorava mais 
que o necessário em suas longas entrevistas.

Em geral era prolixo em suas declarações. Preferia abordagens mais 
longas, na esperança de deixar o assunto bem explicado e, com isso, 
prevenir eventuais distorções. Quase nunca dava certo. No dia seguin-
te, com frequência os jornais publicavam palavras que ele não havia 
dito e omitiam outras, que Covas considerava imprescindíveis para 
ilustrar seu raciocínio. O noticiário o deixava furioso quase todos os 
dias, a ponto de rasgar o clipping e atirá-lo longe. Não raro telefonava 
para o repórter pedindo correções que nunca saíam, o que realimenta-
va sua ira.

Em compensação, Covas nunca ligou para um diretor de jornal 
para se queixar – ou por qualquer outro motivo, aliás. Jamais bajulou 
os donos da imprensa ou pediu a um deles que publicasse algo que o 
favorecesse politicamente. Quando foi candidato à Presidência da 
República, em 1989, vários amigos sugeriam que se encontrasse com 
Roberto Marinho, o todo-poderoso dono da Rede Globo. Agradecia a 
lembrança, mas não seguia o conselho. 

Covas não menosprezava a importância da imprensa, muito menos 
a imprescindibilidade de seu papel em uma sociedade democrática. Mas 
não a privilegiava, em sua escala de valores, colocando-a antes e acima 
da própria consciência. Sério e trabalhador, dizia-se feliz toda noite ao 
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“pôr a cabeça no travesseiro” com a sensação do dever cumprido – e 
isso lhe bastava. Durante seus mandatos de prefeito e de governador 
lamentava a ausência, no noticiário, de feitos importantes de sua gestão 
(que, diga-se, não se empenhava em divulgar) e achava que a imprensa 
era “preguiçosa”. Nunca entendeu por que as notícias negativas tinham 
sempre prioridade. 

Os repórteres se queixavam de que as declarações de Covas nunca 
facilitavam a redação do lead (primeiro parágrafo da notícia, do qual 
sai o título da matéria). E ficavam exasperados quando ele se negava 
a revelar detalhes de uma reunião de que acabara de sair, mas onde 
fora acordado sigilo em torno do tema; ou até mesmo de projetos de 
governo em andamento que ele considerava prematuro revelar. Covas 
tinha obsessão pela exatidão e enchia o reportariado de números que 
geralmente não eram publicados.

Ao contrário dos repórteres, os articulistas, comentaristas e colu-
nistas adoravam conversar com Covas e ouvir suas análises do qua-
dro político. Ele as fazia com tal lucidez e isenção que nem parecia ser 
parte daquele universo, mas um observador neutro dos acontecimen-
tos. Nos anos 1960, colunistas políticos como Carlos Castello Branco, 
D’Alambert Jaccoud, Carlos Chagas e vários outros tinham em Covas 
um interlocutor permanente, bem informado e confiável. 

Em vida, Mario Covas nunca foi uma estrela na mídia – muito ao 
contrário. Nunca foi capa de uma revista importante e nunca foi entre-
vistado nas páginas amarelas da Veja, por exemplo. A chamada grande 
imprensa não tinha o menor interesse em decifrar sua cabeça e com 
frequência o rotulava com adjetivos inadequados; de sua parte, ele não 
movia a menor palha para fazer-se entender com clareza. Ambos – e o 
respeitável público – saíram perdendo. Durante anos, o maior equívoco 
da imprensa em relação a Mario Covas foi o de considerá-lo “esquer-
dista”, um simplismo só explicável por ser ele um político visceral mente 
contrário à ditadura. No espectro ideológico, Mario Covas sempre foi 
principalmente um democrata, mas essa tipificação nunca pareceu su-
ficiente para a mídia.
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o início de uma trajetória

Superada apenas pelo Rio de Janeiro, e por São Paulo, Santos era a 
terceira cidade mais importante do Brasil em 1930, ano de nascimento 
de Mario Covas Júnior. Sua riqueza se originava principalmente do co-
mércio exportador de café, que dominava a economia local e movimen-
tava o já então principal porto do país.

Santos não era um mero polo exportador. A chamada “praça cafeei-
ra” santista criara uma marca de renome mundial, o café Tipo Santos, o 
mais valorizado no mercado internacional e que tinha um segredo, cha-
ve do seu sucesso: o blend (mistura de grãos de variadas origens) que só 
ali se produzia. A fórmula dessa mistura era mantida a sete chaves pelos 
comerciantes, classificadores e exportadores, “donos” sem patente do 
sabor de café preferido dos importadores europeus e norte-americanos.

Os comerciantes compravam o produto dos fazendeiros e o ven-
diam para as comissárias exportadoras da praça santista, mas esse 
negócio altamente lucrativo não se resumia à intermediação. Esses co-
merciantes eram profundos conhecedores do clima e da composição 
do solo das regiões de produção, das condições de colheita, do blend 
do Tipo Santos e do armazenamento dos estoques. Negociavam seu 
produto na Bolsa de Café de Santos, cujas cotações diárias ditavam os 
preços para o mundo inteiro. Um desses comerciantes era Mario Covas, 
pai do futuro deputado. 

Filho de espanhóis da Galícia e casado com Arminda Carneiro, fi-
lha de industriais santistas, o comerciante de café Mario Covas ganhou 
muito dinheiro, e também perdeu, nas constantes oscilações do merca-
do – a mais grave delas justamente no ano em que Mario Covas Júnior 
nasceu, como decorrência da quebra da bolsa de Nova York. Passada a 
tormenta financeira, o Sr. Covas conheceu novos longos períodos de 
alta, o que lhe proporcionou, e à família, uma vida com elevado padrão 
de conforto.

Mario Covas Júnior foi o segundo e último filho do casal, que ti-
vera Nydia em 1926. Viveu uma infância dourada; cursou o ensino 
fundamental na melhor escola da cidade, o católico Colégio Santista, 
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de irmãos maristas, e desde cedo revelou um temperamento avesso ao 
luxo que o cercava. Para desagrado do pai, nunca considerou a hipótese 
de sucedê-lo em seus negócios.

O jovem Mario Covas Júnior gostava mesmo era de praticar espor-
tes, principalmente futebol, e sonhava ser um dia presidente do time do 
seu coração, o Santos Futebol Clube. Festeiro e alegre, ele e seus amigos 
se vestiam de mulher no Carnaval e saíam no bloco “Dona Doroteia, 
vamos furar aquela onda?”, que desfilava rumo à praia, onde os foliões 
se atiravam ao mar. Esse lado brincalhão ocultava, porém, a face “séria” 
da sua personalidade: a dedicação aos estudos e o desejo de tornar-se 
engenheiro, o que o obrigaria a mudar-se de Santos, que à época não 
dispunha de cursos superiores.

Foi quando, durante uma partida de vôlei, conheceu a jovem 
Florinda (Lila) Gomes, dois anos mais nova, uma morena belíssima. 
Alegre e determinada como ele, disse às amigas: “Este é meu” – e foi à 
luta. Um amigo comum os apresentou e ali começou uma história de 
amor que marcou para sempre a vida dos dois.

Lila era filha de Alice e Francisco Gomes, dono de uma rede de 
lojas e de uma indústria de confecção de roupas. Seus pais, portugue-
ses, conheceram-se em Santos e tiveram sete filhos, quatro homens e 
três mulheres. Quando Lila e Mario começaram a namorar, a juventude 
santista de classe média alta sentiu-se frustrada, pois a metade mas-
culina estava de olho nela e a metade feminina cobiçava seu novo par. 
Ficaram todos a ver navios.

Os quatro filhos e dois genros do Sr. Gomes trabalhavam em sua 
organização empresarial, e o jovem Covas, quase genro, foi convidado 
a seguir o mesmo caminho. Mas ele tinha outros planos. Deixou o con-
forto da casa paterna, mudou-se para uma pensão em São Paulo e ma-
triculou-se no Colégio Bandeirantes para cursar química industrial em 
substituição ao então curso científico, hoje denominado ensino médio.

Durante três anos, até graduar-se no Bandeirantes, Mario só namo-
rava Lila nos finais de semana, o que apressou a decisão de ambos de 
noivar e projetar o casamento. Formado, Covas entrou no curso de en-
genharia civil da Escola Politécnica da USP e passou a trabalhar como 
professor no Bandeirantes e no cursinho de preparação para o vestibu-
lar da Poli. Nem por isso deixou de lado sua antiga paixão, o futebol, 



39Perfis Parlamentares Mario Covas

tornando-se meia-atacante titular do time da Poli e da seleção univer-
sitária paulista. E, para congestionar de vez sua carregada agenda de 
compromissos, assumiu uma das diretorias da UNE (União Nacional 
de Estudantes) em São Paulo.

Foi no movimento estudantil, com o vigor dos jovens de vinte 
anos, que Mario Covas deu os primeiros passos de sua longa e inces-
sante militância política. E, por causa dos inevitáveis arroubos juvenis, 
deu-se ao desfrute de praticar as porra-louquices próprias da imaturi-
dade que caracterizam essa faixa etária rebelde, audaz e fascinada pela 
aventura. Um episódio desse período mostra bem do que Covas e seus 
companheiros de Poli e de UNE eram capazes.

Governador de São Paulo no início dos anos 1950, Adhemar de 
Barros acabara de inaugurar a Via Anchieta, na época a mais moderna 
obra rodoviária do país, entre São Paulo e Santos. Na pista ascenden-
te, no alto da Serra do Mar, o governador instalou um enorme busto 
dele mesmo, para marcar definitivamente o grande feito de sua gestão. 
Ainda não havia legislação a impedir o culto à personalidade, e o dou-
tor Adhemar não perdia ocasião de praticá-lo. Mario Covas e mais três 
colegas da Poli traçaram então um plano tão minucioso quanto arrisca-
do, que executaram com rapidez e perfeição: roubar o busto.

De madrugada, munidos de cordas, escada e ferramentas especiais, 
os quatro estudantes conseguiram serrar a base do busto, bem no pes-
coço de Adhemar, retirando-o do pedestal. Concluída a operação, so-
freram para colocar a pesada peça de cimento maciço na caminhonete, 
que pertencia ao pai de um deles, e levaram o “cabeção” para a pensão 
onde Covas morava. O pedestal nunca recebeu outro busto em substi-
tuição ao degolado.

Mesmo morando em Santos, Lila se desdobrava para estar presente 
em todos os momentos importantes da vida do namorado. Essa presen-
ça constante de Lila ao lado de Mario seria a marca do casal pelos 54 
anos de convívio, até a morte dele. O lado doméstico dessa longa histó-
ria de amor é relatado por ela no livro Lila Covas – histórias e receitas 
de uma vida (Global, 2007), escrito pela jornalista Luci Molina, no qual 
Lila – uma quituteira de primeira – também conta passagens que tes-
temunhou de perto, em sua casa, em almoços e jantares que preparou 
para rodas de políticos em torno da mesa.
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O casamento de Lila e Mario, planejado para acontecer após a for-
matura dele, em 1955, foi antecipado em um ano. Diploma na mão, o 
jovem engenheiro prestou concurso na prefeitura de Santos e logo lhe 
deram uma montanha de atribuições. Seu desempenho funcional co-
meçou a chamar a atenção, culminando com sua nomeação para titular 
da Diretoria de Serviços, órgão incumbido das áreas de limpeza públi-
ca, iluminação, feiras-livres e matadouro municipal.

Começou então a revelar-se o estilo Covas de administrar. A estreia 
aconteceu no matadouro, famoso reduto de funcionários corruptos e 
de ladrões de gado travestidos de fornecedores. Como se exigia saber 
tudo a respeito do que fazia, o engenheiro internou-se naquele lugar 
horrível, sujo e fedorento para acompanhar em detalhes todas as etapas 
do serviço – da chegada do boi à saída das peças. Descobriu coisas do 
arco da velha e desmantelou as máfias do sangue, do couro, da gordu-
ra e até dos chifres, entre os vários negócios paralelos “privatizados” 
pelas quadrilhas. Saneou o local, em todos os sentidos. Depois repetiu 
a dose nas feiras-livres, abrindo espaço para os hortifrutigranjeiros co-
mercializarem diretamente sua produção, provocando imediata queda 
nos preços ao consumidor. A fama de bom gestor se espalhou pela pre-
feitura e correu a cidade.

Em março de 1956, Santos foi castigada por duas longas tempesta-
des. Os problemas mais graves aconteceram no morro do Marapé, onde 
deslizamentos nas encostas provocaram a morte de dezenas de pesso-
as. Chocada com a tragédia, a cidade mobilizou todos os seus recur-
sos e logo se formou um exército de voluntários no socorro às vítimas. 
Passado um mês, os bombeiros voltaram para os quartéis, os médicos 
para os hospitais, as máquinas para seus pátios e a imprensa para suas 
redações. Só permanecia no morro... quem? Aquele jovem engenheiro, 
o tal de Mario Covas, sempre de botas enfiadas na lama tomando pro-
vidências, cuidando de medicamentos, reconstrução de barracos, pro-
teção a órfãos, cadeiras de rodas para feridos.

A catástrofe do Marapé marcou definitivamente a formação políti-
ca de Covas. Ali ele aprendeu que “não basta defender o povo ou emitir 
uma nota de solidariedade”, dizia, entendendo que “o agente público 
deve estar ao seu lado, ombro a ombro, na superação das dificuldades e 
solução dos problemas”. Esse episódio foi também a estreia de Covas no 
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anonimato, procedimento que adotaria vida afora. Mas os sobreviven-
tes do Marapé nunca se esqueceram daquele engenheiro da prefeitura, 
a contar pelo número de casamentos e de crianças que foi convidado a 
apadrinhar.

Desde o início dos anos 1950, a política paulista estava polarizada 
em duas lideranças populares, Adhemar de Barros e Jânio Quadros. No 
final da década, o prefeito de Santos, o ademarista Sylvio Fernandes 
Lopes, lançou a candidatura do seu diretor de Obras, Luiz La Scala 
Júnior, para o pleito municipal de 1961. A forças janistas começaram a 
se movimentar em busca de um nome e chegaram ao de Mario Covas 
Júnior, engenheiro como La Scala e seu colega na prefeitura.

O quadro político local, mais complexo, não se limitava à dicoto-
mia janismo-ademarismo. Passava antes pelo poderoso movimento 
sindical, dominado pelos comunistas. Uma aliança entre o Partido 
Comunista Brasileiro (PCB) e o Partido Social Progressista (PSP), de 
Adhemar, válida somente para Santos, havia garantido a eleição dos 
dois últimos prefeitos, Rubens Ferreira Martins e Fernandes Lopes, 
sempre com o vice indicado pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), 
cujo presidente local era amigo de João Goulart. Em troca do apoio, 
o Partidão, que estava na clandestinidade, ganhava vistas grossas das 
autoridades municipais para sua atividade “fora da lei”.

Vê-se que a oposição dos comunistas a Covas (e vice-versa) nasce 
em sua estreia na cena política. Quando Covas aceitou ser candidato a 
prefeito de Santos pelo mesmo  conjunto de partidos que havia eleito 
Jânio presidente, seu pai (contrário à decisão do filho) deu-lhe um sábio 
conselho: “Já que você resolveu entrar para a política, seja correto, seja 
honesto. Ainda que por esperteza, porque nesse campo você terá menos 
concorrentes.” Lançada tardiamente, ainda assim a campanha eleito-
ral de Mario Covas empolgou vastos setores da opinião pública, espe-
cialmente os jovens, mas La Scala venceu, por 28 mil votos contra 22 
mil. No dia da diplomação na Justiça Eleitoral, o prefeito eleito sofreu 
um acidente de trânsito e faleceu dias depois, abrindo uma discussão 
sobre quem deveria assumir em seu lugar. O seu vice ou o segundo 
colocado no pleito?

O jornalista e advogado José Saulo Ramos, que escrevia em A Tribuna 
a coluna política “Caleidoscópio”, a mais lida do jornal, defendia a posse 



1ª pArte – ensAio poLítico-biográfico42

de Covas, que discordava. O caso foi para o Supremo Tribunal Federal, 
que determinou a posse do vice de La Scala, o radialista José Gomes. 
Em 1985, já um jurista celebrado, Saulo Ramos usou essa decisão do 
Supremo para garantir a posse de José Sarney ante o impedimento de 
Tancredo Neves.

O prefeito José Gomes nomeou Mario Covas seu secretário de 
Obras e, no ano seguinte, o engenheiro “do Marapé” candidatou-se a 
deputado federal pelo Partido Social Trabalhista (PST). Tinha início 
então a sua projeção nacional.
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Na casa da democracia

Foi no convívio com seus pares na Câmara dos Deputados que 
Mario Covas aprofundou seus conhecimentos sobre a realidade bra-
sileira e consolidou sua fé no sistema democrático. Ao lembrar suas 
passagens pelo Parlamento e compará-las com as experiências como 
prefeito e governador, afirmava sempre:

No Executivo, de natureza concentradora, reforçada pela hie-
rarquia, você lidera uma equipe de aliados políticos, enquanto no 
Legislativo é apenas mais um e lida diariamente com seus adversá-
rios, o que contribui para o aprendizado da negociação e da tole-
rância, requisitos indispensáveis à prática da democracia.

Logo nos primeiros dias na Câmara, em 1963, Covas tomou um 
“choque de realidade”, como dizia, ao se deparar com a diversidade bra-
sileira ali representada por deputados das mais variadas origens, com 
sotaques, formação ideológica, formas de agir e objetivos políticos com-
pletamente diferentes dos seus. Ele vinha de Santos, cidade altamente 
politizada, com grande concentração urbana, principalmente de traba-
lhadores portuários, e de sindicatos poderosos. Sentou-se no plenário 
ao lado de um colega também novato, oriundo da vastidão amazônica 
do interior do Pará, que lhe mostrou orgulhoso o facão que trazia de-
baixo do paletó, justificando-o com um singelo “para o que der e vier”. 
O paulista santista acabara de ser apresentado a um Brasil que só co-
nhecia dos livros.

O deputado Mario Covas Júnior foi, nos anos 1960, o mais jovem in-
tegrante de uma geração de importantes políticos com participação de-
cisiva, durante a segunda metade do século XX, na construção da histó-
ria da democracia brasileira. Aos 38 anos de idade, liderava na Câmara 
a bancada de 127 deputados do Movimento Democrático Brasileiro 
(MDB), de oposição à ditadura militar e que contava com deputados de 
expressão nacional como Tancredo Neves, Ulysses Guimarães, Franco 
Montoro, Ivette Vargas, Martins Rodrigues e Josaphat Marinho, todos 
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mais idosos e mais experientes que ele, mas que o admiravam por sua 
inteligência, sensatez, seriedade, coerência e coragem.

A esses atributos Covas somava o de orador brilhante, como ates-
tam seus pronunciamentos, sobretudo no período de 1966 a 1968, 
sempre ouvidos por seus pares com atenção e silêncio – e que não raro 
atraíam ao plenário a presença de grande número de funcionários da 
Casa. Àquela época, a qualidade de grande tribuno era importante no 
Parlamento, palco onde antes haviam brilhado expoentes da palavra 
como Rui Barbosa, Carlos Lacerda, Afonso Arinos, Almino Affonso, 
Adaucto Lucio Cardoso e muitos outros que inscreveram para sempre 
seus nomes na história da Câmara dos Deputados. Aos poucos, ainda 
em seu primeiro mandato parlamentar, Mario Covas incorporou-se a 
essa plêiade.

Paulista de Santos nascido em 21 de abril de 1930, engenheiro civil 
graduado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-
USP), Covas chegou à Câmara em 1963, pelo Partido Social Trabalhista, 
com 35 mil votos; reeleito em 1966 pelo MDB com 73 mil votos, teve 
o mandato cassado e os direitos políticos suspensos por dez anos em 
16 de janeiro de 1969. Seu terceiro e último mandato de deputado fe-
deral, pelo PMDB, eleito com trezentos mil votos, foi exercido a partir 
de 1983, mas dele se licenciou de março desse ano a dezembro de 1985 
para assumir os cargos de secretário de Transportes do estado de São 
Paulo e de prefeito nomeado da cidade de São Paulo. Senador consti-
tuinte eleito em 1986 com a maior votação do Brasil até então, superior 
a sete milhões de votos, foi novamente consagrado nas urnas em 1994 e 
eleito governador de São Paulo, cargo para o qual se reelegeu em 1998, 
sem completar o mandato.

Covas estava na Iugoslávia, no leste europeu, em missão oficial da 
Câmara, em março de 1964, quando a ordem constitucional foi inter-
rompida no Brasil pelo golpe de Estado que depôs o presidente João 
Goulart. Até então, início do segundo ano do primeiro mandato, o jo-
vem parlamentar havia optado por uma atuação discreta no plenário, 
exceto quando se manifestava como líder de seu partido, o pequeno 
PST. “Marinheiro de primeira viagem”, como dizia, Covas preferia sen-
tar-se nas últimas fileiras do plenário, para dali observar atentamente o 
funcionamento da Casa. Dedicou-se a estudar o Regimento Interno, do 
qual logo se revelou um especialista, e acompanhou com senso crítico o 
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desempenho de grandes vultos como Aliomar Baleeiro e Pedro Aleixo, 
além dos já citados Tancredo, Ulysses, Montoro, Josaphat, Adaucto e 
Ivette, entre tantos mais.

O neófito Covas ficava impressionado com a desenvoltura com que 
os “cardeais” do Parlamento dominavam os debates em Plenário e la-
mentava a sofreguidão com que jovens como ele corriam ao microfone 
de apartes e eram “massacrados” pelos mais experientes. Nesse período 
de cauteloso aprendizado, Covas subiu raras vezes à tribuna, mas aos 
poucos foi se credenciando perante o stablishment.

No final daquela legislatura, em 1966, o governo militar extinguiu to-
dos os partidos políticos e criou regras para a formação de novos, que só 
poderiam ser fundados por um número mínimo de deputados e senado-
res no exercício do mandato. A nova regra comportaria aritmeticamen-
te a criação de três partidos, mas a polarização política governo-oposição 
desaguou em apenas dois – a Aliança Renovadora Nacional, Arena, e 
o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Covas foi reeleito nesse 
mesmo ano por sua nova legenda, o MDB, que a imprensa apelidara de 
“manda brasa”.

A legislatura iniciada em 1967 trouxe das urnas uma significati-
va renovação nas bancadas partidárias da Câmara. Os deputados à 
esquerda do espectro político, na maioria em primeiro mandato, se 
autointitularam “autênticos”, mas a imprensa logo os rotulou de “ima-
turos”. Os 127 deputados do MDB elegeram Mario Covas seu líder e 
este montou o seu colégio de vice-líderes, distribuindo prerrogativas 
e responsabilidades. Divulgados os nomes, o novo líder foi procurado 
pelo mais experiente membro da bancada, o deputado Tancredo Neves, 
que entre surpreso e preocupado interpelou Covas:

– Você nomeou vice-líder o David Lerer? Covas, esse rapaz é com-
pletamente maluco!

Covas concordou e explicou:
– Eu sei, Dr. Tancredo, e é justamente por isso que o nomeei. 

Quero-o por perto de mim, sob o meu controle. Já pensou que estrago 
faria um maluco livre e solto no plenário?

Tancredo sorriu e, do alto de sua respeitada sagacidade política, 
deve ter pensado algo como “é... faz sentido”. Lerer e Covas tornaram-se 
amigos pelo resto de suas vidas e, justiça se faça, o jovem “imaturo” ja-
mais cometeu, no exercício da função, qualquer deslize.
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Em 15 de março de 1967 expirou o mandato do marechal cearen-
se Humberto Alencar Castello Branco, assumindo a Presidência da 
República o marechal gaúcho Arthur da Costa e Silva. Covas chegava a 
ver chifres em cabeça de cavalo toda vez que a imprensa dizia ter o novo 
presidente “enorme admiração” pelo líder do MDB – ou, pior ainda, 
que Costa e Silva pensava em convidá-lo para o Ministério. “Querem 
arruinar a minha reputação”, queixava-se Covas.

Durante o mandato de Castello e até o final de 1968, sob o de Costa 
e Silva, o regime autoritário dos chefes militares (que cassou man-
datos e cancelou a eleição presidencial de 1965) não chegou ao está-
gio de ditadura plena, só alcançado a partir da promulgação do Ato 
Institucional nº 5. A ditadura “meia confecção”, como dela desdenhava 
Carlos Lacerda, suprimiu muitos direitos da cidadania, aposentou mi-
nistros do Supremo Tribunal Federal e professores de universidades, 
perseguiu estudantes, intelectuais e artistas, fechou sindicatos e pren-
deu seus líderes e até iniciou o processo de repressão, com a eliminação 
física de dissidentes, mas não instalou a censura oficial na imprensa e 
em outros meios pelos quais flui a liberdade de expressão, mãe de todas 
as liberdades.

No período 1964-1968, o regime autoritário fazia vista grossa à 
ação de grupos paramilitares de extremistas “anticomunistas” e pren-
dia oposicionistas “para averiguações”, mas formalmente a liberdade de 
imprensa era exercida, até porque a maioria dos jornais apoiara o golpe 
de 64. No dia da posse de Costa e Silva, alguns jornais críticos do auto-
ritarismo publicaram charges debochando de Castello, algumas delas 
salientando a figura física do presidente que saía.

Nesse período, vários livros foram recolhidos depois de publicados, 
letras de músicas proibidas, peças teatrais censuradas, filmes de cinema 
e até novelas de TV interditados, mas os jornais escreviam com total 
liberdade. Vivia-se a fase que Elio Gaspari em um de seus livros batizou 
de “ditadura envergonhada”. A ditadura digna desse nome, ampla, ge-
ral e irrestrita, só se abateria plenamente sobre o país com a longa noite 
de escuridão decretada pelo AI-5.
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1968 – Um ano conturbado

No início de 1968, Mario Covas foi reeleito líder da bancada do 
MDB na Câmara dos Deputados. Tudo indicava que seria, como foi, 
um ano politicamente conturbado, e não apenas no Brasil. Em abril, es-
tudantes universitários da Sorbonne iniciaram uma sequência de ma-
nifestações nas ruas de Paris que logo se alastraram por toda a Europa 
e por outros continentes, até que chegaram ao Brasil. A palavra de or-
dem – “É proibido proibir” – era suficientemente vaga para ser adotada 
por qualquer causa, e até mesmo por quem não defendia causa alguma. 
Aqui, pelo menos, causa havia: a derrubada do regime militar.

A rebelião estudantil foi logo engrossada pela adesão de vários ou-
tros setores da sociedade, mobilizando artistas, intelectuais e sindica-
tos e tomando as ruas do país com uma sucessão de passeatas. A dos 
Cem Mil, no Rio de Janeiro, que obteve enorme cobertura dos meios de 
comunicação, deixou os militares preocupados, sobretudo pelo espaço 
dedicado pela imprensa, ainda livre de censura, e pelo consequente en-
raizamento dos protestos na classe média.

Os setores mais radicais do sistema militar, especialmente a linha 
dura do Exército, passaram a alertar diariamente o país para o que con-
sideravam uma “escalada da subversão” e começaram a preparar a ado-
ção das medidas restritivas que, no final do ano, consubstanciariam o 
Ato Institucional nº 5.

Sempre convidado a participar de eventos de oposição ao regime, 
Mario Covas tinha, no entanto, uma natural resistência a essa prática. 
Sua concepção de democracia passava pelo respeito à autonomia dos 
movimentos sociais, que ele apoiava, mas dos quais não queria “tirar 
proveito”. Covas achava que “é muito fácil para um político tocar fogo 
em uma assembleia estudantil, gritar palavras de ordem, ser ovaciona-
do e tornar-se ídolo da juventude”. Mas indagava: “Não será o nome 
disso oportunismo?” Tal situação colidia com um de seus dogmas, o 
de sempre dizer o que pensava, e não o que a plateia gostaria de ouvir.

Coerente e veraz, Mario Covas não fazia concessões ao discurso de 
ocasião, se este não refletisse exatamente a sua opinião. Muitas vezes 
chegou a ser vaiado em auditórios ávidos por luta armada ao lhes ofe-
recer inteligência política. Ele conhecia a capacidade de grupos radicais 
de empolgar a plateia com seus slogans revolucionários; reconhecia o 
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direito que tinham de defender suas teses extremadas, mas não se obri-
gava a acatá-las em troca de aplausos.

Esse importante aspecto da personalidade política de Mario Covas 
– a honestidade ideológica – também o distanciava das manchetes. 
Democrata convicto, ele sempre operou na linha da solução negociada 
em oposição à ruptura pela força. “Não é para isso que existe a política”, 
provocava, “para mediar os conflitos da sociedade e construir alterna-
tivas ao impasse?” Covas tinha orgulho da atividade política e de ser 
político, numa quadra em que tais conceitos careciam de apelo popular. 
Passados mais de quarenta anos, vê-se hoje que seu objetivo de cons-
truir a democracia pela via pacífica do exercício da política não apenas 
mostrou-se exitoso (em 1985) como garantiu ao país a indispensável 
estabilidade institucional fundada no Estado democrático de direito. 

Democracia era um vocábulo desgastado pelo mau uso, a ponto de 
confundir a opinião pública e a própria imprensa. “Em nome da demo-
cracia” os militares perpetraram o golpe de abril de 1964, “livrando-a 
do perigo comunista”. Quatro anos e nove meses depois, alegaram “de-
fender a democracia” ao editar o AI-5 e mergulhar o país na ditadura 
mais feroz de sua história.

As ofensas ao conceito de democracia haviam corroído seu verda-
deiro significado, a ponto de democratas autênticos como Tancredo 
Neves e Ulysses Guimarães serem considerados conservadores; e de 
inimigos da democracia, como stalinistas e guerrilheiros de inspira-
ção vietnamita, arvorarem-se democratas. Mario Covas fazia parte 
da corrente social-democrata e como tal era tachado ora de esquer-
dista, ora de conservador, com todos os ônus que isso passou a pesar 
em sua biografia.

Indiferente aos rótulos, Covas fazia política fiel aos valores que cul-
tuava e à sua própria consciência. Claro que em 1968 apoiou todas as 
iniciativas de combate ao autoritarismo, mesmo aquelas promovidas 
por grupos visceralmente antidemocráticos. Seu papel de líder da opo-
sição na Câmara incluía participar de atos que, fosse ele mero deputado, 
o levariam a mudar de calçada. Caso da célebre refrega entre estudan-
tes do Mackenzie e da Sociologia da USP na Rua Maria Antônia, em 
São Paulo. Covas esteve lá por uma hora, comprou um pôster do Che 
Guevara das mãos do líder estudantil José Dirceu e depois comentou 
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comigo: “Eles estão sinceramente convencidos de que o futuro do Brasil 
se decide aqui, nesta batalha de coquetéis molotov.”

Longe dali, uma outra batalha se travava nas entranhas do Poder. 
A linha dura do Exército conquistava cada vez mais espaço, em detri-
mento da Marinha, da Aeronáutica e da própria autoridade do presi-
dente da República. Mario Covas conversava diariamente com os lí-
deres da Arena na Câmara e no Senado e ficava impressionado com os 
relatos que ouvia acerca da escalada dos radicais. Tudo indicava, em 
meados de 1968, que não havia ainda condições objetivas para medidas 
de exceção, pois faltava um bom pretexto que justificasse uma reação 
extraconstitucional (vigorava a Constituição de 1967, outorgada pelos 
próprios militares).

Convocadas e organizadas pelo movimento estudantil, as passeatas 
Brasil afora, embora tivessem a participação de outros setores políticos, 
exibiam um certo charme juvenil que lhes conferia o beneplácito da 
classe média. Isso estimulava a imprensa e tolhia os impulsos radicais 
da linha dura. Como agir contra essa moçada romântica que aparenta 
só querer amor e liberdade? – parecia pensar o inconsciente coletivo 
que os órgãos de informação militares captavam das ruas. Tradução 
lógica na caserna: esses meninos parecem amigos dos nossos filhos.

Informal, quase clandestino, o núcleo duro do regime entrava em 
desespero toda vez que algum órgão do governo cometia erros táticos 
que comprometessem sua estratégia. Agredir artistas famosos de teatro 
e censurar peças de autores consagrados, por exemplo. Covas tomava 
conhecimento dessas convulsões intestinas no organismo do Poder tão 
logo elas se manifestavam e as transformava em peças distribuídas no 
tabuleiro do seu xadrez político. Bom enxadrista desde muito jovem, 
Covas se dedicava a um exercício que sempre o fascinava – o de imagi-
nar o próximo lance do adversário e preparar o seu, consciente de que 
ainda não era hora de xeque-mate.

Quando o meio teatral ficou convulsionado com a proibição do es-
petáculo Feira paulista de opinião, Covas foi “intimado” a participar 
dos protestos por seu amigo e conterrâneo, o grande dramaturgo Plínio 
Marcos, um dos produtores do evento. Dessa vez, Covas nem tentou 
evitar aquilo que considerava “intromissão indevida” em movimento 
autônomo. Conhecedor há anos da irredutibilidade de Plínio, deixou-se 
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levar à assembleia permanente onde, no mesmo teatro que exibia a peça 
censurada, oradores se revezavam no palco 24 horas por dia. 

Tal como a invasão do teatro que exibia Roda viva, de Chico 
Buarque, e o espancamento de todo o elenco por ativistas do CCC 
(Comando de Caça aos Comunistas), as frequentes agressões a artistas 
(entre elas, Marília Pêra) causavam revolta na opinião pública e dificul-
tavam os planos da linha dura. Na Câmara dos Deputados, parlamen-
tares da oposição se sucediam na tribuna dando ressonância ao senti-
mento nacional de repulsa à violência, fosse ela oficial ou paraoficial. 
A temperatura política subira consideravelmente no início do segundo 
semestre de 1968, e nada de pretexto para os militares justificarem a 
defesa das “instituições”.

Para agravar ainda mais o quadro, Covas recebeu de uma alta pa-
tente da Aeronáutica a denúncia de que a tropa de elite da Força Aérea 
Brasileira (FAB), o Para-Sar (paraquedistas de salvamento), estava sen-
do usada para eliminar fisicamente adversários do regime e que entre 
eles estaria o ex-deputado Rubens Paiva. De posse da denúncia, Covas 
foi à tribuna da Câmara e, em longo e emocionado discurso, disse ter 
“informações seguras de que as vítimas eram atiradas no oceano de 
bordo de aviões da Força Aérea”. O Ministério da Aeronáutica abriu um 
IPM (inquérito policial militar) e Covas foi arrolado como testemunha. 
Em fevereiro de 1969, já cassado, Mario Covas foi preso durante onze 
dias na Base Aérea de Cumbica e só no último dia soube, ao depor, que 
estava ali na condição de testemunha do IPM do Para-Sar.

As passeatas estudantis atraíam um número cada vez maior de 
participantes. Quando da realização da passeata de Brasília, Covas foi 
chamado às pressas ao local, a W-3 Sul, onde a polícia reprimia o mo-
vimento com bombas de efeito moral. Ao chegar, foi ele próprio atin-
gido pelo gás lacrimogêneo e pela fumaça que objetivava dispersar o 
protesto. Dias depois, a Polícia do Exército invadiu e ocupou o campus 
da Universidade de Brasília (UnB), gerando nova onda de críticas na 
imprensa e na sociedade. Vários deputados discursaram na Câmara, 
entre eles o carioca Márcio Moreira Alves, que incitou os jovens de todo 
o país a boicotarem o desfile do dia Sete de Setembro.

A invasão da UnB não alcançou seu principal objetivo, que era o 
de prender os líderes do movimento estudantil, especialmente o mais 



51Perfis Parlamentares Mario Covas

conhecido de todos, Honestino Guimarães, já então de renome nacio-
nal. Covas recebeu de um emissário um pedido de ajuda de Honestino, 
que se encontrava com seu grupo escondido na sacristia de uma igreja 
em Brasília. Pediu-me que fosse resgatá-los e conduzi-los ao seu apar-
tamento, o que fiz utilizando o Fusca do deputado. Honestino, sua na-
morada Isaurinha e mais quatro estudantes passaram dois dias na casa 
de Covas, longe das janelas. Lila Covas aproveitou para lhes dar um 
passatempo – limpar bandejas e jarras de prata que ocupavam um ar-
mário na sala de jantar. Enquanto na televisão o comando do Exército 
pedia à população brasiliense informações sobre o paradeiro do “peri-
goso subversivo” Honestino Guimarães, ele e seu grupo cumpriam a 
singela tarefa de dar brilho na prataria de sua anfitriã.

Com a publicação do discurso de Moreira Alves no Diário Oficial, 
os militares acharam o que procuravam – o tal pretexto para uma 
reação indignada. Apesar de ter sido uma fala curta, irrelevante, no 
Pequeno Expediente, com o plenário vazio, sem a mínima repercus-
são na imprensa e nem mesmo em rodas de conversa na Câmara, que 
não mereceu comentários sequer de seu autor, a linha dura a escolheu 
a dedo como exemplo de “uma grave ofensa à dignidade das Forças 
Armadas”. E começou a escalada.

O ministro do Exército, general Lyra Tavares, enviou representa-
ção ao ministro da Justiça, Luiz Antonio da Gama e Silva, que por sua 
vez acionou o procurador-geral da República, Décio Meireles Miranda, 
que em 12 de outubro formulou denúncia perante o Supremo Tribunal 
Federal (STF) pelo enquadramento de Márcio Moreira Alves no artigo 
151 da Constituição pelo “uso abusivo do direito de livre manifestação 
do pensamento, injúria e difamação das Forças Armadas”. Para proces-
sar um deputado, o STF necessitava à época que a Câmara concedesse 
a devida licença, e foi isso que a Suprema Corte pediu, em ofício datado 
de 4 de novembro.

Desde o primeiro movimento – a representação de Lyra Tavares a 
Gama e Silva –, os radares da Câmara dos Deputados passaram a ras-
trear toda a tramitação que se seguiu, e o gabinete do líder Mario Covas 
se transformou na “sala de situação” da crise. Covas percebeu, logo no 
início do processo, que os militares, ao escolherem a defesa da “hon-
ra das Forças Armadas” como motivo da ação, fixaram um parâmetro 
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inegociável e que, portanto, a investida visava claramente ao confronto 
com o Poder Legislativo.

Protocolado o pedido do STF na Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara (CCJ), Mario Covas traçou uma estratégia que ob-
jetivava evitar exatamente aquilo que os militares desejavam (o con-
fronto) e para isso precisava chegar ao recesso de fim de ano, em 10 de 
dezembro, sem que o pedido de licença para processar Moreira Alves 
fosse votado pelo Plenário da Câmara. Covas adotara a antiga lição se-
gundo a qual “em política, quando se chega a um impasse, adia-se a 
decisão”. Ele acreditava que se a votação só ocorresse em fevereiro, após 
o recesso, haveria tempo e clima para uma solução negociada. Tornou-
se, então, crucial que o processo permanecesse o maior tempo possível 
na CCJ, razão pela qual inscreveu para falar na comissão todos os 127 
deputados da sua bancada. O presidente da CCJ, o arenista potiguar 
Djalma Marinho, fez vista grossa, e os deputados oposicionistas passa-
ram a ocupar o microfone com longos discursos, muito acima do tem-
po regimental.

Para efeito externo, Covas montou a estratégia de evitar que o caso 
parecesse uma questão pessoal, contra um determinado deputado, mas 
uma ameaça à soberania do Poder Legislativo e à liberdade de expres-
são garantida pela Constituição Federal. O processo contra Moreira 
Alves acusava-o literalmente de “abuso” do preceito constitucional da 
inviolabilidade da tribuna, uma questão subjetiva que, por essa razão, 
dava margem a farta argumentação em contrário. A imprensa aderiu 
automaticamente à tese de Covas certa, embora, de que a acusação era 
mero pretexto para o endurecimento do regime.

Enquanto o debate ocupava todo o tempo da CCJ, vários de seus 
membros pertencentes à Arena se manifestaram contrários à concessão 
da licença, o que indicava a provável recusa da comissão ao pedido do 
governo ao STF. Embora a palavra final fosse do Plenário, o governo 
adotou a medida preventiva de substituir nove deputados arenistas da 
CCJ por outros mais confiáveis e assim garantir a aprovação do pedido.

O tabuleiro de xadrez de Covas mostrava uma possível jogada 
adversária que, de tão óbvia, ele considerava inevitável: a convoca-
ção extraordinária do Congresso, uma prerrogativa do Executivo que 
abortaria o recesso parlamentar de 10 de dezembro. Manifestou essa 
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preocupação a vários deputados e senadores e ouviu do líder da Arena 
no Senado, Daniel Krieger, o seguinte comentário: “Covas, estás a ver 
fantasmas. Essa hipótese simplesmente não existe.”

No cabalístico dia 10, sessão noturna do Congresso Nacional, 
Krieger e Covas sentados na primeira fileira do plenário da Câmara, o 
senador gaúcho é procurado por um funcionário: “Telefone para o se-
nhor” – na Mesa Diretora, não havia ainda celulares. Ao voltar, pálido e 
visivelmente constrangido, Krieger sentou-se de novo ao lado de Covas 
e disse apenas “o Planalto está enviando a convocação extraordiná-
ria”. Estava declarado o confronto. No dia seguinte, já com maioria de 
deputados arenistas fiéis ao governo, a CCJ aprovou parecer favorável à 
concessão do pedido de licença e o remeteu à Mesa, que o colocou em 
pauta para votação em Plenário no dia seguinte, 12.

O quadro mudou dramaticamente. A estratégia de “deixar a poei-
ra baixar durante o recesso”, que Covas acalentara, foi atropelada pela 
nova realidade. Tratava-se agora de votar o pedido sem mais delongas 
e negá-lo, como única forma de afirmação de um Poder ameaçado de 
agressão. O sentimento dominante na Câmara, e que uniu a todos – 
parlamentares, funcionários e jornalistas –, era de “resistência”, a pala-
vra-chave subitamente tornada bandeira de luta. Os jovens jornalistas 
Flamarion Morsi, Fernando César Mesquita, Evandro Paranaguá, Ary 
Ribeiro, Manoel Vilela e o decano Rubem Azevedo Lima chegaram a 
criar um plano de fuga para retirar Covas e Moreira Alves do edifício 
da Câmara em segurança caso a licença fosse negada, pois temiam que 
eles fossem presos pelo Exército.

12 de dezembro de 1968. O clima de tensão, agravado pela incer-
teza, carregava de mau tempo a solidão do Planalto Central, tornando 
Brasília ainda mais isolada dos principais centros urbanos do país. Não 
havia TV ao vivo nem internet, a telefonia era precária, e nos jornais 
a última maravilha tecnológica era a telefoto. Ambiente perfeito para 
o golpe em preparação. Aos poucos, a tensão cedeu lugar ao medo e a 
incerteza à convicção de que vinha chumbo grosso por aí.

Na Câmara dos Deputados, homens e mulheres armados apenas de 
suas ideias, seus valores e suas crenças mostravam-se dispostos à luta 
desigual, deslocada que ela fora do campo do pensamento para o terri-
tório da força. E poucas vezes em sua longa trajetória a Câmara, como 
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naquele 12 de dezembro, se fez tão altiva e corajosa em defesa dos ideais 
da democracia. Desgraçadamente para a História, os episódios ali vivi-
dos foram apagados pela censura oficial, refugiando-se na memória dos 
que tiveram o privilégio do testemunho.

Plenário, reservado da imprensa e galerias lotados, um silêncio as-
sustador tomou conta da Casa quando Mario Covas subiu à tribuna. 
Um misto de ansiedade e incerteza pairou no ar naquele momento, me-
nos pelo resultado da votação que depois seria iniciada e mais pela cer-
teza de um desfecho – a reação dos militares – capaz de baixar a treva 
sobre o país. Como Covas diria em seu discurso, não se tratava ali de 
decidir o destino de um deputado, o que não seria pouco, mas o de uma 
instituição, o Poder Legislativo. 

A fala de Covas seria, portanto, de defesa da inviolabilidade da 
tribuna, dos valores da liberdade e da democracia e de afirmação da 
Câmara dos Deputados – e, por extensão, do Congresso Nacional. Foi 
uma das peças de oratória mais importantes da história do Parlamento 
brasileiro (íntegra na p. 309). Como de hábito, Covas rascunhou um ro-
teiro e discursou de improviso conquistando mentes, corações e votos 
de 216 deputados contra a concessão da licença; 141 votaram Sim e 12 
se abstiveram.1

Quando Covas encerrou seu discurso, o silêncio se manteve por 
alguns segundos para em seguida ser cortado pelos aplausos e gritos 
do Plenário, seguidos do canto do Hino Nacional, que começou nas 
galerias e tomou conta de toda a Casa. Em pouco tempo aquele clima 
de catarse coletiva deu lugar à apreensão pelo que estava por vir – como 
veio no dia seguinte, 13 de dezembro de 1968.

A resposta do regime foi a edição do Ato Institucional nº 5, que, 
segundo Covas, viria do mesmo jeito se a Câmara concedesse a licença, 

1 As notas taquigráficas da sessão desapareceram. A versão do então presidente da Câmara, 
José Bonifácio de Andrada, dá conta de que ele as levou consigo para casa, em Barbacena 
(MG), e que lá confiou tudo à guarda de uma jornalista amiga. O fato é que a transcrição do 
pronunciamento de Covas esteve depois em poder da pesquisadora Anna Lúcia Brandão, 
de 1984 a 2000, quando ela entregou o texto à Câmara dos Deputados, depois de usá-lo na 
produção do seu livro A resistência parlamentar após 1964. Segundo Anna Lúcia, a demora 
deveu-se a uma decisão sua de só devolver as notas “em segurança, depois da morte dos 
chefes militares daquela época.” O discurso foi objeto também do extenso trabalho acadê-
mico A Palavra como Arma, de autoria da servidora da Câmara Elizabeth Paes dos Santos.
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“pois a ação contra o Márcio era um mero pretexto”. O Congresso foi 
fechado, ministros do Supremo Tribunal Federal afastados, mandatos 
parlamentares cassados, líderes sindicais, professores universitários, 
intelectuais e artistas presos e o instituto do habeas corpus suspenso. O 
AI-5, que revogou a Constituição de 1967 (elaborada a mando dos mi-
litares), conferiu a um Conselho de Segurança Nacional e ao presidente 
Costa e Silva todos os poderes da República. Começava a longa noite de 
escuridão do golpe dentro do golpe, que duraria os dez anos seguintes, 
até 31 de dezembro de 1978.

Mario Covas foi preso pelo Exército em sua casa em Brasília, no 
dia 18 de dezembro de 1968 e levado para o Alto Comando da Arma, 
sendo libertado no dia 23. Ao ser interrogado, ficou perplexo com o 
nível das perguntas, como “qual a sua opinião sobre Fidel Castro?” De 
volta a Santos com a família para o Natal, ficou decepcionado quando 
ouviu na Voz do Brasil do dia 30 que a lista de parlamentares cassados 
não incluía o seu nome. “Isso não tem lógica”, disse-me. “Como pode, 
cassaram vários deputados da minha bancada e não cassaram o líder! 
Vão pensar que eu fiz um acordo com os milicos!” O constrangimento 
era tamanho que Covas não saiu de casa até 16 de janeiro, quando seu 
nome finalmente constava de uma nova lista de cassações.

De volta ao mercado de trabalho, Covas resolveu criar uma empre-
sa no ramo de importação e exportação em sociedade com seus cunha-
dos. Convidou-me a participar e nos instalamos em um escritório no 
centro velho de Santos. Ele descobriu então que a mão pesada do AI-5 ia 
além da cassação do mandato parlamentar e da suspensão de seus direi-
tos políticos por uma década. Nossa nascente empresa não poderia ter 
conta bancária por conta dos apontamentos negativos que recebera no 
cadastro do Banco do Brasil, que à época tinha as prerrogativas de au-
toridade monetária nacional. Sorte que não existia ainda a informatiza-
ção do sistema bancário, o que permitiu a abertura da conta no Banco 
Nacional, graças à salvadora intervenção do deputado Oscar Pedroso 
Horta, admirador e amigo de Covas.

Estávamos no escritório quando um delegado local do Dops e dois 
oficiais à paisana da Aeronáutica foram prendê-lo. Colocaram-no em 
uma Kombi e tomaram o rumo de São Paulo. Apanhei a chave do seu 
Fusca e fui atrás. Depois de breve parada no comando da IV Zona 



1ª pArte – ensAio poLítico-biográfico56

Aérea, ele foi encaminhado para a Base Aérea de Cumbica, onde per-
maneceu por onze dias. Só no dia da liberação foi interrogado sobre 
o motivo de sua prisão: ele estava arrolado como testemunha no IPM 
do Para-Sar, aquele episódio que denunciara da tribuna da Câmara em 
1968. Ao sair, sua reação foi irônica: “Onze dias preso na condição de 
testemunha? E os réus, também foram presos?”

Dois anos e meio depois, a empresa (que se chamava MaCo, de 
Mario Covas) permanecia deficitária. Decidimos então retornar às 
nossas profissões originais e Covas mudou-se para São Paulo, indo 
trabalhar na Codrasa, empresa de engenharia do seu ex-colega de Poli 
Leo Maniero. Recluso e amargurado, retomou alguns hábitos antigos, 
como o de jogar xadrez. Não tomava a iniciativa, mas vários políticos o 
procuravam frequentemente para ouvir dele aquilo em que era mestre – 
análises do quadro nacional.

Covas deixou a Codrasa para trabalhar com outro grupo de ex-co-
legas que haviam fundado a Ductor, uma empresa de gerenciamento de 
projetos. Com a inflação cada vez mais fora de controle, sua situação fi-
nanceira era sempre de aperto. Como costumava fazer nessas ocasiões, 
Lila se entregou à sua muito peculiar “iniciativa privada”, que consistia 
em comprar roupas e objetos no comércio popular da Rua 25 de Março 
para vender às suas amigas, parentes e até desconhecidas. Os anos 1970 
pareciam durar uma eternidade, com Covas na versão engenheiro sem 
conseguir disfarçar que se tornara um peixe fora d’água.

Até que em 1978 bateu-lhe à porta o sociólogo Fernando Henrique 
Cardoso, que disputaria a eleição daquele ano para o Senado em uma 
sublegenda do MDB (em outra sublegenda candidatava-se Franco 
Montoro). Covas só recuperaria seus direitos políticos em janeiro do 
ano seguinte, mas FHC usou todo o seu poder de sedução para conven-
cê-lo a ajudar em sua campanha, “como exercício explícito de desobedi-
ência civil”. Aquilo foi música nos ouvidos de Mario Covas.

O eleito, como se esperava, foi Montoro, mas Covas tirou “a barriga 
da miséria” na coordenação geral da candidatura FHC. Reencontrou 
antigos companheiros, entre eles o engenheiro Sérgio Motta, e prepa-
rou-se para o retorno triunfal que aconteceria em 16 de janeiro de 1979, 
data do final de sua pena de dez anos (o AI-5 expirara dezesseis dias an-
tes). A volta de Covas à plenitude de seus direitos políticos foi celebrada 
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em Santos, com a presença de toda a cúpula nacional do MDB, lideran-
ças sindicais e estudantis, amigos e correligionários, uma multidão que 
não coube no Teatro Independência, local do ato.

Ao falar no encerramento, Covas mais uma vez surpreendeu a pla-
teia com a originalidade e a oportunidade de suas palavras. De impro-
viso como sempre, ele retomou o discurso de 12 de dezembro de 1968 
com a reafirmação de suas crenças: “creio na liberdade, creio na demo-
cracia...”. Saiu dali saudado por Ulysses Guimarães como futuro presi-
dente estadual do MDB, a ser eleito na convenção partidária de agosto. 
Foi o que aconteceu.

Em dezembro daquele ano, o MDB e a Arena foram extintos, e 
Covas mantido na presidência do novo partido, o PMDB. Embora a le-
gislação vigente permitisse, Covas se recusou a nomear comissões pro-
visórias municipais e optou por percorrer o estado de São Paulo inteiro, 
discutindo democraticamente com lideranças locais (esteve em mais de 
trezentas cidades) a formação de seus diretórios. Dois anos depois, con-
vidado por Montoro para vice em sua candidatura ao governo do esta-
do, abriu mão do lugar em nome da unidade do partido. Candidatou-se 
a deputado federal.
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prefeito solidário

Eleito com trezentos mil votos, Mario Covas assumiu seu terceiro 
mandato na Câmara em fevereiro de 1983 e foi um dos 199 parlamen-
tares (176 deputados e 23 senadores) a subscrever a PEC (Proposta de 
Emenda Constitucional) nº 5/83, de autoria do deputado mato-grossen-
se Dante de Oliveira, que restituía a eleição direta para presidente da 
República, prevista para 1985.

Uma outra PEC, de iniciativa do senador cearense Mauro Benevides, 
prestes a ser votada, restabelecia a eleição direta para prefeitos das ca-
pitais, em substituição à norma vigente segundo a qual cabia ao gover-
nador de cada estado indicar um nome e submetê-lo à aprovação da 
assembleia legislativa.

André Franco Montoro deixou o Senado (em sua vaga assumiu o 
suplente Fernando Henrique Cardoso), elegeu-se governador de São 
Paulo e até sua posse, em 15 de março de 1983, a Emenda Benevides 
aguardava votação. Ao anunciar o seu secretariado, Montoro escolheu 
o deputado Mario Covas para a pasta dos Transportes e não indicou 
nenhum nome para prefeito da capital, preferindo esperar a votação 
da Emenda Benevides. Aprovada, a eleição ocorreria em noventa dias; 
rejeitada, Montoro não teria alternativa a enviar um nome para a as-
sembleia legislativa.

Covas licenciou-se do mandato de deputado e assumiu a Secretaria 
dos Transportes. O cargo de prefeito da capital foi então ocupado inte-
rinamente pelo presidente da câmara municipal paulistana, vereador 
Altino Lima, também do PMDB. Na montagem do secretariado muni-
cipal, comandada pelo governador, Montoro contemplou as várias cor-
rentes do partido, como as de Ulysses Guimarães, Orestes Quércia e a 
sua própria, além de partidos aliados como o PCB e o do PCdoB.

Derrotada a Emenda Benevides, o PMDB paulistano entrou em 
ebulição. Grupos ligados a deputados federais e estaduais, urbanistas 
e até a prefeita da Cidade Universitária (da USP) produziram abaixo-
-assinados dirigidos a Montoro pleiteando a indicação de seus líderes. 
Filiados e membros de todos os diretórios distritais (hoje zonais) se 
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engalfinharam numa disputa partidária interna, na esperança de que 
Montoro escolheria o nome que mais o pressionasse. Aposta errada.

Os covistas não queriam ficar indiferentes à batalha e pediram uma 
reunião com o seu líder. Mais de cinquenta compareceram, todos dis-
postos a lançar o seu abaixo-assinado, com, garantiam, mais adesões 
que os dos concorrentes. Covas jogou água fria na fervura. “Nada de 
abaixo-assinado”, ordenou, para decepção geral. “O governador me co-
nhece bem e sabe do meu interesse no assunto. Se me escolher será 
pelo que fiz até hoje, e não pelo número de assinaturas em um papel. 
Aguardemos a sua decisão.”

No dia 19 de abril, logo de manhã, o assessor de imprensa de 
Montoro, Quartim de Moraes, telefonou pedindo-me que lhe enviasse 
por fax um perfil de Covas, “que será anunciado hoje pelo governa-
dor”. Passei a informação a Covas, que desdenhou: “O Quartim não 
sabe de nada.” Logo depois, chegou ao gabinete de Covas o ex-deputado 
Sampaio Dória, um dos postulantes à indicação. Muito ligado à família 
Montoro, disse que a escolha do nome de Covas fora sacramentada na 
noite anterior, mas o principal interessado não acreditou em uma só 
palavra do que acabara de ouvir.

A notícia correu célere pelo PMDB inteiro e só o cético Covas a des-
mentia. Até que, no início da tarde, Montoro ligou para o seu secretário 
de Transportes. À frente de sua mesa, quatro amigos de Covas teste-
munharam o telefonema: o ator Gianfrancesco Guarnieri; sua mulher, 
Vanya Sant’Anna; José Maria Monteiro e eu. Covas ouvia muito e só 
dizia “tá”, “está bem”, “ok”. Desligou o telefone e dirigiu-se aos quatro: 
“Eu não disse? Vão me dar uma bicicleta!”

Perplexos, pedimos que ele reproduzisse o diálogo. Covas:

Era o Montoro. Ele disse: Covas, estamos aqui eu, o Ulysses, o 
Quércia, o Almino e mais não sei quem e vamos anunciar o nome 
indicado para prefeito. Você pode vir para cá? Ou seja, me passa-
ram para trás e ainda querem que eu vá ao palácio para coonestar 
a decisão deles!

Nesse episódio, dois detalhes interessantes: a capacidade de Covas 
de ver chifres em cabeça de cavalo e a linguagem hermética usada pelos 
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políticos. Não seria mais razoável Montoro dizer “vem para o palácio 
que eu vou anunciar o teu nome”?

Após o anúncio de Montoro e as entrevistas para jornalistas, Covas 
foi para casa – eu o acompanhei. Ao entrar em seu apartamento, es-
perava-o seu filho, Mario Covas Neto (hoje vereador em São Paulo), 
à época com pouco mais de vinte anos de idade. Herdeiro do apelido 
familiar do pai, Zuzinha disparou, com um sorriso gozador, direto no 
fígado paterno: “Prefeito biônico, hein?”

Enviado o nome de Covas à assembleia legislativa, esta agendou 
uma sabatina, prevista em lei, com o objetivo de testar os conhecimen-
tos do indicado a respeito dos problemas da cidade de São Paulo. Casa 
cheia, calor insuportável, Covas permaneceu por três horas a respon-
der perguntas dos deputados, algumas delas claramente “incômodas”. 
Explica-se: o PT e outros partidos alinhados na oposição a Montoro 
elegeram grandes bancadas em 1982 e mesmo deputados do PMDB, 
preteridos pelo governador, não tinham o menor interesse no sucesso 
de Covas. Dias depois, ao votar em Plenário a indicação, registrou-se 
um empate – 42 votos a 42 – entre aprovação e rejeição. Coube ao presi-
dente da assembleia, Néfi Tales, proferir o voto de minerva, aprovando 
o nome de Mario Covas para prefeito da capital paulista. 

Covas tomou posse em 10 de maio de 1983 e encontrou todos os car-
gos de confiança do primeiro e do segundo escalões ocupados por com-
panheiros de partido e de partidos aliados. Não teve, portanto, liberdade 
para montar o seu time, limitando-se a nomear alguns assessores em seu 
gabinete. No discurso de posse reafirmou dois compromissos já assu-
midos publicamente, em suas muitas entrevistas: “Encurtar a distância 
social que separa o centro bem equipado da cidade de sua periferia pobre 
e desassistida” e atuar politicamente pela volta de eleições nas capitais. 
“Quero ser o último prefeito nomeado de São Paulo”, afirmou.

O primeiro dia de trabalho como prefeito foi indicativo das difi-
culdades que teria de enfrentar. Ao chegar ao Parque do Ibirapuera en-
controu um acampamento organizado pelo Movimento dos Sem Teto, 
que ali permaneceu por trinta dias. Eram dezenas de barracas de lona, 
montadas da noite para o dia, bem no acesso principal do parque, pas-
sagem obrigatória para quem se dirigia ao gabinete do prefeito. É claro 
que se tratava de uma ação coordenada pela oposição ao PMDB (leia-se 
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Montoro e Covas) e não faltou quem sugerisse ao prefeito a retirada 
imediata do acampamento dali.

Mario Covas tinha outra opinião:

Eles têm todo o direito de se manifestar e sabem, também, que o 
prefeito não tem como resolver o problema do deficit habitacional 
no curto prazo. E não vou cair na armadilha de uma ação dura de 
desocupação, transformando invasores de área pública em vítimas 
da truculência oficial.

O clima político em São Paulo estava tumultuado, no início de 1983. 
A economia do país entrara em recessão, o desemprego disparou e a in-
flação não parava de subir. Em abril, um mês após a posse de Montoro, o 
descontentamento dos setores populares atingira níveis dramáticos, com 
manifestações diárias em toda a cidade – inclusive no Morumbi, onde as 
grades do Palácio dos Bandeirantes foram derrubadas durante protestos.

Vivia-se o terço final do governo Figueiredo e a insatisfação da so-
ciedade estava no limite da tolerância. O PMDB fora o grande vito-
rioso nas eleições de 1982, elegendo 23 governadores e garantindo as 
prefeituras das capitais. Em todo o país, a oposição virou governo e 
agora tinha de dar respostas rápidas à crise. Covas e Montoro viraram 
parte do establishment e eram as autoridades públicas mais acessíveis, 
aos olhos da população; os dois alvos mais próximos da ira popular, 
embora a solução dos problemas de macroeconomia fosse da alçada do 
governo federal.

Como se esperava, Covas começou a mexer em vespeiros. Fez uma 
devassa minuciosa nos contratos com fornecedores de merenda escolar 
e descobriu dezenas de irregularidades. O mesmo aconteceu com o se-
tor de limpeza pública e seus contratos milionários, que não eram cum-
pridos nos termos acordados. E isso foi só o começo. O prefeito não se 
conformava com o desperdício de dinheiro público, com os pagamen-
tos vultosos por serviços não prestados e com os indícios de corrupção 
que começavam a brotar de todos os lados.

Sorte de Covas que o secretário de Assuntos Jurídicos, indica-
do por Ulysses Guimarães, era José Afonso da Silva, professor titu-
lar da Faculdade de Direito da USP, a veneranda Escola do Largo São 
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Francisco. Sério e competente, José Afonso fez uma dupla implacável 
com Covas na tarefa de pôr ordem na casa e tapar os ralos que escoa-
vam recursos gigantescos do erário. A dupla em verdade era um trio. 
O coordenador das equipes de investigação e cálculos era o assessor 
especial Luís Sergio Marcondes Machado, amigo íntimo de Covas des-
de os tempos da Poli, um engenheiro que havia chefiado a construção 
da primeira linha do metrô de São Paulo. Completava esse primeiro 
time o economista Fausto Lourenço Gomes Filho, um dos pioneiros da 
informática no Brasil, responsável pela inclusão do gabinete do prefeito 
na nascente era digital.

Os embates do prefeito e sua equipe com empreiteiros e contratados 
em geral eram diários, mas nada vazava para a imprensa. Negociações 
e discussões varavam a noite e entravam pela madrugada, com Covas 
a fazer contas na ponta do lápis para demonstrar os “furos” nos con-
tratos, que mais pareciam letra morta a disfarçar falcatruas. No campo 
das negociações havia em curso uma potencialmente explosiva, sobre 
o pleito dos donos de empresas concessionárias de linhas de ônibus de 
aumentar a tarifa das passagens do transporte público.

Durante muitos anos a prefeitura de São Paulo exerceu o mono-
pólio do transporte por meio de sua empresa, a CMTC (Companhia 
Municipal de Transporte Coletivo), que continuava a operar, mas sem 
a exclusividade que tivera no passado. Com uma antiga experiência no 
setor, a CMTC representava o poder concedente e cumpria o papel de 
fiscalizar as concessionárias.

Ao mesmo tempo em que negociavam o aumento das tarifas com o 
prefeito, os donos das empresas privadas de ônibus passaram a dar en-
trevistas aos jornais, rádios e TVs em tom ameaçador, responsabilizando 
a prefeitura pelo impasse que, alertavam, “pode deixar São Paulo sem 
ônibus”. O impasse a que se referiam girava em torno das planilhas que 
a assessoria de Covas preparara, comprovando matematicamente a exor-
bitância do aumento pretendido. Antes que o assunto fosse dado por en-
cerrado, a cidade e o próprio prefeito foram surpreendidos por anúncios 
de meia página publicados em todos os jornais, nos quais as empresas de 
ônibus anunciavam a paralisação do serviço a partir do dia seguinte. Eles 
não sabiam o tamanho da encrenca em que acabavam de se meter.
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Aquele Mario Covas de quinze anos atrás, que enfrentara a ditadu-
ra militar usando como arma apenas a palavra e como trincheira a tri-
buna da Câmara dos Deputados, ressurgiu subitamente – só que agora 
com tinta na caneta e o amparo da lei. “Isso é locaute!”, bradou. “Não 
vou permitir que esses marginais afrontem o poder público e prejudi-
quem a população.” Chamou José Afonso e o secretário de Transportes, 
Getulio Hanashiro, e ordenou: “Podem preparar o decreto. Vamos bai-
xar uma intervenção em todas as empresas de ônibus. Vamos tomar as 
garagens, as instalações administrativas e de manutenção e toda a frota. 
A operação fica por conta do pessoal da CMTC.” E comentou com os 
dois secretários: “É uma boa hora para examinarmos a contabilidade 
dessa gente.”

No fim da tarde, com o decreto já encaminhado ao Diário Oficial, 
Covas deu uma entrevista coletiva anunciando a intervenção. Nunca 
antes o prefeito de uma grande cidade brasileira havia tomado a ini-
ciativa de enfrentar o poderio da “máfia dos ônibus”, como a impren-
sa nomeou aqueles empresários nos jornais do dia seguinte. Naquela 
madrugada, acompanhado de efetivos da Polícia Militar (que Montoro 
prontamente acionou), Covas percorreu todas as garagens, empossou 
os seus interventores e os ônibus começaram a circular normalmente.

Durante o período de intervenção, a prefeitura pôs as mãos em do-
cumentos que comprovavam variados crimes contra o poder público e, 
por extensão, a população paulistana. Entre eles, os que demonstravam 
manobras como a troca de nome e da razão social de empresas com o 
objetivo de fraudar as leis trabalhistas. E, é claro, a contabilidade fria que 
ocultava o caixa dois. O êxito da operação e a revelação das irregulari-
dades denunciadas diariamente pela imprensa tiveram um final feliz: a 
nova tarifa foi fixada pelos parâmetros propostos nas planilhas do pre-
feito, restando provado que a chantagem anunciada pelos donos das em-
presas não passava de puro gangsterismo. Covas, então, disse a que veio.

Esse enfrentamento da corrupção provocou imediata reação dos se-
tores prejudicados, no campo político, inclusive. Um terço da bancada 
do seu partido na câmara municipal aliou-se à oposição quando per-
cebeu que não conseguiria manter o privilégio de indicar nomes para 
a máquina administrativa, pois Covas não admitia o “loteamento” de 
cargos, uma velha tradição brasileira. Inimigo da demagogia e do clien-
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telismo, o prefeito cercou-se de cuidados para barrar essas duas práticas 
no âmbito municipal. Por isso, não agendava audiências isoladas com 
vereadores quando o tema era ligado a reivindicações de moradores. 
Nesses casos, os vereadores tinham de levar comitivas de moradores 
ao gabinete. “Vamos discutir os problemas todos juntos”, exigia Covas. 
Fiel ao hábito de conhecer todos os aspectos do problema em pauta, o 
prefeito se preparava com mapas e relatórios internos, especialmente os 
referentes ao tema campeão de demandas, o asfaltamento de ruas.

Essas audiências demoravam sempre pelo menos duas horas, pre-
sentes o vereador e grupos de trinta a cinquenta pessoas, incluindo 
crianças. Discretamente, sem chamar a atenção para o fato, Covas im-
punha uma liturgia pela qual ele ficava na cabeceira da mesa, o verea-
dor ao seu lado e os porta-vozes comunitários ao redor. Os demais se 
espalhavam em cadeiras, poltronas e sofás, e muitos ficavam em pé. 
Numa estratégia política bem dissimulada, o prefeito abria a palavra 
para qualquer pessoa que quisesse falar, o que nem sempre coincidia 
com o que o vereador dissera ao pedir a audiência. Com esse formato, 
Covas dialogava diretamente com os interessados, e o vereador ficava 
em segundo plano.

Outra tática de Covas era comprometer os solicitantes com a solu-
ção dos problemas. Se, por exemplo, pedissem o asfaltamento de vin-
te ruas do bairro, o prefeito negociava: “Só posso asfaltar oito. Vocês 
escolhem quais serão.” Sempre dava certo essa teoria segundo a qual 
mais vale ter oito pássaros na mão que vinte voando, fora o privilégio 
de decidir o que seria feito. “Eles sempre decidem levando em conta 
os interesses comunitários, e não vantagens pessoais”, dizia Covas. As 
ruas escolhidas eram em geral as que davam acesso a escolas, postos 
de saúde e outros equipamentos públicos e que facilitavam o tráfego de 
ônibus e ambulâncias.

Aos poucos, Covas foi estreitando seu relacionamento com as pes-
soas mais humildes. Só o fato de serem recebidas pelo prefeito, em seu 
gabinete, poderem falar à vontade e até participarem das decisões, era 
visto por todos como experiência única na vida até então e como um 
efetivo exercício da cidadania. Não era tão comum como passou a ser 
anos depois, mas nessas audiências as pessoas se fartavam de tirar foto-
grafias para registrar o grande momento.
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Receber comissões de moradores, discutir demoradamente com 
eles sem olhar o relógio e ainda por cima ouvir informações de pri-
meira mão sobre os problemas da cidade era o que Covas mais gostava 
de fazer em seu gabinete. Talvez o seu único motivo de prazer ali, pois 
detestava aquele confinamento. O que o fazia feliz, mesmo, era ir ao 
encontro das pessoas nos bairros pobres da periferia, ver os problemas 
de perto, observá-los com seus próprios olhos, ser abordado nas ruas 
por moradores insatisfeitos, ouvi-los e discutir de igual para igual, sem 
jamais fazer prevalecer a autoridade do cargo. (Este ponto remete a um 
aspecto singular e pouco abordado da personalidade de Mario Covas: o 
da sua generosa paciência com alguns e da falta dela com outros. Covas 
era tão mais paciente com seu interlocutor quanto mais humilde ele 
fosse; e progressivamente menos paciente quanto mais alto o seu status 
social, funcional, político ou intelectual).

Nesse contato permanente com a parcela mais desassistida da po-
pulação paulistana é que Covas colhia ensinamentos preciosos para a 
sua ânsia de entender o que, afinal e de fato, se passava na alma do 
povo. Por isso ouvia mais que falava, principalmente quando uma mu-
lher estava com a palavra. “As mulheres conhecem melhor os proble-
mas do dia a dia, são mais francas e diretas”, dizia – e aconselhava: 
“Um político deve sempre ouvi-las com atenção e aprender com elas.” 
Além do mais, elas exerciam naturalmente um papel de liderança em 
seus domínios e raramente eram contraditadas pelos varões da comu-
nidade. De tanto andar pelas quebradas de Itaquera, São Mateus, Itaim, 
Guaianazes, Campo Limpo, Grajaú, Socorro e outros pontos das zonas 
leste e sul de São Paulo, Covas usava sua memória prodigiosa para cha-
mar as pessoas pelo nome, o que as deixava surpresas e homenageadas.

A estafante rotina do prefeito Covas deixava seus auxiliares com a 
língua de fora. Com dez anos a menos que ele, eu me obrigara a estar 
ao seu lado em qualquer lugar onde ele estivesse exposto ao assédio da 
imprensa, e isso me levava à exaustão. Chuva forte de madrugada, por 
exemplo, eu já sabia: o carro da prefeitura me pegava em casa e me levava 
à enchente da vez. Quando chegava ao local, o prefeito já estava lá.

A maioria dos administradores regionais (hoje subprefeitos), obri-
gatoriamente presentes nos eventos em sua jurisdição, queixavam-se do 
ritmo Covas e até de suas preferências. Certa vez, um deles comentou 
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comigo: “Se ele chega a uma rua em obras para fazer uma inspeção, 
e tanto faz subir ou descer a ladeira, ele sobe.” Aos 53 anos de idade, 
Covas tinha um fôlego surpreendente para quem fumava quatro maços 
de Minister por dia.

Diretas Já!

A Emenda Dante de Oliveira não tinha data para ser votada, mas 
o PMDB adotou-a nacionalmente com a campanha Diretas Já, que, em 
1984, se transformaria na maior mobilização popular da história. O 
primeiro comício das Diretas, em 15 de junho de 1983, em Goiânia, 
reuniu apenas seis mil pessoas, mas o movimento começou a crescer. 
Em 15 de novembro desse ano, na contramão do esforço pela unidade 
das oposições, o PT fez o seu comício exclusivo (não convidou nenhum 
outro partido), com a presença de quinze mil pessoas na Praça Charles 
Miller, em frente ao estádio do Pacaembu.

Montoro ficou irritado com a indelicadeza do PT e resolveu mar-
car um comício monstro na Praça da Sé no dia 25 de janeiro de 1984, 
data do aniversário da cidade e feriado em São Paulo. Chamou Ulysses, 
Covas, seu vice Quércia e a direção estadual do PMDB ao Bandeirantes 
para discutir o assunto, mas houve discordâncias. Ulysses e Covas 
achavam a data prematura e defenderam a realização do comício em 
abril, “quando a campanha estiver mais encorpada”. Ou, melhor ain-
da, reservar para São Paulo a data do último comício, às vésperas da 
votação da Emenda Dante de Oliveira. Baseado exclusivamente em sua 
sensibilidade política, Montoro não cedeu e fixou a data de 25 de ja-
neiro. Convidou todos os partidos, sindicatos, prefeitos do interior, or-
ganizações empresariais, artistas e “o povo em geral” e ainda replicou: 
“Vamos fazer dois comícios. O de janeiro e depois o último.” Na Praça 
da Sé compareceram trezentas mil pessoas.

Principal veículo de comunicação do país, a TV Globo noticiou o 
comício como um evento comemorativo do aniversário de São Paulo. 
Anos depois, em entrevista à revista Playboy, o diretor de jornalismo da 
Globo, Armando Nogueira, disse que “com uma audiência de quarenta 
pontos no Ibope, o Jornal Nacional não pode ser vanguarda, mas re-
sultante da vontade popular”. De fato, no comício de encerramento das 
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Diretas, no Vale do Anhangabaú, em 16 de abril, com anunciados 1,5 
milhão de pessoas, a Globo fez grande cobertura jornalística.

Mario Covas entregou-se de corpo e alma à campanha das Diretas. 
No dia do comício da Sé, liberou o transporte público da cobrança de 
tarifas e foi processado por isso. Na Justiça, defendeu-se com o argu-
mento de que a gratuidade no transporte não visava a beneficiar um 
partido político, nem qualquer outra organização privada, mas toda a 
sociedade, e foi absolvido.

Grande orador, Covas foi convidado a participar de vários outros 
comícios pelas Diretas, Brasil afora. Em todos eles, além da causa prin-
cipal (“Eu quero votar para presidente”), fazia questão de incluir o plei-
to sobre eleições para prefeitos nas capitais. No Rio de Janeiro a parti-
cipação popular chegou a 1 milhão de pessoas na Avenida Presidente 
Vargas, tendo a Igreja da Candelária ao fundo, em noite em que o gran-
de destaque foi o pronunciamento do jurista Sobral Pinto. Nove dias 
após o megacomício do Anhangabaú, a Emenda Dante de Oliveira foi 
rejeitada, mas as forças políticas de oposição à ditadura conseguiram 
manter uma precária unidade, sob o lema “Não vamos nos dispersar”, 
lançado por Tancredo Neves.

Covas nutria grande admiração pela habilidade de Tancredo na arte 
de “costurar” alianças políticas complexas sem abrir mão do principal, 
o avanço no rumo da democracia. Foi com esse talento que o político 
mineiro convenceu os chefes militares de encerrarem o ciclo iniciado 
em 1964, retirando-se do poder discreta e silenciosamente. Bastava que 
eles não apresentassem nome à sucessão do general João Figueiredo no 
Colégio Eleitoral de 1985. Em troca, Tancredo oferecia a garantia de 
uma lei de anistia recíproca entre agentes da ditadura e militantes da 
oposição. Os militares aceitaram o acordo e cumpriram a sua parte.

Esse cenário criou as condições políticas favoráveis de que Tancredo 
necessitava para disputar a Presidência no Colégio Eleitoral. Assim 
como Ulysses Guimarães, Mario Covas foi um dos grandes apoiadores 
do Projeto Tancredo no PMDB, inclusive em seu aspecto mais delica-
do – e para o qual se levantaram fortes resistências –, a inclusão de 
José Sarney como vice na chapa peemedebista. No dia da convenção 
do PMDB para a escolha dos dois candidatos, Sarney já estava “assi-
milado” pelo partido, exceto por um dissidente que fez um discurso 
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desancando o político maranhense; por ironia, era ele o prefeito de Itu, 
SP, Lázaro Piunti, um covista de quatro costados.

Candidato, Tancredo passou a viajar pelo país e depois ao exterior. 
Mario Covas o recebeu várias vezes em seu gabinete, no Ibirapuera, 
sempre com a presença da imprensa, e também compareceu a todos os 
eventos agendados por Tancredo em São Paulo, nos quais discursava e 
deixava claro seu apoio à opção pelo Colégio Eleitoral. Ao contrário do 
PT, que se recusou a votar em Tancredo, Covas entendia que uma vitó-
ria de Tancredo, mesmo no Colégio Eleitoral, representaria o funeral da 
ditadura. E dizia, em suas análises do quadro político:

Esse pessoal (o PT) não tem o menor apreço pela democracia. 
Eles lutaram contra a ditadura militar, mas com a cabeça volta-
da para um projeto autoritário, de inspiração cubana. Nós (ele, 
Ulysses, Tancredo) também lutamos contra a ditadura, mas para 
construir a democracia. É isso que nos diferencia deles.

Mario Covas considerava a luta armada “um equívoco, uma opção 
suicida que só produz mártires e tem como única certeza a derrota”, 
mas respeitava “o direito de cada um à escolha do tipo de combate no 
qual acredita sinceramente”. Ele escolheu a política como arma e nela o 
poder da persuasão, citando como exemplo a bem-sucedida estratégia 
de Tancredo Neves, que ao final e ao cabo logrou encerrar a ditadura. 
“Foi uma vitória da política”, orgulhava-se.

Como prefeito da maior cidade do país, Covas era sempre citado 
pela imprensa como “candidato natural a governador do estado”.

Mas ele não se mostrava interessado. Certa vez, seu secretário de 
Vias Públicas, amigo e contemporâneo na Poli, Antonio Arnaldo de 
Queiroz e Silva, mostrou-lhe um mapa atualizado das praças que criara 
após um programa de realinhamento de ruas. Eram mais de quatro-
centas praças, as quais Antonio Arnaldo sugeria batizar com nomes de 
cidades do interior paulista.

Vamos convidar para cada inauguração o prefeito da cidade, ve-
readores, empresários, todas as forças vivas locais. Em retribuição, 
a cidade vai homenagear o prefeito de São Paulo com um título de 



1ª pArte – ensAio poLítico-biográfico70

Cidadão, ou qualquer outra honraria. Isso vai permitir que você 
viaje pelo estado inteiro: que tal?

Covas deu risada e rebateu, fulminante: “Tenho tanta coisa para fa-
zer aqui que o dia de 24 horas está ficando curto demais. Não vou viajar 
coisa nenhuma. E quer saber? Não vou ser candidato a governador de 
nada.” De fato, o exercício do mandato de prefeito com a intensidade 
do estilo Covas tornava sua presença na cena política nacional – e até 
na estadual – cada vez mais rara. Ele trabalhava de segunda a sexta das 
nove da manhã às onze da noite e todos os sábados, domingos e feriados 
em horário integral, sob sol ou chuva. E adorava fazer isso.

Lila Covas encontrou um jeito de estar por perto do marido  – como 
sempre esteve, aliás. Ela assumiu a presidência do Corpo Municipal de 
Voluntários (CMV), vinculado ao gabinete do prefeito, convocou um 
grupo de amigas para ajudá-la e passou a criar programas sociais finan-
ciados por empresas privadas. Nos fins de semana ela adotava a agenda 
do prefeito e o acompanhava em seus périplos pela periferia.

Os célebres mutirões

Mario Covas constatou em suas andanças que, de fato, o asfalta-
mento de ruas era o ponto de partida, e crucial, para qualquer pro-
grama visando à melhoria da qualidade de vida daquela gente havia 
décadas abandonada pelo poder público. O acesso a dezenas de bair-
ros era impossível em tempos de chuva (em São Paulo, a maior parte 
do ano), e isso impedia o funcionamento do transporte por ônibus, 
a distribuição de bujões de gás, o atendimento de ambulâncias e do 
Corpo de Bombeiros e a circulação de viaturas policiais – todos esses, 
serviços essenciais.

Fazer o mínimo indispensável para melhorar a situação represen-
taria remanejar verbas de outros setores – mas quais? A prefeitura de 
São Paulo que Covas herdou do malufismo estava falida, endividada 
e com o caixa capaz de suportar apenas o custeio. Os parcos recursos 
para investimentos já estavam comprometidos em áreas como educa-
ção e saúde, onde o quadro era ainda mais preocupante. Só havia uma 
saída: baixar drasticamente os orçamentos do programa de pavimen-
tação de ruas, a começar pelo custo da mão de obra. Com esse dado em 
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mãos, Covas começou a elaborar um plano que mais tarde iria consa-
grá-lo e se tornaria o símbolo político da sua gestão: a organização de 
mutirões com a participação da própria população para assentamento 
de guias e sarjetas.

Mario Covas tinha isso na cabeça havia muito tempo, desde que 
conheceu os mutirões lançados em Goiânia pelo então jovem prefei-
to Iris Rezende. Covas ficara fascinado não pela economia de gastos 
em mão de obra, mas pelo significado político da mobilização popular 
em torno de um objetivo comum. Agora prefeito de uma metrópole, 
ele achava que o momento era propício para propor algo grandioso (os 
números de São Paulo são sempre superlativos), capaz de seduzir o seu 
“mercado-alvo” e conquistá-lo para a prática democrática. “Fazer com 
as próprias mãos”, dizia.

O prefeito acreditava sinceramente na eficiência do seu projeto, 
mas sua execução dependia de motivação política por parte dos prin-
cipais interessados e beneficiários. Muniu-se de todas as informações 
técnicas e marcou uma primeira reunião com moradores do Jardim 
das Oliveiras, no extremo leste da capital. Quando chegou ao local, às 
oito da noite, encontrou umas cinquenta pessoas muito motivadas, mas 
para cobrar dele o cumprimento das obrigações do poder público, espe-
cialmente quanto à pavimentação de ruas. Cartazes empunhados pelos 
anfitriões deixavam claro o estado de espírito predominante: “Chega de 
papo furado” e “Queremos ação” diziam tudo.

Covas percebeu que o trabalho de convencimento seria duro. Em 
compensação, o êxito da empreitada dependeria muito da sua capacida-
de retórica de persuasão, na qual apostava todas as fichas. “Eu não vim 
aqui para impor nada”, começou,

mas para propor um método de trabalho; vocês é que vão decidir 
se aprovam ou não (...) eu não trouxe a imprensa comigo, não estou 
interessado em aparecer no jornal (...) nem vai ter meu nome em 
lugar nenhum (...) meu único objetivo é a gente botar a mão na 
massa e resolver essa parada de uma vez por todas.

Um morador disse o que todos pensavam: “Nós estamos até aqui 
de promessa de político. É tudo igual, tudo farinha do mesmo saco.” 
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Claro que Covas não iria levar essa para casa: “Tudo igual coisa nenhu-
ma”, retrucou. “Quando foi a última vez que um prefeito esteve aqui 
conversando com vocês?” Uma senhora aparentando uns oitenta anos 
encerrou o bate-boca: “O senhor é o primeiro prefeito que vem aqui.” 

Com o clima desanuviado, Covas prosseguiu, agora para explicar 
detalhes da organização de um mutirão:

A prefeitura entra com o pessoal técnico, todo o material e todas 
as máquinas, e os moradores com a mão de obra. O trabalho começa 
no sábado bem cedo e termina no fim da tarde de domingo, com 
uma chopada. Na segunda-feira começa a preparação da rua para 
receber pavimentação asfáltica.

A resistência inicial à ideia de mutirões em fins de semana repetiu-
-se em vários outros bairros, até que os resultados foram aparecendo. 
Depois, a situação inverteu-se: havia filas de espera de associações de mo-
radores inscritas para levar a experiência aos seus bairros. Contribuiu so-
bremaneira, para a consolidação da credibilidade do projeto, o apoio que 
passou a receber do bispo auxiliar da zona leste paulistana, D. Angélico 
Sândalo Bernardino, e do próprio cardeal arcebispo, D. Paulo Evaristo 
Arns, que se tornaram admiradores e amigos pessoais de Covas.

Foram centenas de ruas em dezenas de bairros, a maioria nas zonas 
leste e sul da capital, a substituir lamaçais por vias pavimentadas e to-
das as vantagens daí decorrentes. O projeto virou uma festa popular e a 
participação voluntária não parou de crescer, assim como o entusiasmo 
e a alegria dos mutirantes, finalmente convencidos da importância so-
cial e política da empreitada. Ao longo dos dois dias de trabalho, donas 
de casa preparavam quitutes e os serviam na rua, enquanto seus mari-
dos e filhos davam duro nas obras. Sempre exigente e detalhista, Covas 
supervisionava tudo, mas também amassava barro, assentava guias, 
concretava sarjetas e até brincava com os mutirantes, mantendo alto o 
astral do ambiente. Em várias ocasiões, o bispo D. Angélico foi visto (e 
filmado) conduzindo carrinho de mão carregado de massa de cimento, 
num exemplo de enorme significado a avalizar o projeto.

No domingo, quando começava a anoitecer e com o serviço con-
cluído, o cansaço dava lugar ao ânimo da confraternização com música 
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de violeiros, chope gelado e muita cantoria, que, não raro, se estendia 
até altas horas. Essas jornadas ficaram de tal forma gravadas na me-
mória daquela gente simples da periferia paulistana que, passados mais 
de trinta anos, ainda são relembradas com orgulho por quem as viveu.

Em apenas 33 meses (maio de 1983 a dezembro de 1985) e numa 
situação financeira totalmente adversa, ainda assim o período Covas 
na prefeitura de São Paulo produziu resultados significativos em todas 
as áreas. Comparados aos de administrações anteriores, os números al-
cançados por Covas em habitação popular, educação, pavimentação de 
ruas, atendimento em postos de saúde e economia em contratos traçam 
o retrato de uma gestão profícua e austera. Tais atributos, porém, não 
foram suficientes para Covas eleger o seu sucessor, Fernando Henrique 
Cardoso, em outubro de 1985. O eleito foi Jânio Quadros, que vivia o 
período mais dramático de sua vida pessoal, dominado pelo alcoolismo.

No dia 1º de janeiro de 1986, após tomar posse na câmara munici-
pal, Jânio dirigiu-se à prefeitura, onde Mario Covas o aguardava para 
a cerimônia de transmissão do cargo. O saguão principal estava super-
lotado de militantes janistas com seus cânticos, suas faixas, sua alegria 
pela vitória eleitoral. Percebendo o clima, Covas dispensou o discurso 
que preparara e fez um curto improviso, desejando boa sorte ao seu 
sucessor. Jânio foi acompanhá-lo até o elevador privativo e acabou des-
cendo ao térreo, onde Covas entrou em seu carro com Lila. Para sur-
presa geral, Jânio também embarcou no seu e foi para casa deixando no 
saguão a multidão que aguardava sua volta para ouvir o seu primeiro 
discurso como novo prefeito paulistano.
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senador constituinte

A carga de trabalho era tão grande na prefeitura que a cada insi-
nuação sobre uma eventual candidatura em 1986 a governador de São 
Paulo, Mario Covas desconversava. As provocações desse tipo, partidas 
em geral de pessoas do círculo mais íntimo, tinham todo cabimento, 
pois no Brasil um prefeito de capital é sempre candidato potencial ao 
governo estadual. Talvez “não tenho tempo para pensar nisso” fosse a 
resposta mais adequada, mas Covas gostava de deixar no ar a impressão 
de um certo desinteresse pelo assunto.

Quando passou o cargo para Jânio Quadros e montou um escritó-
rio na Rua Estela, no bairro paulistano do Paraíso, e começou a cogitar 
da possibilidade de candidatura ao governo do estado, descobriu que 
era tarde demais. O vice-governador Orestes Quércia, que passara os 
últimos quatro anos tratando exclusivamente disso, tinha a maioria dos 
diretórios do PMDB nas mãos. Covas lançou-se então candidato a uma 
das duas vagas ao Senado, ao lado de Fernando Henrique Cardoso, e foi 
eleito com quase oito milhões de votos, a maior votação atribuída a um 
político brasileiro até o momento.

Dois meses antes da eleição Covas sofreu um infarto do miocárdio 
que o reteve durante uma semana no Instituto do Coração e mais uma 
semana em casa, por ordem médica. Fora o susto, um saldo positivo: 
ele finalmente abandonou o cigarro, embora pelo resto da vida tenha 
carregado o desejo de dar uma tragada após o café da manhã. Durante 
uns dois anos o ex-fumante inveterado manteve o hábito de segurar 
um cigarro apagado entre os dedos, e até de levá-lo à boca, mas jamais 
cedeu à tentação de acendê-lo.

Os senadores e deputados eleitos em 1986 passaram a compor a 
Assembleia Nacional Constituinte, “livre e soberana” segundo a lei que 
a criou, independente das atividades ordinárias do Senado Federal e da 
Câmara dos Deputados. Inflado pelo êxito inicial do Plano Cruzado, 
que lançou uma nova moeda e congelou todos os preços no varejo, o 
PMDB elegeu 22 dos 26 governadores e garantiu ampla maioria na 
Constituinte. Seu presidente, o deputado Ulysses Guimarães, tornou-se 
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então presidente da Câmara e da Constituinte e primeiro nome da li-
nha sucessória, pois José Sarney não tinha vice (ele próprio havia assu-
mido na condição de vice de Tancredo Neves, que morreu sem tomar 
posse na Presidência da República).

Montado em seu cacife eleitoral, Mario Covas chegou à Constituinte 
dessa vez disposto a conquistar uma posição de destaque, a liderança da 
Maioria – ou seja, o cargo de líder do seu partido. Mas Ulysses tinha 
outros planos e preferia o deputado catarinense Luiz Henrique, opção 
que Sarney e a cúpula do PMDB viam com bons olhos. A solução na-
tural, nesses casos, a disputa no voto na sessão de 18 de março de 1987, 
acabou por favorecer Covas, que ganhou a preferência da bancada pee-
medebista com um discurso arrasador, de improviso (leia a íntegra na 
p. 317). Nessa disputa, Fernando Henrique Cardoso ficou ao lado de 
Ulysses, contra Covas, e apoiou Luiz Henrique.

Covas começou sua fala contestando uma discussão havida dias 
antes, da qual não participara, sobre a soberania da Assembleia 
Nacional Constituinte: “Soberania, como liberdade, não se discute. 
Não se escreve no Regimento. Ou se a possui e se a exercita, ou re-
almente não se a possui. No instante em que se discute soberania, o 
simples fato de discuti-la coloca em dúvida a sua existência.” Era, cla-
ramente, uma crítica a Ulysses Guimarães, na condição de presiden-
te da Assembleia. No mesmo discurso, outra crítica a Ulysses, agora 
como presidente do PMDB:

A despeito de termos 305 constituintes, aqui chegamos sequer 
com uma proposta concreta peemedebista para o Regimento 
Interno. Aqui chegamos sequer sem uma discussão prévia do que 
era a nossa ideia de Constituinte e o que era a nossa ideia de sobe-
rania. (...) E estamos hoje ainda sem saber se este partido é presi-
dencialista ou parlamentarista.

Foi o primeiro, logo na estreia, confronto verbal com seu amigo 
Ulysses, dos muitos havidos nos meses seguintes. Ovacionado e ven-
cedor, Covas teve 143 votos, contra 107 atribuídos a Luiz Henrique. 
Ulysses arguiu que, não sendo obtida maioria absoluta, deveria haver 
um segundo turno de votação, mas Luiz Henrique não concordou e 
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reconheceu em Covas o líder do PMDB na Constituinte. Meses de-
pois, na escolha do presidente e do relator da poderosa Comissão de 
Sistematização, Afonso Arinos foi eleito para a presidência e Fernando 
Henrique e Bernardo Cabral disputaram a relatoria. Covas deu o troco: 
apoiou Cabral, que se elegeu.

Covas escolheu o seu colégio de vice-líderes e colocou o deputado 
paranaense Euclides Scalco em posição de relevo, a primeira-vice-lide-
rança. Um ano depois, quando Scalco saiu do PMDB para participar 
da formação do PSDB, foi substituído por Nelson Jobim. Para seu ga-
binete de líder, Covas convocou o jurista José Afonso da Silva, autor 
de precioso relato sobre esse período no livro Mario Covas: democra-
cia – defender, conquistar, praticar (Imprensa Oficial de São Paulo, 
2011). Constitucionalista mais citado em sessões do Supremo Tribunal 
Federal e autor de extensa obra sobre o tema, José Afonso deu enorme 
contribuição ao desempenho de Covas, assim como o promotor público 
paulista Marco Vinício Petrelluzzi.

O líder da Maioria tinha consciência, desde o início do trabalho 
constituinte, das enormes dificuldades que enfrentaria para viabili-
zar as teses progressistas e democráticas constantes do programa do 
seu partido – que, embora majoritário, abrigava em seu seio expressi-
va quantidade de parlamentares conservadores. Ao longo do processo, 
essa ala se mostrou sensível à liderança paralela exercida pelo presiden-
te da República, José Sarney, cujos interesses opunham-se às posições 
sustentadas por Covas.

Não bastassem as reiteradas atitudes de afirmação da soberania da 
Constituinte, Mario Covas levantava questões de princípio que ecoa-
vam como ofensa pessoal nos ouvidos do presidente da República. Uma 
dessas questões foi a de que não se deveria reproduzir no âmbito da 
Assembleia a tradicional divisão governo-oposição presente na Câmara 
dos Deputados e no Senado Federal. “Aqui não se apoia nem se faz opo-
sição ao governo, mas a teses e a projetos sobre o futuro do país, que a 
nova Constituição vai estabelecer.” Mesmo assim, o Palácio do Planalto 
insistiu em nomear para a Constituinte um insólito “líder do governo”, 
sem função, e que foi ignorado ao longo de todo o processo.

Durante mais de duas décadas o Brasil do regime militar acostu-
mara-se a mandatos presidenciais de seis anos. Tancredo-Sarney foram 
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eleitos para um de cinco, mas Covas sempre lembrava o compromisso 
do próprio Tancredo de reduzi-lo para quatro, o que Sarney contestava. 
Fora questões como esta, de interesse direto do presidente, muitas outras 
mais importantes para o país – como o título da Ordem Econômica, e 
nele o capítulo da Reforma Agrária – abriram um contencioso entre o 
líder e o presidente capaz de influir até mesmo em assuntos menores do 
cotidiano da política.

Bom exemplo do ponto a que essa dissensão se aprofundou foi a 
nomeação, pelo presidente, de quinze novos superintendentes estaduais 
da Receita Federal, que tomaram posse no Ministério da Fazenda, em 
Brasília. Um deles era o auditor fiscal de carreira José Maria Guimarães 
Monteiro, que discursou em nome dos colegas. Terminada a cerimônia, 
o ministro Luiz Carlos Bresser-Pereira foi chamado ao Planalto e in-
terpelado pelo presidente Sarney: “Esse superintendente nomeado para 
São Paulo não é um amigo do Covas?” Bresser confirmou. “Pois então 
desnomeie-o.” Bresser argumentou que “nomeado ele foi há dias, por 
ato seu publicado no Diário Oficial, presidente; hoje ele foi empossado 
no cargo”. Sarney encerrou o assunto: “Pois então desemposse-o.”

Covas não guardava rancor de seus revezes. Dentro de certos limi-
tes éticos, o livre embate político era para ele “jogo jogado”. Palavras 
mais duras em discussões acaloradas eram “chumbo trocado, e chum-
bo trocado não dói”. Não se mostrava decepcionado com certas atitu-
des de pessoas de quem não esperava grandeza, caso de Sarney. Ávido 
por informação de qualidade, não perdia tempo com maledicências e 
intrigas, duas pragas do ambiente político. Mas sabia reconhecer va-
lor em adversários, como o deputado baiano Luís Eduardo Magalhães: 
“Gosto desse menino porque ele tem palavra. Combinou, cumpre.”

Sob a batuta do Planalto, formou-se então na Constituinte um po-
deroso bloco, o Centrão, integrado por parlamentares peemedebistas, 
do PFL (ex-partido de Sarney), do PL e de agremiações menores, que, 
na soma de votos em Plenário, tornou-se o fiel da balança nas deci-
sões mais controversas. Entre essas decisões incluíram-se as sobre a 
duração do mandato presidencial (quatro ou cinco anos) e a do regi-
me político (presidencialismo ou parlamentarismo). Sarney venceu 
ambas, pois os argumentos do Palácio do Planalto eram irresistíveis: 
concessões de emissoras de rádio e de televisão liberadas às mancheias 



79Perfis Parlamentares Mario Covas

Brasil afora, outorgadas pelo presidente da República e seu ministro das 
Comunicações, Antonio Carlos Magalhães. Satisfeitos com o objetivo 
alcançado na política nessa época, muitos deputados e senadores cons-
tituintes beneficiados com essas concessões nunca mais foram candi-
datos a cargos eletivos.

Em vários pronunciamentos Mario Covas começou a dar sinais de 
insatisfação com o comportamento da sua bancada em votações im-
portantes. Depois de longas discussões internas, ele firmava a posição 
do partido, encaminhava a votação da matéria e, na hora de votar, o 
Centrão ignorava a orientação do líder para seguir a de Sarney, inva-
riavelmente expressada pelo líder do PFL, José Lourenço. Foi nessa 
ocasião que uma entrevista de um dos chefes informais do Centrão, 
o deputado peemedebista Roberto Cardoso Alves, publicada por toda 
a imprensa, entrou para o folclore político brasileiro: “É dando que se 
recebe”, disse ele, atribuindo a autoria da frase, em tom de deboche, a 
São Francisco de Assis.

O desgaste físico de Covas era evidente e Lila ficou preocupada. Ela 
soube que seu marido havia recorrido algumas vezes ao serviço médico 
do Congresso e nada lhe contara, exatamente para evitar que ela fizesse 
o que fez – procurar ajuda de seu médico particular, David Uip, a quem 
Covas acatava. De São Paulo, por telefone, Uip foi duro: “Venha imedia-
tamente para cá, vamos fazer uns exames.” De fato, o quadro cardioló-
gico havia se complicado. Um ano após aquele primeiro infarto, Covas 
estava à beira de um novo colapso, que dessa vez teria sido fatal. Em 11 
de setembro de 1987, internou-se no Instituto do Coração com a princi-
pal artéria coronariana entupida; a solução cirúrgica foi substituí-la por 
pontes de safena e assim liberar o fluxo sanguíneo.

De volta a Brasília, em 4 de novembro, o líder encontrou um qua-
dro político tenso ante a proximidade da votação, na Comissão de 
Sistematização, de um tema explosivo: o período de mandato do presi-
dente da República. Havia duas propostas, a de quatro e a de cinco anos, 
e no dia da votação (15) deu-se um dos grandes embates da Constituinte. 
De um lado o presidente da comissão e grande orador, Afonso Arinos, 
em defesa dos cinco anos; do outro lado, o líder da Maioria, Mario Covas, 
apoiando a tese dos quatro anos. Em discurso muito aplaudido, Arinos 
sustentou preferir “a justiça à vitória”, argumento que Covas rebateu por 
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querer “a vitória com justiça”. Com apoio maciço do Centrão, Afonso 
Arinos venceu.

Quando o tema foi, posteriormente, a votação definitiva em 
Plenário, confirmou-se o mandato de cinco anos para Sarney. No dia 
seguinte, Mario Covas discursou no Pequeno Expediente, sem a pre-
sença de Ulysses, para informar que estava se desligando do PMDB – 
e por consequência da liderança. Essa decisão foi saudada por vários 
companheiros peemedebistas – e de outros partidos – que só a aguar-
davam para marcar a data da fundação do PSDB, o Partido da Social 
Democracia Brasileira, do qual Covas foi o primeiro presidente nacional.

Ao longo de 1988, o confronto dos progressistas com a maioria con-
servadora teve avanços e recuos, vitórias e derrotas, o que é normal dentro 
das regras de um ambiente democrático. A esse respeito, Covas disse uma 
vez da tribuna, dirigindo-se a Ulysses, que “ao final desta Constituinte, 
Sr. Presidente, se a Constituição for a dos meus sonhos ou a dos sonhos de 
V.Exa., então haverá algo errado. Ela há de ser necessariamente o corte, a 
projeção, a soma de uma sociedade plural e ambiciosa”.

A respeito da atuação de Covas na Assembleia Nacional Constituinte, 
escreveu José Afonso da Silva na obra já citada:

O papel de Mario Covas na coordenação das forças progressis-
tas em oposição ao Centrão, que congregava as forças retrógradas, 
nesse processo dialético, foi certamente responsável por este fe-
nômeno raro: o de uma minoria ter sido capaz de produzir uma 
Constituição razoavelmente progressista contra uma maioria con-
servadora e o de o procedimento constituinte, embora defeituoso, 
não ter conseguido escamotear totalmente o interesse popular.

* 

Antes mesmo da promulgação da Constituição, em 5 de outubro 
de 1988, a campanha eleitoral para presidente da República no ano se-
guinte já dominava os bastidores da política. Ulysses Guimarães, Luiz 
Inácio Lula da Silva, Leonel Brizola e Paulo Maluf eram nomes citados 
com frequência pelos jornais como futuros candidatos; a estes se juntou 
depois o de Mario Covas, que passou a ser assediado pelo governador 
de Alagoas, Fernando Collor de Mello, pretendente a vice em sua chapa. 
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Collor esteve algumas vezes no escritório da Rua Estela, em São Paulo, 
mas Covas sempre reiterou que a decisão sobre o vice não seria dele, 
mas do seu partido, o PSDB.

Quando a candidatura se tornou fato consumado, Mario Covas 
sentiu-se no dever de fazer um pronunciamento no Senado e começou a 
rascunhar algumas ideias para o discurso. Incumbiu então sua assesso-
ra Vanya Sant’Anna, professora da FGV em São Paulo, de discutir os te-
mas com outros líderes tucanos, entre eles o senador Fernando Henrique 
Cardoso e o deputado federal José Serra, que deram valiosas contribui-
ções para o texto. Esse discurso (íntegra na p. 353) ficou famoso por um 
tópico destacado pela imprensa – o “choque de capitalismo” –, no qual 
Mario Covas fazia referências à Constituição recém-inaugurada. Nela, 
o título da Ordem Econômica consagra a opção brasileira pela econo-
mia de mercado, e a esse respeito Covas ressaltou a necessidade de “o 
Brasil levar o capitalismo a sério”, chamando o setor privado a encarar 
os riscos inerentes ao sistema. Apressadamente, como quase sempre, 
a imprensa diária fez uma leitura enviesada do discurso e detectou na 
fala de Covas a adesão de um “esquerdista” ao pensamento capitalista.

Covas saiu pelo país levando a mensagem social-democrata aonde 
quer que houvesse audiência, mas em muitas ocasiões teve apenas duas 
ou três pessoas a recebê-lo no aeroporto. O PSDB não estava organizado 
na maioria dos estados; os recursos financeiros da campanha eram escas-
sos e o material de propaganda paupérrimo. Sobrava apenas o entusias-
mo do candidato, sempre  disposto a dar entrevistas, atirar-se ao corpo a 
corpo no comércio local e, quando era o caso, falar em comícios.

A candidatura Covas só cresceu significativamente nas três sema-
nas anteriores ao primeiro turno, impulsionada pela surpreendente 
aceitação do seu nome pelo eleitorado do Rio de Janeiro. Covas virou 
“moda” no Rio graças ao apoio de intelectuais e artistas, os famosos 
“formadores de opinião”. Funcionando como caixa de ressonância, a 
novidade carioca passou a influir em vários pontos do país, levando 
Covas ao quarto lugar nas pesquisas de intenção de voto (posição que 
obteve na eleição). Collor liderava as pesquisas com Lula em segun-
do lugar, o que deixou Brizola, em terceiro, preocupado. O experiente 
político gaúcho temia que um segundo turno com Lula, ou com ele 
próprio, daria a vitória a Collor, como de fato aconteceu. Propôs então 
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a Lula que ambos saíssem do páreo e apoiassem Covas, criando assim 
um fato político impactante capaz de virar o jogo. Lula não concordou. 
No segundo turno, Covas apoiou abertamente Lula, o que lhe rendeu 
desgastes em seu próprio partido.

Mas a imagem pública de Mario Covas saiu tão valorizada desse 
episódio que seu nome continuou no topo da preferência da militância 
tucana. No ano seguinte, 1990, o partido obrigou-o a se candidatar de 
novo, desta vez para o governo de São Paulo. Ele não queria e deixava 
essa posição bem clara nas reuniões partidárias e nas entrevistas à im-
prensa. Achava que o PSDB deveria lançar um nome novo, mas quem? 
O partido fechou questão e empurrou sua decisão goela abaixo, o que 
deixou Covas sem saída. Engasgado e acuado, tornou-se um antican-
didato, que só faltava pedir ao eleitor que votasse em outro nome. Seu 
desconforto era evidente nos programas do horário gratuito de rádio 
e televisão, o que deixava a equipe de produção à beira de um ataque 
de nervos. Líder nas pesquisas no início, seu nome começou a despen-
car ao longo da campanha, levando ao segundo turno o candidato de 
Quércia, Fleury Filho, e Paulo Maluf. O eleito foi Fleury.

Nos quatro anos seguintes o senador Mario Covas teve atuação 
destacada em vários episódios marcantes, como na CPMI (comissão 
parlamentar mista de inquérito) que investigou um grupo de deputados 
e senadores conhecidos como “anões do Orçamento” por serem, quase 
todos, de baixa estatura. Eles eram acusados de receber propinas de 
empreiteiros interessados na liberação de recursos para emendas par-
lamentares patrocinadas pelos próprios “anões”. Um deles, o deputado 
baiano João Alves, funcionava como caixa do grupo e depois de receber 
o suborno o repassava aos colegas.

Interrogando o deputado Genebaldo Correia (PMDB-BA), em ses-
são transmitida ao vivo pela televisão, Covas foi direto ao ponto:

– O senhor recebeu em sua conta bancária um depósito feito pelo 
deputado João Alves?

– Como eu vou saber, senador, assim de memória, se houve ou não 
um depósito?

– Pois eu posso lhe assegurar que nunca recebi um depósito feito 
pelo deputado João Alves.
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Sério e olhando o deputado nos olhos, Covas permaneceu em 
silêncio por alguns segundos, suficientes para fulminar a questão. 
Concluída a CPMI, todos os “anões” tiveram seus mandatos cassados 
por falta de decoro.

A participação de Mario Covas foi igualmente relevante no proces-
so que culminou com o impeachment do presidente Fernando Collor de 
Mello, o primeiro grande teste de solidez das instituições democráticas 
na vigência da Constituição de 1988. Em vários discursos, no Senado 
e fora dele, Covas usou o episódio como demonstração inequívoca do 
“rumo seguro e sereno do país, sem sobressaltos e sem temores, na tri-
lha do Estado democrático de direito”.

Empossado o vice-presidente Itamar Franco, Mario Covas e seu 
partido deram total apoio ao seu governo, dele participando direta-
mente alguns líderes de expressão como Fernando Henrique Cardoso, 
ministro da Fazenda. FHC e sua equipe conceberam e implantaram em 
julho de 1994 o Plano Real, o primeiro da História a garantir estabi-
lidade à moeda brasileira. Fernando Henrique tornou-se naquele ano 
candidato a presidente da República e Mario Covas  a governador de 
São Paulo.
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Governador enfrentador

A pressão partidária sobre Covas para candidatar-se a governador, 
em 1994, começara no ano anterior, mas dessa vez ele não parecia resis-
tente à ideia. Tanto que me chamou para uma conversa num domingo 
de outubro, em sua casa de praia em Bertioga, e foi direto ao assunto 
como se já tivéssemos conversado a respeito: “Esse negócio só me in-
teressa se for para virar essa merda pelo avesso.” Covas tinha o hábito 
de não explicitar seu pensamento quando supunha que o interlocutor 
sabia do que se tratava. Era comum pedir à sua secretária que lhe en-
tregasse “aquela pasta com aquele negócio”, por exemplo. Em seguida 
pediu-me para “ver o tamanho dessa encrenca de televisão, que é muito 
cara”. Tradução: estava preocupado com os custos de campanha, espe-
cialmente dos programas do horário gratuito de rádio e de TV. Ficou 
implícito que eu deveria coordenar a área de comunicação e marketing. 
Não me convidou formalmente (era o jeito Covas de lidar com os mais 
próximos), mas no dia seguinte eu já estava tomando providências.

Quando o quadro eleitoral se consolidou, os principais adversá-
rios segundo as pesquisas eram o deputado federal Francisco Rossi, 
ex-prefeito de Osasco e radialista, que na televisão falava abraçado 
a uma bíblia; o prefeito de Itapira, Barros Munhoz, do PMDB; e o 
deputado federal José Dirceu, pelo PT.

No segundo turno, Covas venceu Rossi com pequena margem de 
votos. Na posse, em 1º de janeiro de 1995, Mario Covas fez um discur-
so. À noite voou a Brasília para abraçar Fernando Henrique Cardoso, 
que oferecia uma recepção no Itamaraty. A temporada de surpresas 
começaria no dia seguinte, o primeiro de trabalho no Palácio dos 
Bandeirantes.

Bem ao seu estilo, Covas percorreu o palácio inteiro, sala por sala, e 
ficou impressionado com o que viu – a começar pela sujeira. Recolheu 
a impressão de que todos os funcionários “fantasmas” estavam ali na-
quele dia, tal a balbúrdia generalizada de pessoas por metro quadra-
do, mesas improvisadas e cadeiras trazidas até do refeitório. Quando 
voltou ao seu gabinete descobriu que o computador à sua mesa havia 
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sido arrombado de forma violenta, aparentemente com o uso de um pé 
de cabra, e dele retirado o disco rígido. A aparência de terra arrasada 
não era, infelizmente, enganosa. Pior era o que não estava fisicamente à 
vista, a real situação financeira do estado de São Paulo, pré-falimentar 
– e essa realidade foi-se revelando aos poucos, nos dias subsequentes, 
configurando um panorama cada vez mais assustador.

Não havia recursos, em caixa ou em recebíveis, para pagar a folha 
de salários do mês. A Petrobras cortara o fornecimento de combustível 
por falta de pagamento, imobilizando toda a frota oficial, inclusive a 
da polícia. O caos se estendia aos postos de saúde, hospitais, escolas, 
universidades, penitenciárias e às dezenas de obras paralisadas. Os 
serviços públicos em geral entraram em colapso. Naquela primeira se-
mana de janeiro, Covas praticamente acampou no palácio, mesmo não 
morando ainda na ala residencial. Ia ao seu apartamento tomar banho, 
trocar de roupa e se alimentava durante o trabalho com sanduíches pre-
parados na copa do gabinete. Sua vida transformou-se em um inferno e 
em inferno ele transformou a de seus auxiliares diretos, secretários de 
estado e de quem mais estivesse à mão.

Para tumultuar ainda mais a sua agenda (na verdade, uma ficção), 
a imprensa não parava de demandar entrevistas, declarações, notas ofi-
ciais – qualquer coisa, enfim, que alimentasse o noticiário sobre o es-
tado da arte. Covas dizia aos assessores: “Quando eu tomar pé de tudo, 
quando eu souber tudo eu falo tudo, eles que esperem.”

Quando falou, revelou as duas linhas em que estava atuando: no 
corte de despesas e na busca desesperada por recursos financeiros. O 
banco do estado, Banespa, estava sob intervenção federal desde a véspe-
ra de sua posse, mas ele conseguiu fechar uma subsidiária fornecedora 
de mão de obra, o Baneser, na prática um gigantesco cabide de empre-
gos, e demitiu mais de dois mil “fantasmas”. Sem gorduras orçamen-
tárias para cortar, cortou na carne. Iniciou com a equipe econômica 
de Brasília uma penosa renegociação da dívida com o governo federal, 
pôs em marcha um programa de venda de ativos e, ao longo do ano, as 
nuvens negras começaram a se dissipar. Conseguiu fechar 1995 com 
um deficit orçamentário de 7%, ante uma previsão herdada do governo 
anterior de 29%.
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Nos anos seguintes, trabalhando com orçamentos elaborados por 
seu governo, São Paulo só produziu superavit. Toda vez que um secretá-
rio solicitava liberação de recursos contingenciados para seus projetos, 
Covas respondia com uma frase padrão: “Com dinheiro qualquer um 
faz.” Sorriso amarelo de um lado, cara fechada do outro, era difícil con-
tinuar a conversa. Salvo poucas exceções (não mais de vinte pessoas), 
o time de Covas nunca havia trabalhado sob seu comando. O jeito foi 
prestar atenção e aprender como lidar com o chefe que, como eu mesmo 
alertava, não veio ao mundo para facilitar a vida de ninguém.

Mario Covas nunca perdeu tempo em ensinar noções de comporta-
mento e de ação, muito menos de raciocínio lógico e de produtividade. 
Apenas dava o exemplo da própria conduta, que se resumia a uma re-
ceita singela: dedicação total ao trabalho, extrema seriedade no trato da 
coisa pública, respeito pelo cidadão-contribuinte (ou seja, pelo erário) 
e busca permanente da eficácia. Seu exemplo oferecia outros atributos, 
como talento e criatividade, mas estes nem todos conseguiam copiar.

Para que a falta de recursos não tivesse efeito ainda mais danoso, 
a solução foi inovar. Covas encontrou obras de quatorze hospitais há 
anos paralisadas na estrutura de concreto na região metropolitana da 
capital. Ficava possesso com o desperdício de dinheiro público que isso 
representava, pois o gasto realizado não rendia qualquer benefício à po-
pulação. Como regra, um hospital tem determinado custo na constru-
ção, custo semelhante para ser equipado e outro do mesmo tamanho, 
anual, para funcionar. O governador conseguiu os recursos para termi-
nar as obras e equipar os hospitais, mas o seu funcionamento depen-
deria de gastos com pessoal que por lei não poderiam ser efetuados (a 
folha de pagamento do estado estava no limite do percentual tolerado 
no orçamento). A solução foi criativa.

Covas aprovou na assembleia legislativa uma lei criando as OSS 
(Organizações Sociais de Saúde), que as habilita a firmar convênios 
com o governo de São Paulo com o objetivo de gerir hospitais públicos. 
Essas OSS são entidades vinculadas a instituições com larga experiência 
e credibilidade no setor, tais como a Faculdade de Medicina da USP e 
hospitais de ponta como Albert Einstein, Sírio Libanês e outros de igual 
excelência. Como os quadros funcionais dos hospitais são das OSS e o 
governo paulista remunera os convênios com recursos próprios e do 
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SUS, a folha de pagamento do estado não foi onerada, permanecendo 
no limite máximo da lei. Com isso, Covas pôs para funcionar quatorze 
hospitais públicos sem contratar um único funcionário.

Solução assemelhada foi a que Covas criou para recuperar a malha 
rodoviária estadual, hoje situada entre as melhores do mundo. Sem que 
o tesouro do estado desembolsasse um único centavo, as concessões 
a empresas privadas dotaram São Paulo de um padrão de qualidade 
só encontrável em alguns países do Hemisfério Norte. A receita das 
concessionárias provém da cobrança de pedágio, dentro da filosofia de 
Covas segundo a qual “só quem usa paga”. Nos contratos de concessão 
estão previstas todas as contrapartidas em investimentos, que podem 
ser executados na área de domínio das rodovias concedidas ou fora 
dela, em qualquer ponto do território paulista. E o mais importante: 
com estradas modernas e bem conservadas, além da assistência perma-
nente ao usuário, o número de mortes em acidentes rodoviários caiu 
drasticamente.

Covas governou São Paulo “sentado no caixa”, como dizia seu se-
cretário da Fazenda, o economista da FGV Yoshiaki Nakano. Todo dia 
ele recebia, no final da tarde, os números do comportamento das re-
ceitas e das despesas, analisava o desempenho e comentava com quem 
estivesse por perto. Quando encerrou o seu mandato, em 1998, as fi-
nanças públicas estavam não apenas saneadas como em condições de 
triplicar os investimentos – crédito não faltava.

Fiel e obediente às diretrizes do seu partido, a contragosto aceitou 
candidatar-se à reeleição e novamente me convocou para organizar a 
comunicação e o marketing da campanha (não fiz parte da equipe de 
governo em seu primeiro mandato e, tal como em 1994, coordenei a 
campanha de 1998 como amigo e voluntário, sem remuneração). A essa 
altura, em maio de 1998, Covas teve um problema de saúde que preo-
cupou o Dr. David Uip: uma crise de herpes-zóster na região lombar 
que sinalizava perigosa vulnerabilidade em seu sistema imunológico. 
O tratamento deu certo e no mês seguinte a convenção partidária o 
lançou candidato.

Desta vez os adversários eram Paulo Maluf, pelo PP, e Marta 
Suplicy, pelo PT. Repeti a mesma formatação de 1994, com a mesma 
equipe de profissionais – jornalistas, publicitários, videomakers, radia-
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listas, músicos, institutos de pesquisas, etc. Covas já tinha percorrido o 
estado inteiro (todos os 645 municípios) durante o mandato e usava sua 
memória prodigiosa para chamar as pessoas pelo nome, esbanjando 
simpatia e bom humor. Fazia a sua parte no papel de candidato como 
nenhum outro, inclusive aquele Covas do gabinete. Com uma vanta-
gem: delegava tudo a todos, sob o argumento de que “em campanha a 
única coisa que eu sei fazer é pedir voto”. Nunca quis ver antes, quanto 
mais aprovar, o material de propaganda a ser impresso. Ia ao estúdio da 
produtora, gravava o programa de TV e não o assistia nem quando ia 
ao ar. A única parte que lhe despertava interesse eram os resultados da 
pesquisa mais recente.

Tal como há quatro anos, a apuração dos votos do primeiro turno 
foi dramática. Maluf foi o mais votado e Covas o segundo, mas com 
uma vantagem inferior a oitenta mil votos para Marta. Na mesma elei-
ção, FHC reelegeu-se presidente no primeiro turno, derrotando Lula 
novamente. Em São Paulo, a batalha do segundo turno prometia gran-
des emoções, pois as primeiras pesquisas indicavam Maluf na frente. 
Ele encontrara um tema de campanha de alta ressonância para bater 
em Covas, que era a questão dos pedágios nas rodovias e martelava 
diariamente suas críticas contundentes às tarifas cobradas.

Quem virou esse quadro foi   o próprio Mario Covas durante um 
debate entre os dois candidatos na TV Bandeirantes. Maluf foi munido 
de dados e estatísticas para atirar chumbo grosso nos pedágios e o fez 
com perfeição. Covas não caiu na defesa, ao contrário. Partiu para o 
ataque com um discurso fulminante:

Meu caro Maluf, nós somos homens de quase setenta anos, te-
mos ambos uma longa história de vida que todo o povo conhece. 
Já fomos deputado, prefeito da capital e governador do estado. O 
eleitor não vai escolher um dos dois levando em consideração o va-
lor de uma tarifa de pedágio, mas sim o valor do que já fizemos, ou 
deixamos de fazer, em nossa conduta, em nossa trajetória política. 
O que se dá hoje aqui é o confronto de duas biografias, a sua e a 
minha. O povo quer saber é quem de nós merece o seu voto tendo 
em vista nossas virtudes e nossos defeitos, a seriedade de cada um 
ou a falta dela.
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No dia seguinte, por volta das 18 horas, o proprietário do jornal 
Folha de S.Paulo, Octávio Frias de Oliveira, com uma pesquisa Datafolha 
acabada de sair às mãos, telefonou para Covas exultante: “Passamos!” 
(o Maluf). Pela primeira vez as posições se invertiam, com Covas em 
primeiro lugar e Maluf em segundo, situação que prevaleceu no  resul-
tado eleitoral. Reeleito, Covas começou a reler os planos para o segundo 
mandato, do qual constavam a transferência da sede do governo para o 
centro da cidade e a diminuição drástica do tamanho da máquina admi-
nistrativa paulista, com a extinção e fusão de secretarias. Mas...

Começaram umas dores no baixo-ventre. Dia 15 de novembro, no 
Incor, uma bateria de exames urológicos detectou espessura anormal 
na parede da bexiga e crescimento do volume da próstata. O problema 
maior estava na bexiga: um tipo raro de câncer, nível três de agressivi-
dade, infiltrativo. Os médicos foram à noite ao palácio para dar a má 
notícia e recomendar uma cirurgia de retirada total da bexiga e sua 
substituição por segmentos do intestino, com duração prevista de oito 
horas. Durou onze.

Começava o longo (27 meses) e penoso tratamento cirúrgico, qui-
mio e radioterápico  contra o mal. A posse prevista para 1º de janeiro foi 
adiada por dez dias e em seu discurso na assembleia legislativa Mario 
Covas fez entre lágrimas uma breve referência à doença: “Não me ve-
nham falar em adversidade. A vida me ensinou que diante dela só há 
três atitudes possíveis – enfrentar, combater e vencer.”

No exercício do segundo mandato de governador, Mario Covas al-
ternou períodos de vitalidade e plena disposição para o trabalho com 
intervalos de baixa resistência física, principalmente após as sessões de 
quimioterapia. Fazia um comovente esforço para tirar de dentro de si 
aquele vigor que sempre tivera e não raro surpreendia as pessoas com 
seu gênio impulsivo e briguento. Foi assim em maio de 2000, quando 
um Covas indignado chegou à Praça da República, no centro de São 
Paulo, disposto a enfrentar fisicamente dezenas de manifestantes que 
havia dias bloqueavam com suas barracas o acesso à entrada principal 
do prédio da Secretaria da Educação.

Os acampados haviam ligado para as redações de jornais, rádios 
e televisões alertando-as para uma falsa ameaça: a de que uma tropa 
da Polícia Militar chegaria a qualquer momento para retirá-los à força 
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dali. Aquele acampamento se formara no bojo de uma greve de pro-
fessores que já havia acabado, restando na praça um grupo de ativistas 
do PSTU dispostos a virar notícia. Para decepção geral, quem desem-
barcou, sozinho, foi o governador, vindo de um almoço com seu velho 
amigo José Richa.

O que move um homem de setenta anos, fragilizado pelo câncer, 
a tal atitude? A autoridade moral e o vigor da sua crença nos funda-
mentos da democracia. Havia dias, Covas manifestava contrariedade 
com o que considerava “uma afronta ao direito constitucional de qual-
quer cidadão de ir e vir”, o que feria a prerrogativa de qualquer pessoa 
de entrar em uma repartição pública e dela sair “pela porta da frente”. 
Ao se aproximar, na calçada, do portão de ferro trancado a cadeado, 
Covas teve imediata adesão de populares que passavam pelo local para 
vencer a barreira de barracas e  derrubar a grade de proteção do pré-
dio. O tumulto durou uns cinco minutos e Covas foi atingido na testa, 
que sangrou. Feliz da vida, subiu alguns degraus e entrou pela porta da 
frente. Conversou por meia hora com a secretária de Educação, Rose 
Neubauer, e ao sair deparou com aquela cerca, desafiadoramente em 
pé. Não teve dúvidas. Derrubou-a de novo, teve outro confronto com 
os acampados (desta vez em menor número) e foi para o palácio. No 
dia seguinte os manifestantes deixaram a praça levando suas barracas.

O exemplo de coragem pessoal registrado por todos os veículos de 
comunicação, a “batalha da Praça da República”, como ficou conhecido 
o episódio, revelou de corpo inteiro a alma de um político fiel à sua 
história de vida. No trajeto de volta ao palácio ele me disse: “Não estou 
mais em idade de não dizer o que penso nem de deixar de fazer o que 
acho que deve ser feito.” Livre de se preocupar com o futuro, decidiu 
viver intensamente o presente.

Mario Covas tinha um indisfarçável prazer em receber e devolver 
provocações, sobretudo quando do outro lado estavam esquerdistas 
radicais. Como estava sempre na rua e viajava muito pelo interior do 
estado, sua exposição pública era permanente. Num périplo a cinco 
municípios no mesmo dia para entregar novas viaturas da polícia, foi 
“saudado” logo na primeira cidade por um grupo de treze (ele mesmo 
contou) petistas com os apupos de praxe. Na cidade seguinte, o gru-
po reduziu-se a onze integrantes e na terceira, a oito. Ao discursar no 
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evento, Covas dirigiu-se diretamente a eles, indagando: “O que acon-
tece com vocês, que o grupo está definhando? Vejam bem, nós temos 
mais duas cidades pela frente, não vão me decepcionar, hein?” O grupo 
não foi à quarta cidade nem à quinta.

Em meio às vicissitudes do tratamento, a ironia – que remédio? – vi-
rou diversão. Em cadeira de rodas empurrada pela filha Renata, Covas 
fez em dezembro de 2000 sua última viagem de trabalho a São Vicente, 
no litoral, para visitar as obras de urbanização da favela México 70. E 
ali fez também seu último discurso em público, no qual exortou a gente 
humilde do povo a exigir das autoridades um combate sem tréguas à 
corrupção.

No carnaval a família foi passar uns dias na casa da Bertioga, mas 
Covas sentiu-se mal e o Dr. Uip foi buscá-lo de helicóptero para levá-lo 
para o Incor. Embora meio grogue, ele percebeu na decolagem a mano-
bra de ganhar altura para transpor a serra e fez um pedido ao piloto:

– Não, não, pra lá, pra lá, eu quero ver o mar pela última vez...
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câmara dos deputados, 
25 de fevereiro de 1964
(dCn-1 de 26/2/1964, p. 1024)

Protesto contra arbitrariedades cometidas pela Polícia Marítima 
e Aérea e esclarecimentos sobre certas afirmações feitas pela imprensa 
a respeito da recente greve ocorrida em Santos.

O SR. MARIO COVAS – Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho a 
esta tribuna hoje para manifestar um veemente protesto contra as ar-
bitrariedades cometidas pela Polícia Marítima e Aérea e colocar nos 
devidos termos certas afirmações feitas pela imprensa sobre a recente 
greve ocorrida em Santos.

Na última semana, Sr. Presidente, como decorrência, segundo se 
supõe, de um alegado roubo que teria havido em setembro do ano pas-
sado numa das dependências do cais de Santos, um operário portuá-
rio foi aprisionado durante 24 horas. Embora pelos meios legais, isto é, 
através do advogado do sindicato, fosse ele procurado, não foi possível 
localizá-lo durante esse tempo.

Ultrapassadas essas 24 horas, o referido operário apareceu já então 
em sua casa, e por seu advogado foi conduzido ao gabinete médico-legal 
para que ali fosse feito o exame de corpo de delito. Isto no domingo, 
por volta das 4 horas da tarde. Ainda no domingo, por volta das 7 ho-
ras da noite, elementos da Polícia Marítima, sob a direção de delegado, 
pretendendo penetrar na faixa portuária, desavieram-se com o guarda 
da Companhia Docas que ali se encontrava e com o agente fiscal de im-
posto aduaneiro, funcionário público federal, que se encontrava dentro 
de um próprio federal, a guarita destinada à guarda, e deram voz de 
prisão aos dois citados funcionários.

Não é a primeira vez que o fato ocorre, não é a primeira vez que um 
agente fiscal do imposto aduaneiro, um funcionário público federal, da 
Fazenda Federal, em serviço, no seu posto, portanto dentro de territó-
rio federal, é aprisionado e conduzido à delegacia.

Isto ocorreu às 7 horas da noite. Por volta das 11 horas da noite, o 
deputado que no momento fala foi chamado telefonicamente não por 
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operários, não por dirigentes sindicais, mas pelo próprio guarda-mor 
de Santos, que o convocava a comparecer à alfândega, a fim de tomar 
conhecimento do que estava acontecendo.

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, com muita razão, no meu 
modo de entender, todos os demais fiscais do imposto aduaneiro re-
cusavam-se a voltar aos seus respectivos postos e contavam para tanto 
com o beneplácito do próprio guarda-mor, sem que garantias reais e 
efetivas lhe fossem dadas de que esses fatos não se repetiriam. Nesse 
intervalo, embora a atividade e a atuação dos respectivos advogados dos 
dois detidos, apesar de já meia-noite, continuavam presos. Decretaram, 
então, os sindicatos ligados ao porto, greve a partir de 7 horas da ma-
nhã até que essa situação fosse solucionada. Contavam, ainda, com a 
participação de todos esses funcionários públicos da Fazenda Nacional 
que se negavam a assumir o posto antes que houvesse a garantia de que 
fatos dessa ordem não se repetiriam. Pois bem, embora eu próprio, o 
inspetor substituto da alfândega, Sr. Lago, já que o inspetor titular via-
java no momento, o deputado Athié Jorge Coury, o deputado estadual 
Osvaldo Martins, nos empenhássemos com outros vereadores na polí-
cia, no sentido de uma solução rápida para o problema que se criara, às 
6 horas da manhã, instante em que saíamos da delegacia, o problema 
não tivera qualquer solução. Continuavam detidos os dois funcioná-
rios, sem emissão de nota de culpa e, portanto, sem que os advogados 
pudessem tomar uma providência posterior. A greve iniciou-se às 7 ho-
ras da manhã e prolongou-se pelo dia inteiro.

Tendo de vir para Brasília, sobretudo porque pretendia fazer desta 
tribuna esta explicação, pois já esperava que em certos setores da im-
prensa a notícia viesse distorcida, como veio, só pude me comunicar 
novamente com Santos por volta das 11 horas da noite e hoje, tendo em 
vista que os jornais do estado de São Paulo não chegaram ainda e sem 
ter podido me comunicar com aquela cidade, transmito os informes 
que recebi naquele instante: a presunção, naquele instante, era que a 
greve seria encerrada à meia-noite.

Chegou a Santos, por determinação do ministro da Marinha, 
que neste sentido havia sido solicitado por intermédio do capitão dos 
Portos, que por sua vez recebera solicitação do guarda-mor, um navio 
conduzindo fuzileiros navais que, a partir de então, passam a fazer o 
policiamento do cais.
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Sr. Presidente, isto tudo, no nosso modo de entender, decorre de 
alguns antecedentes. É público e notório e não seria nova a informação 
nesta Casa de que as polícias marítimas e aéreas são constitucional-
mente de atribuição da esfera federal. Em certos estados, a maioria de-
les, o governo federal mantém convênio com os estados que executam o 
serviço. É o que ocorre em São Paulo. Recentemente a Polícia Marítima 
e Aérea, através de suas delegacias de Santos, teve seu efetivo aumenta-
do de tal modo que a Polícia Civil praticamente perdeu a sua finalida-
de. E, por força de solicitações reiteradas dos representantes federais, 
estaduais e de comissões especiais da Câmara de Vereadores de Santos, 
bem como da opinião pública de maneira geral, o governo federal, por 
intermédio do Ministério da Justiça, entendeu de denunciar os convê-
nios existentes para, de uma vez, regularizar essa situação, sobretudo 
em nosso estado de São Paulo. E, como coincidência, extraordinária, a 
publicação dessa denúncia ocorreu exatamente no domingo pela ma-
nhã. À tarde e durante toda a noite, esses fatos lamentáveis.

Volto a insistir, Sr. Presidente, não se trata apenas de uma greve. 
Não se trata de uma reivindicação salarial. Não se trata nem sequer, 
como disseram alguns jornais, da prisão de um operário implicado 
num roubo. Trata-se, isto sim, de uma revolta muito justa, muito nor-
mal, e muito natural, de toda uma população de uma cidade civilizada 
que não pode mais estar submetida permanentemente a vexames dessa 
ordem e dessa natureza. Entendemos ser o atual governo do estado o 
grande responsável pela situação. A exemplo do que fizera em opor-
tunidades anteriores, o governador Adhemar de Barros montou essa 
máquina de repressão, multiplicando seu efetivo e se descuidando com-
pletamente de qualquer crítica de seleção. Nos governos anteriores, de 
Jânio Quadros e Carvalho Pinto, a corporação existia e mantinha suas 
atividades dentro dos limites de suas atribuições. Eleito, entretanto, o 
atual governador retornou com seus métodos usuais, veiculando entre 
toda a população da Baixada o desassossego e a intranquilidade.

No momento em que desta tribuna procuramos trazer esse esclare-
cimento, queremos congratular-nos com a decisão do governo federal 
pela denúncia destes convênios, para que se humanize de uma vez por 
todas aquele órgão, e que ele passe a ter a finalidade para a qual efetiva-
mente foi criado. (Muito bem!)
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câmara dos deputados, 
16 de junho de 1964
(dCn-1 de 17/6/1964, p. 4462)

Análise dos fatos que cercaram a cassação do mandato do prefei-
to de Santos e as suas consequências.

O SR. MARIO COVAS – Sr. Presidente e Srs. Deputados, o projeto 
que se discute é o que isenta do imposto de importação e de consumo 
equipamento destinado à instalação de uma fábrica de café solúvel.

Entretanto, antes de tratar da análise do assunto, sinto-me na obri-
gação, impelido por um imperativo de consciência e portador de 22 
mil votos recebidos na cidade de Santos, de vir a esta tribuna para fazer 
algumas considerações. Tenho procurado, desde que eleito para esta 
Casa, ter uma atuação digna da procuração que recebi, estribado em 
trabalho individual e pautado no melhor dos meus esforços. Pela pri-
meira vez subo a esta tribuna, em um ano e meio de mandato, para tra-
tar de assuntos eminentemente políticos. Até agora, em todas as opor-
tunidades em que aqui vim, tentei trazer uma contribuição positiva, 
dando sugestões que, no meu entender, poderiam ajudar na solução de 
alguns problemas, sobretudo técnicos. Saliento e reitero, entre tanto: 
sinto-me obrigado a comparecer a esta tribuna para desta vez tratar de 
um assunto político. Faço-o, Sr. Presidente, faço-o, Srs. Deputados, sob 
o império de emoção incontida. Eu preferirei, tanto quanto possível, 
transmitir no desenvolvimento destas ponderações algumas notícias 
veiculadas pela imprensa que possam, portanto, evitar qualquer inter-
ferência que os meus sentimentos pessoais possam impor à diretriz das 
minhas palavras.

Não é desconhecido à nação, não é desconhecido a esta Casa que 
domingo passado as últimas listas de cassações de mandatos foram 
tornadas públicas. Exatamente na última lista constava no rol dos in-
diciados o nome do prefeito de Santos. Acho totalmente irrelevante, 
nas circunstâncias atuais, analisarmos esses episódios de cassações 
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sob o prisma das individualidades. Parece-me muito pouco relevante, 
de tal forma importante a tese geral, que procuramos estribar quais-
quer argumentos em torno das personalidades. A tese é que é de gran-
de importância.

Quero desde logo salientar que o prefeito cassado não pertencia a 
minha corrente política. Até fora candidato a vice-prefeito em compa-
nhia do candidato com o qual eu próprio concorria. É verdade que du-
rante três meses fui secretário de Obras em seu governo.

Retirei-me, entretanto, depois de manifestações discordantes veicu-
ladas pela imprensa e de domínio público. Não tenho com o seu gover-
no quaisquer outras relações senão aquelas impostas pelo bom senso e 
pelas ligações comuns que dois homens normais possuem na sociedade.

Não me interessa analisar a sua personalidade, a justiça ou a injusti-
ça, o mérito ou demérito da sua cassação. Interessa-me apenas analisar 
os fatos que cercaram essa cassação e as suas consequências.

O jornal de minha terra, hoje saído a público, traz, no editorial, artigo 
de que me permito transcrever alguns trechos e cujo título é o seguinte:

De como temos um novo prefeito e outro vice.
Santos tem um novo prefeito, um novo vice-prefeito e um novo 

presidente da câmara dos vereadores. Para empossá-lo a edilidade 
não gastou mais de alguns minutos na manhã de ontem. Mas para 
que uma nova fase na história política do município se iniciasse, 
muitos lances, muito drama, medo, intranquilidade, indecisão 
e especulações se arrastaram por muitos dias, cerca de dois me-
ses. Prestes a esgotar-se o prazo da vigência do ato institucional 
para cassação de mandatos e direitos políticos, um drama mais 
intenso desenrolou-se na residência do comandante Júlio de Sá 
Bierrembach, onde na noite de domingo, com início às 23 horas, se 
reuniram todos quantos, de uma forma ou de outra, têm respon-
sabilidade na instalação da nova fase da história política santista.

Foi inquestionavelmente apenas o corolário ou o epílogo de sete 
horas de duração, de um passado ainda recente no tempo, mas que 
já parece longínquo no espaço.

São os lances desse capítulo final que pretendemos contar aos 
leitores desta coluna. Assim, será a história de como temos um 
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novo prefeito (capitão de fragata Fernando Hertala Riedel), um 
novo vice-prefeito (major José do Amaral Garboggini) e um novo 
presidente da Câmara (vereador Júlio Moreno).

Mais adiante diz o artigo:

DE COMO SURGIRAM – Evidente, o leitor a esta altura tem o 
direito de perguntar: mas, afinal, como surgiram em cena os no-
mes dos que hoje são prefeito e vice-prefeito de Santos?

Para melhor respondermos à pergunta precisaríamos reportar-
mo-nos a alguns dias passados, quando mais acesa ia a campa-
nha contra o prefeito José Gomes. O nome do major Garboggini 
veio com o endosso de um grupo de militares, oficiais superiores 
do Exército, em sugestão aos vereadores. O do Sr. Riedel apare-
ceu quase por acaso, no mesmo dia em que um grupo de políticos 
conversava com o capitão dos Portos sobre o que consideravam 
imposição do ponto de vista militar.

Embora militar também, o Sr. Riedel foi logo adotado por esse 
grupo como o oponente mais a mão. Assim, os dois nomes apare-
ceram nessa madrugada já devidamente trabalhados. Falou-se à 
boca pequena que não haveria oportunidade para escolha de can-
didato civil, ainda que os edis estivessem dispostos a ver o muni-
cípio sob intervenção federal. Certo é que um militar foi prefeito e 
outro vice-prefeito.

Quaisquer veleidades de simples insinuação de um civil para 
candidato nasceram mortas.

Depois diz:

MAIS UMA VEZ se os vereadores que representavam a Câmara 
se haviam curvado a injunções e aos fatos quanto à escolha do pre-
feito e vice-prefeito, mais uma vez o fariam no caso da indicação 
do novo presidente da Câmara.

Foram eles à liça com cinco nomes: quatro do bloco mais nu-
meroso, que tinha a orientação do ex-alcaide, e um do menor, que 
aglutinava PSD, UDN e PSP.
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Como provavelmente a vitória seria do primeiro, em face do 
maior número de componentes, o capitão dos Portos, cerca das 4 
horas da manhã (o Sr. José Gomes retirou-se nesse instante), toma-
ria a iniciativa de sugerir-lhes a escolha de um só nome, o que foi 
feito após longas confabulações: o do Sr. Renato Ferreira Rocha, 
que teria o encargo de competir com o Sr. Geraldo Soares Novais, 
do grupo menor.

VETO – Tão logo os militares presentes tiveram conhecimento 
de que o indicado seria o Sr. Renato Ferreira Rocha, isolaram-se 
em uma sala para deliberar. Já se pressentia que a indicação não 
seria admitida.

Alguns minutos depois viria o veto formal. O major Erasmo, 
deixando a reunião, dirigiu-se aos líderes desse grupo:

– Escolheram alguém?
– Sim, major – responderam.
– Quem é ele?
– O vereador Renato Ferreira Rocha.
O militar incisivo:
– Podem escolher outro. Este está vetado.
E ante o “por quê” do grupo:
– Está vetado, e pronto! – e apontando para o vereador objeto do 

veto: Ele sabe bem por quê!...
Um silêncio ressentido seguiu-se à decisão terminante do major.
LISTA DE 5 – A seguir, o capitão dos Portos encaminhou os 

vereadores a uma nova reunião, para solucionar definitivamente o 
problema da Presidência da Câmara. Uma lista de cinco nomes foi 
elaborada pelo militar, dos quais um poderia ser escolhido: os de 
Júlio Moreno (o eleito), Geraldo Soares Novaes, José Vieira, Nelson 
Antunes Matos e Matsutaro Uehara.

COM PALMAS: O último ato terminou com palmas. Eram 
5h45 da manhã quando o nome do Sr. Júlio Moreno foi finalmen-
te sufragado, por unanimidade (24 votos). Como ressaltamos, um 
estrugir de aplausos coroou a eleição executada na residência do 
comandante Bierrembach, já the end. Pouco depois começavam 
todos a deixar a residência com a sessão de empossamento marca-
da para as 9 horas de ontem.
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Fiz questão, cansando esta Casa, de ler aquilo que um jornal que 
pautou por uma linha autenticamente revolucionária transmitiu à po-
pulação da minha cidade, de meu estado e deste país, hoje, com o even-
to dos acontecimentos. Em pinceladas rápidas, Srs. Deputados, repito 
que, tão logo conhecida a notícia – 23 horas de domingo –, os polí-
ticos convergiam para a casa do capitão dos Portos e, ali, militares e 
políticos, a partir das 23 horas, trataram da escolha do sucessor. Essa 
escolha deveria ser feita em nome de dois candidatos militares. Quero 
desde logo dizer que absolutamente nada tenho contra a moral, con-
tra a conduta de qualquer dos dois nomes escolhidos para prefeito e 
vice-prefeito. Não os conheço pessoalmente, sequer. Entretanto sei, por 
informações, que são realmente homens de bem. Mas a minha cidade 
possui trezentos mil habitantes, e a maioria evidentemente civis, e não 
posso admitir que se diga que nesses trezentos mil civis não existem 
homens à altura daqueles dois militares. (Muito bem.) 

Nada tenho contra a eleição de um militar. Esta Casa os possui em 
quantidade. Aí está o coronel Cavalcanti. Aí está o general Mendes de 
Morais. Aí estão outros militares a testemunhá-lo, mas aqui chegaram 
da maneira que, democraticamente, se chega ao Poder Legislativo ou 
Executivo: através de voto do povo. (Muito bem.)

Nada tenho contra as personalidades daqueles militares. Nada te-
nho contra sua moral. Tomo conhecimento, inclusive, pelos nomes que 
se aventa terem sido escolhidos para secretários que podem constituir 
governo do qual a cidade há de se orgulhar no futuro. É possível.

Correm-se com eles os mesmos riscos que se correm quando se ele-
ge um homem de bem para ocupar um cargo público. (Muito bem.) 
Poderá ser um bom prefeito. Poderá ser um mau prefeito. O que não 
posso entender, o que meu idealismo não entende – permitam-me que 
assim lhes diga alguém que até hoje não comparecera à tribuna para 
tratar de tema político – é que não se admita confronto com centenas, 
com milhares de outros homens de cuja moral ninguém terá também o 
direito de levantar a mínima dúvida.

O Sr. Burlamaqui de Miranda – Nobre deputado, prestei atenção 
toda especial à leitura do editorial que V.Exa. fazia, julgando que se 
tratava da minha terra, que se tratava da descrição dos fatos que se 
passaram em Belém do Pará, os quais, em suma, são os mesmos que 



2ª pArte – discursos104

se passaram em Santos. Mas V.Exa. ainda tem de felicitar-se por não 
terem imposto a Santos, como impuseram à capital do meu estado, a 
eleição de um comunista confesso, presidente do Comitê Pró-Cuba, 
para vice-prefeito. V.Exa. ainda tem esse galardão: não se elegeu um 
comunista para vice-prefeito de sua cidade.

O SR. MARIO COVAS – Fico muito grato a V.Exa. pelo aparte.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, esses episódios todos ocorridos no 

país, no período pós-revolucionário, poderiam até mesmo ter uma jus-
tificativa quando analisados do ponto de vista individual. Não há como 
deixar de reconhecer-se a evidência de que vastas áreas da população 
deste país, se não tiveram satisfação, pelo menos não se aborreceram 
quando viram certos homens sumariamente afastados da vida pública. 
É de se reconhecer que os antecedentes de determinados homens, se 
não justificavam, com sua conduta, a cassação de seus mandatos, pelo 
menos justificavam que uma ação decisiva se tomasse contra sua parti-
cipação na atividade política.

Entretanto, muito mais importante do que o episódio, que é inteira-
mente típico, individual, de certos homens afastados da vida pública, já 
que, quando se cassa um mandato, muito mais do que o mandatário, o 
que se está ofendendo na realidade são os direitos de quem o outorgou, 
o que interessa analisar, o que deve prevalecer, o que fica como rescaldo 
disto tudo é a tese maior. O objeto, a finalidade pela qual isto vem sendo 
feito. A revolução foi feita em nome do regime democrático. É de se crer 
que tudo aquilo é fundamental, todas aquelas premissas, todos aqueles 
pilares sobre os quais se assenta o arcabouço do edifício democrático 
não podem, em hipótese alguma, sofrer qualquer atentado ou violação. 
Tenho, inclusive, na figura de alguns dos homens públicos e de alguns 
militares participantes deste episódio os meus maiores amigos. Nada 
tenho de pessoal contra qualquer deles. Acho, até, que não se trata de 
problema de análise de suas personalidades. É o episódio que deve ficar 
profundamente marcado na nossa consciência, é o atentado, é a frus-
tração de que, evidentemente, toda a população de Santos deve achar-se 
possuída, ao verificar que, nem direta nem indiretamente, uma escolha 
que se possa chamar de democrática foi efetuada. E nem se invoque e 
nem se diga que vivíamos um instante de exceção. Quando a resolução 
foi tomada passavam algumas horas da zero hora de segunda-feira.
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Portanto, o período normal fixado pelo ato institucional já estava 
superado.

Confesso que tenho uma culpa a purgar. A minha própria cons-
ciência e os argumentos de alguns já me lembraram que, em outras 
oportunidades, em que, também, veementemente, eu aqui me deveria 
ter manifestado sobre temas políticos, sobre injustiças, sobre atenta-
dos à democracia, em todas essas ocasiões eu me omiti, pelo silêncio. 
Mas com muito menos importância e apreço dou ao meu mandato pelo 
mandato em si do que a satisfação de poder olhar para o meu espelho, 
em nome disso aqui vim a esta tribuna. Realmente, Srs. Deputados, 
faço-o com profunda emoção, lembrando-me da minha vida de estu-
dante, lembrando-me de duas campanhas eleitorais, lembrando-me 
dos votos que foram conquistados na rua, conquistados no contato di-
reto com os eleitores, que não foram comprados, não foram barganha-
dos, não foram trocados. Sou homem que, depois de um ano e meio de 
mandato, me considero um candidato em potencial à não reeleição. Do 
ponto de vista pessoal, nenhum dos 31 mil eleitores recebeu de mim um 
favor que fosse. Durante um ano e meio permaneci no plenário desta 
Casa. Aqui venho às segundas e volto às sextas-feiras. Sou, talvez, dos 
mais assíduos. (Muito bem.) E ainda tenho que me purgar desse crime, 
do crime de ter ficado calado em muitas ocasiões. Não posso, entre-
tanto, como não poderia daqui para o futuro, deixar de manifestar-me 
em cada ocasião, em cada situação em que a minha consciência, em 
que meu sentimento, em que minha concepção do regime democrático 
vir-se ferida por acontecimentos como esse.

Queira Deus – e peço com todo o empenho – que os homens que 
hoje têm os destinos da minha cidade acertem. É o que eu gostaria que 
acontecesse. Queira Deus que o futuro nos faça esquecer este episódio. 
Mas que valham as minhas palavras, para que possamos lembrar sem-
pre que na história política de Santos está fixada, de forma indelével, 
a mácula negra daquela triste noite. (Muito bem! Muito bem! Palmas. 
O orador é cumprimentado.)
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câmara dos deputados, 
13 de novembro de 1964
(dcN-1 de 14/11/1964, p. 10495)

Defesa da volta à normalidade da vida sindical: cessação das in-
tervenções decretadas pelo Comando Revolucionário e realização de 
eleições livres.

O SR. MARIO COVAS (Lê) – Sr. Presidente e Srs. Deputados, de-
pois de 31 de março do corrente ano, a revolução promoveu alterações 
sensíveis em vários setores institucionais. Assim, o Congresso Nacional 
foi privado de vários de seus membros, que tiveram seus mandatos cas-
sados; diversos governadores de estado, prefeitos, deputados estaduais 
e vereadores tiveram igualmente seus mandatos cassados. Não menos 
intensa foi a ação no setor do funcionalismo público, civil e militar. Na 
área militar, centenas de profissionais foram encaminhados à “reser-
va”. Milhares de funcionários civis foram dispensados ou aposentados. 
Porém, a área de maior incidência foi, sem dúvida alguma, a área sin-
dical. Nesta, em centenas de casos, foram nomeados interventores para 
ocupar a presidência e os cargos diretores de entidades sindicais.

Houve, pois, uma diferença fundamental na ação revolucionária 
quanto a sua intervenção: enquanto, no setor político, os governadores 
e prefeitos substitutos foram escolhidos pelas respectivas assembleias 
locais, órgãos com a devida competência para tanto, na área sindical 
foram nomeados interventores, sem qualquer participação decisiva do 
quadro profissional. É curial que este procedimento causa, salvo possí-
veis exceções, dificuldades aos sindicalizados.

Ora, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é natural que a nação esteja de-
sejosa de uma rápida normalização de sua vida democrática. E, apesar 
de certas manifestações isoladas, aqui e ali, os horizontes vão-se acla-
rando e as manifestações de rigor do regime vão-se tornando, a cada dia 
que passa, mais constantes. Recentemente, um dos grandes partidos do 
país realizou a sua convenção nacional, ocasião em que seu candidato à 
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Presidência da República foi lançado à luta. Não nos parece, dentro dos 
quadros políticos, haver sintoma mais específico quanto à tendência à 
normalização. É justo, portanto, que os trabalhadores perguntem quan-
do essa normalidade se estenderá ao seu respectivo ambiente. Quando, 
definitivamente, poderão os trabalhadores escolher democraticamente 
os dirigentes de seus órgãos sindicais. Quando haverá novas eleições 
sindicais. É natural esse anseio das classes trabalhadoras. Apesar das 
reiteradas manifestações do Sr. Presidente da República, no sentido de 
serem mantidas as conquistas sociais anteriormente obtidas, em alguns 
setores sindicais e particularmente nas categorias ligadas às atividades 
portuárias, essa determinação vem sendo continuamente desrespeita-
da, conforme demonstraremos em discurso nas próximas sessões.

E nem sempre é possível a essa como a outras categorias pugnar 
pelo que lhes pareça justo, submetidos que estão a lideranças eventu-
almente distantes de sua escolha. É justo, pois, que, fazendo eco desse 
anseio, enviemos desta tribuna um apelo ao Sr. Presidente da República 
no sentido de que faça cumprir, no mais curto prazo, suas anteriores 
determinações sobre a realização de eleições sindicais. (Muito bem.)
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câmara dos deputados, 
30 de abril de 1965
(dCn-1 de 1/5/1965, p. 2535)

Análise de algumas das modificações introduzidas na política sa-
larial, através do Estatuto dos Portuários elaborado pelo Ministério 
de Viação e Obras Públicas, afirmando que, se confirmadas em men-
sagem ao Congresso Nacional, implicarão série de restrições de di-
reitos anteriormente adquiridos pela classe portuária.

O SR. MARIO COVAS – Sr. Presidente, Srs. Deputados, de algum 
tempo a esta data, inicialmente com pequenas notícias nos jornais, têm 
sido feitas referências a modificações que seriam introduzidas na polí-
tica salarial, sobretudo atingindo, através de um estatuto, o problema 
da classe portuária.

Agora, Sr. Presidente, já se tem conhecimento, objetivamente, de 
um estatuto dos portuários, que teria sido elaborado pelo Ministério da 
Viação e que, já agora distribuído à Federação Nacional dos Portuários, 
com o prazo de quinze dias para apresentar sugestões, tornou-se mais 
ou menos de domínio público. Trata-se de um documento que, mais do 
que qualquer outro do meu conhecimento, implica série de restrições 
de direitos anteriormente adquiridos, representando a negação de rei-
teradas afirmativas do Sr. Presidente da República no sentido de que 
direitos adquiridos seriam respeitados.

Ainda mesmo antes de esse projeto chegar à Câmara, pretenderia 
fazer uma análise mais prolongada a respeito dele. Mas, para que os 
Srs. Deputados e a Casa, por antecipação, tomem conhecimento de al-
guns dos termos do estatuto, eu me proponho a abordar, rapidamente, 
alguns dos seus aspectos.

Em primeiro lugar, quanto a categorias portuárias, não haverá mais 
contratos coletivos de trabalho, e sim contratos individuais.

São sumariamente cancelados todos os contratos coletivos vigoran-
tes, capítulos inteiros da Consolidação das Leis do Trabalho; em todos 
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os textos do estatuto fala-se tão somente em contrato individual. Para a 
ocupação dos cargos, criaram-se três tipos de atividades: o cargo efeti-
vo, o cargo interino e o cargo comissionado. O cargo interino, que já era 
previsto nas convenções coletivas, limitava essa interinidade a um certo 
prazo, que não deveria ultrapassar de seis meses.

O estatuto praticamente eterniza a interinidade; não fixa nenhum 
prazo para que alguém, pertencente a um determinado cargo efeti-
vo, possa ocupar interinamente um cargo qualquer. Além disso, cria 
os cargos comissionados, que poderão ser exercidos por profissionais 
habilitados ou por algum estranho ao cargo de carreira, que poderá 
ocupá-lo eventualmente até por alguns dias.

Quero crer que se objetive aqui evitar qualquer movimento de or-
dem reivindicatória, quando certos cargos considerados de confiança 
seriam substituídos por elementos alheios aos quadros normais.

Algumas das prerrogativas são mantidas – por exemplo, a prerrogati-
va da licença-prêmio. Entretanto, a 1icença-prêmio concedida de dez em 
dez anos fica eliminada desde que o funcionário tenha tido uma única 
falta injustificada durante os dez anos que lhe outorgaram a licença.

Uma suspensão recebida serve para eliminar metade da estabili-
dade conseguida por tempo de trabalho, como se estabilidade pudesse 
estar ligada a qualquer fator que não o tempo de serviço. Suspensão já é 
por si uma punição, não pode implicar qualquer outra. A estabilidade é 
paga, na hipótese de dispensa de funcionário, mediante duas alternati-
vas: ou mediante o pagamento de metade do salário, permitindo-se que 
o funcionário, durante o tempo garantido pela estabilidade, possa ga-
nhar pelo período para procurar outro emprego, ou diretamente, com 
a remuneração correspondente: porém a alternativa de escolha não fica 
a critério do funcionário, e sim a critério da empresa. A garantia de 25 
dias de trabalho até então vigente é eliminada. O funcionário diaria-
mente irá dar plantão. Se não houver serviço ganha uma hora e volta 
para Casa. Poderá ocorrer inclusive o fato de ele passar o mês inteiro 
trabalhando apenas uma hora por dia: criam-se os turnos diurnos e 
noturnos e o funcionário passará a trabalhar alternativamente em cada 
semana, num turno diurno e noturno. Enfim, há uma série de modifi-
cações, algumas delas mantendo, na aparência, algumas prerrogativas 
já existentes, mas criando tantas e tais dificuldades para que estas prer-
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rogativas possam ser concedidas que fatalmente levam à conclusão de 
que as prerrogativas, ao final, serão simplesmente eliminadas.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, não creio que este projeto possa vir a 
esta Casa nos termos em que foi apresentado à federação.

Quero crer que o ministro da Viação e os órgãos correspondentes 
do governo, antes de enviar este projeto à Casa, provavelmente elimi-
narão os excessos que ele contém, sobretudo para que nós possamos ver 
aqui confirmadas reiteradas afirmações do Sr. Presidente da República 
de que os direitos adquiridos pelos trabalhadores seriam mantidos.

Do contrário, Sr. Presidente, a prevalecer a tese inicial exposta na-
quele documento, tal afirmativa perderá sua razão de ser, de tantos mo-
dos, de tantas maneiras, que esses direitos, alguns adquiridos há longos 
anos – alguns deles vêm da década de 30 –, serão fatalmente eliminados.

Ainda mesmo antes de sabermos se o projeto virá nestes termos, 
tomamos a iniciativa de fazer hoje esta pequena análise para manifestar 
a nossa esperança de que este anteprojeto possa receber, até ser trans-
formado em projeto definitivo, uma conformação mais adequada.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem.)
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câmara dos deputados, 
23 de junho de 1965
(dCn-1 de 24/6/1965, p. 4860)

Apresentação de requerimento de constituição de CPI destinada 
a estudar as causas do problema do desemprego no país, analisando 
sua incidência do ponto de vista estrutural, bem como pesquisar seu 
agravamento conjuntural, com o objetivo de propor as medidas ne-
cessárias ao seu permanente e cabal equacionamento.

O SR. MARIO COVAS – Sr. Presidente, vou apresentar um requeri-
mento vazado nos seguintes termos:

Requeremos, nos termos do artigo 53 da Constituição Federal, 
combinado com o art. 38 do Regimento Interno, a constituição de 
uma comissão parlamentar de inquérito, composta de nove mem-
bros, com o prazo de 180 dias, destinada a “estudar as causas do 
problema do desemprego no país analisando sua incidência do 
ponto de vista estrutural, bem como pesquisar seu agravamento 
conjuntural, com o objetivo de propor as medidas necessárias ao 
seu permanente e cabal equacionamento”.

Segue-se a justificativa com 141 assinaturas.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem.)
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câmara dos deputados, 
14 de março de 1967
(dCn-1 de 15/3/1967, p. 662)

Leitura do manifesto que o MDB deu à publicidade como reitera-
ção da formulação dos seus princípios básicos.

O SR. MARIO COVAS – Sr. Presidente e Srs. Deputados, o 
Movimento Democrático Brasileiro, ontem, deu à publicidade um ma-
nifesto cuja leitura, para conhecimento desta Casa e inscrição nos seus 
anais, passo a fazer neste instante:

No momento em que a nação brasileira, ainda traumatizada 
pelos atos liberticidas do atual governo, vai assistir à posse do 
novo presidente, escolhido em pleito indireto sem a participação 
do povo, o Movimento Democrático Brasileiro, como partido 
oposicionista, fiel ao princípio de que todo o Poder emana do 
povo e em seu nome é exercido, reafirma a sua posição de luta 
pelo fortalecimento da democracia representativa e da federação, 
dentro do respeito à soberania popular, através do voto direto, 
universal e secreto.

O MDB, denunciando o processo de subversão da ordem ju-
rídico-constitucional, permanecerá firme na defesa dos direitos 
e garantias individuais, inscritos na Declaração dos Direitos do 
Homem, promulgada pela Organização das Nações Unidas e subs-
crita pelo Brasil.

Consciente de suas responsabilidades na luta contra um sistema 
social injusto e desumano, o MDB continuará pleiteando, nesse 
novo período do governo, a realização de verdadeiras reformas es-
truturais que assegurem a integração de todas as classes sociais no 
processo político, visando o aprimoramento da prática do regime 
democrático e possibilitando a elevação do nível econômico, social 
e cultural dos brasileiros.
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Defenderá a realização de uma política administrativa fundada 
no planejamento da ação governamental, sob direção e controle 
dos reais interesses nacionais, observados o sistema do mérito e a 
exata aplicação dos dinheiros públicos.

Sustentará uma política econômico-financeira cuja preocupa-
ção básica seja o desenvolvimento e para a qual o empresariado na-
cional, recebendo o estímulo necessário, possa dar a contribuição 
efetiva de sua capacidade criadora.

Procurará tornar efetivo o princípio da harmonia e indepen-
dência dos Poderes, reagindo contra a intervenção do Executivo 
nas prerrogativas – específicas do Legislativo, essenciais ao regime 
democrático. Sustentará a indispensável fraternidade entre cida-
dãos armados e desarmados, reafirmando, entretanto, o primado 
legal do poder civil, por entender que a nossa existência como na-
ção democrática será ameaçada pela expansão de qualquer política 
militarista.

O Movimento Democrático Brasileiro, quando a autonomia 
dos estados e a justa distribuição das rendas públicas são ficções, 
mantém-se no propósito de reformar a Constituição, imposta a um 
Congresso mutilado e em fim de mandato, para que, retomada a 
autonomia perdida, e revigorados na sua economia, sejam realiza-
das as tarefas de que são incumbidos.

O partido da oposição pleiteará a revogação da Lei Suplicy, que 
garroteia a liberdade estudantil impedindo o diálogo democrático 
em uma nação de jovens como a nossa. Denunciará acordos que 
subordinam a orientação da nossa política educacional a interesses 
contrários aos do país, no propósito claro de tutelar o pensamen-
to da nossa mocidade e evitar nossa emancipação econômica. Ao 
mesmo tempo não recuará na defesa da liberdade de cátedra, da 
modernização do ensino, do estímulo à pesquisa científica e tecno-
lógica e de todas as formas de manifestação da cultura, da ciência 
e das artes.

Proporá o MDB a execução de uma política de reforma agrária 
que realmente condicione o uso da propriedade ao bem-estar so-
cial e ao acesso à terra que promova a humanização das condições 
de vida da população rural; que conceda ao homem que labuta no 
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campo as necessárias garantias e motivações para execução de uma 
política agropecuária que atenda às necessidades reconhecidas de 
nossas populações. Procurará corrigir as distorções que preservam 
e ampliam uma política latifundiária, antissocial e improdutiva e 
facilitam a concessão de privilégios para a posse, até por grupos 
internacionais, de vastas áreas estratégicas do território nacional.

Quando a nova Constituição propicia a privatização da indús-
tria petrolífera, o MDB reclamará do novo governo a preservação 
da política estatal do petróleo, o monopólio, controle e aprovei-
tamento das riquezas minerais, atômicas e energéticas, além do 
respeito ao atual estatuto de Volta Redonda e de quantas empre-
sas estejam sob o controle do Estado. Quando o povo manifesta 
a sua inconformidade e insatisfação diante do fenômeno da alta 
continuada do custo de vida, o MDB reclama efetivas medidas de 
repressão a todas as formas de abuso do poder econômico, seja 
nacional, seja exercido por grupos estrangeiros, que ameaçam a 
nossa economia e a nossa própria soberania.

Certo de que o trabalhador é peça essencial no plano de desen-
volvimento pátrio, proporá o aperfeiçoamento da legislação do 
trabalho e da previdência social, sua efetiva aplicação ao trabalha-
dor rural, a revisão do plano de habitação, o pleno exercício do 
direito de greve e as garantias à liberdade e autonomia sindical, 
bem como a justa remuneração do trabalho.

Lutará pela plena liberdade de expressão e manifestação do pen-
samento, condições básicas do exercício democrático, escoimando 
a Lei de Imprensa de todas as suas características ditatoriais, e pela 
reafirmação do direito jurídico-constitucional de reservar a bra-
sileiros a direção, propriedade e controle exclusivos dos meios de 
comunicação.

Finalmente, nas relações internacionais, defenderá o MDB a re-
alização de uma política externa soberana, de afirmação nacional, 
visando a paz e a aproximação entre os povos, ao reconhecimento 
do direito que todos têm ao desenvolvimento, ao bem-estar e à in-
dependência de decidir seu próprio destino.

Consequentemente, reitera que a construção do Brasil futuro exige:
1) a retomada do desenvolvimento econômico, em termos na-

cionais e independentes;
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2) medidas que efetivamente anulem privilégios e concessões 
feitas a capitais estrangeiros;

3) definição clara dos conceitos de segurança nacional, que, 
vagamente formulados, servem apenas para intranquilizar 
a família brasileira, colocando os direitos fundamentais do 
homem e do cidadão à mercê de organizações que não so-
frem sequer a fiscalização do Congresso Nacional;

4) a devolução ao povo do direito de eleger o presidente da 
República e os prefeitos de todos os municípios;

5) o sistema pluripartidário;
6) a revogação da legislação antidemocrática outorgada pelo 

governo que se encerra;
7) a liberdade de mobilização da opinião pública, a fim de que 

todas as camadas da população brasileira participem da for-
mulação da política nacional;

8) anistia;
9) a revisão constitucional para alcançar os objetivos deste 

documento.

O Movimento Democrático Brasileiro considera imensa a res-
ponsabilidade dos que, sem distinção de partido, detêm hoje man-
datos populares. Reconhece ainda que a restauração da democra-
cia, do desenvolvimento e da paz de nossa pátria é tarefa intransfe-
rível de todos os cidadãos.

Este, Sr. Presidente, o documento que o MDB (Movimento 
Democrático Brasileiro) deu ontem à publicidade, para reiterar a for-
mulação dos seus princípios básicos. (Muito bem! Muito bem! Palmas.)
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câmara dos deputados, 
5 de abril de 1967
(dCn-1 de 13/4/1967, p. 1278)

Retrospecto do governo Castello Branco dividindo-o em três 
períodos bem caracterizados por uma série de atos e fatos – o pu-
nitivo, o ideológico e o do continuísmo. Registro do sentimento de 
esperança com que o povo brasileiro assistiu à posse do presidente 
Costa e Silva. Crítica à Lei de Segurança Nacional, especialmente 
ao art. 48. Comentários à encíclica Populorum Progressio, que se 
endereça a toda a humanidade; que considera o homem como agen-
te, e não objeto da história; que classifica a miséria como a maior 
subversão; que coloca o desenvolvimento como sinônimo de paz. 
Afirmação da intransigente posição do MDB ante o problema da 
redemocrati zação do país.

O SR. MARIO COVAS – Sr. Presidente, Srs. Deputados, a 15 de 
março último, sob atmosfera de indisfarçável euforia, esgotou-se nes-
te país, sem grandeza e sem deixar saudades, um dos mais negros pe-
ríodos de nossa história. Três anos de um governo arbitrário e auto-
crático, durante os quais o povo brasileiro foi submetido às maiores 
humilhações, marginalizado nos seus justos anseios de decidir seu 
próprio destino, contido em suas melhores potencialidades criadoras 
e apresentando o Brasil perante os olhos do mundo como uma imensa 
nação composta de corruptos e subversivos. Três anos durante os quais, 
institucionalizados o medo e a delação, a desforra e a vendeta, foi esta 
nação submetida a uma vontade soberana e onisciente, que lhe impôs 
um paternalismo rígido e desumano, esmagando qualquer laivo de pro-
testo ou manifestação de inconformismo. Três anos durante os quais 
o país retroagiu em sua fisionomia política, em sua estrutura jurídica, 
em sua contextura socioeconômica, como em nenhuma outra época, 
negando toda a sua tradição liberal e a sua formação sociológica. Três 
anos durante os quais, ao mesmo tempo em que eram sucessivamente 
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suprimidas as liberdades públicas, paulatinamente eram afastados 
quaisquer obstáculos para que, finalmente, se consolidasse no poder, de 
forma permanente, não uma filosofia política, nem mesmo uma facção 
partidária, mas um sistema; sistema elaborado na Escola Superior de 
Guerra, por um grupo minoritário e que terminou por impor ao país a 
herança legada ao atual governo.

Tentaremos dividir a análise desse período em três partes distintas, 
caracterizada a primeira fase como o período punitivo; a segunda como 
o período ideológico; e a terceira como a fase de tentativa de perpetua-
ção no poder.

A primeira fase, ou seja, o período punitivo, vai desde a decretação 
do primeiro ato institucional até o segundo. Durante a etapa inicial, esta 
nação foi traumatizada por verdadeira “caça às feiticeiras”. Lembro-me 
bem, Sr. Presidente e Srs. Deputados, e todos aqueles que aqui estavam 
hão de lembrar também do que foi o espetáculo do anúncio das primei-
ras cassações de mandatos, neste Plenário: um grupo de homens com 
serviços prestados a esta nação, que não tiveram sequer a possibilidade 
de, ao anúncio dessas cassações, dirigir-se à tribuna para uma palavra 
final ou para sua defesa.

Lembro-me, Sr. Presidente e Srs. Deputados, particularmente de um 
espetáculo que me ficou indelével. Um deputado, de nome Guerreiro 
Ramos, uma das mais ilustres culturas desta terra, ao anúncio antecipa-
do da sua cassação, que ainda não se efetivara, veio a esta tribuna e, com 
a voz embargada em determinados trechos da sua oração, quase sem 
poder completá-la, narrava à nação e ao futuro que sua filha, naquele 
dia, fora interpelada por uma colega, que queria saber por que o seu pai 
fora cassado. E a menina voltara chorando para casa.

Em poucos homens vi, como em Guerreiro Ramos, uma tal integra-
ção na atividade que exercia. Para ele, o fato de ter chegado a depu tado 
federal representava o cume, o ápice, a maior conquista de que um ho-
mem era capaz. Paradoxalmente, esse homem, dias antes, numa livra-
ria de Brasília, lançara seu último livro, em que fazia profissão de fé 
anticomunista, apontando as opções que lhe pareciam válidas em favor 
do povo brasileiro.

Lembro-me, Sr. Presidente, de tantos colegas ilustres que por esta 
Casa passaram, como Paulo de Tarso, Almino Afonso e aquela figura 
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extraordinária de inteligência lúcida que se chamava Temperani 
Pereira. Lembro-me, particularmente, por afinidade até de geração, de 
um moço que se chamava Plínio de Arruda Sampaio, que aqui chegou, 
como eu, e no mesmo instante, trazendo os mesmos anseios, os mes-
mos desejos, a mesma visão do mundo. E eu me perguntava, depois, 
que erros cometera eu; que omissão tinha eu perpetrado, já que levaram 
aquele moço a ser cassado, e não a mim.

O Sr. Osiris Pontes – Permita-me, nobre deputado. Não querendo 
interromper o brilhante discurso que V.Exa. vem pronunciando nesta 
Casa, cumpre-me o dever, como cearense, de lembrar o nome de Adahyl 
Barreto, que durante doze anos muito fez pelo meu estado e pelo Brasil, 
e foi injustamente cassado pelo homem que dirigiu ou que se fez autor 
da quartelada de 1º de abril.

O SR. MARIO COVAS – Eu lembraria ou poderia lembrar dezenas 
de homens entre os 116 mandatos cassados ou entre os 368 atos de sus-
pensão de direitos políticos. Chegou-se, à época, até ao extremo: cassa-
ram-se aposentadorias, cassou-se o direito ao descanso do cidadão que 
trabalhara durante toda uma vida, como se através de um decreto fosse 
possível apagar todo esse trabalho.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não se restringiu àquela Casa, 
às feiticeiras, à área meramente política; ela foi à área universitária e, 
então, uma imensa onda de terror cultural varreu este país.

Como apóstolos da liberdade, sobretudo neste setor, eu poderia citar 
Paulo Duarte e Alceu Amoroso Lima, que desde logo se lançaram, atra-
vés dos instrumentos que possuíam, em defesa da liberdade cultural.

A consequência para este país, onde o custo social de uma inte-
ligência, onde o custo social de preparo intelectual de um cidadão é 
tão elevado, foi um tremendo êxodo. Grande parte dessas inteligên-
cias nacionais foram para o exterior, recebidas em países dos mais 
autenticamente democráticos e lá passaram a exercitar, em toda a sua 
plenitude, atividades culturais nas várias universidades. Assim, estão 
hoje no exterior Celso Furtado, Anísio Teixeira, Darci Ribeiro, con-
tribuições válidas da inteligência nacional para o processo de desen-
volvimento brasileiro.

Mas era preciso que isto ocorresse e, particularmente, nesta área, 
porque os primeiros gritos de liberdade, Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
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vêm sempre da área estudantil, da área intelectual. A liberdade é um 
bem de natureza espiritual, e só aqueles que têm satisfeitos os seus an-
seios materiais primários podem lançar-se com ímpeto em sua defesa, 
porque entendem que o pão da liberdade lhes é tão valioso para a ca-
pacidade criadora. Em minha terra, um navio ficou postado na baía e 
sua imagem e sua sombra projetavam o próprio. Ali, como a imagem 
daqueles processos sem defesa, daquelas acusações sem que se soubes-
sem os crimes. No campo social, foi imposto a este país um novo re-
gime de locações urbanas, inteiramente distorcido, operando-se uma 
transferência de rendas altamente penosa, do setor assalariado para o 
setor que vivia de renda. A alteração da legislação fiscal não foi senão 
outro aspecto desse período, enfatizando-se os tributos indiretos, isto é, 
o imposto de consumo, e baixando os níveis de incidência de impostos 
diretos, até aos níveis de salário mínimo, no imposto de renda.

No campo da economia, operou-se a alteração da Lei de Remessa 
de Lucros.

A vida partidária também não ficou sem ser atingida; também não 
ficaram sem sofrer a sua punição os pequenos partidos políticos.

Dois projetos de lei enviados a esta Casa – e, sejamos sinceros, ten-
do recebido tratamento que lhes conferia uma estrutura orgânica, o 
Estatuto dos Partidos e a Lei Eleitoral – acabaram por eliminar total-
mente a possibilidade de existência dos pequenos partidos políticos.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, apesar de ser essa a fase punitiva, 
alguns fatos faziam que, à época, se sentisse a possibilidade de, a curto 
prazo, voltar o país à normalidade institucional.

Sentia-se, embora de forma tênue, a presença em choque, em luta, 
dentro da própria área do governo, de certas tendências liberais.

Identifico como uma dessas tendências a personalidade ilustre do 
então ministro da Justiça, senador Milton Campos, a cuja contribuição 
para que coisas piores não ocorressem certamente o tempo e a distância 
hão de permitir a devida justiça.

Uma eleição realizada na capital de São Paulo, em março de 1965, 
abriu perspectivas e caminho para retomada do processo democrático.

Em outubro, realizaram-se as eleições para governadores de estados.
E, apesar de as eleições serem livres, apesar de ganhas, inclusive, 

por candidatos governistas em alguns estados onde esses candidatos ou 
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governos que os antecederam tinham autenticidade popular, como no 
caso do Pará, a vitória de dois candidatos oposicionistas, na Guanabara 
e em Minas, e a reação que ainda existia, de forma mais lúcida e orgâ-
nica, dentro deste Congresso, à aprovação de certos projetos, como o 
de confinamento, como o do foro militar e como o que abria margem 
a intervenções em estados, deu lugar ao segundo ato institucional, que 
nada mais foi do que um golpe.

Iniciou-se, neste instante, a segunda fase do governo, a chamada 
fase ideológica. Esta fase se caracteriza pela existência de uma ide-
ologia já então tornada pública, já então conhecida de toda a nação. 
Que ideologia era esta? A ideia, a premissa, é a de que o mundo está 
dividido em dois blocos: um ocidental, cristão e democrático, e outro 
oriental, ateu, materialista e comunista. Estes dois mundos, irreconcili-
áveis, não permitem a todas as demais nações outra opção a não ser a de 
vincularem-se à nação líder de cada um desses blocos, cedendo até mes-
mo seus interesses fundamentais, em face do interesse maior do bloco.

Esta filosofia, que caracteriza a segunda fase do governo, a chama-
da fase ideológica, e que teve a marcá-la a presença específica de um 
homem, o ministro da Justiça, Sr. Juracy Magalhães, trouxe-nos, com 
o segundo ato institucional, o encerramento dos partidos políticos, a 
reabertura dos processos punitivos, as eleições indiretas, com a margi-
nalização total do povo, do processo político; o foro militar para civis, 
os decretos-leis; a possibilidade de decretar o Executivo o recesso do 
Congresso; o estado de sítio; os atos complementares.

Evidentemente, essa filosofia está marcada por uma concepção er-
rônea. Ela não leva em conta alguns fatos fundamentais do século XX. 
O primeiro deles, a existência, no contexto mundial moderno, de toda 
essa imensa gama de nações livres que alcançaram, recentemente, a in-
dependência política e que têm urgência em completá-la com a maturi-
dade econômica. Não leva em conta a existência, no mundo moderno, 
do armamento nuclear, que torna inviável a possibilidade de qualquer 
guerra, que seria, fatalmente, de extermínio total. E, finalmente, não 
leva em consideração o fato de que o mundo, em 1964, apresentava 
uma população de 3 bilhões e 200 milhões de pessoas, dividida essa po-
pulação da seguinte maneira: Europa Ocidental, 145 milhões; Europa 
Meridional, 150; Europa Central, 145; Rússia, 225; Estados Unidos, 210; 
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Japão, 95, totalizando 970 milhões de habitantes nos países de econo-
mia industrial; enquanto a Ásia, com 1 bilhão e 700 milhões, a África, 
com 270 milhões, a América Latina com 230 e a Oceania com 20 tota-
lizam 2 bilhões e 200 milhões de pessoas, isto é, mais de dois terços da 
população do mundo ainda se encontram em economia pré-industrial.

Este, o grande drama. Esta dicotomia, esta diferença entre desen-
volvidos e subdesenvolvidos é o problema que requer solução; porém, 
toda filosofia era fundamentada em premissa inversa, numa divisão ab-
solutamente diferente, numa concepção totalmente diferente, que nos 
leva ao irreconciliável.

O Ato nº 2 trouxe a eliminação das últimas liberdades públicas.
Reacendeu-se o processo punitivo e, como instrumento, a tecnocra-

cia passou a ser a tônica do governo. No plano financeiro instituiu-se 
uma ditadura fiscal asfixiante; no plano creditício, limitações enormes, 
ambas conferindo ao empresariado nacional as maiores dificuldades 
no enfrentar o processo de desenvolvimento e a concorrência que lhe 
vinha da área externa. No plano social uma política salarial limitou 
e conteve todas as possibilidades de expansão do mercado interno: o 
salário mínimo atual é 40% menor que o salário mínimo de 64, em ter-
mos de poder de compra. Instituiu-se o Fundo de Garantia de Tempo 
de Serviço, em detrimento da estabilidade, que ainda era o grande ins-
trumento impeditivo da penetração econômica. A reavaliação dos ati-
vos das empresas concessionárias de serviço público elevou brutalmen-
te as tarifas do serviço público, instituindo um outro ônus adicional a 
penalizar o povo brasileiro.

Efetuaram-se o acordo de investimentos, as concessões à Hanna, a 
compra da Amforp, o progressivo endividamento externo, a infiltração 
estrangeira na imprensa, a alteração total do conceito de conveniência e 
utilidade do capital estrangeiro pelo de sua imprescindibilidade.

Enquanto isso ocorria no plano econômico, no da política externa, 
sustentada pela mesma tese, uma política de submissão total negava 
uma tradição já perfeitamente sedimentada na área externa deste país. 
E o fato mais notável, mais notório, em face desta tese, foi a aprovação 
do envio de tropas para São Domingos, paradoxalmente para garantir 
a realização de eleições livres, quando no Brasil se instituía o regime de 
eleições indiretas. No plano político, a eliminação dos partidos políti-
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cos. E vejam V.Exas. – veja, Sr. Presidente – com que certeza, com que 
predeterminação, isto foi efetivado.

Extinguiram-se os partidos existentes, mas, para criar novas insti-
tuições, a norma traçada foi a de que um mínimo de senadores deveria 
compor a agremiação. Em todo o mundo os governos procuram mini-
mizar as oposições. No Brasil, que fazia um governo forte? Estabelecia 
um mínimo de componentes para a existência da oposição. E por que o 
fazia? Porque sabia que, com isto, se descaracterizariam estas agremia-
ções políticas, obrigar-se-ia a convivência política em duas organizações 
inteiramente distanciadas da realidade, de homens de tendências as mais 
diversas, dificultando o diálogo, a aproximação e a afinidade ideológica.

Mas, ao estabelecer a criação deste contexto de cima para baixo, 
marginalizou a participação do povo e instituiu ou prestigiou o caci-
quismo político.

Durante um ano, a nação assistiu a este espetáculo de uma luta, que 
já não se conseguia esconder, entre o governo instituído e o seu próprio 
candidato à sucessão.

Estabeleceu-se um calendário eleitoral em que as eleições indiretas 
de governadores constituíam a primeira etapa.

Quem não se lembra – e aí estão os gaúchos – do episódio Cyrne 
Lima, em que o MDB, a oposição, ainda que discordando do critério, 
lançou-se à luta com um homem de reconhecida competência e de ido-
neidade inatacável, de tão alto gabarito aos olhos do próprio governo e 
que recebera convites desse governo para ocupar lugares da mais ele-
vada categoria neste país? Pois bem: para que aquela candidatura não 
se efetivasse, apenas para que a oposição não ganhasse, chegou-se ao 
extremo do decreto da fidelidade partidária e, numa segunda etapa, à 
cassação de mandatos, que tornava sem efeito a maioria até então exis-
tente na assembleia gaúcha.

O fato se repetiu no Acre. Mas finalmente ocorreu, neste Congresso, 
a eleição do presidente da República, que hoje está no Poder. E, neste 
instante, termina essa segunda fase. Começa uma terceira etapa, que já 
se caracteriza na tentativa de perpetuação no poder do esquema ante-
riormente montado, uma vez assegurada a presença do atual governo.

Realizam-se, nesta época, as eleições gerais para deputados e senado-
res em todo o país, sob um regime de coação, sob ameaça de cassações, 
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sob dificuldades quanto ao uso dos instrumentos de promoção, sob a 
mudança permanente, paulatina e a cada instante, das regras do jogo, 
sob a afirmação do próprio governo de que, embora reconhecesse na 
cédula única o instrumento mais eficaz e conveniente para as eleições, 
o que convinha ao seu partido era a adoção da cédula individual e, por 
isso, ela era adotada. Apesar disso, sob ameaças e todos os tipos de pres-
são, as eleições se realizam.

Mas, antes disso, ocorre um episódio do qual certamente pelo me-
nos setenta dos que aqui estão hão de guardar uma imagem vívida: o 
do fechamento do Congresso, episódio em que a oposição se situou 
numa posição secundária em relação à figura do presidente desta Casa, 
que era, inclusive, homem da escolha do partido do governo. E, no al-
vorecer fatídico – lembro-me muito bem, como outros certamente se 
lembrarão –, presenciamos com os primeiros clarões da madrugada, 
em volta desta praça, caminhões e jipes a conduzirem tropas, transfor-
marem este Congresso num objetivo militar.

Esta terceira fase que então se inicia é caracterizada por uma figura 
política, o ministro Carlos Medeiros da Silva. Supunha-se que a obra 
estivesse encerrada, mas era preciso encarcerar a nação numa cami-
sa de força capaz de projetar, ao longo do tempo, o sistema que estava 
no poder. Então, a um Congresso em fim de mandato, com muitos de 
seus membros não reeleitos, mutilado pelo processo de cassações, ape-
nas autenticado pelo reconhecimento dos detentores do poder, mas já 
sem o aval da autenticidade popular, enviou-se o projeto de reforma 
constitucional. Este projeto tinha radical formulação política, formu-
lação econômica reacionária, e formulação social retrógrada. Fornecia 
tais e tantos poderes açambarcantes ao Poder Executivo que negava ao 
Congresso Nacional o direito e prerrogativa até mesmo da iniciativa 
concorrente em projetos que tratassem de matéria financeira.

Sob o açodamento dos prazos, sob a exiguidade do tempo, sob a 
pressão dos minutos, foi ele votado neste Congresso e já manifestas des-
de logo as suas contradições no episódio que recentemente se analisa e 
se discute, o da disputa da Presidência do Congresso.

Simultaneamente com o projeto de Constituição, para aqui veio a 
Lei de Imprensa.
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Pertenci, Srs. Deputados, à comissão especial que analisou esse pro-
jeto. Não recebeu ele apenas a condenação da consciência democrática 
desta nação. Recebi de mais de quarenta jornais do mundo inteiro, de 
associações de imprensa, condenações formais, lidas da tribuna desta 
Casa, ao projeto de lei de imprensa que era, em verdade, um atentado à 
liberdade de manifestação do pensamento. Ora, dirão – e é verdade –, 
em poucos projetos naquela época foi o Congresso tão pródigo em mo-
dificações! E o foi porque o golpe de morte na Lei de Imprensa viria 
com a terceira etapa do plano, segurança nacional.

Nos últimos dias de governo completam-se 300 e tantos decretos-leis 
que tumultuaram totalmente a legislação fiscal, creditícia, financeira, 
econômica, social, política, neste país, bem como o entendimento dessas 
matérias. Não bastaram os 300 decretos-leis, as 848 leis, os 5.685 decretos, 
os 76 decretos-leis, as 59 circulares, as 41 resoluções do Banco Central, as 
467 portarias e as 99 circulares do Ministério da Fazenda, que, entre abril 
de 1964 e novembro de 1966, já tinham sido publicadas. E veio, então, às 
vésperas do término do atual governo, o decreto-lei sobre a segurança 
nacional. “A segurança nacional é a defesa dos objetivos nacionais contra 
os antagonismos, tanto internos como externos”; “guerra subversiva” e 
“guerra revolucionária” são conceitos complementares.

O Movimento Democrático Brasileiro, em várias oportunidades, 
através dos seus representantes na Câmara e no Senado, tem exposto o 
seu ponto de vista sobre essa lei, mas deixemos que falem os elementos 
que, com outras credenciais, têm autoridade para opinar sobre o assunto. 
É do general Mourão Filho a afirmação: “Transformaram a nação num 
grande pátio de quartel.” É do almirante Saldanha da Gama o apelo dra-
mático: “Não é assim que se constrói uma nação. As Forças Armadas 
transformam-se em tropas de ocupação do seu próprio país. Em conse-
quência, a população civil passa a ser uma massa vencida e subjugada.”

É do general Peri Bevilaqua a afirmação: “A nova lei de segurança 
nacional equivale a um estado de sítio permanente e constitui ameaça 
ao povo, que não a merece.”

Estes três militares associam as suas credenciais do posto à magis-
tratura conferida pelo Supremo Tribunal Militar. Mas, na área jurídica 
da nação, Teodolino Castiglione, em nome do Instituto dos Advogados 
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de São Paulo, emite o seguinte parecer: “O art. 48 da atual Lei de 
Segurança é uma aberração que atenta a consciência jurídica do país.”

E Clovis Ramalhete, a pedido da ABI:

A nova lei vem consagrar o imobilismo político e social e a in-
tangibilidade das autoridades, que passam a ser praticamente per-
petuadas. A revisão não pode ser feita nem que seja exigida pela 
opinião pública, assegurado que está o imobilismo pelas sanções 
contra os opositores do governo.

Do jurista Serrano Neves, ainda em parecer para a própria ABI: 
“Considero estas leis liberticidas, revanchistas e odiosas.”

Este, Sr. Presidente, Srs. Deputados, em rápidas pinceladas, o retra-
to destes três anos. A 15 de março instalou-se o novo governo.

Encontrou no Movimento Democrático Brasileiro um adversário 
político. Desde as suas origens condenamos os métodos que o levaram 
ao Poder. Denunciamos, desde os seus primórdios, a marginalização 
inadmissível do povo brasileiro ao mecanismo de escolha, em relação 
ao qual não transigimos. Negamo-nos a participar, como avalistas, de 
um processo eleitoral que contrariava os nossos princípios, em seus 
mais legítimos e autênticos fundamentos. Mas, se é verdade que o con-
denamos, também é verdade que não o execramos. O profundo pro-
cesso de submissão a que foi submetido o povo brasileiro excitou nele 
um sentimento que é uma das mais nobres componentes do seu caráter 
coletivo: a sua extraordinária capacidade de manter viva a chama da es-
perança. O novo governo foi recebido com um generalizado sentimento 
popular de otimismo. O Movimento Democrático Brasileiro não desco-
nhece a existência desse sentimento, nem o repudia aprioristicamente. 
Reconhece até que alguns atos iniciais do governo têm sido marcados 
por um sentido humano, inteiramente ausente nos três últimos anos. 
Reconhece em algumas figuras ministeriais uma tradição de posições 
políticas progressistas e até nacionalistas.

O MDB não revela, porém, seu formal e inabalável compromisso 
com o processo de redemocratização do país, e nesse aspecto concorda 
inteiramente com a afirmação do próprio Sr. Presidente da República, 
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de que ainda é muito cedo para a oposição acreditar no governo. (Muito 
bem! Palmas.)

Todo o espólio tirânico legado no final do mandato do último go-
verno subsiste incólume como uma ameaça permanente e constante ao 
povo brasileiro. Há quem sustente que ele não é nem mesmo a ação do 
governo, mas os instrumentos que ele possui à sua disposição para o 
exercício do poder. (Muito bem!) Não basta que o caráter do governo 
desdenhe o uso do arbítrio. É necessário, para a segurança e a tranqui-
lidade da família brasileira, que ele esteja contido pela abolição desses 
instrumentos. (Muito bem! Palmas.)

O Sr. Ernani Sátyro – Permita-me V.Exa., é necessário salientar que 
estes instrumentos a que V.Exa. se refere, nesta lei, não estão ao arbítrio 
do governo. Estes instrumentos são, na sua quase totalidade, colocados 
nas mãos da Justiça. E nós não podemos duvidar da integridade e da 
sabedoria da Justiça do Brasil, Sr. Deputado.

O SR. MARIO COVAS – Nobre deputado Ernani Sátyro, eu não 
teria a coragem, não ousaria perguntar ao ilustre jurista, ao ilustre ho-
mem público, ao deputado Ernani Sátyro, o que pensa do art. 48 da Lei 
de Segurança. Tenho a convicção – e não cometeria com V.Exa. a in-
justiça de imaginar o contrário – de que frontalmente, violentamente, o 
deputado Ernani Sátyro condenara o art. 48 da Lei de Segurança como 
atentatório a todos os princípios e garantias individuais.

E eu me pergunto: Devo fazer a pergunta ao líder Ernani Sátyro 
sobre o que pensa o governo em relação a isto? Que pensa o deputado 
Ernani Sátyro, não na sua condição individual, porque nesta não te-
ria nenhuma dúvida em antecipar por V.Exa. a posição que tomaria; 
V.Exa., jurista de nomeada, tenho a certeza, condenaria esse artigo.

Ouço, entretanto, com grande prazer para mim e para toda a Casa, 
o que V.Exa. dirá a respeito do pensamento do governo que representa.

O Sr. Ernani Sátyro – Perfeitamente. Reconheço que o art. 48 não 
traz a melhor solução para a matéria. Reconheço que realmente existe 
uma exigência talvez um tanto pesada nesse dispositivo. Mas, ainda 
aqui, é à Justiça que cabe aplicar esse artigo, porque o juiz não é obriga-
do a receber arbitrariamente uma denúncia. O juiz tem os seus requi-
sitos legais, tem os seus requisitos processuais, e uma denúncia ofere-
cida pelo Ministério Público, se não vier revestida dos seus requisitos 
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essenciais e se não houver um ato criminoso a punir, o juiz pode rejeitar 
in limine esta denúncia. Por conseguinte, não fica obrigado a recebê-la 
para que, então, se deem as consequências decorrentes do art. 48. Ainda 
aqui está a cargo da Justiça, diante da denúncia que receber, verificar 
se estão satisfeitas aquelas condições de direito substantivo e de direito 
processual, para que tenha andamento o processo criminal.

O SR. MARIO COVAS – Se há alguém que participe da opinião de 
V.Exa. a respeito do conceito e honorabilidade da nossa Justiça, é este 
seu modesto colega. Mas nós temos uma tarefa diferente; não somos os 
julgadores das leis, somos os elaboradores das leis.

O que se trata aqui é de fixar não o entendimento que o juiz dará, 
não até onde o seu sentido humano irá influir em favor desta ou daque-
la parte, mas até onde...

O Sr. Ernani Sátyro – Não estou falando em sentido humano; estou 
falando no juiz, ao aplicar a lei dentro das suas condições de compe-
tência, de integridade e de independência. Não estou apelando para os 
sentimentos humanos do juiz, e sim para sua capacidade de interpretar 
e de aplicar a lei.

O Sr. Nelson Carneiro – Sr. Deputado, eu não queria deixar passar 
este instante sem assinalar um divisor de águas entre os dois governos 
que se sucederam. Pela primeira vez, desde 1964, ouço desta tribuna, 
e felizmente pela voz do ilustrado líder da Maioria, uma afirmação de 
exaustão à Justiça – porque a Justiça foi, com o Poder Legislativo, a ou-
tra grande vítima da revolução. (Muito bem!)

Os juízes tiveram suspensos seus direitos e até nos tribunais inva-
diu a força dos atos institucionais... E quando a Constituição, já ao se 
encerrar o primeiro ciclo revolucionário, dispôs, no seu art. 170, sobre 
as punições, excluiu expressamente da apreciação judicial os atos prati-
cados até aquela data. Será que os juízes mudaram, ou será que mudou 
a mentalidade do governo? Quero felicitar, neste instante, o deputado 
Ernani Sátyro, porque certamente S.Exa. inicia no novo governo uma 
nova mentalidade, a de acreditar que a Justiça do Brasil é tão íntegra, 
tão digna, tão independente, que pode, de agora por diante, julgar todos 
os atos praticados entre os homens.

O SR. MARIO COVAS – Exatamente, Sr. Deputado. Esta tem sido, 
durante os anos, a posição nítida, clara, inconteste, do MDB.
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O Sr. Ernani Sátyro – Permita-me V.Exa. O deputado Nelson 
Carneiro não pode extrair das minhas palavras uma interpretação a 
que elas não se prestam. Quem diz até que ponto a Justiça pode apre-
ciar atos, inclusive as decisões resultantes dos atos institucionais, é a 
Constituição Federal. A Justiça aplicará, ainda uma vez e em cada caso, 
a Constituição, que tem disposições expressas a respeito da matéria. 
Não se pode extrair de minhas palavras a afirmação de que aqueles atos 
que são insuscetíveis de apreciação judicial passem doravante a sub-
meter-se à autoridade da Justiça. A Constituição disciplina a matéria, 
e a Justiça brasileira há de aplicar, ainda agora, como sempre, a Carta 
Magna do nosso país.

O SR. MARIO COVAS – Segundo entendi do raciocínio de V.Exa., 
a aplicação da Carta Magna elidiria a aplicação do artigo...

O Sr. Ernani Sátyro – Não fiz essa afirmação. O deputado Nelson 
Carneiro declarou ter eu afirmado que, daqui por diante, a Justiça 
apreciaria livremente todos os atos resultantes do poder revolucionário. 
Não posso nem devo antecipar minha opinião a respeito daquilo que 
a Justiça fará. Declarei que, em cada caso, em cada circunstância, em 
cada debate, em cada demanda, a Justiça dirá quais os atos suscetíveis 
ou não de apreciação judiciária.

O SR. MARIO COVAS – O que pretendia e ousei, em determinado 
instante, ouvir ou tentar ouvir do líder do governo não era, eviden-
temente, como se comportariam os juízes em face da questão. O que 
me perguntava, e nem sequer ousaria indagar se simplesmente estives-
se falando com o deputado ou com o jurista Ernani Sátyro, era como 
reagiria o líder do governo em face de um artigo, e até onde tomaria 
ou aprovaria a iniciativa, se convocado, de inclusão de um artigo desta 
ordem num projeto de lei que tramitasse por esta Casa.

Esta a formulação que fazia. Reconheço que o nobre deputado 
Ernani Sátyro há de estar em dificuldades para conciliar sua posição 
de homem público de integridade impoluta, de jurista de competência 
ilibada, com sua condição de líder do governo.

Muito menos por minha competência na matéria, do que por ouvir, 
ler e estudar aquilo que sobre ela tem dito toda a área jurídica deste país, 
afirmo que o decreto-lei merece a mais formal e veemente condenação.
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O Sr. Britto Velho – Queria declarar a V.Exa. que, quando li o texto 
da Lei de Segurança Nacional, corei envergonhado, e desde o primeiro 
instante tomei a decisão de, nesta Câmara, tudo envidar para que seja 
ela devidamente corrigida, para que se emende o texto e não sirva este 
decreto-lei de vergonha para o Brasil, em face dos países civilizados do 
Ocidente. (Muito bem! Palmas.) E digo mais a V.Exa.: estou aguardan-
do o retorno do meu companheiro, correligionário amigo, o eminente 
senador Mem de Sá, para elaborarmos um projeto que venha dar ao 
Brasil uma lei de segurança democrática; deveria ser exigido daqueles 
que redigem textos legais saberem dar forma a seu pensamento. Repito, 
como prova do clima de liberdade que se vive no seio da Arena, que, 
sendo eu um dos membros da agremiação, um dos seus fundadores, um 
dos membros da direção estadual no Rio Grande do Sul, e da direção 
federal, virei a Plenário combater a prol da reforma de uma lei que, digo 
mais uma vez, me fez subir o sangue às faces, envergonhado. (Muito 
bem! Palmas.)

O SR. MARIO COVAS – Fico muito grato ao deputado Britto Velho. 
Tenho a certeza de que o exemplo de V.Exa., tão grato à oposição, se re-
produzirá com intensidade nas hostes do partido a que pertence.

O Sr. Márcio Moreira Alves – Ouso interromper a oração com que 
V.Exa., mais uma vez, reafirma a sua liderança e justifica a confiança 
unânime que o MDB deposita em V.Exa. (Palmas.)

O SR. MARIO COVAS – Muito obrigado.
O Sr. Márcio Moreira Alves – ...para dizer que, apesar de o deputado 

Ernani Sátyro, depois de reconhecer defeitos nesse art. 48, pensar que 
ele poderia ser aplicado por um juiz, isto é um erro. O art. 48 está de tal 
forma redigido que o magistrado é obrigado a aplicar a pena de morte 
famélica, sem escolha, mesmo que o denunciado seja condenado a ape-
nas três meses, digamos, de detenção. Diz o artigo que será privado do 
emprego, qualquer que ele seja, quem não receber uma sentença de ab-
solvição. Consequência, como o decreto de insegurança nacional prevê 
penas reduzidas, essa pena é agravada pela morte famélica do réu e sua 
família. É, portanto, um artigo inteiramente contrário não apenas aos 
direitos humanos, como a toda a sistemática do direito formulado a 
partir dos romanos.
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O Sr. Bernardo Cabral – Nobre líder Mario Covas, V.Exa. acaba de 
fazer com que a Casa o reconheça como um excelente mergulhador.

Explico: o mergulhador, geralmente do Pacífico, vai ao fundo do 
mar, apanha a concha, dura e áspera, que se assemelha ao período re-
volucionário que aí tivemos, duro, áspero e contundente, que liquidou 
com dezenas e dezenas de parlamentares. V.Exa. retirou dessa concha 
uma pérola. A pérola que V.Exa. acaba de retirar, nobre deputado Mario 
Covas, é a reafirmação dos propósitos do MDB, que V.Exa. lidera com 
tanta altivez, reproduzidos nas palavra do deputado Britto Velho, o 
qual declarou, alto e bom som, em que pese ser homem da Arena, estar 
disposto, neste Plenário, a sustentar aquilo que todos nós defendemos. 
V.Exa. com essa conotação excelente de liderança, faz com que, mais 
orgulhosos de nos sentirmos deputados federais, nos sintamos orgu-
lhosos de sermos membros do MDB.

O SR. MARIO COVAS – Grato a V.Exa. 
O Sr. Mata Machado – Nobre deputado, infelizmente o líder Ernani 

Sátyro não tem razão. Os juízes não podem apreciar livremente a Lei 
de Segurança Nacional. Depois dos indefinidos objetivos nacionais do 
art. 1º e do art. 2º, são definidos os elementos de culpa – a guerra revo-
lucionária e essa misteriosa guerra psicológica adversa. No art. 4º, a Lei 
de Segurança Nacional diz o seguinte: “Na aplicação desse decreto-lei, 
o juiz ou tribunal deverá inspirar-se nos conceitos básicos da segurança 
nacional definidos nos artigos anteriores.” 

Gostaria de lembrar a V.Exa. que, com isso, se estabelece que a dou-
trina é fonte direta do direito, contrariando assim toda a tradição ju-
rídica, precisamente do Ocidente. Estabelece-se a doutrina como fonte 
imediata do direito, como fonte de aplicação do direito. E que doutrina, 
Sr. Deputado? A doutrina, como disse muito bem V.Exa., de uma mi-
noria militar, que tomou conta da Escola Superior de Guerra e, de certo 
modo, deformou suas finalidades. A Escola Superior de Guerra, criada 
para o estudo dos problemas brasileiros, transformou-se em laboratório 
de elaboração de uma ideologia neofacista, para não dizer nazista.

O SR. MARIO COVAS – Muito obrigado a V.Exa. 
O Sr. Chagas Rodrigues – Há outro aspecto, nobre líder, para o 

qual desejaria pedir a atenção de V.Exa. e do Plenário. O nobre líder 
do governo insistiu em dizer que a lei está entregue à Justiça e que 
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devemos confiar na independência da Justiça. Ora, nos Estados Unidos 
da América do Norte, na Itália e em todos os países democráticos do 
Ocidente, não se permite que um civil, em tempo de paz, possa ser jul-
gado pela Justiça Militar. Então, temos que distinguir. Há uma Justiça 
nos países democráticos, que é aquela que julga os civis em tempo de 
paz, e há uma Justiça diferente, que não se coaduna com as tradições 
democráticas do Ocidente. Esta é a primeira observação. Depois, fala-se 
aqui em lei, lei. Não se trata de lei; trata-se de um decreto-lei imposto à 
nação, à revelia inclusive da liderança do partido governamental. (Muito 
bem!) Em terceiro lugar, onde está a independência da Justiça Militar 
de primeira instância? Entregar à Justiça Militar o julgamento de civis, 
em tempo de paz, é uma coisa, a Justiça Militar de juízes togados é 
uma coisa. Outra, muito diferente, os Conselhos de Justiça, onde vemos 
tenentes, capitães, majores julgando professores de direito e homens da 
maior expressão da inteligência brasileira. Qual é a independência desse 
coronel, desse major, desse tenente, que, amanhã, vão ser promovidos, 
vão ser mandados para determinados postos? Portanto, estamos, com 
esta lei, indo de encontro a tudo quanto possa existir de conquista no 
direito penal e no direito constitucional de todos os povos. Temos uma 
Justiça Militar para civis, o que já é um absurdo, e temos ainda civis 
sendo julgados por tenentes e capitães que não têm nenhuma indepen-
dência, porque não gozam daquelas garantias constitucionais que os 
magistrados têm em todos os países civilizados. (Muito bem! Palmas.)

O SR. MARIO COVAS – Vejo que alguns colegas querem apartear. 
Os Srs. Deputados hão de desculpar-me. Terei o maior prazer em con-
ceder apartes, mas indago à Mesa de que tempo disponho.

O Sr. Presidente (Batista Ramos) – A Mesa informa ao nobre líder da 
oposição que S.Exa. dispõe apenas de cinco minutos.

O Sr. Ernani Sátyro – Não interromperei V.Exa. muitas vezes, mes-
mo porque terei oportunidade de, amanhã, com muita honra para 
mim, fazer algumas considerações a respeito do discurso de V.Exa. 

O SR. MARIO COVAS – A honra será minha.
O Sr. Ernani Sátyro – Mas quero lembrar ao deputado Mata 

Machado e ao Plenário que esses artigos 1º, 2º e 3º da Lei de Segurança 
não têm a gravidade nem a importância que S.Exa. salientou. A minha 
prezada colega deputada Ivette Vargas admira-se do que estou dizendo.
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Mas vou demonstrar que não têm essa significação. Eles constituem 
aquilo que se tem chamado a filosofia da Lei de Segurança.

É o que se diz no art. 4º: “Na aplicação deste decreto, o juiz ou tri-
bunal deverá inspirar-se nos conceitos básicos de segurança nacional 
definidos dos artigos anteriores.”

Mas não é necessário ser jurista consumado para saber que não está 
com isso revogado um princípio universal de direito consignado, entre 
outros, no art. 12 do nosso Código Penal, em que se estabelece que só se 
reputa consumado o crime quando nele se reúnem todos os elementos 
de sua definição legal.

Cada um desses dispositivos, cada uma dessas cominações cons-
tantes desta lei, cada uma delas há de ser interpretada de acordo com os 
elementos de crime contidos em cada um dos dispositivos e não como 
uma imposição decorrente dos artigos anteriores, que constituem, por 
assim dizer, a filosofia da Lei de Segurança. No exame de cada caso, ou 
estão consumados aqueles requisitos, ou estão caracterizados aqueles 
elementos, ou não haverá crime. É um princípio universal de direito, 
constante de nosso direito positivo, que não foi revogado por qualquer 
dos artigos citados pelo ilustre deputado Mata Machado.

O Sr. Feliciano Figueiredo – Meu caro líder deputado Mario Covas, 
desejaria dizer a V.Exa. que, apesar de estar a humanidade rodeando 
há muitos séculos e milênios no globo terráqueo, Maquiavel ainda tem 
razão. É sempre adorável, sempre fonte de direito e de certa diretriz do 
pensamento humano, essa divergência, essa luta de ideias. O homem 
oculta na palavra, muitas vezes, o pensamento; e, outras, na palavra, 
fala mais do que deseja.

Vemos o nobre líder do governo apelar para a Justiça, essa mesma 
Justiça da qual foi tirado, da Constituição, o direito de examinar os atos 
criminosos e indignos desta revolução de golpe de Estado. V.Exa. está 
vendo, nobre líder, que agora se pede a Justiça. Mas é em parte. Modus 
in rebus. A Justiça pode falar da Lei de Segurança, mas não pode falar 
em quem será o presidente do Congresso. Ora, Sr. Líder, isso tudo se 
resume naquilo que Maquiavel diz. Vamos lutar, vamos atritar com os 
homens do governo, vamos ventilar as ideias, vamos às praças públicas, 
aos comícios, ao Parlamento, tentar votar as leis de interesse público, 
porque isso é democracia. Mas isso não é a democracia do governo.  
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O Sr. Presidente Costa e Silva disse hoje muita verdade que seu anteces-
sor não teve a coragem de dizer. E isso já nos basta. Aguardaremos que, 
um dia, o Brasil há de ser dos brasileiros.

O SR. MARIO COVAS – Obrigado a V.Exa. 
O Sr. Clóvis Stenzel – Deputado Mario Covas, estou entre aqueles 

que, como o deputado Britto Velho, não pretendem a revogação da Lei 
de Segurança Nacional, mas apenas modificá-la, principalmente na-
queles artigos que não se coadunam com o princípio constitucional.

E um desses é, indiscutivelmente, o art. 48. De fato, o Ministério 
Público é juiz da propositura da ação penal. Não compete a outro Poder 
impedir a propositura da ação. O Ministério Público é, de fato, o juiz e 
por isso muitas vezes é chamado de magistratura togada.

Mas desejava dizer a V.Exa. que a preocupação nesta Casa...
O SR. MARIO COVAS – Toda a minha preocupação tem sido no 

sentido de perguntar – e ousadamente assim fiz ao líder do governo até 
onde ele estava de acordo com o art. 48 da lei. Nenhum de nós será juiz 
da aplicação da lei, mas somos e seremos, pelo menos nos próximos 
quatro anos, os elaboradores da matéria legislativa.

O que perguntei ao líder do governo – e o deputado Britto Velho já 
respondeu com toda a nitidez – foi o seguinte: se lhe coubesse elaborar 
a lei, incluiria nela aquele texto? Se lhe couber analisar a lei, incluirá 
nela aquelas definições contidas nos artigos 1º, 2º, 3º e 4º?

E dizia, desde logo, que até me consideraria ofensor da cultura jurí-
dica do nobre deputado Ernani Sátyro se admitisse que S.Exa. o fizesse 
nos termos em que o decreto-lei foi imposto à nação.

Acho inteiramente extemporâneo discutirmos, neste instante, afi-
nal de contas, os termos em que a Justiça analisará a incidência ou não 
desses crimes.

O que pedi foi uma definição clara da liderança do governo sobre o 
que achava a respeito do decreto; o que pedi foi que o líder do governo 
nos informasse, muito menos na sua condição de jurista, mas princi-
palmente na sua condição de líder, se lhe coubesse a iniciativa de um 
projeto de lei, se o elaboraria nos termos em que está feito.

O Sr. Ernani Sátyro – Eu respondi a V.Exa.
O SR. MARIO COVAS – Foi esta a indagação e tenho por dada 

como absolutamente clara a resposta do líder do governo. Ela me sa-
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tisfaz inteiramente, até porque faz justiça integral à sua condição de 
homem público e à sua cultura jurídica.

O Sr. Clóvis Stenzel – Permita V.Exa. que eu conclua o aparte, pois 
eu nem o havia iniciado quando fui honrosamente interrompido por 
V.Exa. Desejava concluir meu aparte dizendo a V.Exa. que a preocupa-
ção do Brasil até este instante não deve ser, nem tem sido, legiferante, 
porque se há coisas que não se aplicam são as leis penais. Eu desejava 
lembrar a V.Exa. que a própria pena de morte, prevista no Código Penal 
do Império, e que o imperador D. Pedro II deixou de aplicar, em razão 
de uma injustiça feita ao Mota Coqueiro, foi somente restabelecida pelo 
Sr. Presidente Getúlio Vargas, na Carta de 1937, e até hoje essa pena 
de morte, em razão de renovação, não veio de ser aplicada. Vê V.Exa. 
que a própria Lei de Segurança Nacional, firmada pelo Sr. Presidente 
Getúlio Vargas, também não foi aplicada e, no entanto, à sombra dela, 
praticaram-se crimes manifestos contra a segurança interna do país.

O SR. MARIO COVAS – E ainda se praticam.
O Sr. Clóvis Stenzel – Portanto, é necessário que se diga que a nossa 

preocupação deve cingir-se à real aplicação da lei, e não à lei. V.Exa. 
tem razão quando se refere às imperfeições da lei. Até o momento não 
tivemos um caso. Quando surgisse, teríamos um caso de injustiça. Mas 
não há injustiça na cominação legal.

O SR. MARIO COVAS – Mas há em potencial.
O Sr. Clóvis Stenzel – Isso é princípio acaciano de direito. O que 

há é uma imperfeição da lei, que deve ser, de fato, corrigida pelo poder 
competente.

O SR. MARIO COVAS – Qual a injustiça praticada que apontei em 
meu discurso?

O Sr. Clóvis Stenzel – O que noto é a incoerência de V.Exas. ao dize-
rem aqui que a lei penal, ao ser aplicada pelos membros dos tribunais mi-
litares, implica, ipso factu, injustiça, quando V.Exa. mesmo ocupou essa 
tribuna para tecer elogios a Peri Bevilaqua e ao grande revolucionário de 
Minas que movimentou suas tropas contra a Guanabara, hoje membro 
do Superior Tribunal Militar. Então, ou vale o Tribunal Militar, ou não 
vale; ou são imparciais os juízes da Justiça Militar, ou não são. Portanto, 
o que V.Exas. receiam é a aplicação da lei. E saibam que o governo atual, 
o governo de S.Exa. o Sr. Marechal Costa e Silva, como ocorreu também 
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no governo passado, do Sr. Marechal Castello Branco, quer que este 
Congresso lhe dê os instrumentos para coibir a bagunça, a subversão, 
crimes que se instalaram neste país antes de 1964.

O Sr. Paulo Brossard – Permite V.Exa. um aparte?
O SR. MARIO COVAS – Pois não. Eu pediria simplesmente que 

seja o último aparte, muito menos por minha vontade do que por de-
terminação da Mesa.

O Sr. Paulo Brossard – Devo dizer, Sr. Deputado, que não me en-
contrava no plenário quando V.Exa. iniciou o seu discurso. Aqui che-
guei quando V.Exa. focalizava problema relacionado com o art. 48 da 
chamada Lei de Segurança. Ouvi a indagação dirigida ao eminente 
deputado Ernani Sátyro, bem como sua resposta. É em torno deste pro-
blema que peço licença para dizer duas palavras.

O SR. MARIO COVAS – Com prazer.
O Sr. Paulo Brossard – Disse o nobre líder do governo, o eminente 

deputado Ernani Sátyro, que a denúncia que produz determinados efei-
tos, referida no art. 48 da chamada Lei de Segurança Nacional, será re-
cebida ou não pelo juiz. Eu não indago, Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
nesta altura, se o juiz é civil ou militar: pouco importa. O que peço 
vênia para observar é que a denúncia, mesmo recebida, é apenas uma 
hipótese. Quando o juiz recebe uma denúncia do Ministério Público, 
não está a condenar o denunciado, está apenas admitindo o processo, 
que existe um crime, em tese; que é possível a existência de um crime. 
E, pelo art. 48 desta lei, a simples hipótese produz efeitos de condenação 
criminal. (Palmas.) Provisória, é verdade, mas produz efeitos de con-
denação criminal. Aí está de tudo o mais grave, a meu ver. Tão grave, 
nobre deputado, que estou certo de que esta Casa, pela voz e pelo pres-
tígio das suas figuras mais idôneas e representativas, de maior prestígio 
político, esta Casa, à unanimidade, há de reformar brevemente esta lei, 
que desonra a cultura e a civilização do Brasil. (Muito bem! Palmas.)

O SR. MARIO COVAS – Muito grato a V.Exa.
Sr. Presidente, o mundo foi presenteado recentemente com um 

documento da maior grandeza, a Populorum Progressio. A encíclica 
de Paulo VI é uma notável lição e um angustioso e dramático apelo a 
um mundo melhor. Há quatro pontos absolutamente caracterizadores 
deste documento. O primeiro, Srs. Deputados, é que ele é dirigido não 
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apenas aos católicos nem mesmo apenas aos cristãos; é dirigido a todos 
os homens de boa vontade. O segundo é a reafirmação, baseada no hu-
manismo, de que o homem deve ser o agente, e não o objeto da história. 
O terceiro é a afirmação implícita e peremptória de que a verdadeira 
e maior subversão é a miséria. Finalmente, o quarto é a definição do 
desenvolvimento como sinônimo de paz: 

O desenvolvimento não se reduz ao simples crescimento econô-
mico. Para ser autêntico deve ser integral, isto é, promover todo o 
homem e todos os homens. Nós não aceitamos a separação da eco-
nomia e do humano, o desenvolvimento das civilizações em que 
está inscrita. O que conta para nós é o homem, cada grupamento 
de homens, até a humanidade inteira.

Outra não tem sido, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a posição do 
Movimento Democrático Brasileiro. Todas as teses que temos sustenta-
do têm-se baseado sempre na crença e na fé nos valores humanos.

Quando pedimos eleições diretas, na realidade o que estamos fazen-
do é uma afirmação de fé e de crença na capacidade do povo brasileiro 
de escolher os seus próprios destinos. Quando pedimos uma política 
externa autônoma, soberana e independente, aquilo que afirmamos 
é a capacidade do povo brasileiro em ditar a sua dimensão mundial. 
Quando pedimos uma política social equânime e justa, o que defen-
demos, com nossa fé nos homens, é que todos os brasileiros devem ter 
igualmente acesso às benesses que o desenvolvimento concede.

Quando falamos em uma reforma agrária justa e humana, não pen-
samos apenas no econômico do problema, mas em suas implicações 
sociais, com a própria valorização do homem e de sua dignidade. Essa 
tem sido a posição do MDB.

O MDB tem sido muito criticado; muitas vezes por elementos ex-
ternos e às vezes até por elementos internos. O MDB é uma federação 
criada em função de uma conjuntura que não queríamos, o rumo do 
seu próprio destino. Alguém, o ex-presidente, já chamou o MDB de 
“oposição capenga”. Esquecia-se da afirmação que, em resposta, lhe 
ofereceu um jornal: que ele instaurou no país um “regime corcunda”.
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O MDB marcará sua conduta política não pelo defeito físico, mas 
pela retidão moral, pela inflexibilidade da espinha e a crença inabalável 
no povo e nos destinos desta nação. O MDB reafirma sua posição de ni-
tidez oposicionista. Reconhece a tentativa de implantação de um clima 
de dissensão política. Não contribuirá para agradá-lo. Manterá a digni-
dade de uma política serena e altiva. Mas foi longa, Sr. Presidente, muito 
longa e penosa a noite que atravessamos. Não contribuiremos para que 
a escuridão da madrugada seja substituída pelo negror da tempestade; 
mas não abdicaremos nem fraquejaremos em nossa histórica missão de 
exigir, em todos os momentos, que o governo devolva ao povo brasileiro 
a luz e o calor do radioso sol da democracia.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem! Palmas prolonga-
das. O orador é vivamente cumprimentado.)
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câmara dos deputados, 
20 de junho de 1967
(dCn-1 de 1/7/1967, p. 4003)

Leitura do programa do MDB aprovado na 3ª convenção do par-
tido, e comentários. Apresentação de projeto de emenda constitucio-
nal que restabelece o princípio da eleição direta para presidente e 
vice-presidente da República.

O SR. MARIO COVAS – Sr. Presidente, Srs. Deputados, a vida po-
lítica não floresce sob as ditaduras, quer vigentes, quer potenciais. Eis 
um aforismo de natureza política, cujo inteiro acerto e absoluta corre-
ção a história tem evidenciado, à saciedade.

Não há possibilidade de que, sob o império de uma ditadura, quer 
seja ela definitiva e efetiva, quer seja ela latente, potencial, implícita e até 
mesmo institucional, floresça a vida política e encontre, nas regras do 
jogo convencional, os caminhos viáveis para a sua plena e cabal execução.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, todos sabemos, e isto a imprensa 
tem ressaltado e os homens públicos evidenciado, que o bipartidarismo 
foi um sistema imposto, criado para efeito de institucionalização, pelo 
menos potencialmente, da ditadura. Esta ordem de ideias pacificamen-
te aceita, ressaltada e repetida por toda a nação brasileira, configura o 
quadro que vem regendo a vida partidária brasileira. Todos nós, das 
mais diversas tendências, estamos confinados em dois compartimentos 
estanques, em dois partidos que já demonstraram, reiteradas vezes, a 
sua total inoperância para nortear, como bússola efetiva, o sistema po-
lítico brasileiro.

Sr. Presidente, os atuais partidos políticos substituíram uma estru-
tura partidária também, em sua generalidade, condenada por toda a 
nação brasileira. Se formos, porém, à gênese dos antigos partidos po-
líticos, veremos que houve, sempre, ou uma personalidade de alta re-
levância na política brasileira ou uma conjuntura extremamente favo-
rável, a sedimentá-los e dar-lhes consistência. Se voltarmos na história 
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às origens da UDN, do PTB, do PSD e de todas as demais legendas 
partidárias que sobreviveram, por curtos ou longos prazos, no decorrer 
do período que medeia entre 1945 e 1964, verificaremos haver concor-
rido para a formação de cada um deles uma razão forte de natureza 
política e, muitas vezes, uma base de sustentação doutrinária. A UDN, 
por exemplo, surgiu – e ninguém desconhece isso – bafejada por uma 
aura que envolvia o mundo inteiro e que decorreu do próprio ambiente 
internacional emergente da Segunda Guerra Mundial. Então, a UDN, 
com sua mensagem de liberalismo, foi capaz de interpretar, em deter-
minado instante da conjuntura política nacional, uma parcela da opi-
nião pública.

Também no PTB, iniludivelmente, a marca de um estadista do por-
te de Getúlio Vargas estava implícita. Os partidos representavam, efeti-
vamente, parcelas da opinião pública nacional e, com maior ou menor 
condição, em determinados instantes, foram capazes de dar expressão 
cabal às reivindicações e aos anseios dessas correntes que pretendiam 
representar. Assim, o PSD, mais vinculado à área agrária brasileira, 
e o PTB, mais vinculado às massas obreiras de natureza urbana, em 
cada instante daquele período identificaram-se, nas suas mensagens, 
com aqueles anseios e panorama político; ocuparam, efetivamente, um 
lugar. Mas a vida política brasileira, aqui e ali, foi seduzida ou confor-
mada por todas as implicações de natureza inclusive internacional e, 
afinal, certas distonias surgiam entre as mensagens originais dos parti-
dos em relação aos estágios por eles atingidos.

Não há dúvida de que também condenávamos a estrutura partidá-
ria existente. Como decorrência de um sistema que se implantou neste 
país, ofereceu-se uma alternativa sob o pretexto da distonia eventual 
desses partidos, das suas dissensões internas com o momento presente 
e, na realidade, para institucionalizar uma ditadura, substituiu-se esse 
sistema pela prevalência do bipartidarismo. E, como decorrência dos 
acontecimentos daquele instante, surgiram duas organizações, impos-
tas de cima para baixo, dentro das quais foram confinados os remanes-
centes da política brasileira. Escoimados de qualquer vinculação popu-
lar, aí estão a Arena e o Movimento Democrático Brasileiro.

O Sr. Clóvis Stenzel – Nobre deputado, V.Exa. faz, inquestionavel-
mente, uma análise dos acontecimentos. Mas é do seu espírito interpre-
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tar a casualidade dos fatos. No discurso que proferiu há pouco tempo, 
daquela tribuna e não dessa, V.Exa. examinava o problema político bra-
sileiro principalmente do ponto de vista partidário e enunciava aquelas 
causas e concausas que o determinam ou condicionam. Desejava dizer 
agora a V.Exa. que o governo Castello Branco, ao estabelecer o biparti-
darismo no Brasil, colocou-se frontalmente contra aquilo que todos te-
mos combatido nos últimos tempos: o chamado espontaneísmo social 
e político, defendido pela filosofia liberal de Spengler. Se admitirmos 
o espontaneísmo político no Brasil, teremos “n” partidos, porque há 
“n” correntes, das mais diversificadas, e estas, transformadas em parti-
dos, impedem o exercício da democracia. Quer dizer, o Estado moder-
no não deve admitir espontaneísmo liberal, mas deve intervir em toda 
área passível de modificar a realidade social. Então, no Brasil, é possí-
vel aglutinar as correntes políticas em duas grandes correntes, a exem-
plo do que ocorre nas exemplares democracias ocidentais, Inglaterra e 
Estados Unidos. (Não apoiado.) Não importa dizer que existem outros 
partidos na Inglaterra. Na realidade, lá existem o Partido Conservador 
e o Partido Trabalhista. Não diante da lei, mas como realidade social, 
existem o Partido Democrata e o Partido Republicano. Permita-me 
V.Exa. dizer que, se o bipartidarismo hoje em dia está sendo combatido 
por alguns, está sendo combatido por aqueles que, dentro desse parti-
darismo, não podem aglutinar-se num movimento coeso disciplinado 
que expresse uma mentalidade de oposição à realidade que aí está.

O SR. MARIO COVAS – Estou longe de considerar que esse espon-
taneísmo a que V.Exa. faz referência – princípio de natureza filosófica – 
tenha levado o presidente Castello Branco a instituir o bipartidarismo. 
Levou-o, sim, um princípio de natureza pragmática, um intuito de, per-
manentemente, por este ou por aquele sistema, impedir qualquer evo-
lução institucional. Foi este o objetivo fundamental. E a condenação do 
bipartidarismo, neste instante feita pela liderança do MDB, tem como 
objetivo muito mais do que realizar qualquer aglutinação oposicionis-
ta, abrir caminho, como V.Exa., com inteira propriedade a meu ver, já 
fez para o terceiro partido. Ao instituir e liderar um grupo dentro da 
Arena com programa próprio, V.Exa. possibilitou a abertura e muito a 
nosso gosto, porque defendemos o pluripartidarismo do terceiro parti-
do político.
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O Sr. Clóvis Stenzel – Conceda-me o privilégio de responder a 
V.Exa. antes do seu liderado.

O Sr. João Herculino – Pediria ao nobre líder permissão porque exa-
tamente sobre isso eu queria chamar a atenção da Casa. É que o criador 
está-se virando contra a criatura. Quem abre uma brecha na Arena, 
paralelamente falando, é o nobre deputado Clóvis Stenzel, ao criar um 
grupo dentro dessa agremiação política que é a Arena. Arena e MDB 
são movimentos que aglutinam elementos de várias facções. É eviden-
te a impossibilidade de conter em dois partidos apenas tantas ideias e 
tantas filosofias heterogêneas. O nobre deputado Clóvis Stenzel, quan-
do criou a Arpa, por sinal não gostei muito do nome, porque harpa é 
instrumento de anjo – mostrou o conformismo de S.Exa. e da área go-
vernamental por estarem contidos, dentro destas duas agremiações, ou 
destes dois movimentos, como V.Exa. muito bem acentuou, impingidos 
à opinião política brasileira.

O SR. MARIO COVAS – Nobre deputado Clóvis Stenzel, devo, e 
não o fiz inicialmente, um agradecimento a V.Exa., até por me ter ce-
dido o seu tempo para aqui falar. Mas tenho de fazer um discurso que 
presumo seja um pouco longo. Gostaria, pois, que V.Exa. desse o seu 
aparte com relativa brevidade.

O Sr. Clóvis Stenzel – Permita-me V.Exa. dizer que este meu aparte, 
como a Casa nota, é necessário. Não posso deixar de apartear V.Exa. 
neste instante. Mas serei breve, pois desejo ouvir, com o brilhantismo 
que V.Exa. sempre demonstra da tribuna, a continuação de seu discur-
so. Desejo dizer que as palavras, por muito mais graduadas que sejam, 
jamais poderão encobrir os fatos. A Casa sabe, não preciso frisar, que 
não se criou um grupo parlamentar; não existe sublegenda, nem gru-
po parlamentar; não existe sublegenda, nem grupo paralelo à Arena. 
Todos sabem que a Constituição prevê, e o Regimento também, a for-
mação de grupos, e isto não ocorreu. O que há – e sinto que incomoda 
muita gente, mas isto não importa –, e V.Exa. e a Casa são testemunhas 
disto, é uma ação dentro de meu partido para auxiliar a liderança e a 
direção da Arena no desempenho das suas funções. Não nos constituí-
mos em grupo. Meu líder, aqui, é o deputado Ernani Sátyro. No dia em 
que V.Exas. me virem, e talvez um dia venham a gostar de ver, ocupar 
a tribuna para defender uma orientação diversa da da liderança, dela 
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discordar ou dialogar e debater com ela, então saberão que estará for-
mado um grupo contra a liderança. Mas V.Exas. me verão na tribuna, 
durante quatro anos, nesta Casa, enquanto existir a Arena e o governo 
revolucionário, para prestigiar a liderança e a direção do meu partido. 
Saiba V.Exa. que não somos grupo. A imprensa tem dito que o partido 
de V.Exa. tem um grupo, que não se denomina Arpa, mas que ela de-
nominou de imaturo.

O SR. MARIO COVAS – V.Exas. seriam os imaturos da Arena.
O Sr. Clóvis Stenzel – Portanto, não constituímos grupos. Entre nós 

não há divergências; há sintonia. Estamos com um só presidente de par-
tido, com um só líder. O bipartidarismo serve muito à Arena para expres-
sar o que há de coesão, de unidade, na bancada do governo nesta Casa.

O SR. MARIO COVAS – Fico muito grato, deputado Clóvis Stenzel.
Eu não pretendia entrar nessa polêmica. Meu objetivo era outro.
Perdoe-me se o interpretei mal. Acontece que li, no jornal, um pro-

grama subscrito por mais de cem deputados. Entre os itens se incluía o 
de defender o regime, lutar pela sua consolidação, e até mesmo defender 
o governo Costa e Silva, parece-me que como 5º ou 6º ponto.

Supus fosse um programa que pudesse representar o embrião de 
um partido.

Mas isso não é problema meu, não pretendo interferir nos assuntos 
internos da Arena. Perdoe-me, mas apenas o fiz ocasionalmente, em 
defesa de minha tese. Se V.Exa. disse que não está constituindo novo 
partido, aceito sua declaração. Pretendo demonstrar que o bipartida-
rismo surgiu de uma posição pragmática do governo Castello Branco, 
que objetivava, única e exclusivamente, um princípio filosófico que não 
o sustentado por V.Exa., mas aquele que perpetuasse, ao longo do tem-
po, o status quo. Foi este o objetivo manifesto contra o qual, como uma 
explosão interna, sente-se dentro de cada uma das agremiações um mo-
vimento de rebeldia. Ninguém quer ser contido nas suas afirmações, 
nos seus pronunciamentos, na sua posição ideológica, dentro de uma 
área que o faz conviver com outros não identificados perfeitamente na 
mesma ordem de ideias.

Mas não é isto o fundamental. A apreciação vale apenas para evi-
denciar aquilo que em seguida sustentarei. É que, em tal conjuntura, um 
papel, uma tarefa coube àqueles que não quiseram se conformar com 
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a situação, e eles se aglutinaram em torno do Movimento Democrático 
Brasileiro, tendo em vista alguns princípios. O primeiro deles é o de que a 
oposição se seleciona na luta; e ela se faz em torno da unidade de certa pro-
gramação para ação. Porque os que querem mudar, os que querem repre-
sentar o inconformismo devem, pelo menos, encontrar um lugar-comum 
na satisfação destes compromissos e na fixação destes objetivos.

Dentro desta ordem de ideias, do que estava presente na consciência 
de todos os emedebistas, o partido realizou, na última semana, a sua 
3ª convenção nacional. Reconhece o MDB que a sua unidade interna, 
pelo menos do ponto de vista parlamentar, residia, praticamente, subs-
tancialmente, numa negação. A negação reside em sermos oposição ao 
governo, em sermos contrários ao estado de coisas. Havia divergência 
quando se passava da negação para a afirmação, quando se passava à 
fixação daquilo que um partido político tem obrigação de fazer, ou seja, 
oferecer uma opção em relação àquilo que condena. E foi na busca da 
unidade, da afirmação que o Movimento Democrático Brasileiro rea-
lizou a sua 3ª convenção. Nela, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o MDB 
buscou resultantes para a sua atuação no plano estrutural modificando 
os seus estatutos e, sponte propria, desvinculando-se definitivamente 
dos atos de império, que constituem o pecado original, a característica 
da gênese do partido.

Não aceitou o MDB, através de seu estatuto, aquilo que decorria de 
um ato de império e que lhe prorrogava as direções. E conferiu, outor-
gou às suas maiorias a tarefa de revisarem essas direções, no instante 
em que essas maiorias o entenderem.

Foi além. Conformou no seu programa partidário aquelas teses 
consubstanciadas não apenas nos princípios definitivos, como nas 
ações que darão margem ao equacionamento desses princípios, mais 
do que isso, na ação imediata que implica na revisão dessa legislação 
esdrúxula e asfixiante deixada pelo último governo e que o atual se 
empenha em manter.

Mas, mais do que isso, fez a 3ª convenção um documento políti-
co cuja leitura eu me permito fazer porque é a tradução daquilo que o 
Movimento Democrático Brasileiro entende deva ser a norma política 
sustentadora da sua ação.
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Este documento, aprovado por unanimidade na convenção, tem o 
seguinte teor:

DOCUMENTO POLÍTICO DA III CONVENÇÃO NACIONAL MDB

A III Convenção Nacional do Movimento Democrático 
Brasileiro aprova o seguinte documento político:

“O MDB faz uma opção: quer ser um partido de transforma-
ção social:

1. transformação de estruturas;
2. transformação de estilo da ação política, no Brasil.

– 1 –

O MDB denuncia o retrocesso de que foi vítima o país de 1º de 
abril de 1964 a nossos dias. O MDB não é um partido de reação, é 
um partido voltado para o futuro.

O MDB lutará pela transformação social profunda das estrutu-
ras brasileiras:

a) No campo econômico, através da reforma agrária e do estí-
mulo ao desenvolvimento industrial, certo de que a reforma agrá-
ria é uma imposição de justiça e uma condição para que a civili-
zação urbana, em elaboração, não imponha maiores sacrifícios e 
distorções maiores à vida do povo brasileiro.

b) No campo político, através de uma defesa intransigente da 
liberdade, sob todas as suas formas, como conquista irreversível, 
mas, ao mesmo tempo, como instrumento de que o partido se ser-
virá para a mudança social e econômica.

– 2 –

O MDB lutará pela mudança no estilo da ação política:
a) Através da pacificação da família brasileira, mediante anistia 

ampla e total a favor de todos os civis e militares atingidos pelos atos 
de exceção e de arbítrio praticados a partir de 1º de abril de 1964.

b) Através de um esforço de libertação nacional que, sem que-
bra da nossa solidariedade com todos os irmãos das Américas, 
assegure a permanência, em mãos de brasileiros, dos centros de 
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decisões das atividades governamentais, sobretudo no que se re-
laciona com:

– a política externa;
– a educação, a ciência e a cultura;
– a segurança nacional;
– o desenvolvimento econômico.

– 3 –

Por tudo isso, o MDB denuncia:
a) O processo de lenta e insidiosa submissão das atitudes e atos 

do governo brasileiro aos interesses do balanço de poder que se 
pretende impor ao mundo como se este estivesse repartido entre 
duas superpotências, sem alternativas para outros sistemas de so-
lidariedade internacional.

b) Os acordos assinados entre o MEC e a Usaid, cujos termos 
têm sido praticamente sonegados aos representantes do povo e às 
instituições e órgãos encarregados dos planos, diretrizes e bases da 
educação nacional.

c) Toda tentativa de restrição à pesquisa nacional, dirigida e 
executada por brasileiros, em matéria de reprodução e utilização 
da energia atômica.

d) A “continentalização” do conceito de segurança, elaborado 
por minoria de tecnocratas e que visa, afinal, a integrar a segu-
rança do Brasil no esquema de segurança do mais poderoso país 
americano.

e) O MDB sustenta a necessidade de que o desenvolvimento na-
cional se planeje e se execute em termos autônomos, de modo a 
que, sejam quais forem as colaborações que receba de nações ou 
organismos estrangeiros, o Brasil se constitua em sujeito e não em 
objeto da sua própria ascensão social e econômica.

Sala das Sessões. Edgard Mata Machado.”

Veja, Sr. Presidente, vejam, Srs. Deputados, o documento se inicia 
numa opção básica; quer ser o MDB um partido de transformação social.

Vejam, Sr. Presidente e Srs. Deputados:
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O MDB lutará pela transformação social profunda nas estrutu-
ras brasileiras: a) no campo econômico, através da reforma agrária 
e de estímulo ao desenvolvimento industrial, certo de que a refor-
ma agrária é uma imposição de justiça e uma condição para que a 
civilização urbana, em elaboração, não imponha maiores sacrifí-
cios e distorções maiores à vida do povo brasileiro.

Eis aí, Srs. Deputados, a diferença essencial. O MDB sustenta que a 
reforma agrária decorre, sobretudo e particularmente, de uma imposição 
de justiça; e uma imposição de justiça, Sr. Presidente, é fundamentalmen-
te uma imposição de caridade. Não da caridade que representa um óbolo, 
uma esmola, uma doação e que, as mais das vezes, ao invés de satisfazer 
ao preceito bíblico, humilha a quem a recebe; mas a caridade com dig-
nidade, a caridade que pode ser efetiva e que deve ser substancialmente 
assentada num conceito de justiça. É sob este império que o MDB requer, 
solicita e sustentará a reforma no campo político ou econômico (muito 
bem! palmas); sobre esta base lutará por uma reforma agrária e pelo de-
senvolvimento nacional como um imperativo de justiça.

“No campo político, através de uma defesa intransigente da liber-
dade, sob todas as suas formas, como conquista irreversível, mas, ao 
mesmo tempo, como instrumento de que o partido se servirá para a 
mudança social e econômica.” Temos dito, Sr. Presidente, em várias 
oportunidades, que a liberdade não é uma dádiva, não é um dom, nem 
é num país subdesenvolvido, num país pobre, num país em que mais de 
50% da população é constituída de analfabetos, como que um ideal, um 
bem a ser atingido em primeiro plano. Quando se trata de sobrevivên-
cia material, a liberdade, como um ideal, passa a ser conquista secun-
dária. Para aqueles intelectuais, artistas, políticos e, sobretudo, para a 
mocidade, continua sendo, sim, um bem em si próprio, uma finalida-
de em si mesma, um conceito válido até do ponto idealista. Mas esta 
não é a reivindicação do MDB. O Movimento Democrático Brasileiro 
sustenta que a liberdade, sob todas as suas formas, não é apenas uma 
conquista irreversível pelo seu aspecto ideal, é e deve ser, sobretudo, um 
instrumento de que se valem as populações brasileiras para a conquista 
dos seus objetivos. É, sobretudo, este aspecto que o MDB sustenta: que a 
liberdade, sob todos os seus pontos de vista, sob todos os seus ângulos, 
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é uma conquista irresistível e um princípio para a ação que tem de ser 
sustentado e defendido sob todas as formas.

“O MDB lutará pela mudança no estilo da ação política.” Isto en-
volve, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a reivindicação da anistia ampla 
e total (palmas), não apenas pelo caráter de arbítrio que circundou as 
medidas, mas porque, implicitamente, está vinculada à ideia da paci-
ficação da família brasileira. O MDB não sustenta as suas posições à 
base de luta de grupos ou de classes, mas à base da pacificação da vida 
brasileira, entendendo que o desenvolvimento e as resultantes da vida 
política nacional devem ser consequência da participação integral e ple-
na de todo o povo brasileiro. 

Lutará, Sr. Presidente, “através do esforço de libertação nacional, 
para que, sem quebra da nossa solidariedade com todos os irmãos das 
Américas, assegure a permanência, em mãos de brasileiros, dos cen-
tros de decisão das atividades governamentais.” Porque o MDB não 
tem constrangimento em afirmar a solidariedade nacional, particular-
mente com os nossos irmãos da América; mas, por outro lado, defende 
a vinculação de centros de decisão da nossa orientação, de natureza 
político-econômica, educacional ou social, para dentro das fronteiras 
deste país. No plano da nação, a libertação nacional é uma decorrên-
cia da liberdade individual. Não teria sentido lutarmos pela liberdade 
para os cidadãos se, como consequência, não pedíssemos, para a nação, 
a libertação nacional; nem teria sentido a libertação nacional, ou não 
seria ela libertação, se não projetasse, no plano individual, a liberdade 
de cada cidadão. Eis por que, Sr. Presidente, o Movimento Democrático 
Brasileiro, ao fazer estas afirmações, denuncia, como oposta a essa po-
sição, aquela de um processo lento e insidioso de submissão das ati-
tudes e atos do governo aos interesses do balanço do poder que hoje 
se instaurou no mundo. Não é esta, Sr. Presidente, não é esta, Srs. 
Deputados, a posição sustentada para a solidariedade internacional na 
recente encíclica. O homem, como membro da sociedade, é, acima de 
tudo, um homem universal. A solidariedade internacional tem de ser 
colocada acima dos interesses de qualquer balanço de poder, sobretudo 
quando este é feito em detrimento daqueles que desejam atingir o obje-
tivo básico de satisfação dos anseios das suas populações, que reside no 
desenvolvimento. Não é por outra razão que condenamos, como uma 
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antinomia a essa posição afirmativa, os acordos feitos entre o MEC e a 
Usaid. Entendemos que com eles se subordinam a educação, a ciência 
e a cultura aos mesmos interesses desse conflito de forças, aos mesmos 
interesses desse balanço de poder.

Não é por outra razão que denunciamos a continentalização do 
conceito de segurança nacional e que visa, afinal, a integrar a segurança 
do Brasil ao esquema de segurança do mais poderoso país americano.

E, finalmente, salientamos, como posição afirmativa, a de que o 
Brasil deve, na imagem do seu desenvolvimento, qualquer que seja o 
tipo de ajuda de que se valha, fixar-se como agente, como sujeito, e 
não como objeto do desenvolvimento. Esta atitude de consciência e de 
capacitação do país é um dado em favor de sua projeção para o futuro, 
é um imperativo em torno do qual o MDB faz eco.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, como decorrência, o MDB que 
pretende dar-se expressão, que não aceita ser o figurante de qualquer 
tipo de farsa, que não quer o papel de mero complementador de um 
processo político, e reconhece – em seu programa defende a tese do 
pluripartidarismo – todos os defeitos do bipartidarismo, afirma a sua 
decisão inabalável de, optando por uma afirmação, conduzir o processo 
político no sentido da satisfação dessa afirmação; o MDB, através dessa 
mesma convenção, passa da palavra à ação. E hoje, em todos os estados 
deste país e nesta Câmara, oferece à consideração de seus pares uma 
emenda constitucional que devolve ao povo brasileiro o direito da esco-
lha do presidente da República. (Muito bem! Palmas.)

O Sr. Márcio Moreira Alves – Ainda na análise do programa que 
aprovamos na convenção, talvez fosse interessante ressaltar ser este um 
programa todo voltado para o futuro e que ao presente apenas faz re-
ferência como meio de corrigir as distorções que ele traz para o futu-
ro. Isso em contradição com os nossos adversários, que, não podendo 
defender o presente e muito menos o futuro ao qual nos condenam, 
transformando-se em mulheres de Lot, em estátuas de sal, permanen-
temente voltados para o passado e procurando justificar o presente de-
sesperador ao qual sempre se referem com características revanchistas.

O SR. MARIO COVAS – Fico muito grato a V.Exa. 
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O Sr. Leon Peres – Deputado Mario Covas, V.Exa. começou a aná-
lise do documento resultante da convenção do MDB falando no retro-
cesso a que se condenou o país a partir de 1º de abril de 1964.

Se suas palavras não foram exatamente essas, parece-me, entretan-
to, que o sentido foi este. Gostaria de perguntar a V.Exa. – e a indagação 
tem agora muito mais cabimento diante do aparte do nobre deputado 
Márcio Moreira Alves – se o MDB realmente está preocupado com o 
futuro ou com o passado. Isto porque se V.Exa. e o MDB falam em 
retrocesso, é de supor-se, então, que a nação estava melhor antes de 1º 
de abril de 1964 do que está hoje, em 1967. E será que estava, deputado? 
Será que esta nação se terá esquecido de quando se procurava jogar pa-
trões contra empregados, colonos contra fazendeiros, militares contra 
civis? Quando o governo era obrigado a suportar toda espécie de pres-
sões, não as legítimas, mas as advindas de arruaças, da destilação do 
ódio, da fermentação da palavra revolucionária?

O SR. MARIO COVAS – Que entende V.Exa. como pressões legítimas?
O Sr. Leon Peres – As pressões legítimas, no meu entender, são aque-

las que vêm do diálogo democrático; são as que se resolvem por vontade 
da maioria; são as decisões que se tomam através do debate livre. Agora, 
não posso entender como legítimas aquelas que haviam antes de abril de 
1964. Como já disse uma vez desta tribuna àqueles que tanto reclamam 
desta revolução, é chegado o momento de cada um saber que todos fomos 
responsáveis por ela; aqueles que a fizeram, como nós, como aqueles que 
a permitiram e a tornaram possível, eis que detinham o governo em 1964 
e, através dos desmandos, dos erros e das contradições, levaram o país a 
situação tal que foi necessário que o povo inteiro, a nação inteira exigisse 
o movimento de 1964. (Palmas. Protestos.)

O Sr. João Herculino – Golpe militar da minoria.
O Sr. Leon Peres – A pergunta que faço a V.Exa. é – em primeiro 

lugar, apenas para responder, num parêntese, tanto não foi um golpe de 
minoria que a nação inteira não assistiu a qualquer resistência – onde 
estavam a célebre CGT, a PUA, os sindicatos que, diziam, apoiavam 
o governo João Goulart? Onde estava o povo brasileiro, que, ao que 
se afirmava, estaria contra o movimento (palmas) e que assistiu, não 
impassível, mas saudando com palmas, com satisfação, com alegria, o 
desfile das tropas revolucionárias para repor este país na ordem de que 
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queriam afastá-lo a anarquia e a subversão? Além do mais, se invoco o 
passado, é porque o documento do MDB começou falando de retroces-
so, como a querer dizer que este país, de abril de 1964 para cá, desceu ao 
invés de progredir. Foi o MDB que levantou, no documento, a análise 
do passado. Foi a primeira pergunta que fiz ao líder Mario Covas: se re-
almente o Movimento Democrático Brasileiro pretende abrir novos ca-
minhos e novos horizontes para a pátria, ou se vamos voltar à discussão 
estéril que levou este país à anarquia e à confusão que só elas tornaram 
possível, tornaram exigida, tornaram necessária a Revolução de 1964.

O SR. MARIO COVAS – Se da resposta a essa pergunta dependesse 
o ingresso do ilustre deputado no Movimento Democrático Brasileiro, 
poderia dedicar algum tempo a esta tarefa. Entretanto, isto não ocorre.

Quanto à segunda parte, em relação ao período anterior a março de 
1964, V.Exa. há de encontrar no partido a que pertence algumas fontes 
de referência melhores que eu. Procure-as e com elas discuta esse pro-
blema. (Muito bem! Palmas.)

Estou preocupado com aquilo que o MDB quer dar como contri-
buição ao futuro deste país. E, dentro desta ordem de ideias, vou dirigir 
e continuar meu discurso.

O Sr. Leon Peres – Permita-me ainda V.Exa. Ao aqui entrar, aborda-
va o nobre líder aspectos de movimento surgido na bancada da Arena. 
Nenhum de nós respondeu a V.Exa. que não desejava o diálogo do 
MDB com relação a problema do nosso partido, que nada tem a escon-
der. Não sei se o de V.Exa. tem.

O SR. MARIO COVAS – Deputado Leon Peres, apenas digo a 
V.Exa. que não sou a pessoa mais indicada para dar essas informações. 
V.Exa. encontrará gente mais bem informada que eu sobre esse assunto 
dentro do seu partido.

O Sr. Chagas Rodrigues – Inclusive ex-ministros.
O SR. MARIO COVAS – E se já me é difícil dar opinião sobre o 

partido adversário, o de V.Exa., com muito maior razão em problemas 
dessa magnitude. Permitam-me V.Exas. conduzir o meu discurso na 
linha que tracei.

É tão verdadeira esta preocupação com o futuro, conforme estava di-
zendo, que, neste instante, estamos preocupados em devolver ao povo bra-
sileiro, através de emenda constitucional, o direito de, pela manifestação 
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de sua maioria, decidir sobre as modificações que se fizerem necessá-
rias na estrutura nacional. (Muito bem.) E isto será irremediável, por-
que sobre as decisões da maioria não cabem interpretações ou análises 
que não a da fria expressão numérica decorrente das eleições.

É por isto que o MDB, como primeira medida neste novo período, 
oferece à nação, e particularmente à consideração de V.Exa., que sei é, 
como eu, homem preocupado com o futuro deste país, este documen-
to que consubstancia projeto aprovado por este Congresso em 1965, a 
Emenda Constitucional nº 9, que institui nova modalidade de eleição 
direta para escolha do presidente da República e do vice-presidente.

O Sr. Cardoso Alves – V.Exa. há de perdoar-me, nobre deputado, 
político da província que sou, embora com alguma experiência no meu 
estado, solicitar o aparte a V.Exa.

O SR. MARIO COVAS – V.Exa. dá-me grande prazer.
O Sr. Cardoso Alves – No instante em que, na qualidade de líder da 

oposição deste país, V.Exa. comenta a convenção de seu partido, julgo-me 
obrigado, em consciência, a apartear V.Exa. Sou um homem moço e não 
posso acomodar-me, na Câmara dos Deputados, a fórmulas sobre as 
quais pelo menos não procure influir, de maneira decisiva ou relativa. 
Elegi-me deputado federal na esperança de poder dar ao povo de minha 
terra alguma contribuição. Elegi-me pela Arena, uma das organizações 
provisórias, sem princípios, sem doutrina e sem programa, como o 
MDB, mas que afirmava à nação pretender estabelecer neste país uma 
democracia de linhas puras e límpidas, contra a corrupção e contra a 
subversão. Sempre fui contra as duas coisas, e o meu passado político 
aí está, para exame de todos. A democracia de linhas puras e límpidas 
foi o atrativo para candidatar-me a deputado federal. Vim no instante 
em que julguei que a nação precisava dos homens descomprometidos, 
que somente eles poderão ditar, no processo político, normas válidas 
para o povo. V.Exa. coloca o debate alto, em questão de programa, fun-
damentando-o em princípios, iluminando com a lâmpada de sua filo-
sofia política as deliberações que o seu partido tomou. V.Exa. iniciou 
seu discurso analisando o contexto partidário passado. Falou da UDN, 
do PSD, do PTB, mas deixou de lado a potencialidade, enquanto falava 
da potência. V.Exa. não citou sequer outra legenda, a dos democratas 
cristãos, nascida depois da guerra, na velha Europa, como afirmação do 
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humanismo integral que tem várias fontes no mundo de hoje, nas quais 
todos os políticos vão-se abeberar, sem, contudo, se identificarem como 
homens que nelas se inspiraram. Todos falam nas encíclicas papais, to-
dos falam dos princípios que inspiraram o nascimento do meu antigo 
partido, sem nenhum grande líder, mas com uma grande ideia: de fazer 
do homem o centro e o objeto da atividade política, da atividade social e 
econômica, de construir para o homem as coisas que de fato pertencem 
ao homem e esse partido era uma bela esperança e uma farta promessa 
no cenário político brasileiro. Dele vim, como sabe V.Exa. despindo-me 
de sua legenda, porém, mais do que nunca, escravo de seu ideário.

Quero manifestar a V.Exa., nobre deputado Mario Covas, como ho-
mem pertencente à Arena – que não definiu ainda os seus princípios, 
que não estabeleceu ainda o seu programa e que não articulou ainda 
os seus estatutos –, que também sou favorável à reforma agrária, como 
necessidade econômica, porque a pequena propriedade é mais rentável; 
como necessidade humana, porque o tamanho familiar da propriedade 
é mais justo; como imperativo de justiça, como diz V.Exa., uma decor-
rência da caridade, que nada mais é do que o amor e o entendimento en-
tre os homens. V.Exa. fala na liberdade como um instrumento hábil de 
aperfeiçoamento social, e eu a reafirmo como natureza humana; aquele 
que não se aceita na própria pele tem a natureza humana ampu tada. 
Liberdade que há de ser levada às últimas consequências e que chega 
neste instante ao direito natural pelo qual o homem, ser gregário que 
não é objeto, mas sujeito da própria História, escolhe livremente os seus 
governantes. (Muito bem! Palmas.) E quando se fala, nobre deputado 
Mario Covas, em autodeterminação dos povos, eu não a entendo senão 
como somatório da autodeterminação individual. (Palmas.) Do con-
trário, estaremos a favor dos ditadores. V.Exa. fala a seguir em anistia 
ampla. Duro tema esse para um homem da Arena que foi contra a si-
tuação anterior à revolução de março. E os anais da assembleia de São 
Paulo provam como eu verberava os desmandos e a quebra da hierar-
quia, a incompetência e a falta de patriotismo do governo anterior. E 
o deputado Clóvis Stenzel, líder hoje de grande parcela da Arena, que 
sustenta o governo, é testemunha de que, na praça pública, fui também 
um dos maiores adversários de João Goulart, em São Paulo, antevendo 
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o que seria o seu governo. Mas, Sr. Deputado Mario Covas, não aceito 
condenação sem direito de defesa. (Muito bem! Palmas.) 

Não é minha culpa. Aprendi na faculdade de direito, li na Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, procurando ali a assinatura do meu 
país, que ninguém será condenado sem direito de defesa. Não peço, 
contudo, que se exculpem os criminosos. Creio no Poder Judiciário, 
como guardião supremo dos direitos e das garantias individuais. E, se 
não acreditasse no Poder Judiciário, não acreditaria na democracia, 
porque ele, sim, é o guardião supremo da liberdade que há de cessar no 
instante em que ele quiser que cesse para aquele que atentou contra a li-
berdade de outrem, ferindo a responsabilidade de cada um. V.Exa. disse 
que o seu partido afirma uma nação soberana, livre, poderosa. Que ela 
mesma decida perante os grandes interesses internacionais. Nada mais 
pretendo eu do que isso, e não creio que a Arena pretenda outra coisa, 
Sr. Deputado. Quanto às eleições diretas, já toquei no assunto no decor-
rer do meu aparte.

Mas quero dizer a V.Exa. que não surpreenderei a ninguém, porque 
durante toda a minha campanha eleitoral, ao lado de companheiros da 
Arena dos mais graduados, da direção nacional e da direção estadual, 
ao lado do senador Carvalho Pinto, eu disse que também lutava pelas 
eleições diretas para presidente da República. (Palmas.) Dou este aparte 
a V.Exa., nobre deputado Mario Covas, para dizer que o MDB não tem, 
neste instante, o monopólio desta luta.

O Sr. Chagas Rodrigues – Ela é de toda a nação.
O Sr. Cardoso Alves – Ela é comum à minha geração, que sou moço 

como V.Exa., é comum a todos os democratas do país (muito bem! pal-
mas), e eu me sentiria mal se me calasse neste instante. (Palmas prolon-
gadas. O aparteante é cumprimentado.)

O SR. MARIO COVAS – Fico muito grato ao deputado Roberto 
Cardoso Alves, porque, parece-me, ele fere a nota fundamental deste 
problema. A diferença essencial entre as pregações neste país reside 
exatamente neste ponto: é a diferença de crença; é a diferença de fé; é a 
diferença de quem acredita e de quem não acredita. (Muito bem!)

Aqueles que acreditam, aqueles que têm fé, aqueles que têm crença, 
aqueles que efetivamente se asseguram democratas não podem negar ao 
povo o direito da escolha e particularmente o direito da decisão. Aí resi-
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de fundamentalmente a questão. Não se trata de mudança de métodos, 
Sr. Deputado. Não se trata de trocarmos a eleição indireta pela eleição 
direta. Trata-se de trocarmos um sistema que não permite a mudança 
e a evolução por um sistema que permita a decisão soberana do povo. 
(Palmas.) É aí que reside a diferença. Quando se fala que outros países 
têm eleição indireta, ninguém diz que simultaneamente se confine sob 
tacão uma maioria dentro do mesmo partido, e que essa maioria, por ser 
numericamente mais expressiva, nunca permitirá a evolução natural. O 
problema reside fundamentalmente nisto; crer ou não crer, acreditar ou 
não acreditar, oferecer ações ou meras palavras, estar ao lado do povo 
realmente, permitir-lhe a decisão, ou simplesmente em seu nome falar.

O Sr. Feu Rosa – Nobre deputado Mario Covas, estamos ouvin-
do com a maior atenção o pronunciamento sincero e importante que 
V.Exa. profere na tribuna neste instante. Na parte pertinente à anistia 
geral, total e ampla, manifesto minha discordância ao ponto de vista de 
V.Exa. Indivíduos irresponsáveis e criminosos, que deixaram este país 
quase à beira do caos, do abismo e da guerra civil não podem gozar do 
mesmo direito e da mesma liberdade que cumpridores dos seus deveres. 
(Não apoiados.) Se houve injustiças, que sejam reparadas; se houve de-
sigualdades, que sejam corrigidas; que sejam premiados os justos e pu-
nidos os desonestos, os corruptos, criminosos e irresponsáveis, que ain-
da chegaram a abandonar seus companheiros nas prisões e nos cada-
falsos, para ir gozar os dólares desonestos que adquiriram, nas boates e 
nas grandes bacanais no estrangeiro. Agora, quanto à segunda parte do 
pronunciamento de V.Exa., quero hipotecar-lhe minha solidariedade, 
porque sou a favor das eleições amplas, diretas, formais, em que o povo 
se pronuncie livremente, escolha seu presidente da República. Não obs-
tante minha condição de deputado da Arena, que tem sua linha, seu 
pensamento e suas atitudes, não posso absolutamente esquecer aqueles 
sentimentos e ideais que recebi na União Democrática Nacional, o par-
tido da eterna vigilância, e votarei a favor da emenda de V.Exa.

O SR. MARIO COVAS – Muito obrigado. Ofereço ao deputado não 
apenas a oportunidade de votar, mas de subscrever, como um dos par-
ticipantes, a emenda da eleição direta.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, eu iria fazer algumas considerações 
sobre o próprio texto da justificação. Entretanto, lembra o deputado 
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Feu Rosa que, como ex-udenista, não podia esquecer as lições recebi-
das naquele partido. Eis por que leio da justificação apenas o seguinte 
trecho, de autoria do brigadeiro Eduardo Gomes, que, na campanha 
de 1945, salientava:

Em nossos círculos de cultura sempre se considerou a eleição 
indireta como prejudicial ao escopo representativo e como imper-
feita aos fins democráticos. Em 1874, obtemperava Ruy, numa pe-
tição à Câmara Geral do Império: “A grande causa da corrupção 
eleitoral em nosso país é, incontestavelmente, o sufrágio indireto, 
instituição que na atualidade tem sido rejeitada em todas as na-
ções cuja organização política é digna de servir de modelo a povos 
livres. O sufrágio indireto furta ao país o direito de nomear efeti-
vamente os seus representantes.”

Como sabemos, o Sr. Presidente da República, em várias oportuni-
dades, tem reiterado a sua disposição de, como comandante da Arena, 
impedir qualquer modificação de natureza constitucional. A nós, ao 
Movimento Democrático Brasileiro, não preocupa essa determinação. 
Ela deve preocupar, isto sim, a todos aqueles que, tendo pregado duran-
te toda a sua vida as eleições diretas, devam ficar, hoje, numa posição 
contrária à sua pregação, para atenderem a uma vontade individual.

E nós, Sr. Presidente, como dizia o presidente do Congresso outro 
dia, entendemos que todas as horas são de servir. Nenhuma hora é de 
subservir. É preciso servir à nação antes de subservir a alguém, ainda 
que este alguém seja o detentor eventual do poder.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, há certos instantes em que, em 
face das circunstâncias, da atribuição nacional, da fisionomia política 
se sente a tentação de silenciar. Pergunta-se diante de tudo o que há 
para fazer, da imensa tarefa que há a realizar, se melhor não seria des-
denhar ou desistir desde já. Para os que assim pensam, o Movimento 
Democrático Brasileiro lembra a lição desse extraordinário Camus:

Através dos cinco continentes vai prosseguir, nos anos vindou-
ros, uma interminável luta entre a violência e a pregação. E, na 
verdade, as possibilidades da primeira são muitas vezes maiores do 
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que as da segunda. Sempre pensei, porém, que o homem que con-
fia na condição humana é um louco e o que desespera dos aconte-
cimentos é um covarde. E, doravante, a única honra será manter, 
obstinadamente, o desafio que decidirá, enfim, se as palavras são 
mais fortes que as balas.

O Movimento Democrático Brasileiro, Sr. Presidente, nega-se a ser 
mero ocupante do lugar que o discricionarismo e a prepotência lhe reserva-
ram. Afirma-se como força autônoma, com característica afirmativa, por-
tanto, uma mensagem própria, decidida a interpretar cabalmente aqueles 
que a ela se associem. Passamos da denúncia à construção. Até hoje, nossa 
unidade residiu na negação. A partir de agora, oferecemos a perspectiva da 
unidade na afirmação. Deus nos permita sermos dignos dessa tarefa.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas prolongadas. O orador 
é cumprimentado.)
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câmara dos deputados, 
2 de agosto de 1967
(dCn-1, supl., de 11/8/1967, p. 32)

Reprovação do ato discricionário do ministro Gama e Silva que 
determinou o confinamento do jornalista Hélio Fernandes, bem 
como dos fundamentos jurídicos que o informaram. Caducidade 
do Ato Institucional nº 2, ora invocado, e incompatibilidade entre 
o confinamento como penalidade e o Estado de direito. Leitura de 
nota do MDB contra essa arbitrariedade.

O SR. MARIO COVAS – Sr. Presidente e Srs. Deputados, no último 
dia 18 ocorreu, em desastre aéreo, o falecimento do marechal Castello 
Branco. No dia seguinte, o jornalista Hélio Fernandes publicou no jor-
nal Tribuna da Imprensa um artigo intitulado “A morte do Sr. Castello 
Branco”. No dia posterior, 20 de julho de 1967, o Sr. Ministro da Justiça 
baixou portaria concluindo por:

Determinar ao Departamento de Polícia Federal, por sua dele-
gacia regional no estado da Guanabara, que proceda a uma inves-
tigação sumária para apurar se realmente é o Sr. Hélio Fernandes 
autor dos artigos publicados no jornal Tribuna da Imprensa, de 
19 e 20 do corrente, embora já esteja convencido este ministério, 
pelos antecedentes, que nenhuma dúvida pode haver sobre eles, 
impondo-se, porém, ex vi legis, essa providência. Confirmada 
aquela autoria, imponho, até ulterior deliberação, como domicílio 
do jornalista, Sr. Hélio Fernandes, o território federal de Fernando 
de Noronha, ficando o mesmo sob vigilância das autoridades fede-
rais que vierem a ser indicadas, tudo nos termos da alínea “c” do 
item 4º do art. 16 do Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro de 
1965, combinado com o art. 2º do Ato Complementar nº 1, de 27 
de outubro de 1965.
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Sr. Presidente e Srs. Deputados, acho que uma primeira constatação 
que pode ser feita é a de haver uma total, uma cabal incompatibilidade 
entre o confinamento, como penalidade, e o regime democrático. Para 
tanto, valho-me de um parecer do professor da Faculdade Nacional de 
Direito Heleno Cláudio Fragoso, oferecido ao Instituto dos Advogados, 
do qual extraio o seguinte período:

O sistema do internamento administrativo remonta ao odioso 
regime dos lettres de cachet dos governos absolutistas. Nos tempos 
recentes, só o vemos aplicado pelos governos totalitários e por al-
gumas jovens nações africanas que se debatem em meio a graves 
crises políticas.

O internamento administrativo é medida arbitrária a que os 
governantes recorrem como instrumento de perseguição política 
e de eliminação dos adversários. É expressão de tirania e de inse-
gurança política dos Estados a que faltam elementos para subme-
ter os adversários ao julgamento regular dos tribunais. Aparece o 
internamento administrativo, geralmente excluindo toda a apre-
ciação judicial, em diversos países juntamente com outra medi-
da mais grave, que é a prisão determinada por órgãos do governo, 
sob fundamento da preservação da ordem pública, para reprimir a 
subversão política sem qualquer intervenção judicial.

Cita a seguir o ilustre jurista:

Países onde esta norma é adotada: na Espanha, a Lei de 16 de 
julho de 1945, em seu art. 35, permite ao governo suspender tem-
porariamente a liberdade de domicílio, sem submeter tal ato a 
qualquer condição ou a declaração do estado de urgência. Medida 
da mesma natureza, inclusive prisão administrativa por motivos 
políticos, pode impor em Portugal o diretor e os subdiretores da 
Polícia Internacional de Defesa do Estado, por força do art. 8º do 
Decreto-Lei nº 35.042. Na Índia, vigora desde 1950 lei que permi-
te o internamento administrativo, que pode prolongar-se até doze 
meses, com a audiência de um comitê consultivo.
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Semelhante é a situação em Gana, onde o internamento pode 
ser decretado a qualquer momento, por motivos políticos, por Lei 
de 1964, à inteira discrição do presidente. Na África do Sul, em 
Tanganica, em Zanzibar, na Indonésia e na China Comunista o in-
ternamento pode ser decretado pelo governo sem declaração do es-
tado de emergência ou apreciação judicial. O emprego de medidas 
dessa natureza – complementa o ilustre jurista –, que atinjam gra-
vemente a ordem democrática fora de situações excepcionais, tem 
sido denunciado como processo antidemocrático e perigosa vio-
lação do primado do direito. Isso se fez na Conferência Africana, 
sob o império da lei, reunida em Lagos, na Nigéria, em 1961, onde 
ficou assentado que ninguém pode sofrer restrição à liberdade in-
dividual senão mediante acusação de fato punível, concreto, e que 
a detenção prévia, sem culpa formada, viola o império da lei, se 
não houver o estado de emergência. No Congresso de Juristas do 
Sudeste Asiático e do Pacífico, reunido em Bangcoc, em 1965, a 
consciência jurídica universal declarou que o domicílio coato, im-
posto por via administrativa, sem o estado de sítio, de emergência 
ou de urgência, sem concreta acusação da prática de um delito, é 
medida antidemocrática, que atinge princípios fundamentais do 
Estado de direito e da legalidade democrática.

Há, portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, uma total incompa-
tibilidade entre o confinamento como penalidade e o Estado de direito 
em uma democracia de fato.

A medida foi tomada com base, segundo salienta a portaria do Sr. 
Ministro, no Ato Institucional nº 2, art. 16.

Ora, Sr. Presidente, acredito que seja tranquila, mansa e pacífi-
ca a tese da caducidade dos atos institucionais e complementares, até 
mesmo para aqueles que defendem o primado do Executivo sobre o 
Legislativo; até mesmo para aqueles que sustentam a necessidade da 
diminuição das prerrogativas do Legislativo.

Mas, se isto não bastasse, Sr. Presidente, seria suficiente a leitura 
do art. 33 do Ato Institucional nº 2, que sacramenta: “O presente ato 
institucional vigora desde a sua publicação até 15 de março de 1967, 
revogadas as disposições constitucionais ou legais em contrário.”
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Invocou-se, portanto, para a medida, um dispositivo da legislação 
dita revolucionária, e ela própria se autolimitou até 15 de março de 1967.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, o Sr. Ministro da Justiça, no primei-
ro “considerando” de sua portaria, diz:

Considerando que o jornalista Hélio Fernandes, não obstante 
com os seus direitos políticos suspensos e, portanto, com suas ati-
vidades políticas limitadas, vem reiterando seu comportamento de 
desrespeito à ordem jurídica instituída pela revolução democrática 
de 31 de março, cujos princípios éticos devem ser preservados; (...).

E eu pergunto, Sr. Presidente: qual a ordem jurídica hoje em vigor 
no país? Eu pergunto, Sr. Presidente, se entre os princípios éticos ado-
tados não se inclui também aquele que diz respeito ao próprio quadro 
jurídico existente, no qual se insere, como documento dominante, a 
Constituição de 1967?

Ora, Sr. Presidente, é evidente; é notório que a Constituição de 
1967, associada a alguns dispositivos, como a Lei de Segurança, a Lei 
de Imprensa, foi legado que pretendeu institucionalizar a legislação de 
exceção. Se dúvida houver a respeito disso, eu me reporto ao texto da 
própria mensagem com que se encaminhou a esta Casa o projeto da 
Constituição.

Diz a mensagem: “A continuidade da obra revolucionária deverá 
ficar assegurada por uma nova Constituição que, a par da unidade e da 
harmonia, represente a institucionalização dos ideais e princípios que 
a inspiraram.”

E acrescenta: “A experiência revolucionária se traduziu no texto de 
forma capaz de assegurar sua continuidade e sua consolidação pelo go-
verno a iniciar-se em 15 de março de 1967.”

Seria este um entendimento apenas da oposição? Seria este um en-
tendimento invocado agora, no instante em que uma violência contra 
esta mesma Constituição se produz no país?

Há pouco tempo, o senador Josaphat Marinho defendia a cadu-
cidade destes atos no Senado. E, em aparte, o ilustre senador Wilson 
Gonçalves, membro da comissão que opinou sobre a Constituição, ho-
mem do partido do governo, dizia o seguinte:
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Queria, ao lado da apreciação que V.Exa. vem fazendo desta 
matéria, aduzir o meu ponto de vista. Fui membro da comissão 
mista que examinou o projeto da Constituição e, por isso, inte-
ressa-me o assunto, embora esteja falando, neste momento, em 
caráter pessoal.

Entendo que V.Exa. aborda, neste instante, um tema da mais 
alta importância e de indiscutível atualidade, qual seja o de estabe-
lecer um limite entre a legislação anterior e a promulgação da nova 
Constituição Federal.

Confesso a V.Exa. e à Casa que desconheço a íntegra do parecer 
que V.Exa. comenta com tanta autoridade e brilho, porque apenas 
me deparei com trechos do mesmo publicados na imprensa do Rio 
de Janeiro. No entanto, com a mais absoluta lealdade, quero dizer a 
V.Exa. que entendo que, uma vez promulgada a Constituição de 24 
de fevereiro, automaticamente estarão sem eficácia os atos institu-
cionais do governo revolucionário, porque, além de esta ser a tese 
que mais afina com o nosso pensamento jurídico, é o que temos no 
exemplo da história jurídico-política do país, desde a implantação 
da República: todos aqueles atos provisórios praticados pelos go-
vernos que se instituíram tiveram seus efeitos cessados, uma vez 
promulgada a respectiva Constituição. Isso ocorreu em 1891, com 
a Promulgação da República; em 1934, em relação à Revolução 
de 1930; em 1946, em relação ao Estado Novo, e agora penso que 
ocorreu da mesma forma em relação à Constituição que está vigo-
rando. Ao transmitir o cargo de presidente da República, o mare-
chal Castello Branco, depois de elogiar a legalidade revolucionária, 
referiu-se ao período “do processo revolucionário que hoje se en-
cerra”, isto é, a 15 de março de 1967. E o atual presidente, na sua 
primeira entrevista coletiva à imprensa, afirmava: “Mas chegamos, 
afinal, ao extremo da etapa revolucionária propriamente dita, po-
dendo honrar o compromisso fundamental do Movimento de 31 
de março: corrigir os desvios a que havia sido submetido perigosa e 
criminosamente o sistema democrático entre nós, para que ele res-
surgisse em curto prazo, revigorado e em condições de resguardar 
os direitos e liberdades dos cidadãos e de garantir-nos a firmeza 
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dos passos na senda do progresso e do destino glorioso que está 
reservado a este país no concerto das grandes nações.”

Não é diferente o entendimento de outro ilustre homem público, 
até há pouco tempo senador da República e pertencente aos quadros 
da Arena, o ilustre senador Afonso Arinos. Dizia ele, em entrevista à 
imprensa:

Os atos que eram inerentes à excepcionalidade, esses cessaram, 
automaticamente, com a vigência da Carta de 24 de janeiro. As 
medidas tomadas com fundamento nos atos institucionais e com-
plementares perduram e serão ratificadas na Constituição, são in-
questionáveis. Mas não podem subsistir pontos da lei que visam a 
regular uma situação excepcional, um estado jurídico de exceção 
que terminou no Brasil a 15 deste mês.

Sr. Presidente, o ministro, em sua portaria, invoca o fato de que o 
art. 173 da Constituição Federal, ao aprovar os atos decorrentes dos atos 
institucionais e complementares, estaria convalidando ad aeternum a 
aplicação desses atos.

O Sr. Ernani Sátyro – Permite V.Exa. um aparte?
O SR. MARIO COVAS – Com prazer.
O Sr. Ernani Sátyro – Terei oportunidade de responder, amanhã, ao 

brilhante discurso de V.Exa., mas não quero deixar passar desde ago-
ra algumas afirmações que V.Exa. fez. Em primeiro lugar, quando diz 
que é pacífico, juridicamente, que esses atos não existem mais, em face 
da nova Constituição. Isso não é pacífico. E terei também pronuncia-
mentos e opiniões de autoridades jurídicas tão respeitáveis como essas 
que V.Exa. acaba de mencionar. Em segundo lugar, considero curioso 
como V.Exas. agora tanto se apoiam nesta Constituição, tanto louvam 
esta Constituição que há poucos dias V.Exas. e seus companheiros de 
partido – quando eu mesmo ocupava esta tribuna – consideravam que 
era ditatorial, que não assegurava direitos e garantias. Agora, é preci-
samente nela que V.Exas. se estribam para dizer que a vigência desses 
atos já desapareceu. Entretanto, basta ler dispositivo muito claro desta 
Constituição, qual seja o nº 3 do art. 173, para verificar-se que não estão 
mantidos apenas aqueles atos de cassação. A Constituição foi explícita, 
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quando diz: “os atos de natureza legislativa”. Pergunto a V.Exas. o que 
são atos de natureza legislativa.

O SR. MARIO COVAS – São, por exemplo, os decretos-leis.
O Sr. Ernani Sátyro – Não só os decretos-leis, mas todos os atos 

de natureza legislativa expedidos com base nos atos institucionais e 
complementares referidos no item I. Não aceito como tão pacífico o 
que V.Exa. sustenta com tanto entusiasmo e vigor. Demonstrarei juri-
dicamente que o ato do ministro da Justiça está enquadrado dentro da 
Constituição e da Lei.

O SR. MARIO COVAS – Em primeiro lugar, ao salientarmos que o 
governo tomou atitude que contraria o disposto na Constituição, não 
estamos a proclamar as excelências desta Constituição. (Muito bem!)

Na melhor das hipóteses, estaríamos proclamando o espírito arbi-
trário do governo, que nem a esta Constituição quer obedecer. Mas não 
as excelências desta Constituição, cujo caráter ditatorial nunca deixa-
mos de proclamar. Em segundo lugar, V.Exa. não leu inteiramente o 
constante do item III do art. 173.

O que diz o item III é o seguinte: “Os atos de natureza legislativa 
expedidos com base nos atos institucionais e complementares referidos 
no item I”.

É a isto que faz referência o item III, e não à validade dos atos insti-
tucionais e dos atos complementares. Sr. Deputado, isto é tão válido que 
todos os dispositivos do Ato Institucional nº 1 e do Ato Institucional 
nº 2, que deveriam figurar como normas permanentes da Constituição, 
constaram em artigos específicos. Assim ocorre com os artigos 3º, 4º, 
5º e 6º do Ato Institucional nº 2. Exatamente aqueles artigos que não 
foram incluídos no texto da Constituição não constam porque o perío-
do de sua eficácia legal terminou com a vigência da nova Constituição.

O Sr. Ernani Sátyro – Demonstrarei o contrário do que V.Exa. está 
dizendo.

O SR. MARIO COVAS – Vou adiante, deputado. Introduziu-se 
esse dispositivo no art. 173 exatamente porque os atos institucionais 
não vigoravam mais a partir de 15 de março e era preciso, ou assim o 
entendeu o governo, preservar as consequências das medidas em fun-
ção dos atos institucionais. E porque era preciso conservar, adotou-se 
um dispositivo, note-se bem, que aparece precisamente no capítulo das 
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Disposições Transitórias, a caracterizar perfeitamente seu sentido, que 
dá margem a que não se discuta sobre a cassação dos direitos políticos 
do Sr. Hélio Fernandes, mas que nega implicitamente a validade...

O Sr. Ernani Sátyro – Ainda bem que V.Exa. diz implicitamente.
Tanto V.Exa. não considera que é explicitamente que se traiu pela 

própria expressão. Já está sustentando que nega implicitamente.
O SR. MARIO COVAS – Não, deputado. O que estou sustentando 

é o seguinte: todos os artigos dos atos que deveriam permanecer na 
Constituição aí estão em sua inteireza. Os que não estão, evidentemen-
te, acham-se escoimados de nossa legislação. Entretanto, certos atos ti-
nham seus efeitos além do período da Constituição. Esta a razão porque 
se introduziu este art. 173, que apenas garante a eficácia daquilo que já 
se tinha praticado e, evidentemente, não podia abrir um crédito, não 
podia assinar um cheque em branco em favor de medidas que viessem 
a ser tomadas no futuro. É bem de notar que o simples fato desse dispo-
sitivo contar do capítulo das Disposições Gerais e Transitórias já lhe dá 
a devida dimensão, já o cataloga ao longo do tempo, e já delimita, por si 
só, a eficácia dos Atos Institucionais nº 1 e 2, até o advento da vigência 
desta Constituição.

O Sr. Chagas Rodrigues – V.Exa. citou um professor de direito 
constitucional que, por sinal, grande jurista foi senador da República, 
fundador da União Democrática Nacional e homem da Arena. Citou 
ainda um professor de direito penal da ex-Universidade do Brasil, hoje 
Universidade do Rio de Janeiro. E, há pouco, citou-se aqui um magis-
trado que, nomeado, sem concurso, pelo ex-presidente da República, 
defende a mesma tese. Portanto, no terreno do direito penal e consti-
tucional, não há como tergiversar e sustentar tese diferente. O nobre 
líder do governo está equivocado e vou dizer ainda a S.Exa., com novo 
argumento, por quê. V.Exa. citou o Ato Institucional nº 2, que no art. 33 
diz: “O presente ato institucional vigorará desde sua publicação até 15 
de março de 1967”. Em seguida, tivemos o Ato Institucional nº 3, que 
não tem dispositivo dessa natureza, não diz que vigorará até 15 de mar-
ço de 1967. Entretanto, este Ato Institucional nº 3 estabelece, no art. 1º, 
que a eleição de governador e de vice-governador dos estados far-se-á 
pela maioria absoluta dos membros da assembleia legislativa, em sessão 
pública e votação nominal. Posteriormente, veio a Constituição vigente 
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e determinou que esta eleição de governador far-se-ia diretamente. A 
prevalecer a esdrúxula tese do nobre líder do governo, a Constituição 
não estaria de pé e, como S.Exa. sustenta a prevalência dos atos insti-
tucionais sobre os textos da Constituição, iríamos ter eleição indire-
ta para governador. Vê, portanto, V.Exa. que esta tese é inadmissível. 
Poder-se-ia ainda dizer que um ou outro dispositivo dos atos institu-
cionais incorporados à Constituição estaria em vigor. Mas a matéria 
estaria vigente não por ter vindo dos atos, mas por estar incorporada ao 
texto constitucional. Com os argumentos de V.Exa. e data venia com 
argumentos como estes, não há que defender a prevalência de atos ins-
titucionais sobre esta Constituição, que, como eu disse, é a mais auto-
ritária do mundo ocidental, porque nenhuma outra permite que se de-
crete estado de sítio para posterior aprovação do Congresso Nacional, e 
outros dispositivos mais. É lamentável que nesta hora não se coloque de 
lado qualquer princípio de política partidária para defender o princípio 
do direito, a prevalência do direito, o Estado de direito, que vigora em 
todos os países livres do mundo ocidental.

O Sr. Ernani Sátyro – Permita-me, nobre líder. Sem querer abusar 
da bondade de V.Exa., mas, nominalmente citado pelo nobre deputado 
Chagas Rodrigues, quero, em primeiro lugar, fazer a consideração de 
que não me preocupo com esse problema subjetivo de ser lamentável 
não se venha defender este ou aquele princípio pois estamos numa Casa 
de homens livres, em que cada um sustenta seus pontos de vista como 
considerar mais certo, mais justo e até mais legal. O exemplo trazido 
pelo nobre deputado a respeito da eleição dos governadores de estados 
não se aplica absolutamente, porque, nesse caso, o que a Constituição 
fez foi disciplinar de modo diferente aquilo que estava disciplinado 
num ato institucional. Isto sim. Mas, no caso a que V.Exa. se refere, a 
respeito do qual estou aparteando, pelo contrário, a Constituição man-
teve os atos, conforme citei, no número III, art. 173. A prevalecer a tese 
de V.Exa. de que não têm a mesma força, a mesma garantia os pro-
cedimentos resultantes de Disposições Gerais e Transitórias, isto iria 
abalar a confiança de muita gente, iria intranquilizar classes as mais 
expressivas da vida do nosso país, porque há soma imensa de direitos 
e garantias resultantes das Disposições Gerais e Transitórias. Por con-
seguinte, V.Exa. não vá por aí afirmando tal coisa, pois irá assustar os 
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titulares de muitos direitos, principalmente o funcionalismo público, 
as Forças Armadas...

O Sr. Hermano Alves – Ah! as Forças Armadas...
O Sr. Ernani Sátyro – Forças Armadas, não; membros das Forças 

Armadas, que têm direitos assegurados, e o funcionalismo público, 
que tem a sua estabilidade também garantida. Prefiro que V.Exa. dê às 
Disposições Gerais e Transitórias a mesma força e a mesma eficácia que 
têm os demais dispositivos da Constituição Federal.

O SR. MARIO COVAS – Não estou conferindo força diferente aos 
artigos incluídos nesta ou naquela seção, nesta ou naquelas disposições 
da Constituição, e V.Exa. sabe muito bem disso. Apenas, ao caracteri-
zar esse fato, pretendi demonstrar que a aprovação se tornou necessá-
ria, até para, negando a validade do ato, preservar as consequências dos 
atos praticados em nome dele. É evidente que todos os demais direitos 
aqui incluídos permanecem, e V.Exa. sabe, com total certeza, que não 
foi a isso que me referi. Mas, a ser válido aquilo que V.Exa. acentuava, 
eu me referira a um outro aspecto da questão. Qual foi a penalidade 
imposta ao jornalista? Foi a penalidade do domicílio determinado, nos 
termos constantes do art. 16, item IV, letra “c”. O que de mais parecido 
se encontra na Constituição a respeito é o art. 152, que, tratando do es-
tado de sítio, diz, no parágrafo 2º, letra “a”: “a) obrigação de residência 
em localidade determinada quando o país estiver em estado de sítio.”

Veja V.Exa. que não se fala nem em domicílio determinado, mas 
em residência determinada, o que são coisas completamente diferentes.

Mas, ainda assim, quando o país se encontrar sob estado de sítio, 
esta medida apenas vigorará para o prazo do próprio estado de sítio, já 
que o artigo 155 dispõe: “Findo o estado de sítio cessarão os seus efeitos 
e o presidente da República dentro de trinta dias enviará mensagem ao 
Congresso Nacional com a justificação da providências adotadas.”

Veja V.Exa., portanto, que só se fala em residência determinada, e 
nem mesmo em domicílio determinado, no art. 152 da Constituição, que 
prescreve que tal medida deva ser tomada apenas sob o estado de sítio.

O Sr. Márcio Moreira Alves – Nobre líder Mario Covas, os argu-
mentos jurídicos trazidos, originariamente, por V.Exa., as citações que 
V.Exa. faz a respeito desse caso de dois senadores da Arena, juristas re-
nomados, e um professor de direito constitucional me parecem ser tão 
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conclusivos, tão realmente elucidativos, que perseverar no julgamento 
jurídico do ato do ministro da Justiça seria talvez faltar com a caridade 
que nos merecem aqueles que têm de exercer o rude mister de procurar 
justificar atos ilegais através de argumentos legais como, ao que me pa-
rece, é o caso do nobre líder da Maioria, já pela segunda vez nesta Casa. 
Na anterior, num caso no qual fui, aliás, participante, a argumentação 
de S.Exa. era tão falha que o Tribunal Federal de Recursos a derrubou 
por unanimidade. O que é importante no problema é o seu aspecto po-
lítico; é a obrigação que teve o ministro da Justiça para cumprir ordem 
do presidente da República – por sua vez pressionado por um bando 
que ameaçava perpetrar crimes – de praticar uma ilegalidade, pren-
dendo a vítima, ameaçada pelos criminosos, e não os criminosos, que a 
ameaçavam, praticando, pois, o crime da ameaça. Isto é o que se me afi-
gura importante, como sinal de desmoronamento e destruição da pró-
pria autoridade do presidente da República, que, tomando esta medida, 
preferiu abandonar a ordem institucional e apelar para a lei das selvas.

O SR. MARIO COVAS – Fico muito grato ao nobre deputado 
Márcio Moreira Alves. Oportunamente iríamos chegar às consequên-
cias políticas desta atitude. Ouço o ilustre líder.

O Sr. Ernani Sátyro – Nobre deputado, quanto ao que diz V.Exa. a 
respeito do estado de sítio, ou seja, dessa medida consignada na letra “a” 
do parágrafo 2º, a obrigação de residência em localidade determinada, 
V.Exa. tem razão em tese. Realmente, somente com o estado de sítio é 
que, normalmente, qualquer cidadão pode sofrer esta restrição na sua 
liberdade de locomoção. Mas o problema não é esse. Essa é a regra ge-
ral. Em relação aos cassados, os dispositivos que informam e orientam a 
matéria são outros. Ninguém está sustentando – V.Exa., não se alarme – 
que o cidadão comum, que não esteja sob os efeitos do Ato Institucional 
nº 2 ou dos atos complementares respectivos, possa sofrer essa punição. 
Sustentamos, com V.Exa., que o cidadão comum não pode ter confina-
mento, não pode ter determinada a sua residência, a não ser na vigência 
do estado de sítio. Quanto a isso, estamos inteiramente de acordo. Essa 
é a regra. Mas os dispositivos aplicáveis são aqueles referentes aos cas-
sados, situação inteiramente resguardada no art. 173 da Constituição. 
V.Exa., por conseguinte, está argumentando com a regra geral e, dentro 
desta regra geral, com a exceção, que é o estado de sítio. Mas não foi, 
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evidentemente, com fundamento no artigo 152 da Constituição que se 
deu o confinamento do jornalista Hélio Fernandes.

O Sr. Hermano Alves – Nem todos são iguais perante a lei.
O SR. MARIO COVAS – Era exatamente, Sr. Deputado, o que eu 

me lembrava de afirmar. É evidente que esta discussão para mim repre-
senta um ônus muito grande. Todo o mundo sabe que não sou jurista, 
nem mesmo bacharel.

O Sr. Ernani Sátyro – Por esse lado V.Exa. está argumentando mui-
to bem, como se fosse um jurista.

O SR. MARIO COVAS – Fico muito grato a V.Exa. pela deferência.
Mas acabei de ver, com surpresa, aquilo que me pareceu ser a de-

monstração de que o princípio de isonomia não é válido; de que nem 
todos são iguais perante esta Constituição; de que em alguns artigos 
valem para alguns e não valem para outros, ou de que os princípios nela 
estatuídos são aplicáveis de forma genérica.

O Sr. Humberto Lucena – Em favor da tese que V.Exa. com tanto 
brilho defende dessa tribuna, como se fora inclusive um especialista em 
direito, devo lembrar a V.Exa. que o nobre colega deve fazer menção a 
uma decisão recente do Poder Judiciário...

O SR. MARIO COVAS – Chegaremos lá, deputado.
O Sr. Humberto Lucena – ...embora de primeira instância, relacio-

nada com atos praticados pelo jornalista Hélio Fernandes. Ainda há 
pouco tempo, o mesmo ministro da Justiça, Sr. Gama e Silva, procurou 
aplicar ao jornalista Hélio Fernandes o Estatuto dos Cassados, porque 
esse profissional assinara um artigo na Tribuna da Imprensa, e a Justiça 
brasileira decidiu, por sentença, que os atos institucionais já não es-
tavam em vigor, e o governo, inclusive, recorreu à instância superior 
dessa decisão de primeira instância.

O SR. MARIO COVAS – Fico muito grato a V.Exa. e farei, em se-
guida, referência a esse fato.

O art. 144 da Constituição prescreve como se perdem os direitos 
políticos. O art. 151, as demais hipóteses quando tratar de abuso de 
determinadas liberdades consagradas na Constituição, estando a pena-
lidade contida no art. 142, letra “c”, qual seja, a perda dos direitos políti-
cos. A Lei Orgânica dos Partidos Políticos, no seu art. 6º, proíbe aqueles 
que perderam seus direitos políticos de participarem da vida pública. 
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O Código Eleitoral, no art. 337, capitula como infratores aqueles que, 
com os direitos políticos cassados, pertencerem a partidos. Portanto, a 
própria Constituição delimita as penalidades a que estão sujeitos os que 
perderam seus direitos políticos.

Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, há uma incompatibilidade 
ainda mais flagrante e ainda mais brutal na tese de confinamento. É a 
incompatibilidade com o art. 150, § 8º, da Constituição, que diz o se-
guinte: “É livre a manifestação de pensamento, de convicção política ou 
filosófica e a prestação de informação sem sujeição à censura...”

O segundo considerando da portaria do Sr. Ministro salienta que, 
“em processo que lhe move a Justiça Pública, a sentença de primeira 
instância – da qual se recorreu, inclusive ex officio – lhe reconheceu o 
direito de exercer suas atividades de jornalista político, o que de resto 
jamais lhe foi dificultado, até mesmo sob pseudônimo”, dando a impres-
são, com esse considerando, de que também a medida de confinamento 
não lhe impossibilitaria o exercício da profissão. É inteiramente inváli-
do. Foi o jornalista confinado num local onde o acesso só se faz através 
de aviões militares, que podem ou não se dispor a serem portadores 
daquilo que resulta de sua atividade profissional. Não há dúvida de que 
o confinamento, de que a prisão, em Fernando de Noronha, entre ou-
tras coisas, está a impedir ao jornalista o exercício de sua profissão. Mas 
isso, Sr. Líder do Governo, já lhe foi assegurado por decisão judicial. 
Isso já lhe foi assegurado por decisão de um juiz federal, que, conforme 
dito, foi nomeado sem concurso pelo ex-presidente e que, num processo 
relativo ao acontecimento emergente de 15 de março, quando, no dia 
da posse do atual presidente, o jornalista escreveu um primeiro artigo, 
sendo portanto processado, decidiu da seguinte maneira:

Portanto, a aprovação que aí se dá em todos os sentidos é dos 
atos do Supremo Comando da Revolução; dos atos do governo fe-
deral, com base nos atos institucionais e atos complementares; das 
resoluções, que atos são das assembleias e câmaras de vereadores, 
cassando mandatos e impedindo governadores, deputados, pre-
feitos e vereadores; dos atos de natureza legislativa; das correções 
monetárias que se processavam por meio de atos administrativos. 
Aprovados tais atos pela Constituição, não há como contestar. 
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Sobre eles o Poder Judiciário não se pode manifestar. Em contra-
partida, a 15 de março de 1967 cessou a dinâmica da legislação 
revolucionária, permanecendo de pé tão só e unicamente os atos 
dela decorrentes por aprovação constitucional. Ora, o denunciado 
teve seus direitos políticos cassados pelo governo federal, e esse ato 
de suspensão foi devidamente aprovado pelo art. 173, inciso 1º, da 
Constituição Federal. O que fez ou praticou daquela data em diante, 
que anteriormente constituía crime, deixou de existir, pois o Estado 
de direito o não ratificou. Se o artigo publicado infringe a lei regu-
ladora da imprensa, outro é o processo, outro o juízo processante.

Veja V.Exa. que o que ali se arguia era coisa diferente.
O Ato Institucional nº 2 salientava no seu art. 16:

A suspensão de direitos políticos, com base neste ato e no art. 
10 e seu parágrafo único do Ato Institucional de 9 de abril de 1964, 
além do disposto no art. 337 do Código Eleitoral e no art. 6º da Lei 
Orgânica dos Partidos Políticos, acarreta simultaneamente:

I – a cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função;
II – a suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições 

sindicais;
III – a proibição de atividade ou manifestação sobre assunto de 

natureza política;
IV – a aplicação, quando necessária à preservação da ordem po-

lítica e social, das seguintes medidas de segurança:
a) liberdade vigiada;
b) proibição de frequentar determinados lugares;
c) domicílio determinado.

Pois bem, a decisão do juiz se referiu ao item 3, “a proibição de ati-
vidade ou manifestação sobre assunto de natureza política”. Até isso lhe 
reconheceu o juiz. E ele passou a exercitar a sua atividade de cronista 
político sustentado por uma decisão judicial, de primeira instância, é 
verdade, mas por um juiz federal nomeado pelo último governo e que 
exercita sua atividade na Guanabara.

O Sr. Ulysses Guimarães – Permita-me V.Exa.?
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O SR. MARIO COVAS – Ouço, com muito prazer, o nobre deputado 
Ulysses Guimarães.

O Sr. Ulysses Guimarães – Entre os elementos que V.Exa. invoca 
para a interpretação correta do dispositivo em causa há um de suma va-
lia: o elemento histórico. O projeto enviado pelo governo, simultanea-
mente, concomitantemente com a suspensão dos direitos políticos, pos-
sibilitava fossem elididos, suprimidos também determinados direitos 
individuais: o de trabalho, o de locomoção, o de reunião. Tive oportu-
nidade, com outros membros da comissão, de apresentar emenda vito-
riosa no sentido de que a medida se circunscrevesse exclusivamente aos 
seus efeitos políticos, achando que os direitos individuais conectam até 
com a sobrevivência do indivíduo; são direitos naturais, que preexistem 
até ao próprio Estado. Não desejando alongar-me no aparte, que foi so-
mente para entrar no contexto do brilhante discurso de V.Exa., quero 
chamar a atenção para o elemento histórico. Foi a intenção inequívoca, 
através de longos debates havidos na comissão, circunscrever-se exclusi-
vamente aos efeitos políticos, isto é, à suspensão dos direitos políticos.

O SR. MARIO COVAS – É o que diz o art. 151: “Aquele que abusar 
dos direitos individuais previstos nos §§ 8º, 23, 27 e 28 do artigo ante-
rior e dos direitos políticos, para atentar contra a ordem democrática ou 
praticar a corrupção, incorrerá na suspensão destes últimos direitos.”

O Sr. Ulysses Guimarães – Perfeito.
O SR. MARIO COVAS – A emenda tratou de circunscrever a perda 

exatamente à área de direitos políticos.
O Sr. Ulysses Guimarães – Foi aprovada pela comissão e, posterior-

mente, pelo Congresso Nacional.
O SR. MARIO COVAS – É verdade. Mas vamos além, Srs. 

Deputados. É evidente que essa penalidade infringiu o dispositivo do 
artigo 150, § 11: “Não haverá pena de morte, de prisão perpétua, de 
banimento nem de confisco.”

Ora, Sr. Presidente, o que é ou o que representou esse confinamento 
do jornalista Hélio Fernandes em Fernando de Noronha senão o seu 
banimento? Pedro Nunes, in Dicionário de tecnologia jurídica, define:

Banimento – Pena criminal, ou medida de ordem política, que 
consistia na expulsão do território nacional de quem atentasse 
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contra a ordem política interna ou a forma de governo estabeleci-
do. O exílio, o desterro e o degredo são formas de banimento, que 
hoje é vedado pela nossa Carta Magna (art. 148, § 31).

(...)
Desterro – Medida especial de repressão e defesa, empregada 

pelo Poder Executivo na vigência do estado de sítio, e que consiste 
na expulsão de alguém para determinada localidade ou povoado 
insalubre dentro do território nacional.

É uma forma de banimento.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Sr. Ministro da Justiça, em seu ter-

ceiro considerando, afirma:

Considerando, contudo, que em artigo publicado ontem no jor-
nal Tribuna da Imprensa, de sua notória e confessada propriedade, 
e sob o título “A morte do Sr. Humberto Alencar Castello Branco”, 
e com sua assinatura, além de se injuriar e difamar a memória do 
ex-presidente da República, tragicamente desaparecido, e que foi 
um dos chefes do movimento revolucionário brasileiro de 31 de 
março, ex-comandante em chefe das Forças Armadas, marechal do 
Exército Nacional e participante efetivo da Força Expedicionária 
Brasileira, se envolvem também os ideais daquele movimento e se 
atingem, profundamente, seus propósitos e seus fins, criando um 
clima de inquietação e justa revolta capaz de pôr em risco a ordem 
política e social, fatos estes confirmados pela própria imprensa; 
(...).

Sr. Presidente, Srs. Deputados, quem, em sã consciência, com ho-
nestidade de propósitos e numa análise profundamente imparcial, 
pode concluir que o artigo, por si só, fosse razão para pôr em risco 
a ordem política e social? Teria ele motivação capaz de sensibilizar a 
opinião pública brasileira a ponto de pôr em risco a ordem política e 
social? Seria ele, como tal, fonte inspiradora de uma ação em detrimen-
to da ordem política e social? Ou aqueles que se revoltaram contra o 
artigo – estes sim – estariam pondo em risco a ordem política e social? 
Se é este o fato, Sr. Presidente – e parece ser este o fato –, na medida em 
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que o Sr. Ministro da Justiça, ao conversar com o presidente da Ordem 
dos Advogados, afirma: “Esse moço não sabe do que o salvei!”; se é este 
o fato, Sr. Presidente, pobre deste país, em que alguém que precisa “ser 
salvo” recebe de parte do governo, como garantia, o seu confinamento 
em Fernando de Noronha!

O Sr. Hermano Alves – Sr. Deputado Mario Covas, o próprio mi-
nistro da Justiça, professor Gama e Silva, apela para o testemunho da 
imprensa.

O SR. MARIO COVAS – Exato!
O Sr. Hermano Alves – Agora, o que a imprensa noticiou e não há 

outra coisa que a imprensa tenha noticiado – foi uma agitação militar 
promovida por alguns generais, coronéis e tenentes-coronéis no senti-
do de exigir uma medida qualquer de punição ao Sr. Hélio Fernandes. 
Então é o próprio ministro da Justiça que, escudado na imprensa, vem 
publicamente reconhecer que houve um motim e que o governo só en-
controu para solucionar o motim o recurso do confinamento do Sr. 
Hélio Fernandes.

O SR. MARIO COVAS – Sr. Presidente, encontramos nos últimos 
jornais declarações do Sr. Ministro da Justiça: “A decisão da Justiça será 
cumprida.” Mas, Sr. Presidente, é um representante de um dos poderes 
da República, do Poder Executivo, que afirma que a decisão de outro 
poder, que se situa no mesmo plano que aquele a que serve, que é uma 
das bases do tripé sobre o qual se assenta a nossa estrutura, será cum-
prida! É preciso que este governo tenha dado muitas demonstrações de 
fraqueza, em relação a pressões recebidas, para que ele precise adiantar 
à nação que a decisão de um poder, que é peculiar à própria estrutura 
de poder do país, será cumprida qualquer que ela seja.

O Sr. David Lerer – V.Exa. concede um aparte?
O SR. MARIO COVAS – Com muito prazer.
O Sr. David Lerer – Na verdade, nobre líder, não é apenas o povo 

que perde com esta atitude. Não é apenas a oposição que perde com 
a atitude do governo. Quem sabe, o maior perdedor, neste lamentável 
incidente, será o próprio governo, que se coloca, desta forma, como pri-
sioneiro de um dispositivo, o qual, possivelmente, ele próprio gostaria 
de já haver ultrapassado pelo tempo ou pelas suas medidas. Quando se 
pretende confinar, ou quando se confina o jornalista Hélio Fernandes, 
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quer-se, na realidade, escamotear e passar para um segundo plano a 
discussão dos grandes problemas que atingem e que interessam à na-
ção, da criação de uma Atomobrás, de uma política de minérios inde-
pendentes, de uma política externa em processo de independência, de 
uma política nova de fretes, de uma política de estatização de seguros. 
Tudo isso passou para segundo plano. A própria economia se vê abala-
da: 48 horas depois do confinamento do jornalista Hélio Fernandes, já 
os negócios, já os investimentos, já o trabalho se ressentia nas grandes 
capitais, em consequência desta medida intempestiva e violenta. É o 
governo que perde, se ele quer realmente promover o desenvolvimento 
nacional. Ver-se-á, então, prisioneiro de um grupo restrito, grupo que 
quer, isto sim, o retorno à política de dependência, de subordinação a 
interesses estranhos, que foi a que predominou nos três anos de gover-
no do marechal Castello Branco. (Palmas.)

O SR. MARIO COVAS – Sr. Presidente, Srs. Deputados, realmen-
te não nos move aqui a defesa de uma personalidade; não se trata da 
pessoa do Sr. Hélio Fernandes. Ela nos merece a mesma dimensão, a 
mesma luta, o mesmo cuidado que qualquer outro ser humano. Há um 
fato, entretanto, este sim profundamente lamentável: é a evidência de 
que o governo cedeu a pressões e confinou ilegalmente o jornalista, 
contrariamente aos dispositivos da sua própria Constituição. Seu artigo 
envolvia a pessoa do ex-presidente. Mas há uma diferença essencial, Sr. 
Presidente, entre a personalidade, a pessoa do marechal Castello Branco 
e a sua obra de governo, ou até mesmo a filosofia política que informou 
este governo e que se chama castelismo. Ao homem deve-se – e creio 
ser essa uma das melhores qualidades da alma coletiva brasileira, creio 
ser esse um dos princípios mais salutares da nossa personalidade como 
povo – o respeito, até mesmo eventualmente, do silêncio.

Ainda hoje sensibilizava-me a notícia de um homem cujas convicções 
são notórias, o bispo de Santo André, que dizia que a morte de Castello 
o fizera orar duas vezes: uma pela pessoa do morto e outra quando o 
jornalista foi confinado. Mas a obra, esta é de julgamento permanente, 
esta é de julgamento perene. E nós não nos furtamos a ele, porque temos 
a obrigação permanente de fazer este julgamento, como até hoje se julga 
neste país o varguismo, a despeito de Getúlio Vargas ter morrido; como 
se julga até hoje a obra de Kennedy, a despeito de Kennedy ter morrido; 
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como se julgam no mundo inteiro as obras, as filosofias políticas, as ações 
que nortearam as vidas dos homens. E esta obra, Sr. Presidente, afirma-
mos profundamente danosa aos interesses nacionais.

O Sr. Presidente (Batista Ramos) – A Mesa lembra ao nobre líder que 
o seu tempo já se escoou, mas vai conceder-lhe mais cinco minutos para 
terminar a sua oração.

O SR. MARIO COVAS – Salientou-se aqui, Sr. Presidente – e há quem 
tenha julgado por força deste espírito que nos é notoriamente afim –, que 
houve laivos de crueldade no artigo, e características pouco condizentes 
com a nossa própria tradição. Houve quem julgasse extemporâneo e in-
tempestivo o artigo. Os que o julgaram assim, os que o acharam infaman-
te ou injurioso tinham um quadro jurídico de que se valer para promover 
a responsabilidade deste jornalista. Dispunham de uma Constituição, de 
uma Lei de Imprensa, dispunham, enfim, de todo um manancial, de todo 
um elenco de natureza legal para agir contra o jornalista.

O inaceitável é que o governo responda a uma grosseria eventual 
com uma ilegalidade, até porque aquela foi perpetrada por um indiví-
duo, e esta leva a responsabilidade de todo o governo. É, portanto, de 
natureza coletiva.

Sr. Presidente, há uma concomitância – e já o salientou aqui o 
deputado David Lerer – entre este fato, entre o recrudescimento da vio-
lência que hoje, em São Paulo, vai a extremos, com a prisão, ontem, de 
dez sacerdotes...

O Sr. Chagas Rodrigues – Onze.
O SR. MARIO COVAS – ...com a prisão de vários estudantes com 

a apresentação, novamente, de certos fantasmas ou a lembrança desses 
fantasmas; há uma concomitância com o anúncio, muito mais do que 
com a formulação, com a simples anunciação, muito mais do que com 
a efetivação de certas medidas que parecem querer contribuir para um 
desenvolvimento do país, em termos razoavelmente nacionalistas.

O interesse é salientar esta concomitância, esta coincidência do 
recrudescimento de ações violentas até mesmo com o anúncio, com a 
formulação de certas posições.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, a esse respeito, as bancadas do 
MDB, ontem reunidas, decidiram emitir duas notas. A primeira delas 
tem o seguinte teor:
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As bancadas oposicionistas, no Senado e na Câmara dos 
Deputados, reunidas com a Comissão Executiva Nacional do 
Movimento Democrático Brasileiro, em sessão extraordiná-
ria de hoje, por ocasião do reinício das atividades do Congresso 
Nacional, deliberaram:

1 – condenar a decisão, violenta e arbitrária, do ministro da 
Justiça determinando o desterro do jornalista Hélio Fernandes 
para a ilha Fernando de Noronha, por afrontar tal decisão os mais 
sagrados princípios da liberdade de opinião e atentar, inclusive, 
contra a própria Carta Constitucional imposta ao país pelas forças 
que, através das armas, se instalaram no governo em 31 de março 
de 1964;

2 – promover as medidas necessárias a fim de que o ministro da 
Justiça seja processado por crime de responsabilidade, nos termos 
do parágrafo único do artigo 88 da Constituição Federal;

3 – denunciar à nação as atitudes francamente discricionárias 
tomadas pelo atual governo da República, dentro de um progra-
ma cujo objetivo visa a perpetuar o predomínio do absolutismo na 
vida brasileira;

4 – provocar a manifestação do Poder Judiciário no sentido de 
declarar a invalidade dos atos institucionais e complementares in-
vocados pelo governo nos seus desvios ditatoriais.

Brasília, 1º de agosto de 1967.

E ainda, Sr. Presidente, a respeito do Congresso Nacional dos 
Estudantes, a banca do Movimento Democrático Brasileiro, nessa mes-
ma reunião, emitiu nota da qual oportunamente daremos conhecimen-
to à Casa.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, vivemos num século que acredito 
pudesse ser representado por uma característica específica. Esta carac-
terística, Sr. Presidente, que, parece-me, retrata com mais fidelidade o 
que seja o anseio dominante deste século, é a urgência. A humanidade 
vai-se apropriando paulatinamente de um fato: que o atraso, a igno-
rância, a miséria de vastas áreas do mundo não decorre de nenhum 
fatalismo histórico irrecorrível. Não há povos predestinados e povos 
condenados. Essa verdade, que explode pela própria eclosão do pro-
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gresso, pela própria multiplicação dos meios de divulgação, confere à 
humanidade deste século um sentido profundo de urgência na solução 
de seus problemas.

Entendo, Sr. Presidente, que cada um de nós pode situar-se em rela-
ção a este sentimento de duas formas: ou como impenitente reacionário, 
assistindo ao anseio coletivo, desdenhando-o, remando contra a maré, 
sabendo porém de antemão que mais cedo ou mais tarde será engolido 
pela vaga que surgirá; ou como aquele que busca o desenvolvimento, 
cujo objetivo final é a liberdade em todos os seus sentidos – libertação 
da ignorância, da miséria, da doença e de todos os males que afligem 
a humanidade. Mas mesmo os que anseiam pelo desenvolvimento po-
dem fazê-lo de duas formas: oferecendo-o de forma paternalista e, por-
tanto, em termos discricionários, objetivando a liberdade como fim, e 
excluindo-a como meio; ou, então, desejando-a como meio, para que 
mais rápida e cabalmente seja obtida como fim. É esta a posição em 
que nos colocamos. E é por assim entendermos que condenamos com 
veemência gesto autocrático que conflita com os princípios jurídicos e 
as liberdades fundamentais do homem.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem. Palmas prolonga-
das. O orador é vivamente cumprimentado.)
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câmara dos deputados, 
30 de novembro de 1967
(dCn-1 de 1/12/1967, p. 8578)

Ao encerrar-se a sessão legislativa, retrospecto da conjuntura na-
cional desde o movimento militar de 1964. Exame da situação atual 
do governo. Posição do MDB.

O SR. MARIO COVAS (Lê) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, em 
abril de 1964, um movimento militar depôs o governo legalmente 
constituído. É certo que áreas do povo brasileiro, por ação ou omissão, 
avalizaram a intervenção. Se alguns foram levados a tal, condicionados 
pelo fantasma do comunismo, é lícito até admitir que outros tenham 
conferido ao seu engajamento a subordinação a objetivos efetivamente 
revolucionários, entendido o conceito em seus aspectos sociológicos de 
alteração estrutural da sociedade.

Entretanto, os desígnios do movimento, bem como seus rumos, 
passaram logo a ser fixados pela minoria que empolgou o poder. Esta 
mesma minoria faz saber à nação que, ao revés do que fora constante 
histórica, a intervenção militar não se exauriria com a devolução do po-
der político aos civis, mas se prolongaria com a absorção, por aqueles, 
das responsabilidades políticas que normalmente têm cabido a estes.

As violências cometidas contra um sem-número de brasileiros, 
consubstanciadas em perseguições políticas, exílios, prisões e torturas, 
sob a égide da minoria que se estabelecera no poder, terminaram por 
associar, já agora por irremediável, a totalidade das Forças Armadas em 
torno do complexo de poder que então se formou.

Em nome dessa sustentação – e aprofundando as implicações –, a 
minoria dominante firmou suas alianças: no plano político com as oli-
garquias, as quais se dispõe reviver e sustentar, e no plano econômico 
com o imperialismo. A tônica, a constante, a característica fundamen-
tal do governo anterior foi essa aliança com o imperialismo.
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A extirpação do dicionário político brasileiro de dois vocábulos 
extremamente sensibilizantes – “subversão” e “corrupção” – passou a 
constituir a justificativa e o fulcro de todo um elenco de medidas de 
caráter antinacional e antidemocrático. E esses dois conceitos perde-
ram seus conteúdos absolutos, para guardar relatividade aos objetivos 
da aliança.

O povo brasileiro foi premido pela estreita alternativa que lhe era 
oferecida de aceitar os desígnios da aliança ou denunciar a revolução 
semântica que lhe era impingida. Seria ocioso repetir todas as medidas 
contrárias ao interesse nacional que, fulminantemente, foram impostas 
ao povo brasileiro. A isso, porém, adicionou-se a deformação nacional, 
apresentando-se ao povo brasileiro uma imagem de si próprio desfibra-
da e incompetente, incapaz de autodirigir-se e de realizar suas aspira-
ções, e imputando-lhe máculas inatas de corrupção e subversão, como 
outros pecados originais, a cobri-lo de opróbrio e vergonha. 

Revelou-se, entretanto, de tal forma discordante essa orientação dos 
sentimentos do povo brasileiro e, por que não dizê-lo, da maioria das 
Forças Armadas, que estas, espicaçadas por sua tradição histórica de 
natureza nacionalista e submetidas, afinal, à sua formação sociológica, 
formularam, bitoladas pelo sistema criado, de cujo contexto eram parte 
integrante e decisiva, uma alternativa de natureza militar, e impuseram 
à nação um novo governo.

Este embora sem nunca o ter explicitado claramente, e talvez desco-
nhecendo as razões de sua origem, tem feito uma tímida tentativa de es-
tabelecimento de novo tipo de aliança. Mantida sua vinculação política 
oligárquica, representa uma tentativa de aliança com a burguesia nacio-
nal. Não completou, porém, o processo. Ao compor a área ministerial, 
pretendeu fazer conviver representantes da aliança anterior com outros 
que pudessem exprimir a nova pretendida diretriz. Essa contradição 
tem sido responsável pela inexistência de rumos definidos e até pela 
divergência frontal entre setores do governo.

Assinala-se, por exemplo, a polêmica em torno da política atômica, 
na qual o ministro das Minas e Energia toma posição contrária às aspi-
rações nacionais, e mantém o ministro das Relações Exteriores aquela 
que condiz com os interesses do povo brasileiro.
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Chegamos, pois, Sr. Presidente e Srs. Parlamentares, ao final do pri-
meiro ano legislativo da atual legislatura com este estágio da crise bra-
sileira: o país na ânsia por caminhar e o governo sem a ousadia neces-
sária para enfrentá-la. A crise se desdobra em todos os setores, subordi-
nada a esses condicionantes básicos. A política econômico-financeira, 
apresentada em seus primórdios pelos responsáveis como de tendência 
humanizadora, na realidade herdou do governo anterior a ideia fixa 
de combate à inflação como objetivo básico, sustentado na compressão 
salarial e na veracidade fiscal. Tais tendências, longamente alardeadas, 
não ultrapassaram algumas medidas reivindicadas pelo setor empresa-
rial, tais como crédito e financiamento, para cimentar a aliança com a 
burguesia nacional.

Por não estender essa aliança ao povo, foi incapaz de alterar as re-
gras do arrocho salarial, esse monstro que corrói o Brasil não apenas no 
campo social, mas no econômico.

Atendendo apenas às solicitações de parcela do povo brasileiro – 
a burguesia –, foi o governo cego para as consequências, favorecendo 
a penetração e dominação imperialista, que encontra seara fértil para 
absorção dos recursos nacionais.

A alteração do processo de vilipêndio salarial, com a supressão do 
arrocho e a devolução pelo menos parcial do poder de compra da classe 
assalariada, é um imperativo de justiça social, bem como a devolução 
ao povo de sua indeclinável presença no processo de desenvolvimento 
nacional. (Palmas.)

O processo de desenvolvimento brasileiro tem características pe-
culiares. Para uma população de oitenta milhões de concidadãos, em 
grande parte marginalizados do processo econômico, o desenvolvi-
mento tem um sentido mais amplo do que o mero acréscimo no padrão 
de vida individual; significa o acesso ou a exclusão de vastas populações 
situadas na fronteira do processo econômico. Mais do que a melhoria 
individual e coletiva do status, significa a obtenção de algum padrão 
para aqueles que possuem nenhum.

E o recente comportamento da economia nacional projeta-se escanda-
losamente na mensuração estatística internacional: o ritmo de expansão 
do produto bruto na América Latina, que anteriormente atingira cerca de 
8%, baixou para menos de 3%, em virtude da queda acentuada da curva 
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de desenvolvimento brasileiro. Atingimos o nível de renda per capita da 
ordem de 169, contra 400 da Argentina e 3.000 nos Estados Unidos.

Este quadro de crise evidencia uma economia estagnada, as fi-
nanças abaladas, o assalariado brasileiro sujeito ao subemprego e ao 
subconsumo.

Ao assumir, o governo ofereceu à nação um correto diagnóstico da 
economia nacional. Retraiu-se imediatamente, porém, quando sentiu 
o doente apresentar sintomas de melhoras e, temeroso, eximiu-se de 
empregar a terapêutica. Foi incapaz de entender que a melhora apa-
rente era fruto do correto diagnóstico, mas só se operaria totalmente 
com aplicação efetiva do correto. Onde foi necessária a coragem, ti-
vemos a timidez.

Na política externa, dilui-se o governo, em suas contradições, vaci-
lante entre seus compromissos com a burguesia industrial e sua ausên-
cia de apoio à luta contra as brutais pressões externas, como na política 
do café solúvel ou dos fretes marítimos – luta sustentada na tribuna do 
Parlamento e objeto de aplausos da oposição, mas que corre o risco de 
anular-se, dada a total insegurança do governo. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, teima o governo em man-
ter inalteradas as formulações políticas da administração anterior. 
Sustenta intacto, portanto, todo o legado discricionário, opondo-se a 
qualquer laivo de alteração dessa herança. Desse modo, suprime todas 
as perspectivas de democratização da Constituição, a começar pela 
medida da anistia política. Ao sustentar-se muito menos no Poder 
Militar – negação de nossa tradição pacifista – do que no poder dos 
militares, o governo amplia a crise política e consolida o regime com 
grave distorção de caráter institucional, mantendo uma inaceitável 
predominância de casta na condução dos problemas sociais, políticos 
e administrativos, e suscitando incompatibilidades profundas entre 
civis e militares. (Palmas.)

Essa determinação de imobilismo político e a circunscrição aos mi-
litares para o exercício de certos cargos, associadas ao princípio das 
eleições indiretas, transferem para os quartéis as manifestações de 
preferência política, subvertendo os próprios princípios basilares das 
Forças Armadas, que são a hierarquia e a disciplina. (Palmas.)
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Esse quadro de crises, Sr. Presidente e Srs. Parlamentares, estende-se 
particularmente à mocidade. Ninguém se iluda quanto à sua determi-
nação. Essa geração que ascende sabe o que quer. Que ninguém imagine 
que ela abdicará de dar a dimensão de si própria. Idealista e engajada, 
não se conforma com a estrutura social injusta em que vivemos. Com 
uma perspectiva onde os interesses pessoais inexistem, desprovida de 
preconceitos, é a caixa de ressonância dessa característica do nosso sé-
culo: o sentido de urgência no equacionamento e na solução dos nossos 
problemas. Entre as duas opções que lhe foram impostas nos últimos 
quatro anos, aliança com o imperialismo ou aliança com a burguesia, 
condena a ambas. Está vinculada às aspirações do povo e, como este, 
está marginalizada do processo brasileiro. Todas as portas lhe estão fe-
chadas, vedam-lhe o acesso a uma esdrúxula estrutura partidária, re-
servada com exclusividade aos iniciados e, muito mais, dos processos 
políticos que condena e abomina, como essa ignomínia das sublegen-
das, a mais hábil fórmula de desmoralização da atividade política, pelas 
vergonhosas composições que facilitar. (Palmas.)

Não mais aceita a mocidade os padrões convencionais que lhe que-
rem impingir. E sua angústia e perplexidade crescem na medida em 
que se avoluma o legado de miséria e de subdesenvolvimento que lhes 
caberá gerir. Esse procedimento profundamente responsável dos jovens 
é irracionalmente tido como subversivo, e esbarra na mais violenta re-
pressão, que tem cada vez mais distantes as relações entre a mocidade 
e as instituições.

Mas a crise brasileira atual se estende à área religiosa. A ética social 
da Igreja recoloca o conceito de subversão em suas verdadeiras dimen-
sões: “subversão” é a manutenção do status quo, que é a predominância 
do capital sobre o trabalho; é a confusão de Deus e da religião com os 
opressores do mundo e dos trabalhadores, que são, com efeito, o feu-
dalismo, o capitalismo e o imperialismo (palmas), como preceitua o 
recente documento subscrito por dezessete bispos do Terceiro Mundo.

Ainda recentemente, o arcebispo de João Pessoa, D. José Maria 
Pires, preceitua:

Que os responsáveis pela coisa pública tenham a coragem de 
libertar o Brasil das pressões de fora e adotem dentro uma política 
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mais decisiva, mais agressiva contra a fome e o subdesenvolvimen-
to. Tenham a coragem de fazer a revolução contra o “imperialismo 
internacional do dinheiro”, denunciado pelos papas e contra a vio-
lência do cativeiro a que se acham submetidos tantos e tantos dos 
nossos irmãos brasileiros.

Enquanto não vier tal revolução – que não desejamos seja san-
grenta, mas queremos transformante como o fermento –, enquan-
to não vier tal revolução, nós, cristãos, mas sobretudo os bispos 
e os padres, devemos pregar a ordem nova, fundada na justiça e 
na verdade, o Reino de Deus que começa neste mundo. (Palmas.) 
Enquanto o brasileiro, enquanto o nordestino for um faminto, é 
necessário que os responsáveis pela transmissão da Mensagem 
salvadora, a subversão de uma ordem que está fundamentada na 
injustiça e construída sobre a fome de multidões. Se for necessário 
sofrer vexames pela libertação do povo, tenhamos a coragem de 
dar, hoje, o testemunho que os cristãos dos primeiros séculos de-
ram em favor desse mesmo Evangelho.

É a resposta da Igreja sobrecarregada pela lembrança de que o sím-
bolo suasório do movimento de março foi o rosário ao apelo angustian-
te do povo marginalizado a chocar-se violentamente com a ausência de 
opções do atual regime.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, na última semana, o mais expres-
sivo arauto do governo anterior exprimia sua convicção de que o atual 
governo voltara rapidamente ao redil. Com isso, antecipava ele a rea-
proximação com o imperialismo. Essa afirmação, que localiza os sin-
tomas mais acentuados nas vacilações do governo, multiplicados nos 
últimos dias, é a evidência eloquente de que a formação tentada pelo 
atual governo, quiçá subconscientemente, não levou em conta que a 
burguesia nacional é apenas uma pequena parcela do povo brasileiro e 
que a luta nacionalista, para ter êxito, há de ser uma conquista da qual 
participe todo o povo brasileiro. (Muito bem. Palmas.) 

O adversário a enfrentar chama-se imperialismo, excitado pelas 
concessões que lhe foram feitas nos últimos três anos; o instrumento a 
usar chama-se nacionalismo.
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E este não é privilégio de classes ou de castas; pelo contrário, é a 
única e real propriedade do povo, pois sem sua participação é impossí-
vel exercitá-lo.

Mais do que isso, exige a presença de todos, e particularmente dos 
militares, pois foi o alferes Joaquim José da Silva Xavier, em autêntica 
atitude subversiva, quem terminou por dar-se em holocausto ao pos-
tulado nacionalista da soberania política. (Palmas.) Caxias na famosa 
Questão Christie; Deodoro na questão antiescravista; ou Floriano na 
ação patriótica contra a intervenção estrangeira são exemplos determi-
nantes dessa participação consciente na permanente e continuada tare-
fa da emancipação nacional.

O MDB, Sr. Presidente, considera que os fatores de crise são por 
demais evidentes para que se justifique a atmosfera de irresponsável 
euforia que reina em alguns setores palacianos. E, cumprindo sua mis-
são política, à qual não fugirá, sejam quais forem as pressões e ameaças, 
adverte o povo brasileiro e as forças políticas responsáveis para a pers-
pectiva de agravamento da crise, se persistir o governo em manter-se 
desvinculado do povo, dele descrendo, ou não lhe oferecendo a oportu-
nidade de participar nas decisões ligadas aos destinos do país.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, a história do Parlamento no Brasil, 
após 1945 e até 1964, apresentou uma característica constante: ser ele o 
recipiente amortecedor de todas as grandes crises sociais, econômicas, 
políticas e institucionais que sofreu a nação brasileira.

Desproporcionalmente embora, o Congresso, com as limitações ao 
pleno mecanismo democrático de que o regime padecia, não deixava 
de projetar as várias áreas de interesse conflitantes na paisagem social 
brasileira, predominantemente representado por três classes sociais: a 
burguesia urbana, os proprietários de terra e os trabalhadores, princi-
palmente urbanos. E, embora a representatividade de cada agrupamen-
to estivesse distorcida do ponto de vista numérico, consolidou-se pau-
latinamente o Poder Legislativo, como conduto institucional capaz de 
equacionar, traduzir e encaminhar anseios e esperanças do povo brasi-
leiro e como fonte inesgotável de soluções para os grandes dissídios na-
cionais. A partir de 1964, entretanto, a mudança dos centros de decisão 
política para a área militar enfraquece os elos que os vinculam às as-
pirações populares. Se incapaz de reagir como instituição e afirmar-se 
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como Poder, distancia-se do respeito popular e passa a concentrar as 
invectivas dos que nele não creem e as dos que querem apresentá-lo 
como responsável por suas próprias fraquezas. (Palmas.) Essa imagem, 
Sr. Presidente, só se modificará pela afirmação. Há coisas em relação 
às quais até o mesmo o discricionarismo tem posição definida, como o 
desprezo pela subserviência, o respeito pela altivez.

É chegado, portanto, o momento de procedermos à nossa revisão 
semântica. É imperativo que proclamemos que, se a ausência de autori-
dade significa anarquia, a autoridade imposta é a ditadura (palmas), a 
democracia é a autoridade consentida, delegada.

É fundamental que aceitemos que a subversão não é a luta para fa-
zer justiça aos humildes, mas sim calar ante a injustiça.

É preciso que ressaltemos que a revolução a fazer deve ser pacífica e 
democrática, mas repitamos com Mounier: “A revolução que desejamos 
será produzida por um povo vivo e não a tarefa administrativa de um 
Estado, ainda que fosse o mais policiado do mundo”.

Outra não tem sido, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a contribui-
ção do Movimento Democrático Brasileiro. E ela repousa na meditação 
dessas palavras de Camus:

Através dos cinco continentes, vai prosseguir, nos anos vindou-
ros, uma interminável luta entre a violência e a pregação. E na ver-
dade as possibilidades da primeira são mil vezes maiores que as da 
segunda. Sempre pensei, porém, que, se o homem que confia na 
condição humana é um louco, o que desespera dos acontecimentos 
é um covarde. E, doravante, a única honra será manter obstinada-
mente o formidável desafio que decidirá, enfim, se as palavras são 
mais fortes que as balas.

(Muito bem! Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)
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câmara dos deputados, 
8 de abril de 1968
(dCn-1 de 18/5/1968, p. 2553)

Referência à oposição da juventude à liberdade legal oferecida 
pela atual Constituição. Comentários a respeito das violências prati-
cadas pela polícia da Guanabara contra o povo que acorreu à missa 
celebrada na Igreja da Candelária em memória do estudante morto 
há sete dias. Análise crítica da portaria que proibiu o funcionamento 
da Frente Ampla.

O SR. MARIO COVAS – Sr. Presidente, a fala do nobre líder da 
Maioria, que objetivava com o discurso de hoje responder à nossa mo-
desta presença nesta tribuna na última terça-feira, dava-nos de início 
uma falsa noção daquilo que seria a sua conduta nesta tribuna.

S.Exa., ao referir-se à mediação feita por este Poder na última sema-
na, quando da crise eclodida na Universidade de Brasília, fazia referên-
cias à opinião dos pessimistas, de um lado e de outro, o que, convenha-
mos, já deixava entrever, pelo menos da parte de S.Exa., a afirmação de 
que os seus companheiros na área que S.Exa. representa já admitiam a 
existência de certas correntes às quais, eufemisticamente, chamou de 
pessimistas.

Mas o nobre líder do governo, ao aqui vir, declarava que o fazia 
tendo em vista também os acontecimentos novos surgidos a partir do 
último fim de semana. E analisava um dos pontos do nosso discurso, 
talvez o único ponto que S.Exa. nos deu a honra de analisar: aquele em 
que, segundo S.Exa., afirmáramos que a mocidade, tendo recebido uma 
delegação, não aceitava a liberdade jurídica expressa na Constituição.

Ora, Sr. Presidente, temos a impressão de que ou não fomos claros 
no dia em que pronunciamos nosso discurso, ou o nobre líder aqui não 
se encontrava. Releio o trecho em que fizemos referência a esse fato:
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, há – e é evidente que tem de ha-
ver – em função disso uma reconceituação, uma definição daquilo 
que seja liberdade. Não. A mocidade não aceita a liberdade em ter-
mos jurídicos apenas, não aceita liberdade em termos institucio-
nais, entendido como tal o convencionalismo do regime democrá-
tico que se caracteriza pela existência de um Parlamento.

Ela se pergunta: de que vale este Parlamento, se a injustiça conti-
nua? Ela não aceita a liberdade apenas em algumas manifestações. 
Ela não aceita a liberdade apenas como uma oferta magnânima do 
governo de um maior número de vagas escolares. Não.

Não se peça à mocidade que apenas se manifeste, que apenas se 
defina a respeito de problemas que são inerentes à sua atividade 
política, à sua atividade específica – estudar – porque ela tem cons-
ciência do seu papel. E seu papel, o estudo, é o meio para atingir 
determinado fim. Este fim, Sr. Presidente, não é apenas a satisfação 
egoística da manutenção de um estado de vida melhor para si, mas 
a presença, uma participação em um processo que há de levar o 
mundo inteiro a sua final libertação.

Não dissemos, Sr. Presidente, que a mocidade não aceitava aque-
las liberdades previstas na Constituição. Não. E, mais do que isto, Sr. 
Presidente, S.Exa. pela segunda vez usou nesta tribuna o argumento de 
que a oposição, condenando a atual Constituição – como de fato conde-
nou sempre, por achá-la insuficiente, por achá-la com um caráter abso-
lutamente retrógrado, reacionário, por não terem nela as liberdades in-
dividuais todo o conceito abrangente que deveriam ter, por estarem os 
cânones relativos às autonomias estaduais e municipais relegados a um 
plano secundário, por não satisfazer o capítulo da Ordem Econômica 
e Social às exigências da sociedade brasileira – mas teria o direito de 
invocá-la quando as poucas liberdades nela asseguradas fossem feridas.

Mas, porque o fazemos, Sr. Presidente, isto não confere autori-
dade à liderança do governo, ou a quem quer que seja, para recrimi-
nar-nos quando condenamos o governo que não cumpre sequer esta 
Constituição, que não é a nossa Constituição, mas que é a Constituição 
que o governo reclamou como necessária para a manutenção dos cha-
mados postulados revolucionários. Pois bem, nem esta Constituição, 
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nem os parcos princípios nela sustentados, nem as prerrogativas indi-
viduais ou coletivas nela assegurados são por este governo respeitados. 
No curto período de uma semana, este governo foi capaz de infringir 
quase todos os parágrafos que individualizam as liberdades sustentadas 
pela Constituição.

O Sr. Osmar de Aquino – Fala-se aqui em direito, em ordem jurí-
dica, como se o direito fosse uma entidade mutável. Há ordem jurídica 
fascista; há ordem jurídica democrática; há ordem jurídica totalitária. E 
tudo isso é direito. Eu relembraria a esses juristas, por exemplo, as obras 
de Morin e Bonecase. Morin diz, no próprio título do seu livro famoso, 
escrito em 1920: A revolta dos fatos contra os códigos; e Bonecase: O di-
reito em atraso em relação aos fatos. De maneira que, quando pregamos 
a substituição de uma ordem jurídica totalitária por uma ordem jurídi-
ca democrática, não estamos fazendo subversão.

O SR. MARIO COVAS – Atenhamo-nos apenas ao § 5º do art. 150: 
“§ 5º É plena a liberdade de consciência e fica assegurado aos crentes o 
exercício dos cultos religiosos, que não contrariem a ordem pública e os 
bons costumes.”

Pois bem, Sr. Presidente, na última sexta-feira, autorizados, como 
se necessária fosse essa autorização, pelas autoridades da Guanabara, 
realizaram-se cultos religiosos nas várias igrejas do estado. E o que se 
viu? A cavalaria, a Polícia Militar, isto tudo sobre o pano de fundo das 
Forças Armadas, a impedirem que os fiéis comparecessem à igreja e 
que de lá se retirassem, quando finda a cerimônia religiosa.

O Sr. Ernani Sátyro – Perfeito, foi respeitada a liberdade de culto. O 
que não foi permitida foi uma passeata depois do culto, que se queria 
fazer do local onde se estava realizando o culto até outro lugar, per-
turbando o sossego e a tranquilidade pública. Realizaram-se cultos em 
todas as partes do Brasil. Agora, o que se seguia posteriormente, a per-
turbação da ordem que se seguia à realização desses cultos, isso é que 
foi proibido pela polícia, como pelo Exército.

O SR. MARIO COVAS – Permita-me dizer que V.Exa. não invoca a 
verdade, ou pelo menos a totalidade da verdade. Se V.Exa. se ativer aos 
noticiários dos jornais da última sexta-feira – e V.Exa. me autoriza hoje 
a trazer os noticiários dos jornais como fonte de informações.

O Sr. Ernani Sátyro – Como V.Exa. traz sempre.
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O SR. MARIO COVAS – No último discurso, V.Exa. me acusava de 
lastrear uma afirmação, feita na tribuna, numa notícia de jornal.

Mas vem hoje V.Exa., que é líder do governo, não da oposição, e o 
que usa para sustentar a posição do governo? Exatamente uma notícia 
de jornal. Não traz qualquer nota oficial, não traz a palavra oficial do 
governo. Veja V.Exa.: não é o líder da oposição, mas é o líder do governo 
que nos traz, para garantir a intenção do governo, exatamente a notícia 
de uma entrevista dada aos jornais. Portanto, V.Exa. fixa como critério 
absolutamente válido esse de servirem as notícias jornalísticas de ins-
trumento para nosso debate, para nosso diálogo. V.Exa. encontrará nos 
jornais de sábado, em especial no Jornal do Brasil de sexta-feira, a notí-
cia de que se impedia, não apenas com demonstrações de força, porém, 
mais do que isso, até mesmo com cargas de cavalaria, a entrada dos fiéis 
na igreja onde o culto se realizaria.

Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, creio que era lícito à juventude, 
à mocidade esperar, ainda que participante da mesma opinião relativa 
à Constituição, que pelo menos apenas as prescrições e prerrogativas 
constantes na Constituição fossem mantidas em seu favor. Certamente, 
para manterem esta expectativa, baseavam-se nas lições dos grandes 
democratas. Eu, por exemplo, me abalanço a citar uma delas, que cer-
tamente terá estado presente no pensamento de cada um desses jovens, 
no instante em que supuseram que este governo fosse capaz de respeitar 
pelo menos a Constituição que impôs a nação, como condição básica 
para a preservação dos postulados revolucionários. Certamente eles se 
baseavam nesta lição – citação:

É que esses moços, idealistas, crentes naquelas doutrinas e ver-
dades que os mestres lhes ensinaram, ainda acreditavam no res-
peito de uma garantia que está inscrita na Constituição do seu 
país, como na de todos os povos realmente livres: as imunidades 
de seus representantes. Verificariam, depois, que nada disto tem 
importância, diante das investidas da força impulsionada por uma 
ditadura branca, que vai suprimindo, uma a uma, todas as garan-
tias constitucionais, e que agora já não é tão branca porque, a estas 
horas, já está manchada com o sangue de parlamentares, de estu-
dantes, de senhoras, de crianças e de populares. 
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Fim da citação.
Certamente a mocidade esperava que tal pensamento predominas-

se: o do respeito às prescrições e prerrogativas constitucionais. E por 
que esperava? Esperava, porque tal pensamento foi manifestado exata-
mente pelo deputado Ernani Sátyro, atual líder do governo. É verdade 
que o foi numa outra oportunidade. É verdade que o foi quando S.Exa. 
era oposição. É verdade que o foi quando outros estudantes, alguns até 
certamente convivendo hoje neste plenário, e outros parlamentares, 
seus companheiros de partido, sofreram as violências e foram aqueles 
sobre os quais recaiu a violência contra a Constituição. E os arquivos da 
Casa consignam – para a infelicidade de todos nós – os pensamentos 
que aqui emitimos e que aqui ficam, perpetuando-se nos anais, para 
que no futuro tais pontos de vista sejam lembrados e sustentados.

Disse S.Exa. que a crise estudantil da última semana está incrus-
tada num amplo movimento de subversão. E, ainda aqui, os jovens ti-
veram o direito de se enganar, porque certamente foram às lições dos 
grandes mestres, porque acreditaram que o governo, do qual é líder o 
nobre deputado Ernani Sátyro, não procederia em tanto desacordo com 
a opinião do deputado Ernani Sátyro, já que os anais desta Casa consig-
nam estas suas palavras, em situação semelhante à atual:

Finalmente, outro ponto deve ser elucidado. É a primeira ale-
gação do governo, de que o movimento vem sendo insuflado pe-
los extremistas. Poderia deixar de responder a essa increpação, 
porque ela não nos atinge, a nós oposicionistas. De mim direi, Sr. 
Presidente, com a força da mais sagrada convicção de que, nem 
mesmo diante da calamidade de um governo como este que aí está, 
pensaria nunca em apelar para regimes que suprimissem as liber-
dades e a dignidade da pessoa humana.

Ora, os estudantes no seu idealismo, na sua maneira de ser, na sua 
consciência em relação ao processo nacional, decidiram manifestar o 
seu protesto, e o fizeram certamente iludidos, ilaqueados na sua boa-fé. 
Estudiosos que são, ao compulsar os anais desta Casa, imaginaram que 
afirmativa desse teor não poderia deixar de prevalecer no instante em 
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que era líder do governo exatamente o democrata autêntico, o homem 
que, desta tribuna, sustentara este ponto de vista.

O Sr. Ernani Sátyro – Não é a primeira vez que esses meus pronun-
ciamentos são trazidos para a tribuna.

O SR. MARIO COVAS – E eles só honram V.Exa.
O Sr. Ernani Sátyro – Já há poucos dias o nobre deputado Adolpho 

Oliveira os trouxe, e mais algumas outras palavras por mim proferi-
das. Recordo-me bem do episódio a respeito do qual essas palavras fo-
ram ditas. Haveria realmente uma diferença de situação muito grande. 
Naquele tempo – lembro-me bem – o movimento foi deflagrado em 
virtude de um aumento de tarifa de bondes. Não havia qualquer cartaz 
subversivo, não havia faixas com dizeres nem de vietcongues nem de 
Cuba, não havia uma só referência naqueles pronunciamentos às na-
ções estrangeiras que adotam regime diferente do nosso. Ao passo que, 
agora – e V.Exa., que tanto gosta de se basear nos jornais, deve examinar 
também as fotografias –, quais as inscrições que vinham à frente dessas 
passeatas e desses movimentos? Não me arrependo do que disse. Não há 
qualquer contradição no que afirmei naquele tempo, porque de fato não 
havia subversão infiltrada nesses movimentos estudantis. E agora, não 
apenas através daquelas inscrições como através das próprias palavras 
do deputado Martins Rodrigues, aqui há pouco esse movimento estava 
ligado ao movimento político para derrubar o regime.

O Sr. Martins Rodrigues – Mais uma vez o nobre deputado Ernani 
Sátyro é apanhado em flagrante contradição entre sua posição de 
hoje e a dos tempos saudosos em que defendia os princípios da União 
Democrática Nacional.

O Sr. Ernani Sátyro – E V.Exa. não defendia.
O Sr. Martins Rodrigues – Perfeitamente. Eu evoluí e V.Exa. invo-

luiu. (Palmas.)
Nobre é evoluir. Retrogradar não é nobreza. Retroceder não é pró-

prio dos homens que prezam seu pensamento e que querem constante-
mente aprimorar sua formação democrática. O nobre deputado Ernani 
Sátyro vem, mais uma vez, falseando as minhas citações dizendo que 
eu inseri as manifestações estudantis entre aquelas que visavam à der-
rubada do governo. Não afirmei isso de modo algum – e as notas taqui-
gráficas podem atestá-lo. O que eu declarei, e insisto em repetir, é que 
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as manifestações dos estudantes, que surgiram do que ocorreu no cala-
bouço, e sobretudo do assassinato de um aluno, de uma criança, fazem 
parte – e só os cegos, só os reacionários impenitentes não o compreen-
dem, e só os obstinados do governo não alcançam isso – do contexto ge-
ral das manifestações pelas quais se exprime o pensamento inequívoco 
da nação brasileira, profundamente divorciada hoje de um governo que 
se isolou dela, que se despojou das mínimas características democrá-
ticas. Mas agora, nobre deputado, queria que V.Exa. incluísse no seu 
discurso estas observações, que com grande lucidez e extraordinária 
serenidade ainda ontem escrevia na imprensa da capital da República, 
no Jornal do Brasil, um grande pensador e antigo companheiro nosso, 
o Dr. Barbosa Lima Sobrinho. O que hoje o governo quer e pretende em 
relação aos estudantes é que eles não participem do processo político, é 
que eles não entrem em indagações, em especulações sobre a vida polí-
tica nacional. Querem apenas, como já se disse, que o estudante estude. 
Já se proclama também que só se reconhece como estudante, na alçada 
do Ministério da Educação, aquele que está dentro da classe. Mas veja-
mos o que diz Barbosa Lima Sobrinho:

Com uma segurança que espanta, há militares, não devo ge-
neralizar, em atenção a tantos que desaprovam violência, que se 
trancam na tese de que a função do estudante é estudar. Dentro 
dessa concepção, imaginam um tipo de jovem que sai de casa para 
as aulas e delas regressa diretamente para casa, depois de ouvir 
em silêncio os professores, anotando nos cadernos as lições ouvi-
das. Um estudante que evita conversas nas ruas, fugindo à reunião 
da classe e imaginando sempre que o estranho que lhe dirige a 
palavra ou até mesmo o que se limita a olhá-lo, deve ser algum 
agente de Cuba ou da China Comunista, um agente diabólico, que 
as autoridades não sabem evitar que entre no país e não chegam a 
encontrar, e por conta do qual, enquanto o procuram, vão tratando 
de surrar os brasileiros. 

Este precisamente o panorama da vida pública nacional no que se refere 
à relação entre estudantes e o atual governo da ditadura que nos infelicita.
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Mas, quando estas coisas são ditas, alguns representantes do gover-
no que parecem querer fazer denúncias gratuitas ao Serviço Nacional de 
Informações, do que não nos arreceamos, vêm para a tribuna declarar 
que os elementos que assim se manifestam são elementos de esquerda.

O Sr. Ruy Santos – Ninguém disse isso.
O Sr. Martins Rodrigues – Como se os homens de inteligência, de 

vontade e de patriotismo que servem à oposição tivessem medo de 
falar em esquerda ou de enfrentar a esquerda e verificar os pontos de 
identidade entre os princípios da esquerda e aqueles que eles adotam. 
(Muito bem!)

O Sr. Márcio Moreira Alves – Permita-me, nobre deputado Mario 
Covas. O nobre líder da Maioria, ao aparteá-lo, deu uma versão dos 
fatos, que eu prefiro chamar de massacre à porta da Candelária, que 
só posso atribuir – acreditando, como acredito, na sua boa-fé – à sua 
total e completa falta de informação. Disse ele que os estudantes foram 
atacados – aliás, não foram atacados só estudantes, mas o povo em ge-
ral que à igreja comparecia – porque se dirigiam a uma passeata. Fui à 
missa, minha mãe também. Levei gás lacrimogêneo na cara, como leva-
ram todos os deputados que lá estiveram. Minha mãe, uma senhora de 
56 anos de idade, que pouca cara tem de agente subversivo, presidente 
da Ação Católica, quase levou uma porretada, não a levando porque 
segurei a mão do guarda. No entanto, meu depoimento não é o que 
invoco para o estabelecimento da verdade. O que é preciso invocar e é 
necessário que o Sr. Líder da Maioria, que não esteve presente e parece 
que dos fatos não tomou conhecimento, conheça é o testemunho dos 
sacerdotes que oficiaram a missa, do bispo D. José de Castro Pinto, e 
de dezesseis outros sacerdotes que lá estiveram, que impediram que o 
massacre fosse maior e que descrevem na nota publicada na imprensa, 
nos jornais de 6 de abril de 1968, como se impediu a entrada do povo 
na Candelária e como se atacou esse povo que apenas saía a rua. E se a 
descrição desse bispo e desses sacerdotes for considerada pelo líder da 
Maioria como também sendo parcial e subversiva, bastará serem com-
pulsadas, por qualquer pessoa não atacada de cegueira irremediável, as 
coleções dos jornais, as coleções de fotografias em que se mostra a carga 
de cavalaria ordenada pelo comandante do I Exército sobre o povo, no 
ádrio da igreja, na porta da Catedral.
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O SR. MARIO COVAS – Muito grato a V.Exa. As palavras do nobre 
deputado vêm em abono daquilo que dizíamos.

Quanto ao único dos parágrafos que tomamos do capítulo dos 
Direitos e Garantias da Constituição – a liberdade de culto –, passamos 
a ler o constante do manifesto dos celebrantes:

Para o dia 4 de abril, após a autorização do Sr. Governador para 
a celebração da missa de 7º dia, em praça pública, pelo estudante 
Edson, foi a mesma revogada, pelo que se transferiu o ato religioso 
para o interior de um templo, apesar de se prever a insuficiência de 
espaço. Embora fossem acatadas estas restrições, temos que lamen-
tar os obstáculos reais criados até o último momento para que se 
celebrasse a missa no interior do templo: primeiro surgiram falsas 
notícias pelo rádio de que a Cúria havia proibido a missa; segun-
do, montou-se um aparato militar ostensivamente repressivo que 
não só intimidou os que acorriam ao templo, mas também os im-
pediu fisicamente em seu acesso ao mesmo; terceiro, esse mesmo 
aparato militar, montado para manter a ordem, por incrível que 
pareça, foi o que mais contribuiu para perturbá-la, mediante pro-
vocações gratuitas, inclusive com agressões físicas e lançamento 
de bombas lacrimogêneas, como se pode verificar pela documen-
tação fotográfica fartamente publicada pela imprensa. Tudo isto 
contra um povo que se manifestava ordeiro, acatando a orientação 
das lideranças estudantis e do Clero para não revidar aos ataques 
recebidos; quarto, a violência e arbitrariedade, especialmente da 
Polícia Militar e de agentes do Dops, foi de tal ordem que muitos 
chegaram a suspeitar estarem os mesmos sob o efeito de excitantes.

O Sr. Mário Maia – Nobre deputado Mario Covas, reforçando as 
palavras do deputado Márcio Moreira Alves, leio também o manifesto 
lançado por 64 religiosos:

Na Guanabara, o aparato militar cercou os templos durante a 
celebração de ofícios no sétimo dia da morte do jovem Edson e, 
no seu esquema de intimidação, esteve na iminência de provocar 
um massacre de consequências imprevisíveis contra jovens que se 
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conduziam exemplarmente à saída da missa das 18 horas na Igreja 
da Candelária.

Se os líderes do governo acreditam no noticiário dos jornais e na 
palavra dos sacerdotes, passo a V.Exa. este jornal para que o nobre líder 
Ernani Sátyro depois o leia.

O Sr. Ernani Sátyro – Em primeiro lugar, não está em causa aqui o 
problema de respeito ao culto religioso, assegurado pela Constituição, e 
ninguém procurou perturbar...

O SR. MARIO COVAS – Não. Está em causa o respeito à 
Constituição.

O Sr. Ernani Sátyro – ...o livre exercício do culto. O que se procurou...
O SR. MARIO COVAS – Mas V.Exa. concorda ou não com a 

declaração?
O Sr. Ernani Sátyro – Se V.Exa. me deu o aparte, peço permissão 

para terminá-lo. O que se procurou evitar foi a perturbação da ordem 
pública resultante da realização desse culto, nas circunstâncias em 
que estava sendo realizado. Então, para aqueles que dizem que sou um 
mal-informado porque não estive lá – e não tinha a obrigação de estar 
lá – leio a própria nota assinada pelo bispo auxiliar e vigário-geral da 
arquidiocese, D. José de Castro Pinto: “A Igreja da Candelária teve, na 
missa das 18 horas, uma multidão que a lotou completamente, sem que, 
no entanto, surgisse ali uma única cena menos digna. Ao sair, o povo, 
para regressar às suas residências, foi encurralado pela polícia (...).” 

Foi isso que eu afirmei: “ao sair o povo”. V.Exas. disseram que hou-
ve violências na entrada. Realmente, o que eu disse foi que essas cenas 
alegadas, se elas ocorreram, foram ao sair o povo. Não sou eu quem está 
falando; é a própria nota do bispo: “Ao sair o povo para regressar às suas 
residências, foi encurralado pela polícia que, logo a seguir, arbitraria-
mente, tachou de passeata o que a própria polícia havia provocado”. O 
que eu disse foi isso: foi que as chamadas cenas a que V.Exas. se refe-
riram ocorreram na saída do templo. Antes, alega essa nota que houve 
um aparato e que esse aparato praticamente evitou que muita gente en-
trasse no templo. Mas esses fatos a que se referem os deputados, como 
V.Exa., foram depois da saída do templo; esta nota, que é de O Globo, 
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de 6 de abril de 1968, não é verdadeira para V.Exa. que tanto gosta de 
recortes de jornais.

O SR. MARIO COVAS – Sr. Deputado, já nesta altura nós ambos 
somos obrigados a recorrer a recortes de jornais. Acho que V.Exa. há de 
concordar comigo...

O Sr. Ernani Sátyro – Só não admito recorte de jornal em que se 
atribuam ao governo reuniões que não se realizaram.

O SR. MARIO COVAS – ...ambos somos obrigados a recorrer a re-
cortes de jornais porque ambos estamos desinformados a respeito do 
que ocorre no governo. Mas aquilo a que me referi não ocorreu antes, 
ocorreu durante, ocorreu no final. Acho que não há mais dúvida nem 
tem sentido aqui discutirmos se houve ou não violências. Isto está de 
tal maneira documentado, tão sedimentado na consciência nacional, 
que acho que não há mais sentido em discutirmos a esse respeito. Não 
há mesmo. Aqui mesmo, em Brasília, nós ambos – V.Exa. representado 
pelo deputado Leon Peres – interferimos no culto para que estudantes 
conosco saíssem de lá. E isto muito honra o deputado Leon Peres, que 
teve, naquele episódio, uma conduta irrepreensível.

S.Exa., em minha companhia, foi obrigado a dialogar com a polícia 
a fim de que estudantes pudessem sair em nossa companhia, se dirigis-
sem à Câmara, ao Congresso, coagidos que estavam.

O Sr. Raul Brunini – Não se falou na missa das 10 horas e 30 minu-
tos, onde...

O SR. MARIO COVAS – Não se falou no episódio do cinema Metro, 
Sr. Deputado, nem de todo o resto que aconteceu, nem há por que falar. 
Não há por que ficarmos repetindo aqui notícias dos jornais, que são, 
por si só, eloquentes.

O Sr. Raul Brunini – Presenciamos pessoalmente – porque estive-
mos lá – o massacre do jornalista à porta da Candelária na missa das 
10h30. Houve a prisão de seiscentas pessoas, no Cine Metro, coisa iné-
dita, uma vergonha para a Guanabara e para o país. Foi terrível.

Esses fatos são incontestáveis. Não se pode negá-los; pode-se tentar 
justificá-los.

O SR. MARIO COVAS – Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
como decorrência desses fatos todos, na sexta-feira o governo, através 
do ministro da Justiça, baixa uma portaria. A portaria se inicia com 
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uma série de considerandos. Abandonaremos alguns, para nos atermos 
unicamente a um deles:

Considerando-se, assim, que o governo da República, respon-
sável pela execução dos propósitos e fins da revolução democrá-
tica brasileira e pela ordem e segurança interna, não só não pode 
permitir que pessoas ou grupos contra ela trabalhem, tramem ou 
ajam, sob pena de estar faltando aos compromissos que têm para 
com o povo brasileiro, como porque o poder revolucionário, ao 
editar o Ato Institucional nº 2, afirmou, categoricamente, que “não 
se disse que a revolução foi, mas que é e continuará” e, portanto, o 
processo revolucionário em desenvolvimento não pode ser detido.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, o líder do governo aqui veio, a esta 
tribuna, para sustentar a portaria do ângulo jurídico.

Ora, se ela é válida do ângulo jurídico – e deixarei para os mais 
doutos essa discussão, embora tenha minha opinião formada e aqui 
sustentada em outra oportunidade –, ela era absolutamente desneces-
sária. O que ela quis caracterizar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que 
ela quis deixar claro foi o aspecto político nela inserido. É a decisão do 
governo de ir às últimas consequências, à margem da Constituição, à 
margem da lei, no sentido de editar quaisquer medidas que, no seu 
entender, signifiquem o resguardo do poder revolucionário. E, Sr. 
Presidente, o nobre líder da Maioria aqui vem com um recorte de jor-
nal que não lê por inteiro, já que a primeira página do mesmo jornal 
diz o seguinte: “O governo não pensou, não pensa e não pensará em 
editar outro ato institucional.”

Mas ele não precisa pensar em editar novos atos, pois acha que os 
anteriores estão em vigência. É possível incluir alguma coisa em algum 
ato institucional além do que já foi incluído nos anteriores?

Não. Mas esta opinião não é do governo. Aqui vemos o nobre 
depu tado Ruy Santos, quase que numa insinuação, numa tentativa de 
atemorização...

O Sr. Ruy Santos – Quem sou eu para atemorizar V.Exa.?
O SR. MARIO COVAS – ...a invocar uma geografia política que 

amanhã significará da mesma forma...
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O Sr. Ruy Santos – Deus me livre de atemorizar V.Exa.
O SR. MARIO COVAS – Certamente não atemorizará, Sr. Deputado.
O Sr. Ruy Santos – Deus me livre.
O SR. MARIO COVAS – Isso não ocorrerá. Mas, dizia eu, significa-

rá justificar atitudes iguais, contra parlamentares e contra o Congresso. 
Diz o líder do governo: “Baixou-se a portaria sobre a Frente Ampla, 
porque ela anda procedendo contra o regime, contra o governo, coisa 
que é repetida aqui por parlamentares.”

O Sr. Ernani Sátyro – V.Exa. permite? Queira desculpar-me, mas 
também concedi muitos apartes quando discursava. Não tive a honra 
de concedê-los a V.Exa., porque não pediu. Mas há um ponto do seu 
discurso que não pode passar sem contestação. Quando V.Exas. me 
interpelaram, há alguns dias, se o governo pretendia baixar novo ato 
institucional, evidentemente essa pergunta visava a saber se o governo 
procuraria baixar um daqueles atos que permitissem, na sua plenitu-
de, aquelas medidas praticadas pelo governo revolucionário, ou seja, 
cassar direitos políticos e mandatos. Esse o sentido da pergunta; mas, 
quanto aos efeitos dos atos institucionais e complementares anteriores, 
não. Nesse ponto, estou de acordo com V.Exa. ou V.Exa. está de acordo 
comigo. O governo não precisa baixar ato algum, nem tem necessidade 
disso. O art. 173 da Constituição já resguardou os efeitos daqueles atos, 
não apenas em relação às pessoas, mas também ao próprio âmbito le-
gislativo. O item 3º resguarda pela Constituição os atos legislativos até 
então baixados. Logo, o sentido da pergunta que V.Exa. me fez naquele 
dia não foi o mesmo de agora. A portaria apenas fez referência a atos 
legislativos em vigor, ou seja, atos institucionais e atos complementares, 
de acordo com a própria doutrina que diz respeito ao direito intertem-
poral. Tudo está de pé, nos termos da Constituição.

O Sr. Paulo Macarini – A intransigência com que o líder do gover-
no, deputado Ernani Sátyro, defende a ditadura, nega seu passado de 
lutas e mancha definitivamente o lenço branco do brigadeiro Eduardo 
Gomes; nega que o preço da liberdade é a eterna vigilância.

O SR. MARIO COVAS – Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, sus-
tenta o líder do governo que o presidente negou atos, estado de sítio 
e qualquer medida excepcional. Que vale? Valem estas declarações de 
hoje, que, aliás, se iniciam assim: “O governo não pensou, não pensa e 
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não pensará em editar novos atos, apesar de saber que minorias extre-
mistas têm pronto vasto plano de agitação nacional para derrubá-lo.” 
Previne, porém, que: “Tomará medidas preventivas que não podem 
ainda ser anunciadas, porque dependerão da ação daquelas minorias. É 
assunto que nem debateu com os ministros.”

Mas o que vale? São estas declarações, ainda que sob esta limitação, 
ou a declaração do Sr. Presidente da República no Rio Grande do Sul de 
que manteria esta democracia, aceitaria o regime que foi imposto, mas 
não relutaria em ir às últimas consequências? Ou valem as declarações 
do Sr. Ministro da Justiça feitas pela televisão:

Gama: medidas extralegais podem vir. O ministro da Justiça 
disse, ontem, que não está cuidando da elaboração de atos insti-
tucionais, mas que o governo tomará tantas medidas extralegais 
quantas forem necessárias para garantir a continuidade revolucio-
nária, os princípios da revolução e a autoridade do governo.

Ora, Sr. Presidente, vamos analisar um pouco mais em profundi-
dade a entrevista do Sr. Presidente da República, que não se restringe 
a essa afirmação. Diz ele: “A fase dos atos institucionais está superada. 
A nação tem uma Constituição, e só à força, contra o meu governo, ela 
deixará de ser cumprida.”

Com relação ao problema do estudante, diz que todos têm filhos, 
netos ou parentes nas escolas. Quero crer que a declaração é desneces-
sária. Afinal de contas, salvo aqueles que não têm escolas para os filhos, 
isto é óbvio.

O governo não quer a violência. As reivindicações válidas dos 
estudantes, quando feitas pelas vias normais, e não em comícios 
e passeatas, serão atendidas. O que não toleraremos é que as jus-
tas reivindicações e o justo sentimento da classe estudantil sejam 
aproveitados por agitadores para subverter a ordem.

E os agitadores que subvertem a ordem são aqueles políticos que, 
no dizer do líder do governo, exploraram e deturparam o movimento 
estudantil.
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Ainda aqui, uso as próprias palavras do próprio deputado Ernany 
Sátyro, em outra oportunidade:

A responsabilidade de que falamos não é esta, Sr. Ministro.
Não é dos pobres, dos pequenos, dos policiais que selvagemente 

feriram deputados, estudantes e o povo. É a responsabilidade mais 
alta, a respeito da qual, Sr. Ministro, não cometeria V.Exa. nenhu-
ma injustiça se, com os elementos já constantes do inquérito, viesse 
dar uma satisfação à Câmara e à nação, principalmente porque, 
em caso desta natureza, o afastamento das autoridades é condição 
para que o próprio inquérito decorra com todas as garantias que 
deve assistir a acontecimentos dessa espécie.

Creio que o poder civil ainda não desceu a tanto, apesar de 
tanto já ter descido, a ponto de se interpretar que, no caso, o mi-
nistro competente seria o da Guerra. Realmente, sem que isso 
implique qualquer desapreço por S.Exa., sabemos quanto tem 
descido, na vida constitucional dos últimos tempos, no Brasil, a 
situação do ministro da Justiça. Sabemos de tudo isso, mas o po-
der civil ainda não foi aniquilado totalmente, o poder civil ainda 
não foi destruído.

Chego à conclusão, Sr. Presidente, de que, no entender do líder 
Ernany Sátyro, o poder civil já foi aniquilado totalmente. Não o fora 
no instante em que fez essas declarações. Já agora, em face da passagem 
do tempo, ele foi totalmente aniquilado, e a defesa que aqui se faz já em 
nome do poder civil não cumpre ser feita.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, declarou o presidente que “as 
agitações nas ruas do Rio, segundo órgãos do governo, não represen-
taram episódios isolados, mas pertencem a uma cadeia de fatos que 
visam à derrubada do regime.” Estranhou que um jornal tenha dado 
cobertura a uma passeata no próximo dia 1º de maio, e advertiu: “Essa 
manifestação assim anunciada tem o objetivo de criar fatos que levem 
o regime à derrocada. O governo tem informações seguras sobre isso e 
vai reagir à altura.”

Já se anuncia, por antecipação, que as concentrações permanen-
temente feitas neste país, depois de 1º de maio, serão reprimidas com 



2ª pArte – discursos206

violência. Qualquer concentração popular é considerada hoje neste país 
um atentado ao regime, um atentado ao governo. É um governo e um 
regime que têm medo do povo, que não podem ver povo reunido, povo 
dialogando, povo debatendo, povo reivindicando e povo protestando.

Têm pavor e medo do povo. Anunciam, por antecipação, repressões 
à movimentação de 1º de maio e a incluem substancialmente num mo-
vimento geral de derrubada do regime. Estranhou que o jornal tenha 
dado cobertura à passeata do próximo dia 1º de maio, numa advertên-
cia antecipada ao órgão noticioso. A estranheza do Sr. Presidente da 
República, em face inclusive das disposições da portaria recente, dei-
xa bem entrever que também no capítulo da Liberdade de Imprensa 
a Constituição não será, como já não o foi no caso da Rádio Jornal do 
Brasil, respeitada e acolhida como fonte legal.

O Sr. Osmar de Aquino – Nobre líder Mario Covas, nenhum de nós 
é ingênuo e nenhum de nós deve ser hipócrita. Há um argumento a que 
o governo não responde. É o seguinte, aliás, já repetido aqui: prova de 
que a desordem não foi provocada pelos estudantes e pelo povo é o fato 
de nada ter acontecido em duas cidades havidas como explosivas – São 
Paulo e Recife. É de notar que em São Paulo não houve somente passe-
ata estudantil, mas passeata operária também e comícios...

O Sr. Raul Brunini – Bandeira queimada.
O Sr. Osmar de Aquino – Naquela cidade, naquelas concentrações 

onde a polícia, onde os militares não foram para a rua provocar, a or-
dem não foi perturbada. Essa é a prova mais cabal, mais evidente, mais 
irretorquível, de que a provocação não partiu do povo e dos estudantes. 
Repito: nenhum de nós é ingênuo e nenhum de nós deve ser hipócrita. 
Ademais, nobre deputado, não vale a nossa palavra, nem vale também 
o nosso testemunho, o testemunho dos políticos, e o testemunho unâ-
nime da Igreja? Então, neste país, mente a oposição, mente a Igreja, 
mentem os bispos, mentem os cardeais e só quem fala a verdade é uma 
minoria de militares que se apoderou do país explorando o nome das 
classes armadas?

O Sr. Paulo Campos – Nobre líder, V.Exa. há pouco referiu-se à res-
trição à liberdade de imprensa. Na verdade, nobre líder Mario Covas, 
as violências físicas que já foram tão debatidas aqui, ocorridas durante 
todo o dia da sexta-feira última, tiveram como que a sua culminância 
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com a portaria do Sr. Ministro da Justiça, que tem sido invocada nesta 
Casa no dia de hoje. Essa portaria é evidentemente inconstitucional, é 
preciso dizê-lo. Primeiro, porque se funda em atos inconstitucionais 
que o próprio governo não tem interesse em ver posto sob a jurisdição 
da mais alta Corte de Justiça, que, por certo, há de declará-los absolu-
tamente sem eficácia, porque se chocam de todo com a Constituição 
que o próprio governo revolucionário outorgou à nação. De outro lado, 
fere frontalmente a Lei de Imprensa. Pela Lei de Imprensa, só pode 
haver apreensão de órgão de publicidade escrita ou suspensão de ór-
gão de difusão em casos urgentes de subversão, por determinações do 
Ministério da Justiça. Nos casos normais, depende de representação da 
Promotoria, para um processo sumário em juízo. Agora, em casos ur-
gentes, diz o art. 163 da lei: “O ministro da Justiça poderá determinar”. 
“Poderá”, frise-se bem. Ora, no caso em tela, ele está transferindo ge-
nericamente essa atribuição às autoridades policiais do Dops e às auto-
ridades estaduais: e não pode S.Exa. transferir delegação que lhe é pró-
pria, pois isso também infringe a própria Constituição da República. 
Por consequência, é grave o aspecto que V.Exa. lembrou. Além de que 
vem reduzir ainda mais a estreita faixa de segurança em que já operam 
todos os meios de imprensa no país.

O SR. MARIO COVAS – Mas, Sr. Deputado, o que é de ressaltar, 
sem dúvida, é o aspecto jurídico-constitucional. Não podemos deixar 
de reconhecer – e o nobre líder do governo acenou com a possibilida-
de, ofereceu-a, quase convidou a que se adotasse a providência – que o 
Poder Judiciário há de derrubar essa portaria.

O Sr. Ernani Sátyro – Não apoiado.
O SR. MARIO COVAS – Verifico, Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

a profunda contradição entre esta portaria e a atitude da liderança em 
relação à própria Frente Ampla.

Lembro-me de que, há alguns dias, o nobre deputado Último de 
Carvalho ia à tribuna para saudar o regime democrático, já que a Frente 
Ampla, em Governador Valadares, tivera – como não deveria deixar de 
ter – a oportunidade de falar ao povo sem que nenhuma coação sofresse. 
Naquele instante, S.Exa. não entendia que essa entidade contrariava 
os preceitos constitucionais, jurídicos. Naquele instante, ele saudava a 
democracia brasileira pelo seu entendimento, pela sua compreensão, 
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pelo fato de que, em Governador Valadares, a Frente Ampla, os seus 
representantes, como em São Caetano, tinham tido a oportunidade de 
encaminhar sua mensagem à opinião pública sem que sofressem tipos 
de constrangimento daqueles que mais evidentes são. Não há dúvida de 
que constrangimentos houve, mas, indubitavelmente, as manifestações 
foram realizadas. Naquele dia, repito, a liderança do governo, pela pa-
lavra de seu nobre vice-líder, deputado Último de Carvalho, aqui vinha, 
numa saudação esfuziante, para relatar à nação que este governo era tão 
democrático que respeitava o direito, a prerrogativa da Frente Ampla 
de manifestar-se em comícios, em reuniões, de levar sua mensagem à 
opinião pública deste país.

O Sr. Último de Carvalho – Eminente líder, não tenho que tirar uma 
palavra do que declarei. Saudei a democracia do presidente Costa e 
Silva; saudei o regime e levei os meus aplausos à então “Frente Ampla”, 
que se portou como uma frente obediente à lei, aos ditames constitucio-
nais; saudei o procedimento do governo e da oposição. Se esta “Frente 
Ampla”, juntamente com os seus fundos – não tão amplos – continu-
asse na praça pública com o procedimento que teve em Governador 
Valadares, a posição do governo seria a mesma. Mas o procedimento do 
governo depende exclusivamente da conduta da oposição, ele é que di-
tará as normas para o governo; democracia com democracia; subversão 
com o cumprimento da lei.

O SR. MARIO COVAS – Mas eu gostaria que V.Exa. nos dissesse 
em que instante ou por que atitude a oposição não resguardou ou não 
defendeu os princípios democráticos.

O Sr. Último de Carvalho – Respondo a V.Exa. Ainda hoje, um emi-
nente parlamentar disse que este governo precisa ser deposto, democra-
ticamente ou pela violência. Acabou de dizer, num destes microfones. 
Democraticamente, compreendo, é o fim de todos os governos; a de-
posição democrática pelas urnas. Pela violência, talvez um pouco mais 
difícil. Era necessário que os oposicionistas contassem com aquilo com 
que não contam: com o povo brasileiro.

O SR. MARIO COVAS – Mas, se não conta com o povo brasilei-
ro, quem fará a subversão? Se a maioria do povo brasileiro sustenta 
o governo e o regime está em sua defesa e há uma Constituição, por 
que apontar medidas extralegais? Por que afirmar que o governo está 
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disposto a ir às últimas consequências? Com que material a oposição, 
desarmada, minoria, sem o povo, sem nenhuma participação, não com-
preendida por ninguém, não aceita por ninguém, subverterá o regime?

Com o que deporá o governo?
O Sr. Último de Carvalho – Permite V.Exa. que informe? Em Cuba, 

é a minoria que comanda; na Rússia, foi a minoria que se instalou no 
governo. Em todas as ditaduras, é a minoria que se apossa do governo. 
Essa minoria é a da subversão. Não é a maioria da nação brasileira. 
Agora, por ser minoria, o governo não pode permitir que ela seja sub-
versiva, que toque nos alicerces do regime. Para isto existe o governo.

O SR. MARIO COVAS – Concordo com V.Exa. Aqui, como em 
Cuba, aqui, como na Rússia, é a minoria que governa. Aqui, como lá é, 
a minoria é que toma as medidas. Aqui, como lá, na medida em que essa 
própria minoria nega a Constituição, que não respeita nem obedece a 
essa Constituição que ela sustentou como necessária para a manuten-
ção dos postulados revolucionários, é ela que subverte...

O Sr. Último de Carvalho – V.Exa. teria razão nessa comparação se 
a Rússia e Cuba, citadas por V.Exa... 

O SR. MARIO COVAS – Por mim, não, por V.Exa.
O Sr. Último de Carvalho – ...tivessem um partido de oposição, uma 

tribuna livre. Aí, sim, V.Exa. poderia comparar. Mas, naqueles países, 
há o partido único. V.Exa. quer comparar o olho do sol com o olho da 
rua... São coisas completamente diferentes. Na Rússia, o regime é de 
ditadura; em Cuba, igualmente. O Brasil é uma democracia que per-
mite que V.Exa., com a fulguração do seu talento, prestigiado por esta 
Casa, ocupe a tribuna da Câmara, ou qualquer outra tribuna do país, 
e exponha as suas ideias. Essa é a democracia a que V.Exas. não sabem 
dar valor.

O SR. MARIO COVAS – No Brasil existe uma oposição na medida 
em que não interfira nos interesses de V.Exa., na medida em que ela não 
ponha em risco as conquistas da minoria encastelada no Poder, na me-
dida em que ela não ponha em risco até mesmo através de instrumentos 
eminentemente democráticos, como as eleições diretas, privilégios e as 
prerrogativas daqueles que conquistaram o poder.

O Sr. Chagas Rodrigues – Pela força.
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O SR. MARIO COVAS – Aí, sim, poderá existir oposição. Senão, 
teremos de ouvir o que há pouco V.Exa. disse: “A oposição não quer 
democracia, pior para a oposição”. E teremos de ouvir o deputado Ruy 
Santos a fazer insinuações sobre a geografia política; teremos de ouvir 
o deputado Ernani Sátyro dizer que a Frente Ampla já foi fechada e que 
aqui dentro há deputados que falam por ela. A inferência está implíci-
ta. Só não a entende quem não quer; só não a entende quem não qui-
ser perscrutar os objetivos contidos nas afirmações de S.Exa. V.Exas. 
ameaçam inclusive esta Casa. Ameaçam inclusive o parlamentar de 
novas medidas, desde que, no entender de V.Exas., esteja sendo posto 
em risco aquilo que V.Exas. eufemisticamente chamam de postulados 
revolucionários.

O Sr. Doin Vieira – Permita V.Exa. ressaltar exatamente este aspec-
to do problema; ou seja, quanto à ameaça que pesa também sobre esta 
Casa. Sem dúvida ela não passou despercebida a V.Exa. e nem aos de-
mais parlamentares, mas é mister seja debatida e ressaltada aqui.

Não bastassem os termos da portaria ministerial e o Sr. Consultor 
Jurídico do Ministério da Justiça veio a público afirmar clara, expressa 
e peremptoriamente que a prisão em flagrante colherá inclusive par-
lamentares, posto que a inviolabilidade que o art. 34 da Carta de 1967 
assegura a deputados e senadores não subsistirá por se tratar, no caso, 
de crime inafiançável. É ameaça clara, expressa em termos penais sobre 
esta Casa, que afinal, apesar das limitações, ainda constitui o reduto da 
liberdade e da manifestação do pensamento.

O Sr. Ernani Sátyro – Permita V.Exa. um aparte, já que fez referên-
cia nominal a mim. Em primeiro lugar, as minhas palavras valem pelo 
que são. Elas foram proferidas com a maior clareza e estão gravadas. 
Não fiz qualquer ameaça aos Srs. Congressistas que aqui se vêm mani-
festando contra o governo. Defendi, inclusive em declarações que pres-
tei ontem à imprensa, o ponto de vista de que a portaria não afetava a 
inviolabilidade e nem sequer as imunidades dos Srs. Deputados.

Isto tenho dito e tenho afirmado. Ainda uma vez, porém, se faz 
confusão entre imunidades e inviolabilidade. A inviolabilidade só se re-
fere àquilo que o deputado fala ou pratica no exercício do seu mandato, 
ou seja, nos seus discursos, nos seus votos, nos seus pareceres, na sua 
atividade em função do Congresso. Esse é o conceito de inviolabilida-
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de. (Não apoiado.) Esse é o conceito da Constituição, a imunidade não 
é mais restrita. A imunidade consiste em não poder o parlamentar ser 
preso nem processado, a não ser com licença da Casa a que pertença. 
Foi o que sustentei. Se V.Exa. procurou tirar outra interpretação das 
minhas palavras, reafirmo o que ainda ontem declarei à imprensa: que 
essa portaria não afetava nem a inviolabilidade nem as imunidades dos 
Srs. Deputados. Isso não significa que o deputado possa praticar atos 
contra a lei. O deputado que praticar atos contra a lei é passivo de pro-
cesso criminal. Esse processo, porém, não pode ter curso senão com a 
licença da Câmara a que ele pertencer.

O Sr. Doin Vieira – As declarações do nobre líder não conferem com 
a palavra do Sr. Ministro da Justiça.

O Sr. Clóvis Stenzel – Permite V.Exa. um aparte?
O SR. MARIO COVAS – Com todo o prazer. Somente pediria a 

V.Exa. que, diante do aviso da Presidência, fosse o mais breve possível.
O Sr. Clóvis Stenzel – Tenho para mim, nobre deputado Mario 

Covas, que estamos de fato vivendo um impasse. Para que se possa es-
tabelecer o diálogo democrático e existir democracia funcional, como 
um sistema, é necessário na verdade que aqueles que estão no poder 
reconheçam a existência e a legitimidade de uma minoria, à qual as-
seguram todos os instrumentos necessários para a conquista do poder 
através das urnas. Mas a reciprocidade é indispensável: que a minoria 
fora do poder reconheça a legitimidade de quem está no poder e só pre-
gue a conquista do Poder pelos meios legítimos, que são os consagra-
dos na Constituição. Ao líder da Frente Ampla, quando chegou a Porto 
Alegre, há meses, numa entrevista coletiva no Hotel Everest, pergunta-
ram: “Qual o objetivo da Frente Ampla?” “Queremos a queda do regi-
me, enquanto o MDB deve preocupar-se com a oposição ao governo”. 
Então, lhe perquiriram: “Como alcançar o regime? Pelos métodos con-
vencionais?” Respondeu ele: “Não. Não será pelos métodos convencio-
nais.” Perguntaram-lhe: “Então, que métodos usarão?” “Usaremos os 
métodos necessários de acordo com o desenrolar dos acontecimentos”. 

Consequentemente, existe, nobre deputado, um desejo, um desi-
derato, um propósito de alcançar o governo através de métodos não 
democráticos, não convencionais, não consagrados na Constituição. 
Diante disso, o diálogo democrático é absolutamente impossível.
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O SR. MARIO COVAS – V.Exa. há de fazer o obséquio de me defi-
nir que tipo de atitude é essa, de um ministro da Justiça que, em entre-
vista, afirma: “O governo tomará tantas medidas extralegais quantas 
forem necessárias para garantir a continuidade revolucionária, os prin-
cípios da revolução e a autoridade do governo.”

V.Exas. pedem sempre: “considerem a legitimidade do governo; 
V.Exas. não podem combater o regime; V.Exas. têm o direito de ser opo-
sição ao governo”. Mas, quando se trata das prerrogativas e privilégios 
de V.Exas., não têm pejo em afirmar: “Vamos às últimas consequências 
contra qualquer tipo de legalidade, para manter os postulados revolu-
cionários”. Que tipo de atitude é essa do ministro da Justiça, senão uma 
atitude subversiva, quando diz que se dispõe a ir a medidas extrale-
gais para manter aquilo que subjetivamente considera um atentado aos 
princípios da revolução? Pergunto a V.Exa.: que tipo de atitude é essa, 
quando o presidente da República diz em entrevista: “Manteremos o 
que está aí, mas, se for necessário, iremos além do que está aí, sairemos 
do que está aí”?

Que tipo de atitude é essa?
O Sr. Clóvis Stenzel – Quero responder a V.Exa. com as palavras 

do presidente da República. Se V.Exa. usa as palavras de um dos seus 
ministros...

O SR. MARIO COVAS – Não. Eu uso as do presidente da República.
O Sr. Clóvis Stenzel – ...que, segundo me parece, são declarações 

feitas e ainda não confirmadas, quero, para pôr fim ao diálogo, usar das 
palavras últimas do presidente da República diante dos jornalistas, isto 
é, para debelar qualquer crise que importe em subversão da ordem, o 
governo conta com instrumentos legais para coibi-lo.

Consequentemente, pediria a V.Exa. que usasse as palavras daquele 
que de fato tem o poder nas mãos, que é o presidente da República.

O SR. MARIO COVAS – Usei-as. Usei as palavras do Sr. Presidente 
da República ditas em Porto Alegre; usei as palavras do Sr. Presidente 
da República transmitidas à imprensa, quando chegou a Porto Alegre: 
“manteremos a democracia, se possível. Se não, usaremos de todos os 
recursos extralegais”. Talvez S.Exa. não tenha dito exatamente as pala-
vras que estou dizendo, mas, sem dúvida, as declarações dele – não as 
tenho aqui – foram neste sentido.
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Ora, Sr. Presidente, no momento em que o governo diz que vai além 
das medidas contidas na Constituição, pergunto a V.Exas.: que tipo de 
atitude está adotando o governo? Que tipo de atitude está adotando o 
seu ministro?

O Sr. Chagas Rodrigues – A crise, nobre líder, é sobretudo de con-
fiança e de autoridade. A posição da liderança da Maioria é insusten-
tável. Como exigir que quem quer que seja respeite essa Carta outor-
gada para chegar ao poder, quando os que estão no poder atingiram 
o governo rasgando uma Constituição votada por uma Assembleia 
Constituinte? Não têm autoridade alguma. Por outro lado, como pode 
o Sr. Presidente da República inspirar confiança ao país, se S.Exa. não 
respeitou uma Constituição votada livremente por uma Assembleia 
Constituinte? Como poderá respeitar esta Carta, se S.Exa., que baixou 
ato institucional, viu logo depois esse ato institucional ser rasgado por 
um governo do qual ele era ministro da Guerra? A crise é de confiança, 
é de autoridade. O líder do governo, homem honrado, era o presiden-
te da União Democrática Nacional e falava em nome da UDN, como 
um partido sério, de ideias e de princípios; este partido foi dissolvido e 
S.Exa. continuou apoiando o governo. A crise no país é de confiança e 
de autoridade. Não pode falar em democracia quem rasga Constituições 
e desrespeita as instituições democráticas. E um homem que passou 
toda a vida conspirando, envolvido em revoluções, em conspiratas, não 
pode condenar quem quer que seja que se lance a alguma conspiração 
ou revolução para implantar de uma vez por todas o regime democrá-
tico neste país.

O Sr. Presidente (Matheus Schmidt) – Está esgotado o tempo de V.Exa.
O SR. MARIO COVAS – Vou concluir.
Sr. Presidente, com toda a serenidade, queremos fazer algumas de-

clarações: há neste país um profundo dissídio. Qualquer um de nós, ho-
mens com responsabilidade na vida pública, tem assistido à profunda 
perplexidade com que homens das Forças Armadas se encontram hoje 
perante seus concidadãos, alguns deles profundamente chocados com 
a manifestação de um sentimento coletivo que certamente os constrange 
e os deixa inibidos em face de todos os seus irmãos da sociedade brasileira.

Há hoje um dissídio profundo, um divórcio profundo entre as 
Forças Armadas e o povo brasileiro. Separaram-se, neste país, os 
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homens fardados de um lado, jogando-se toda a população civil para 
o outro lado, como se irmãos não fossem. E isto, Sr. Presidente, porque 
uma minoria, e apenas uma minoria dentro das Forças Armadas, quer 
impor a toda a nação, a toda a sociedade brasileira, certos princípios e 
certas posições inteiramente em desacordo com as suas aspirações.

Ora, Sr. Presidente, a oposição também não tem nenhum apreço 
por uma situação como esta. Também aprendemos, como todos os bra-
sileiros, a respeitar as Forças Armadas como instituição mediadora, 
protetora das nossas fronteiras; enfim, como instituição que se inseria 
no corpo da nação constituída de parcelas do povo e que com ele se 
identificava em suas aspirações.

Não é possível mais esse divórcio, Sr. Presidente, não é mais possível 
esse dissídio, até porque a nação brasileira compreende que este choque 
não favorece a totalidade das Forças Armadas, mas a uma pequena mino-
ria e que esta joga todas as Forças Armadas contra toda a nação.

Ora, Sr. Presidente, cabe-nos também, neste instante, fazer uma ad-
vertência ao governo. Se ele se encaminha, como o fez agora, para as 
medidas de força e de violência, compelido a tanto por determinadas 
minorias, então fique ele bem certo de que a curto prazo pelo menos 
isto se tornará um fenômeno irreversível e ele será presa permanente-
mente da vontade dessa minoria que, a cada instante, se tornará mais 
exigente e conduzirá o governo irreversivelmente para os seus objetivos 
e desígnios.

É este, Srs. Deputados, é este, nobre líder da Maioria, o grande di-
lema que enfrenta a nação brasileira hoje. Que os detentores do poder, 
que o governo e que a Maioria sejam capazes de entender certas aspi-
rações insopitáveis do povo brasileiro. Não há conciliação possível na 
ausência destas prerrogativas. Mais cedo ou mais tarde, este dissídio se 
aprofundará e se tornará irremediável, na medida em que certas aspira-
ções não forem canalizadas e atendidas.

Neste instante, Sr. Presidente, em relação a isto é que voltamos ao 
líder da Maioria e encerramos nossas palavras devolvendo-lhe uma 
pergunta, ou uma afirmação aqui feita quando S.Exa., em outra opor-
tunidade, inquiria um ministro de Estado: 
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Sobre esses fatos, sim, Sr. Líder da Maioria, desejaríamos, como 
desejamos, as respostas de V.Exa., porque ninguém no país, já tão 
cheio de sofrimentos, assistindo à quase derrocada das suas insti-
tuições, há de perdoar esses crimes.

Esteja certo V.Exa., encontrando-se ou não no fim da sua vida 
pública, de que a punição do governo poderá não vir, mas virá a 
punição da consciência nacional. 

(Muito bem! Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)
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câmara dos deputados, 
19 de abril de 1968
(dCn-1 de 20/4/1968, p. 1631)

Leitura de nota de protesto do MDB contra a tentativa de esbulho 
dos mandatos de vários deputados.

O SR. MARIO COVAS (Lê) – Sr. Presidente, a Comissão Executiva 
Nacional do Movimento Democrático Brasileiro, considerando a ame-
aça que pesa sobre os deputados federais Anacleto Campanella, David 
Lerer, Dorival de Abreu, Emerenciano Prestes de Barros, Gastone 
Righi, Hélio Navarro e Lurtz Sabiá e os deputados estaduais Fernando 
Perrone e Joaquim Formiga, eleitos em 1966 sob a legenda do partido 
e cuja diplomação foi impugnada perante a Justiça Eleitoral, pendendo 
agora de recurso a ser decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral, torna 
público, com o testemunho da sua integral solidariedade aos valorosos 
companheiros, o seu protesto contra a tentativa de esbulho dos seus 
mandatos, que receberam do eleitorado livre de São Paulo.

A impugnação dos diplomas dos mencionados representantes do 
povo, fundada em motivos frívolos e alegações de todo em todo impro-
cedentes, no entanto acolhidas pelo subprocurador-geral da República, 
representa não só injúria aos legítimos direitos dos impugnados, mas 
sobretudo ofensa ao pronunciamento popular, base da representação 
democrática, e ameaça à integridade do Congresso Nacional, que, por 
via de processos viciosos e reprováveis, por tal forma se pretende des-
falcar, além de implicar grave dano para o Movimento Democrático 
Brasileiro, que, a vingar a espúria impugnação, perderia vários dos seus 
representantes tanto no plano nacional como no estadual.

Está convicto o MDB de que essa tentativa contra a democracia e 
o direito não alcançará êxito no Tribunal Superior Eleitoral. Essa alta e 
egrégia Corte, fiel à linha constante de isenção e serenidade que preside 
aos seus julgamentos, certamente há de reconhecer a legitimidade dos 
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mandatos impugnados, opondo barreira intransponível aos que mali-
ciosamente intentam invalidar o veredicto das urnas.

Esta, Sr. Presidente, a nota que o MDB, após reunião de sua 
Comissão Executiva Nacional, expediu na noite de ontem.

A liderança do MDB, ao fazer a leitura, reserva-se para um pronun-
ciamento mais extenso e mais profundo a respeito desse acontecimento 
em próxima oportunidade. (Muito bem!)
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congresso Nacional, 
25 de junho de 1968
(dCn de 26/6/1968, p. 784)

Ampla análise do movimento que a juventude vem fazendo em 
nosso país. Constatação da existência de uma verdadeira revolução 
de âmbito mundial contra as arcaicas estruturas socioeconômicas de 
nossa época. Alegação da existência de um Estado policial, instalado 
desde a Revolução de 1964, como a causa das violências praticadas 
contra a juventude e o povo que a apoia.

O SR. MARIO COVAS – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, inicia-
remos as nossas palavras dentro deste Parlamento por uma constatação 
que, creio, está na consciência de todos, e por todos, se não é sentida, é 
pelo menos intuída.

Há, Sr. Presidente, há, Srs. Parlamentares, uma revolução em todo 
o mundo.

É seguramente uma revolução estrutural e, por isso, tem ela o sen-
tido de revolução; por isso tem ela a denominação de revolução. E se 
orienta esta revolução, implícita aqui, explícita ali, contra as arcaicas 
estruturas da sociedade, numa constatação, que cada vez mais se ge-
neraliza ao longo de todos os quadrantes da sociedade humana, de que 
tais estruturas só sobrevivem, só resistem, na medida em que fazem uso 
da violência como instrumento para perpetuar-se. 

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, creio que não seja difícil demons-
trar que a principal característica da sociedade moderna é exatamen-
te este aspecto de violência. Se não, vejamos: há violência no mundo 
desenvolvido. Os dois mais frisantes exemplos de nação em desenvol-
vimento, representantes principais dos dois sistemas dominantes do 
mundo, são os Estados Unidos, de um lado, e a Rússia, de outro. 

Que nos demonstram essas sociedades? Os Estados Unidos, cujo 
avanço material é inequívoco, cujo progresso é extraordinário, país que 
atingiu padrões, em sua vida material, certamente insuspeitados, que 
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conseguiu sucesso extraordinário em todo o avanço tecnológico, em 
todo o domínio da Ciência e da Técnica, país cuja economia oferece 
índices como uma renda per capita de US$ 3.500,00, cerca de três ve-
zes e meia aquela alcançada pela segunda nação, ainda mantém 30 dos 
seus 190 milhões de habitantes vivendo em condições subumanas. Essa 
sociedade, que atingiu tais valores, ainda oferece ao mundo o drama 
da discriminação racial; a luta de quarenta milhões de negros que não 
conseguiram seu lugar na sociedade e que se afirmam, ou tentam se 
afirmar, encontrando o antagonismo de uma estrutura tal que reage 
pela única forma que conhece: a violência. Esse país extraordinário co-
mete paradoxos e apresenta paradoxos, Sr. Presidente, como a dificul-
dade de enfrentar as consequências do término de uma guerra, tendo 
em vista o desemprego gerado na indústria bélica, capaz de produzir 
grave crise social. Esse país, certamente líder de uma das áreas do mun-
do, mantém uma guerra indecorosa com uma pequena nação de po-
pulação desnutrida, miserável, a qual enfrenta com tremendo poderio 
e desigualdade extraordinária. Pois bem, esse país evidencia toda uma 
constelação de sinais de violência na sua sociedade. E sinais existem – e 
praza aos céus que assim seja – de reação nesse país, sobretudo da sua 
mocidade, para uma reforma profunda nas estruturas que o sustentam 
e que o orientam.

Mas, Sr. Presidente, se passarmos para o outro lado, se observarmos 
a outra grande nação do mundo, veremos que ela também elaborou 
uma sociedade cuja tônica, cuja principal característica é o sentido da 
violência com que suas estruturas reagem. É uma sociedade que, para 
proteger-se, precisa criar o “muro da vergonha”. É uma sociedade que, 
para existir, precisou elaborar a sua “cortina de ferro”. É uma sociedade 
que toma a sua montagem ideológica como dogma de fé e que não per-
mite seja colocada em discussão; uma sociedade, enfim, que, quando 
outro país da sua órbita, como a Tchecoslováquia, ensaia os seus passos 
em sentido próprio, imediatamente pela violência ou ameaçando com 
a violência reage.

Há, Sr. Presidente, indiscutivelmente nos países desenvolvidos 
um quadro de violência. É a violência a tônica, a constante da socie-
dade. Se descermos, porém, às sociedades subdesenvolvidas, aos pa-
íses em desenvolvimento, será diferente este quadro? Não é também 
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um quadro de violência, violência gerada pelo fato de que, em certos 
países da América Latina, para tirarmos o exemplo mais próximo, 
um pequeno grupo de famílias domina toda a conjuntura econômica 
daqueles países?

Há, particularmente na estrutura agrária de toda a América Latina, 
um processo cuja característica é a sua manutenção pela violência, se-
gundo a qual um grupo, extremamente reduzido, aufere os benefícios 
do pouco progresso e a quase totalidade, a generalidade da população, 
vive em condições subumanas, em condições infra-humanas.

Ora, Sr. Presidente, se não bastasse a existência da violência nas na-
ções subdesenvolvidas; se não bastasse a violência como palavra de or-
dem e condição de sobrevivência das estruturas existentes, também nas 
sociedades desenvolvidas há, Sr. Presidente, processo de violência que 
manifesta das nações desenvolvidas em relação às subdesenvolvidas.

Veja V.Exa., por exemplo, que, com igual sensibilidade, Estados 
Unidos e Rússia deram nenhuma importância ao apelo de justiça 
nas relações entre desenvolvidos e subdesenvolvidos que lhes foi fei-
to em Nova Delhi. Veja-se, por exemplo, recentemente, o privilégio do 
monopólio atômico que ainda uma vez essas duas nações, dentro da 
Organização das Nações Unidas, reservaram para elas próprias, em de-
trimento de todas as demais.

Há, portanto, na própria estrutura social, na própria estrutura de 
toda a sociedade mundial, seja ela capitalista ou comunista, um pro-
cesso que só se mantém através da violência. E há, evidentemente, vio-
lências sob forma potencial. Veja-se, por exemplo, o significado, para 
toda a humanidade, do potencial de violência contido no fato de dois 
ou três homens, no mundo inteiro, terem o privilégio, a prerrogativa 
e a responsabilidade de, pelo aperto de um simples botão, conduzir a 
humanidade ao holocausto. Veja-se, Sr. Presidente, que violência repre-
senta o distanciamento cada vez maior entre os países desenvolvidos 
e os subdesenvolvidos, num processo cumulativo que a cada dia que 
passa faz com que se reduza a faixa dos privilegiados em favor ou em 
detrimento da grande, da extraordinária maioria daqueles que vivem 
em condições subumanas.

Há, Sr. Presidente, violência até mesmo naquilo que a sociedade tem 
construído, mas que as atuais estruturas em todo o mundo, ao invés de 
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transformarem em conquistas universais, acabam por deformar em ou-
tros tantos instrumentos de violência.

Veja-se, por exemplo, Sr. Presidente, que profunda, que extraordi-
nária violência se comete quando jovens de todo o mundo tomam cons-
ciência de que há em outros países processos capazes de impulsionar 
os homens a saírem da órbita da terra, capazes de invadirem a própria 
personalidade, a própria essência do ser humano, de desvendá-los pe-
rante eles próprios e perante a sociedade, através de ciências como a 
psicologia; que são capazes de substituir-lhes até mesmo a inteligência, 
através de conquistas como a cibernética.

Essas estruturas, Sr. Presidente, estão sendo postas em contestação 
no mundo inteiro. E estão sendo porque generaliza-se, cada vez mais, 
a convicção de que são as atuais estruturas as responsáveis pela sua so-
brevivência, pelo imenso cabedal, pelo imenso potencial de violência 
de que se reveste a sociedade moderna. Ora, Sr. Presidente, se isto era 
válido em todas as épocas, não há dúvida de que um instante como 
este, que um século como o presente, em que as próprias conquistas 
da inteligência, da ciência e da técnica moderna acabaram por criar 
uma necessidade de urgência, uma solicitação permanente de soluções, 
é evidente que o polo, o cerne, o mobilizador desta reação teria que 
vir da área mais dinâmica da sociedade, que é exatamente a juventude. 
Hoje, não constitui fenômeno desconhecido para ninguém, é concei-
to absolutamente tranquilo e aceito, que há no mundo uma profunda, 
uma extraordinária rebelião da juventude; rebelião que põe em risco, 
que põe em confronto, que põe em choque, que põe em debate todas as 
estruturas sociais, econômicas e políticas e que tenta, como contrapar-
tida à violência de que são portadores, modificá-las para a construção 
de uma nova sociedade. 

Isto se dá na juventude estudantil, isto se dá na juventude operária, 
isto se dá na juventude em todos os seus setores porque, na realidade, 
identificam na nossa geração, nas gerações passadas, expressões destas 
estruturas caducas.

Ora, creio que este não é um fato novo; creio que não estaria eu 
dizendo, nesta tribuna, algo que não tivesse sido, pelo menos nos úl-
timos tempos, repetido, indagado, pesquisado, objeto de estudos de 
professores, de intelectuais, de sociólogos e de todos aqueles que têm 
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uma preocupação pelos grandes movimentos das sociedades. Mas 
creio, Sr. Presidente, creio, Srs. Parlamentares, que nunca como hoje, 
em instante algum da história da humanidade, tal sentimento se fez de 
forma tão generalizada e profunda. Essa reação de que é portadora em 
particular a mocidade, e que encontrou a sua materialização concreta 
primeiro na reforma da universidade, na reforma da educação, é uma 
luta angustiante, um apelo, uma convocação para que a escola, para 
que a universidade possa ser o modelo, o laboratório dessas profundas 
transformações pelas quais toda a sociedade quer passar, deve passar e 
precisa passar.

Creio que o que visa toda a humanidade, em particular a sua área 
mais dinâmica, que é a sua juventude, é a construção de uma nova so-
ciedade. Esta sociedade, Sr. Presidente, tem que ter estruturas que se 
contraponham às anteriores; esta sociedade, Sr. Presidente, será a socie-
dade da negação da violência; esta sociedade, Sr. Presidente, creio eu, a 
sociedade que se busca, é a sociedade da fraternidade.

O Sr. Maurílio Ferreira Lima – Permite-me V.Exa. um aparte?
O SR. MARIO COVAS – Com prazer.
O Sr. Maurílio Ferreira Lima – Sr. Deputado Mario Covas, estou 

achando bonito, realmente muito bonito, o discurso de V.Exa. Não te-
nho como deixar de solidarizar-me com as palavras autênticas, agres-
sivas e contundentes do líder da oposição nesta Casa. Entretanto, 
Sr. Deputado, peço que V.Exa. olhe para as galerias desta Casa: estão 
vazias – vazias – enquanto o povo brasileiro está nas ruas. E por que 
o povo cá não vem? Não vem, Sr. Deputado, porque nós somos mortos 
insepultos: este Congresso faleceu no dia 1º de abril de 1964 – não pelas 
investidas dos tanques e das baionetas, mas pela subserviência de seus 
membros! (Não apoiados.)

O Sr. Último de Carvalho – Não apoiado! Não apoiado! Por que 
V.Exa. veio para cá? Ficasse no seu estado! Mas V.Exa. veio para cá. Se 
aqui não tem ambiente, não deve V.Exa. comparecer!

O Sr. Maurílio Ferreira Lima (ao Sr. Mario Covas) – Sr. Deputado, as 
palavras de V.Exa. não encontram o menor eco neste país de extensão 
continental. Enquanto V.Exa. aqui fala, enquanto V.Exa. fala dessa tri-
buna, o povo brasileiro se prepara para amanhã, nas ruas da Guanabara, 
desfilar. E desfilar com quem? Com os padres da Igreja Católica, os 
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operários, os estudantes, o povo em geral. E quando a passeata sair às 
ruas, amanhã, eles haverão de olhar em redor e não encontrarão a nós, 
porque nós estamos aqui, confinados na grandiosidade arquitetônica 
deste palácio, feito gado para engorda. (Não apoiado!) E aqui vai meu 
conselho, Sr. Deputado Mario Covas, e minha sugestão: que V.Exa. 
desça dessa tribuna, convoque imediatamente uma reunião de ban-
cada do MDB e que ainda agora de noite, e que ainda na madruga-
da, até às 8 horas da manhã, fretemos um avião e nos desloquemos 
todos à Guanabara, para voltarmos às nossas origens e nos irmanar-
mos com o povo da Guanabara. Nós temos passagens de avião ape-
nas para quê? Para nossas viagens eleitorais? Vamos, Sr. Deputado, ao 
encontro do povo brasileiro que desfilará amanhã nas praças públicas 
da Guanabara! Esta ditadura é “cocoroca”: quando desfilavam apenas 
estudantes, ela ameaçava com prisão, mas agora, que são as mães de 
família, que são as freiras, que são os padres, que enfim é toda a nação 
brasileira, essa ditadura “cocoroca” já afirma que vai permitir a passe-
ata! E se impõe, Sr. Deputado, e se impõe, Sr. Líder, que V.Exa. desça 
dessa tribuna, encerre esse discurso tão bonito, frete um avião e leve o 
MDB ao encontro de suas origens – ao povo brasileiro! (Muito bem!)

O SR. MARIO COVAS – Sr. Presidente e Srs. Parlamentares, dizia 
eu que certamente este profundo, este extraordinário anseio de reno-
vação, esta extraordinária disposição de mudança estrutural de toda 
a sociedade objetiva construir algo que identifico como a negação da 
sociedade da violência e, portanto, como a sociedade da fraternidade!

Se é válido que este movimento é universal, se é válido que isto 
ocorre em todo o mundo, é evidente que isto encontra uma ressonância 
muito maior naqueles países onde o número de habitantes em condi-
ções infra-humanas é maior; onde as estruturas ainda são mais obsole-
tas e onde, finalmente, os regimes políticos se travestem de defensores 
dessas estruturas e obstinadamente movem guerra a todo o povo, para 
salvaguarda de seus privilégios e, mais, em favor da manutenção e da 
perpetuação dessas estruturas.

É este, Sr. Presidente, é este, Srs. Parlamentares, precisamente o 
caso do Brasil, o caso brasileiro!

Não iremos às suas origens, não analisaremos o desenrolar de toda 
a crise. Contudo, nos deteremos, Sr. Presidente, porque a isso o com-
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promisso com o relógio nos obriga, nos deteremos apenas no exame dos 
últimos acontecimentos.

É evidente que se observa, de quatro anos a esta parte, profunda es-
calada – uma escalada em direção à violência, uma escalada em direção 
à repressão, numa opção que de longa data fez o Poder, numa opção que 
só tem contribuído para a intranquilidade de toda esta nação. 

Veja, Sr. Presidente, que, da última semana a esta parte, alguns fatos 
profundamente ilustradores, alguns fatos profundamente constrange-
dores ocorreram neste país. Na última semana, engodados, iludidos du-
rante meses consecutivos por uma palavra chamada “diálogo”, em duas 
oportunidades os estudantes da Guanabara dirigiram-se ao Ministério 
da Educação e Cultura, ali convocados pelo ministro, que aparecia com 
essa triste e ilusória figura de mero personagem, de ausente, não de ator, e 
sim de figura de segunda categoria, mas que, ainda uma vez, os convoca, 
sob a ilusão deste vocábulo mágico que se chama diálogo.

Nas duas oportunidades, Sr. Presidente, os estudantes são recebidos 
ali não pelo ministro, não por seus auxiliares, mas pelo “dispositivo 
repressor policial!”

Seria eu figura pouco indicada para fazer esta afirmação; quem a 
faz é o reitor em exercício da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É 
ele quem, no dia seguinte, quinta-feira, dentro da universidade recebe 
aqueles rapazes, em reunião com o Conselho Universitário, e com eles 
mantém este diálogo: 

Nas duas oportunidades em que vocês procuraram o ministro, 
foram recebidos pela polícia. Aqui é o Conselho Universitário que 
os recebe; é o Conselho Universitário que dialoga com vocês; é o 
Conselho Universitário que manifesta a sua opinião a respeito das 
suas reivindicações; é o Conselho Universitário que antecipa, que 
reconhece, que entende o sentido mais profundo, não o superficial, 
dessas reivindicações; é o Conselho Universitário, enfim, que se 
associa a essas reivindicações.

Processa-se a assembleia e, ao final dela, autorizado pelo governa-
dor da Guanabara, o reitor garante aos universitários que poderiam 
retirar-se da universidade, pois não haveria qualquer repressão policial.
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Não repetirei, pois não me interessa colocar a emoção como tema, 
como sentido da minha exposição, todos os fatos. Mas todos aqueles que 
tiveram a oportunidade de compulsar os jornais tomaram conhecimen-
to dos atos de vandalismo, de concupiscência, de sem-vergonhice, de 
profunda imoralidade de que se revestiram aqueles brutais, criminosos, 
indecentes atentados perpetrados contra toda uma coletividade, a par-
tir do instante... (palmas) ...em que aquela coletividade se retirou da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Ora, Sr. Presidente, certamente se poderia alegar, e certamente não 
faltará quem alegue, que houve mal-entendido; que a responsabilida-
de dos fatos deve ser atribuída a um governador eventual, incapaz de 
conter seu secretário de Segurança, um elemento do dispositivo repres-
sor, dentro do Estado policial em que vivemos, mas a verdade é que a 
repressão ocorreu até à sua revelia. E uma repressão, Sr. Presidente, foi 
exatamente isto o que aconteceu, é exatamente a convicção de que foi 
isto que aconteceu que nos leva a uma tristeza, uma dolorosa, a uma 
profunda consequência: é que, neste país, o Estado policial já ganhou 
uma dinâmica própria, e a força da inércia o impele até à revelia de au-
toridades como a do governador de estado. Alega-se, vive-se a dizer, em 
favor da personalidade do ocupante do Poder Executivo, que S.Exa. tem 
resistido às investidas daqueles que, ao seu ouvido, reclamam uma po-
sição mais dura e que isto configura uma personalidade democrática. 
Mas o Estado policial transcende à figura do presidente da República.

Há alguma força, cuja identificação é impossível, cuja identificação 
não se faz, mas que está a mover, pelo princípio físico da inércia, esse 
Estado policial à repressão pela força, pela violência, que tem projetado, 
nesta nação, uma imagem muito diferente da que reina nas aspirações 
de todo o povo. (Palmas.)

Ora, Sr. Presidente, no dia seguinte a população da Guanabara saía 
às ruas. Os estudantes? Não, a população.

Dir-se-á, então, que toda a população brasileira, toda a população 
guanabarina se associou integralmente à luta universitária, que a com-
preende com toda a profundidade em todos os seus ideais, em todos os 
seus caminhos? Não, Sr. Presidente.

Não é verdade e não teríamos a ideia, nem a ilusão de o afirmar. 
Não, Sr. Presidente. Há uma revolução em curso no mundo. Ela é es-
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trutural, mas ela não pode prescindir de uma revolução cultural pré-
via. Entretanto, esta não foi feita ainda. Não, Sr. Presidente. Não há 
solidariedade, em relação a todos, mas há uma identidade inequívoca 
que colocou todo o povo da Guanabara, não apenas os estudantes e os 
trabalhadores, a classe média, os funcionários públicos, os bancários e 
comerciários, nas ruas, ou, como ilustram as fotografias, nos terraços 
dos apartamentos. Foi a identidade na negação à institucionalização do 
Estado policial que hoje é a tônica neste país. (Muito bem.) Desta identi-
dade já se apercebeu todo o povo brasileiro que se apresenta hoje, unido 
na luta contra esse Estado policial. 

Há outros argumentos a demonstrá-lo? Há, Sr. Presidente. Nestes 
acontecimentos ocorreram mortes, Sr. Presidente; morte de um solda-
do da polícia; morte de uma comerciária, de um jovem universitário e, 
quiçá, de outros. São dolorosas essas mortes? São. Tão dolorosas quan-
to a morte de Edson Luís. Merecem, portanto, de nossa parte, o mes-
mo sentimento; a mesma repulsa; a mesma veemente condenação não 
aos mandatários, não à mão que arremessou o objeto que, finalmen-
te, fraturou a cabeça do soldado ou acionou o gatilho da arma. O que 
importa, Sr. Presidente, não são os mandatários; o que importa são os 
mandantes, e os mandantes são o Estado policial em que vivemos; os 
mandantes, Sr. Presidente, são a repressão institucionalizada; os man-
dantes, Sr. Presidente, são a violência, como última instância do deses-
pero. (Muito bem! Muito bem! Aplausos.)

Lembro-me muito bem de uma das páginas mais lindas que já li, 
de D. Helder Câmara. Na sua oração aos moços lembrou ele que, num 
campo de concentração nazista, foi encontrado um chicote no qual se 
tinha inscrito esta expressão: Diálogo.

E é esta aberração, é esta profunda distorção, é esta ausência total 
de sensibilidade que faz com que o instrumento de suplício possa ser 
chamado de “diálogo”.

É este profundo equívoco, Sr. Presidente, o responsável por aquelas 
mortes; mortes que devem por nós ser choradas, como a de Edson Luís.

Mas, Sr. Presidente, dizia eu que o Estado policial ganhou sua dinâ-
mica própria, que transcende até às autoridades.
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Veja, Sr. Presidente, como em relação ao fato se manifestou na 
Ordem do Dia o Sr. Flávio Ribeiro da Silva, capitão da Polícia Militar. 
Diz ele, na parte final da Ordem do Dia:

Mais um companheiro tomba no cumprimento do dever, na 
luta pela preservação da ordem pública, do princípio de autoridade 
e da estabilidade social. É mais uma vítima, não desses jovens mal 
orientados que procuram o atendimento de seus reclamos, alguns 
procedentes, mas desvirtuados pelos que lhes exploram os justos 
anseios: os políticos oportunistas e saudosistas do caos a que ten-
taram lançar a nossa pátria, da imprensa sensacionalista e ines-
crupulosa que vem tentando, ombro a ombro com os subversivos e 
comunistas, solapar no conceito público a nossa sesquicentenária 
Polícia Militar, levantando contra esta corporação a opinião pú-
blica, pois sabem que constituímos a primeira linha de defesa da 
segurança nacional.

Sargento Nelson Barros, seu sacrifício não foi em vão. O seu 
sangue vai solidificar mais ainda o compromisso que prestamos, 
quando ingressamos nessa milícia, de defender as nossas institui-
ções, a ordem e a tranquilidade pública, com risco da própria vida.

A sua vida foi o preço que nossa sociedade pagou para que se 
pusesse um fim à agitação de uns poucos, que vêm intranquilizan-
do a grande família guanabarina.

A nossa Polícia Militar, reserva do Exército Nacional, que una 
e coesa com os propósitos da Revolução de 1964, afirma: a agita-
ção que tanto intranquiliza a nossa cidade cessará, mas se tal não 
acontecer o preço que os agitadores vão pagar será muito alto, não 
tanto quanto você pagou, porque a sua vida modesta era a de um 
homem de bem.

Nelson, que morreu pelo povo, não teve discursos de deputados, 
não teve editoriais dos jornais, nem orações publicitárias, próprias 
para enterros de agitadores, mas teve a despedida final de todos os 
seus superiores e camaradas.

Ganhou o silêncio dos baderneiros, mas alcançou a glória mor-
rendo como herói.
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a) Coronel Osvaldo Ferraro de Carvalho – Comandante da 
Polícia Militar

Este baderneiro, Sr. Presidente, quer se associar às homenagens a 
este soldado morto, mas o faz não acusando a pobre mão que lançou 
aquela pedra, mas acusando um estado de espírito, acusando um Estado 
policial que permite que, numa nação que se diz desenvolvida, e num 
regime que se quer chamar de democrático, fatos como este aconteçam.

Nós também choramos a morte desse soldado. Choramo-la com 
a mesma intensidade com que choramos a morte do estudante, com 
a mesma intensidade com que choramos a morte do estudante, com a 
mesma intensidade com que choramos todas as outras mortes, porque 
elas não foram fruto de ninguém em particular. Elas são da responsa-
bilidade de uma estrutura, de um sistema, de um Estado policial que se 
quer institucionalizar neste país.

Mas, Sr. Presidente, dizíamos nós – e termina a nota da Polícia Militar: 
“(...) a agitação que tanto intranquiliza a nossa cidade cessará, mas se tal 
não acontecer o preço que os agitadores vão pagar será muito alto.”

Ora, Sr. Presidente, já agora é a violência respondendo à violência; é 
um fato gerando outro; são os ânimos exacerbados; é a reação à reação 
quando, no ápice, no pico, no vértice desta pirâmide, como causa, está 
a única, a verdadeira, que é a intolerância e a incapacidade de ouvir os 
que discordam. É verdade que estes fatos aconteceram? Quer V.Exa. 
outras provas?

O comandante do II Exército, resgatando-se um pouco daquelas 
afirmações que, há pouco tempo, fez a favor da Democracia, dá uma 
entrevista em São Paulo, onde emite opiniões como estas: “Isso não tem 
importância – continuou. Não houve por parte do inimigo nenhum ato 
de heroísmo em entrar num hospital e roubar minhas armas. Agora, 
desafio que façam isso em meus quartéis”.

São “minhas” as armas, “meus” os quartéis; os outros, isto é, todo 
o povo brasileiro, são os inimigos. Diz ele que aceita o desafio para a 
luta contra a tirania direitista ou esquerdista, defendendo com a alma 
e até mesmo com fanatismo esse estilo de vida brasileiro, que é cristão 
e democrático.
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O desafio não é só àqueles que furtaram armas do hospital, mas a 
todos, a toda a nação, a todos os brasileiros porque do lado de cá estão 
eles, do lado de lá estão os inimigos, ou seja, todo o povo brasileiro.

Ora, Sr. Presidente, o que nos contam os jornais de hoje? Os jornais 
nos contam que os intelectuais, que os professores, que as mães, que os 
homens de imprensa, enfim, que todos os sindicatos se reúnem com 
a disposição de sair às ruas amanhã em companhia dos estudantes. E 
o ministro da Justiça, surpreendentemente, sugere ao governador da 
Guanabara que não faça repressão – o que é também uma forma de 
dizer que a repressão é por conta, risco e responsabilidade dele.

E, no mesmo jornal, na mesma folha onde este conselho é dado, 
surge a notícia do próprio esquema que já ganhou a sua dinâmica pró-
pria, que já ganhou a sua força de inércia: a declaração do chefe de 
polícia de que trinta mil homens se encontram em prontidão rigorosa, 
prontos para sair às ruas, a qualquer momento, para reprimir a menor 
manifestação.

Eis aí, Sr. Presidente, eis aí, Srs. Parlamentares, a convicção, a certe-
za, a lógica irrefutável de que o sistema policial avança a passos largos; 
já ganhou a sua própria força e já independe de quem quer que seja.

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, creio que estes fatos não ocorrem 
em vão. Houve um movimento em 1964. Ele já foi discutido sob todos 
os ângulos; ele já foi discutido sob todas as formas e eu não acrescen-
tarei nada de novo se voltar a discuti-lo. Dou como tranquilo e pacífi-
co que vários integrantes daquele movimento dele tenham participado 
com boa-fé. Que nele se reuniram porque acreditaram na causa da re-
volução como real identificação com algo que se supunha objetivava 
promover modificações estruturais.

Mas, no auge daquele movimento, bem ou mal sustentado pelas for-
ças que o conduziram, surgiu um homem que foi guindado à Presidência 
da República. Eu não me arriscaria em negar-lhe legitimidade.

Achar que o processo normal seja de um golpe de Estado, como 
eu identifico o movimento, seja de uma revolução, como outros a que-
rem, é a condução do movimento para uma determinada ordem ins-
titucional. Mas ocorre que o sistema que a partir de então se impôs 
no país criou condições tais que transferiram para uma reduzida, para 
uma pequena minoria, mais seguramente para uma classe, para a classe 
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militar, a tarefa da escolha de um sucessor, e este sucessor, mediante 
um mecanismo forjado, burilado, construído, foi guindado ao poder 
sem que recebesse aval que lhe conferisse legitimidade. É a convicção 
desta ilegitimidade, é a convicção da sua falta de legitimidade que faz 
com que o governo resvale para a única consequência, para a irreme-
diável consequência que daí deveria advir – o que hoje está plenamente 
desenhado, totalmente caracterizado, dentro do quadro nacional –, o 
Estado policial de fato.

Ora, Sr. Presidente, houve um instante em que esta nação, se não 
pela sua totalidade, pelo menos por grande maioria, manteve a espe-
rança, a expectativa de que este processo ilegítimo poderia batizar-se 
na medida em que fosse capaz de sensibilizar as aspirações populares 
e caminhar ao seu encontro; na medida em que fosse capaz de oferecer 
as opções e as alternativas em consonância com os grandes apelos das 
grandes populações.

Mas essa ilegitimidade, transformando-se em impopularidade e so-
mada a uma profunda, a uma total incompetência na abordagem dos 
problemas nacionais, foi se distanciando, circunscrevendo, limitando 
e reduzindo o governo, reduzindo o movimento àquilo que dele resta 
após quatro anos: a um Estado policial de fato.

Ora, Sr. Presidente, este Estado policial transformou o governo em 
uma imensa delegacia de polícia. (Muito bem.) Dir-se-á – volto a dizer – 
que a personalidade do presidente da República é democratizante, é 
uma personalidade que tem resistido aos apelos que os seus acólitos 
mais próximos lhe fazem. Não, Sr. Presidente. Não existe mérito nes-
sa resistência. Existe demérito no fato de um homem que é presidente 
da República não saber reagir a um sistema que permite que os seus 
acólitos venham propor-lhe tais soluções. (Palmas.) Precisamente aí é 
que reside, Sr. Presidente, a deformação. Ora, a consequência é que este 
governo fez a sua opção e a sua opção foi pela violência. Quando se diz 
que a violência é daqueles que fazem demonstrações, há um erro ex-
traordinário. Violência, Sr. Presidente, subversão, é a repressão. Porque 
as manifestações estão rigorosamente enquadradas nos preceitos cons-
titucionais que se supõe deveria o governo defender. (Muito bem.) 
Subversão, Sr. Presidente, é a repressão. Subversão é querermos embair 
a boa-fé desta nação e do mundo, a chamar este regime de democrático 
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e a institucionalizar a violência como meio de sustentação do Poder. 
(Muito bem. Muito bem. Palmas.)

E por isso, Sr. Presidente, e porque sabe que muito pouco lhe resta 
a não ser isto, é que o governo tenta, num processo ininteligível, iden-
tificar o movimento desta mocidade, identificar esta manifestação da 
geração jovem com algo ligado a algum processo de saudosismo. Para 
estes moços que estão nas ruas, Sr. Presidente, para estes jovens de de-
zesseis anos, João Goulart é figura mitológica, figura que pertence à 
história e que só conhecem através da história. Quando ocorreu o mo-
vimento de 1964, tinham eles doze anos de idade. E, se alguns tiveram 
participação política, foi pelo fato de assistir a alguns programas de te-
levisão. Nunca vi, Sr. Presidente, nunca assisti, no contato com jovens, 
nenhum que mantivesse suas aspirações relativas a qualquer das figu-
ras – nós próprios incluídos – anteriores a 1964. Seria um erro histórico 
imaginar que algo que vem como aspiração de futuro possa dirigir-se 
para o passado. (Muito bem. Muito bem. Palmas.)

E há falta de entendimento absoluto, há total ausência de sensibi-
lidade para a compreensão desse fenômeno. Há incapacidade para nos 
determos um pouco, de pararmos um pouco e, sem preconceito nem 
perquirições sobre a ideologia de quem quer que seja, dispormo-nos a 
assentar em volta de uma mesa – que seja redonda para não diferençar 
ninguém – e, sem qualquer preconceito, ouvirmos, como sugestões dig-
nas de estudos, pelo menos aquilo que são as suas formulações.

Mas a insensibilidade, esta é total, Sr. Presidente, é total. Há uma 
tendência, e eu não me arrisco – porque acho-a dramática – a encará-la, 
e pelo lado ridículo. Há poucos dias o Sr. Presidente da República dizia 
que não era De Gaulle, e um de seus acólitos dizia que o Rio não podia 
ser confundido com Paris. Mas, meu Deus do Céu. Mas, Sr. Presidente 
e Srs. Parlamentares, nem isto são eles capazes de perceber. Um ho-
mem que certamente se inclui entre as figuras cotadas para representar 
o Estadista do Século viu, respectivamente, a nação onde ele tinha con-
tribuído como ninguém para excitar a capacidade criadora de seu povo, 
onde ele, como ninguém, tinha recolocado a confiança do povo francês 
em si próprio e no seu potencial criador, este homem viu, de repente, a 
nação traumatizada sob a evolução e o redemoinho de aspirações que 
se entrechocavam. E que fez este homem? Por um acaso tachou o mo-
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vimento de subversivo? Por um acaso pretendeu que houvesse infiltra-
ção? Não!

A sua primeira resposta – resposta que tem um significado tão 
maior quando se analisa a personalidade do homem; quando se analisa 
a sua vocação personalística – foi a de oferecer promessas de profun-
das reformas; foi a de acenar com a promessa de mudanças profun-
das como instrumento, como veículo, para atender àquelas aspirações. 
(Muito bem.) Aqui, não! Aqui, não se pesquisa o significado dessas as-
pirações. Não se aprofunda. Não!

Trata-se como manifestação, quando muito, sujeita a infiltração; 
quando muito, feita por inocentes úteis. E se assistam dramas pungen-
tes. E se revelem posições contraditórias.

Mas que jovens são estes? Que homens são estes que se deixam do-
brar? Que jovens estudantes são estes, capazes de serem influídos, à 
sua revelia, por alguém mais forte do que eles? Aí está um senador des-
ta República cujo filho é o chefe, é o líder estudantil mais atuante na 
Guanabara. E este homem teria falhado, por acaso? Teria ele se furtado 
à sua tarefa educacional? Teria falhado nela e permitido que influências 
outras, que não a sua, acabassem por deformar o caráter do rapaz? Que 
drama, Sr. Presidente! Ele sofre, como nós sofremos diariamente, quan-
do, em confronto com a jovem geração, porque não temos a humildade 
– e este regime, e este governo menos do que ninguém – de refletirmos 
e, por um instante, admitir que há algo, algo de mais profundo, e de 
maior significado do que a defesa de mera ideologia.

O Sr. Oswaldo Lima Filho – Permite-me V.Exa.?
O SR. MARIO COVAS – Com prazer!
O Sr. Oswaldo Lima Filho – Nobre deputado Mario Covas, per-

mito-me interromper a magnífica análise que V.Exa. faz, para trazer 
mais um fato, exatamente na linha do pensamento do ilustre colega. 
Indagava V.Exa. por esses jovens, que são – como dizia há pouco o es-
critor Hélio Pelegrino, protestando contra a violência na Guanabara – a 
esperança do país. Lembrava-me que, ainda no domingo, fui procura-
do por um desses jovens, um dos mais equilibrados e dos mais lúcidos 
estudantes de Brasília, aluno de economia e, na sua idade, já professor 
dos colegas, filho de eminente oficial do Exército comandante de uma 
das maiores guarnições do estado de São Paulo. Tem ele repetidamente 



2ª pArte – discursos234

conclamado os seus colegas para que o processo de reivindicação estu-
dantil, que é profundamente legítimo no seu entender, se processe na 
maior ordem. Procurou-me ele, no domingo. Revoltado, e sem ter com 
quem desabafar a sua revolta, dizia-me: Quando fui à universidade, 
encontrei-a pela manhã ocupada pela polícia. Descreveu, então, os po-
liciais da Dops que aí estavam, nas suas palavras, como elementos que 
podiam ter saído das biroscas da pior favela carioca, tipos inteiramente 
desclassificados e, na sua maioria, àquela altura, ébrios. Pediu licença 
para entrar e lhe foi negada. Expôs ao policial que o recebeu que preci-
sava dar explicações porque tinha uma aula a dar aos seus colegas e iria 
apenas comunicar que não poderia dá-la. O policial convocou o chefe 
para ouvi-lo. E o chefe desse serviço lhe respondeu com palavras emi-
nentemente pedagógicas para universitários, para um dos jovens mais 
brilhantes da Universidade de Brasília, isento de qualquer suspeita de 
participar de qualquer ideologia subversiva, até pela condição familiar 
que o reveste. Disse o policial: “Aqui dentro só há uma aula; é a que o 
sargento está dando lá dentro. É uma aula de borrachada, se você quer 
aprender, entre”.

O jovem manifestou a sua revolta, disse que estava diante de uma 
autoridade e aquela não era a maneira de ser tratado. Foi o bastante 
para que fosse recolhido ao quartel da Polícia do Exército durante todo 
o dia de domingo. Isto, Sr. Presidente, para não citar o caso do filho 
do nobre deputado Monteiro de Castro, chefe da polícia que fez a re-
volução em Minas Gerais, ou do nobre deputado Dinar Mendes ou de 
tantos filhos de famílias brasileiras que estão sendo levados às enxovias 
como delinquentes da pior categoria.

O SR. MARIO COVAS – Esta declaração foi ouvida por este pro-
fessor e estudante de um policial. Entretanto, Sr. Presidente, Srs. 
Congressistas, contavam-me hoje dois jovens que foram à universidade 
e que, para tanto, tomaram um carro de praça que, ao chegarem à por-
ta, o motorista lhes perguntou: “Vocês são estudantes?” E, diante da 
resposta afirmativa, baixinho lhes disse: “Boa sorte”.

Vejam, Srs. Congressistas, que profunda, que extraordinária iden-
tificação existe neste simples, neste comesinho gesto, nestas duas pala-
vras ditas naquele instante – “Boa sorte”. Boa sorte em relação a quê? 
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Terá o motorista entendido toda a problemática da luta estudantil? 
Certamente que não.

Mas há uma coisa na qual o motorista, na qual o funcionário pú-
blico, na qual o funcionário da Câmara, na qual todos os brasileiros se 
identificam – é na luta contra a violência do Estado policial. (Palmas. 
Muito bem.) 

Quanto a isto, Sr. Presidente, ninguém se iluda. É uma determina-
ção que mais cedo ou mais tarde há de se tornar vitoriosa. Isto é irre-
corrível, é inevitável.

Há várias opções a fazer. O governo fez a sua, a da violência. As 
oposições – veja V.Exa. que não falo na oposição – as oposições da qual 
o MDB, com muita humildade, se considera uma das parcelas (muito 
bem!) optaram, em sua quase totalidade, em sua imensa maioria, pela 
não violência. Fazem aquilo que ainda recentemente Fernando Pedreira 
citava, traduzindo Schlesing, algo assim como a desobediência civil, 
que é aquilo que, nas sociedades modernas, se opõe ao discricionaris-
mo dos regimes fortes.

E por isso, e porque assim pensam e, particularmente, porque as-
sim pensamos e porque não negamos hoje, como não negamos nun-
ca, a nossa vinculação com este poder, afirmamos que aquela mesma 
ilegitimidade que reconhecemos no Executivo – e reconhecemos já no 
instante em que nos negamos a votar, no instante em que nos negamos, 
através do voto indireto, a avaliar, de qualquer maneira, a eleição do 
presidente da República – não negamos este Congresso Nacional.

Sustentamos que ele é pouco representativo. Isto sim. Todos nós 
concordamos em que aqui não estão representantes das classes traba-
lhadoras. Concordamos em que aqui não estão apresentadas as vastas 
áreas da opinião pública nacional. Será, portanto, um Congresso pou-
co representativo. Mas cada um de nós, às vésperas da eleição, fez a 
sua própria opção e enfrentou o veredicto da opinião pública dentro 
da opção feita. Por isso, somos um Congresso legítimo, mas seremos 
um Congresso perdido na medida em que formos surdos como surdo 
tem-se mostrado o regime.

Sr. Presidente, Srs. Congressistas, nós todos vivemos a penitenciar-nos 
de que o povo nos abandonou, de que o povo desinteressou-se da sorte 
do Congresso. Mas algum de nós já fez, acaso, a pergunta sobre se não 
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fomos nós que abandonamos o povo? Se, por acaso, tem sido esta Casa 
inteiramente insensível a essas grandes aspirações? Por acaso nos de-
tivemos a refletir com humildade? Não, Sr. Presidente. É possível que 
o povo, é possível que uma vasta área da população não acredite em 
nós, parlamentares. Mas nas instituições ainda acreditam. E isto é tão 
verdadeiro que, quando jovens universitários, secundaristas de Brasília 
viram a sua casa invadida pela polícia foi a este Poder, foi a esta Casa, 
dentro destas paredes que vieram buscar o último bastião da liberdade. 
(Muito bem! Muito bem! Aplausos.)

Seremos nós capazes de compreender o que ainda valemos, em ter-
mos de instituição?

Não o seremos se não compreendermos que há uma aspiração pro-
funda, que eu definiria em duas palavras: a liberdade no plano indivi-
dual e a libertação no plano nacional!

Essa aspiração coletiva deve ser entendida. Aqui não nos cabe, a 
nós, sobretudo da oposição, fazer outros avisos, enviar mensagens, pro-
por revisões ao Estado policial. Mas nos cabe, pela vinculação que te-
mos com esta instituição, dizer que, embora não saibamos se está tudo 
perdido, acreditamos que ainda há tempo para esta instituição. Haverá, 
na medida em que ela seja capaz de dar solução para fenômenos como 
a proletarização da classe média, como a reforma educacional, para 
fenômenos como a reforma universitária, como todas as reformas es-
truturais. Sejamos nós capazes de, com sinceridade, devotamento e 
humildade, pesquisar e aprofundar esses anseios e essas aspirações. 
Certamente, Sr. Presidente, certamente, Srs. Parlamentares, não o se-
remos, se descambarmos para o plano inclinado das soluções mes-
quinhas como o processo das sublegendas; por soluções mesquinhas, 
como a cassação de municípios; se não nos detivermos na tarefa maior 
que será a de dar eco e ressonância a estas aspirações nacionais.

Não sei se há tempo, mas sinto ser chegado o momento da grande op-
ção, da grande definição. O que nos propomos, Sr. Presidente, é doar nossa 
parcela nesta obra dentro do Legislativo. Mas, neste instante, no momento, 
nós que fizemos nossa opção, não queremos deixar de repeti-la.

Nós não temos, Sr. Presidente, nenhuma cumplicidade, nenhum 
compromisso com este Estado policial que aí está. (Muito bem! Muito 
bem! Palmas.)
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E, mais do que isso, Sr. Presidente, queremos afirmar que o 
Movimento Democrático Brasileiro manifestou sua identificação, sua 
solidariedade e mais do que isso, Sr. Presidente, sua militância no anta-
gonismo das oposições brasileiras, representadas pelos intelectuais, pe-
los artistas, pela mocidade, pela juventude, por todos enfim, trabalha-
dores do campo e da cidade, a este Estado policial e à estrutura arcaica 
que infelicita a nação brasileira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem! 
Palmas. O orador é cumprimentado.)
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câmara dos deputados, 
23 de julho de 1968
(dCn-1 de 1/8/1968, p. 4812)

Protesto enérgico contra o terrorismo cultural que se está verifi-
cando em nosso país. Relato das violências de que foram vítimas os 
atores que se apresentavam no Teatro Ruth Escobar, em São Paulo, 
com a peça roda viva; encaminhamento à Mesa de requerimento de 
informações sobre o assunto e sobre as origens e objetivos das orga-
nizações denominadas CCC (Comando de Caça aos Comunistas) e 
MAC (Movimento Anticomunista).

O SR. MARIO COVAS – Sr. Presidente, Srs. Deputados, há cerca 
de um mês houve, em São Paulo, um programa de televisão cujo obje-
tivo foi discutir o problema da censura à encenação das peças teatrais 
mais recentes. Esse programa alcançou larga repercussão. Mas, a par-
tir de então, em vários teatros em São Paulo e, em particular, naqueles 
que vêm apresentando as peças de Plínio Marcos, como Ruth Escobar, 
onde está sendo encenada em cada uma das suas salas a Primeira feira 
paulista de opinião e Roda viva; no Teatro da Arena, onde está sendo 
encenada Dois perdidos numa noite suja; e no Teatro Oficina, onde está 
sendo exibida Navalha na carne, começaram a ocorrer, através de te-
lefonemas, ameaças no sentido de depredação dos teatros e mesmo de 
ataque físico aos componentes das equipes ligadas a cada uma das pe-
ças. Até mesmo onde peças vêm sendo exibidas fora dos teatros, como 
por exemplo nas televisões, idênticas ameaças foram perpetradas.

Há cerca de um mês, a atriz Cacilda Becker procurou o general 
Sílvio Correia de Andrade, que chefia a Polícia Federal em São Paulo, 
e lhe relatou as ameaças que esses teatros e esses artistas vinham rece-
bendo, reiterada e constantemente. Na última quinta-feira, no dia 17, 
no período da tarde, o diretor Augusto Boal, do Teatro Ruth Escobar, 
recebeu um telefonema de pessoa que dizia que um grupo de cerca de 
quarenta a cinquenta pessoas nessa noite iria assistir à peça Roda viva. 
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Esse grupo poderia ser identificado pelo fato de portarem, todos os seus 
integrantes, luvas pretas, e que o seu intuito era, após terminado o espe-
táculo, investir contra o patrimônio daquele teatro e contra a integrida-
de dos artistas, com o propósito de destruir a possibilidade de essa peça 
voltar a ser encenada.

Recebendo a comunicação, o diretor Augusto Boal telefonou ao se-
cretário de Segurança Pública de São Paulo, Dr. Eli Lopes Meirelles. 
Não conseguindo encontrá-lo, falou com um ajudante de ordens de 
S.Sa., o capitão Ferrarini, a quem transmitiu a denúncia que recebera. 
S.Sa. respondeu-lhe que provavelmente essa denúncia não tinha pro-
cedência, mas que iria tomar as providências necessárias para a salva-
guarda e para a defesa dos elementos componentes daquela equipe de 
teatro. Pediu-lhe, entretanto, que telefonasse igualmente ao delegado 
do Departamento de Ordem Política e Social, para que este promovesse 
idênticas medidas. O diretor Augusto Boal comunicou-se com o dele-
gado Valderico, do Dops, e transmitiu-lhe as conversas anteriores e sua 
preocupação em face do fato.

Efetivamente, à noite, duas radiopatrulhas estavam à porta do tea-
tro. O inspetor do Dops, na sala de espetáculos, assistiu ao espetáculo, 
que se desenrolou normalmente. Mas, após o seu término, verificou-se 
que um grupo de cerca de trinta a quarenta pessoas aguardava, na sala, 
a saída dos demais. De forma absolutamente organizada, a demonstrar 
que tudo foi elaborado com bastante antecedência e em seus mínimos 
detalhes, o grupo subdividiu-se em pequenos grupos, cada um com 
uma tarefa específica. Os atores já se haviam encaminhado para os res-
pectivos camarins. Um grupo de quatro a cinco pessoas passou a fazer 
com que aqueles que estavam se retirando se apressassem na saída.

Grupos de três e quatro se dirigiram para os instrumentos do elen-
co que faz a cobertura musical e os destruíram integralmente. Outro 
grupo dirigiu-se a todos os complementos, a todos os acessórios desti-
nados à montagem de uma peça teatral. Uns quebravam os holofotes, 
outros, os microfones; estes, as cadeiras, aqueles, os cenários; outros, 
dirigiam-se aos camarins. Trancaram os camarins dos atores e à força 
penetraram nos camarins das atrizes. Estas foram desnudadas e con-
duzidas à rua absolutamente despidas. Uma das artistas, em altos bra-
dos, repetia: “Eu estou grávida”, o que não impediu que o vandalismo 
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e a violência se abatessem inclusive sobre ela. O contrarregra do teatro, 
arremessado que foi do palco para a plateia, fraturou a bacia e está no 
hospital. Há, entre os artistas e funcionários, várias pessoas feridas.

Tudo isto se perpetrou com a rapidez e com a justeza de uma opera-
ção militar, de tal forma que, em poucos minutos, sem que muita gente 
se apercebesse do que estava ocorrendo, o grupo já se retirava. Neste 
instante, não apenas o inspetor, que estava presente, como os artistas 
e funcionários, conseguiram deter três das pessoas que fizeram aquela 
obra, fruto da insensatez, do preconceito e da ignorância.

Estas três pessoas, conduzidas pelo inspetor do Dops, foram en-
tregues às duas radiopatrulhas que estavam na porta do teatro, e os 
policiais destas absolutamente não intervieram na briga interna, dentro 
do teatro.

Sr. Presidente, não sei se a imprensa atendeu ou não ao apelo-ame-
aça da nota do Conselho de Segurança, mas vou ler o relato de um dos 
jornais de São Paulo – e é, praticamente, a repetição de todos os demais 
jornais – do que ocorreu nesse dia e de alguns dos fatos emergentes 
desse atentado:

A BRIGA COMEÇOU

Por volta de 23h30, os espectadores deixavam a sala discutindo 
a peça. Os atores já se encontravam nos camarins, trocando-se.

Mas um grupo de rapazes, todos de luvas pretas, que, durante 
todo o desenrolar da peça, manteve-se calmo, sem fazer muito ba-
rulho, de repente se levantou e agiu como se estivesse numa ope-
ração militar.

O primeiro grupo tratou de afastar, o mais rápido possível, as 
pessoas que ainda se encontravam na escada estreita do teatro. Um 
segundo, cuidou de impedir a ação de atores que poderiam apare-
cer de outros teatros, que funcionam no mesmo prédio.

Outros correram para os camarins das atrizes. Um último gru-
po atacou os rapazes. Além daqueles que estiveram em ação dentro 
do teatro, ficou um grupo de vigilância, rondando as três radiopa-
trulhas, que não intervieram porque esperavam reforços.

A ação foi rápida. Alguns dos rapazes se encarregaram de arre-
bentar as poltronas, dar umas cacetadas no encarregado da parte 
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musical, o Zelão. Quebraram todos os instrumentos musicais do 
conjunto, inclusive um violão de mil e quinhentos cruzeiros novos 
que o Zelão comprou há poucos dias. O palco também foi que-
brado por eles. Uma outra parte dos rapazes cuidou de armar a 
gritaria e empurrar os espectadores escada abaixo. Ninguém se 
machucou. Foi apenas o susto.

O grupo encarregado de proteger a entrada dos outros teatros 
não teve muito trabalho. Só que um de seus elementos foi preso pelo 
cineasta Gustavo Dahal e por Pedro Buby, administrador do teatro. 
O rapaz foi entregue à guarnição da RP-29 e conduzido ao Dops.

Um outro membro desse grupo foi preso por Altair Spindola e 
levado para o 4º Distrito Policial.

A AÇÃO DO GRUPO

Encarregado dos camarins dos atores, é contada por Rodrigo 
Santiago, o ator principal da peça:

“Eu estava no meu camarim com um amigo meu, o Pablito, 
mais um outro rapaz e a atriz Maria José Mota. De repente, ou-
vimos gritos, e o rapaz abriu a porta do camarim. Viu que alguns 
rapazes avançaram e fechou rapidamente. Então, eles começaram 
a dar pauladas e bater com os ombros, tentando arrombá-la.

Nós quatro ficamos encostados na porta, impedindo a entrada 
deles. Por uma fresta da porta, eles nos batiam com cassetetes. A 
uma certa altura, jogaram o líquido extintor de incêndio em cima 
da gente. Aí conseguiram entrar. Foram me batendo na cabeça e 
nas costas. E fui obrigado a correr nu para a rua”.

No camarim das atrizes as cenas não foram muito diferentes. 
Todas apanharam bastante e, da mesma maneira que Rodrigo 
Santiago, foram apanhadas quando estavam se trocando: Walkyria 
Mamberti foi a primeira a ser agredida. E conta como foi:

“De repente foi aquele barulhão. Eles entraram pela porta, ras-
garam minhas roupas. Eu fiquei nua e eles cravaram as unhas em 
meus seios e me chacoalharam, gritando: ‘Você é revolucionária, 
diz que você é revolucionária’. Depois, me bateram com cassetetes 
e me fizeram correr nua para a rua”.

Margot Blair, outra atriz,
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TAMBÉM FICOU NUA

e tomou um soco no supercílio, que inchou imediatamente. 
Eudocia Cunha, quando viu que seria agredida, gritou avisan-
do que estava grávida. Os rapazes tiraram-lhe a roupa e bate-
ram com a ponta dos cassetetes em sua barriga. Marília Pera foi 
seviciada e obrigada a fugir nua para a rua, depois de receber 
algumas cacetadas.

Sr. Presidente, a verdade é que três desses elementos foram aprisio-
nados à porta do teatro.

Outro jornal esclarece o seguinte:

Modesto Ramone Júnior, agente do Dops, designado para tra-
balhar na porta do teatro na hora da confusão, viu que podia fazer 
muito pouca coisa. Viu dois homens saírem correndo. Um deles 
com um cassetete na mão. Pulou em cima deles e agarrou-o:

“Daqui você só sai morto.”
Um dos detidos imediatamente disse que era segundo-tenente 

do Exército, e se identificou como Flávio Ettore, filho de Vezzia 
Ettore e Alezzio Ettore, carteira de identidade do Ministério do 
Exército número 56.203. O agente tirou dele um cassetete bran-
co com cabo azul, quebrado ao meio, e um martelo fino. Depois, 
levou os dois até a RP-29 e entregou-os ao capitão Capetti, com a 
promessa de que os presos seriam levados ao Dops.

A classe teatral, tão logo perpetrado o atentado, dirigiu-se, inclusive 
com a proprietária do teatro, D. Ruth Escobar, e com seu advogado, à 
Quarta Delegacia e ao Dops, mas não se lavrou o flagrante. Entretanto, 
dos três, só um se encontra preso, porque os outros não são encon-
trados. Dirigiu-se, então, aquela senhora, à residência do governador. 
Ali foi impedida de conversar com S.Exa., pois encontrou policiais em 
quantidade suficiente para não permitir esse contato, policiais que não 
existiam para dar a proteção solicitada ao teatro. Esse contato com o 
governador só veio a ser efetuado na tarde de ontem, quatro dias, por-
tanto, após o acontecimento. E, segundo as notícias dos jornais, esse 
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contato não foi feito em clima capaz de gerar pelo menos uma compre-
ensão, um entendimento.

O prejuízo material ocorrido no teatro é de cerca de cinquenta mi-
lhões de cruzeiros. Depois disso, não apenas aquele teatro como outros 
da capital de São Paulo, tendo em vista que, após esses acontecimen-
tos, se repetiam telefonicamente como se vêm repetindo diariamente as 
ameaças de novas depredações, recorreram à Secretaria de Segurança e 
até à Polícia Federal, para que garantia fosse dada, pelo menos a partir 
de então, já que a classe teatral foi obrigada a montar esquemas de segu-
rança próprios, para que pudesse exercer essa atividade eminentemente 
cultural. E essa garantia foi oferecida em termos muito relativos e com 
certa margem de tempo dentro da qual ela se faria.

Ontem, desse encontro com o governador, emergiu uma nota do 
seu gabinete em que ele afirma que todos os extremismos, sejam de 
direita de esquerda, serão reprimidos.

Mas, na verdade, Sr. Presidente, na capital de São Paulo não há hoje 
a confiança e a certeza de que o exercício da profissão teatral possa ser 
exercida com o mínimo de garantias, com o mínimo de liberdade, com 
o mínimo de segurança. E não pode, Sr. Presidente, porque andam à 
solta neste país grupos de radicais de direita, cujo fanatismo vai ao pon-
to de agredir mulheres, de colocá-las, sob o manto desse moralismo que 
vivem a pregar, desnudas nas ruas, e de não respeitarem nem mesmo 
aquelas em estado de gestação.

Não se sabe, Sr. Presidente, por que se agrupam fanáticos histéri-
cos sob siglas como CCC (Comando de Caça aos Comunistas), cujo 
objetivo é exercitar, neste país, um amplo terrorismo cultural visando 
a impedir ao povo, pelo julgamento próprio, analisar as mensagens em 
manifestações como peças teatrais.

Ora, Sr. Presidente, não são novidade estas violências. Elas volta-
ram, dois dias depois, a repetir-se, já agora no Rio de Janeiro. O autor 
Paulo Autran foi à televisão e denunciou o fato. E, no Rio de Janeiro 
inteiro, onde quer que existissem cartazes sobre a sua peça – e, diga-se 
de passagem, é do “altamente subversivo” Moliére –, legendas como 
“MAC” (Movimento Anticomunista) e “Morte, guerra aos comunistas” 
foram pintadas para estimular este clima de terrorismo.
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Se o regime que aí está, se o governo que aí está, por ação ou omis-
são, prestigia a ação de grupos como esses, esta Casa é que não pode 
fazer a mesma coisa. É preciso que pelo menos o Parlamento, pelo me-
nos a Câmara Federal dê expressão e ressonância a fatos como esses, 
apure as suas raízes e as causas, pesquise os objetivos e as origens das 
entidades ligadas a esse terrorismo e aponte as medidas necessárias a 
pôr-lhe cobro.

Manifestações como essa, Sr. Presidente, são manifestações da ig-
norância dos que temem, antes e acima de tudo, a inteligência e a cul-
tura. E aqueles que estão nas posições de mando temem a comparação 
com as autênticas figuras representativas da inteligência e da cultura.

O Sr. Aurino Valois – V.Exa., deputado Mario Covas, com a serie-
dade de que é portador, manifesta, como nós outros, o propósito de não 
aceitar violências. Realmente, sabemos que com violências não se chega 
a soluções definitivas. Nada se pode resolver pela violência.

Quero, então, declarar a V.Exa. que o governo, principalmente o 
governador de São Paulo, estará atentando a todas as violências, quer da 
direita, quer da esquerda. V.Exa. contará com a nossa colaboração no 
desiderato de apurar quais esses elementos que estão criando este clima 
de terror no estado de São Paulo ou no Rio de Janeiro.

O SR. MARIO COVAS – Grato a V.Exa.
Creio que essa apuração é o menos importante. Importante, sim, 

é a constatação de um clima; importante, sim, é a constatação de um 
estado de espírito, de uma atmosfera que excita tais grupos e permite 
que manifestem seus radicalismos, suas deturpações, exercitem suas 
deformações e passem a esse trabalho de terrorismo cultural, que tem 
como objetivo final impedir o livre debate, impedir que as ideias ema-
nadas da inteligência possam, através de amplo debate, do qual o teatro 
é um dos veículos mais autorizados, chegar ao grande povo e exercer a 
sua função. O drama não é saber se o governador de São Paulo, ou se o 
secretário de Segurança, ou se o chefe ou o delegado eventual desta ou 
daquela delegacia agiu ou não em consonância com os fatos. Não nos 
cansemos de repetir que existe, neste país, um clima capaz de permitir 
se repitam acontecimentos como esse. Há cerca de três meses, dois inte-
lectuais foram presos, seviciados durante uma semana e, do seu relato – 
e até hoje nenhuma providência de punição dos responsáveis foi tomada 
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efetivamente –, consta uma passagem mediante a qual o seviciador lhes 
dizia que enquanto neste país não se matar cerca de vinte milhões de 
intelectuais, padres, políticos, estudantes, o país não poderá encontrar 
os seus rumos. Mas aqueles seviciadores continuam impunes. Depois 
disso, após uma passeata, cortou-se e rapou-se violentamente a cabe-
leira de outro intelectual na Guanabara – isto dentro de uma unidade 
militar. E é a falta de qualquer providência, já não digo para apurar os 
fatos, mas, pelo menos, para punir os responsáveis de forma exemplar 
que propicia a repetição de tão revoltantes acontecimentos.

Entretanto, Sr. Presidente, pude constatar que a classe teatral – e 
classe teatral hoje não se restringe apenas aos atores, contrarregras, di-
retores etc., mas é um contexto que engloba inclusive o público que vai 
assistir aos espetáculos – não está mais disposta a assistir, passivamen-
te, a atitudes como essa. Caso não encontre condições para o exercício 
tranquilo da sua atividade, absolutamente legítima, tomará em suas 
mãos a responsabilidade do revide.

Ora, Sr. Presidente, se este governo de São Paulo, se qualquer dos 
governos – e não me interessa particularizar, pois acho que o respon-
sável por isso não é o governador Abreu Sodré, nem seu secretário de 
Segurança, nem o presidente Costa e Silva, mas uma estrutura que cria 
neste país a atmosfera necessária, ou estimulante, para que esses fatos 
ocorram – não tomar providências contra esta estrutura, contra este es-
tado de espírito, contra esta atmosfera, dificilmente eliminaremos esses 
acontecimentos. Só a modificação dessa estrutura o fará.

Mas creio que em particular esta Casa não pode ficar afastada des-
ses fatos, não apenas pela manifestação de repúdio, que acho seja co-
mum a esses atos de vandalismo, mas, acima disso, pela busca de uma 
ação eficaz, capaz de contribuir para pôr cobro a este estado de coisas.

Nestas, condições, Sr. Presidente, creio que, interpretando o pensa-
mento não apenas da oposição, mas da grande maioria dos elementos desta 
Casa, quero encaminhar à Mesa requerimento, objetivando constituir uma 
comissão parlamentar de inquérito, vazado nos seguintes termos:

Nos termos do Regimento Interno, requeiro uma comissão par-
lamentar de inquérito, constituída de onze membros, destinada a:
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1) Apurar as origens e responsabilidades nas recentes manifes-
tações de terrorismo cultural ocorridas em todo o país e, em par-
ticular, a de que foi vítima, dia 18 de julho último, o Teatro Ruth 
Escobar, em São Paulo, onde vem sendo encenada a peça Roda 
viva, de Chico Buarque de Holanda.

2) Apurar as origens, finalidades, objetivos, existência legal e 
eventuais ligações, com outras entidades ou instituições, das orga-
nizações denominadas CCC (Comando de Caça aos Comunistas) 
e MAC (Movimento Anticomunista).

3) Estudar as medidas necessárias para que a classe teatral pos-
sa exercer sua atividade profissional em condições de liberdade e 
tranquilidade.

A presente comissão parlamentar de inquérito terá o prazo de 
sessenta dias e a verba de NCr$ 20.000,00 para suas atividades.

Era o que tinha para dizer, Sr. Presidente. (Muito bem. Palmas. 
O orador é cumprimentado.)
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câmara dos deputados, 
30 de julho de 1968
(dCn-1 de 31/7/1968, p. 4760)

Relato dos fatos ligados ao ato de confinamento do Sr. Jânio 
Quadros. Leitura de carta que S.Sa. enviou ao presidente do MDB, 
senador Oscar Passos, em que protesta contra as violências de que 
tem sido vítima e reafirma sua decisão de não alhear-se da vida 
nacional. Crítica às declarações do ministro Gama e Silva sobre o 
confinamento do ex-presidente da República. Protesto, em nome do 
MDB, contra esse ato governamental e afirmação de que a oposição 
permanecerá ao lado do povo na luta pela redemocratização do país.

O SR. MARIO COVAS – Sr. Presidente, Srs. Deputados, recentemente 
chegou ao Brasil o ex-presidente da República Jânio da Silva Quadros. E, 
na cidade de Recife, atendendo a formulações que lhe foram feitas, expen-
deu ponto de vista que, evidentemente, considerando-se a imensa lide-
rança política e popular que certamente detém neste país, representa não 
apenas o seu, mas o ponto de vista das áreas que lidera. Posteriormente, 
na Guanabara, ocorreu fato idêntico e, mais recentemente, quando S.Exa. 
fazia, em companhia do ilustre ex-senador da República pela Arena, 
Afonso Arinos de Melo Franco, o lançamento do seu livro História do 
Brasil, S.Exa., respondendo a indagações da imprensa, colocou também 
o seu ponto de vista a respeito da problemática nacional.

Após principalmente as declarações feitas em São Paulo, houve gran-
de especulação na imprensa a respeito de medidas que, anunciava-se, o 
governo iria tomar contra o ex-presidente Jânio Quadros. E, na última 
terça-feira, quando nos encaminhávamos para viajar a Brasília, ouvi-
mos, por uma emissora, nota de declarações que naquele mesmo instante 
prestava à imprensa o ministro da Justiça. S.Exa., evidentemente irritado, 
referia-se à última reunião do Conselho de Segurança Nacional e dizia 
que, quando nessa reunião se afirmava que a imprensa distorcia, proposi-
tadamente, com objetivos absolutamente nítidos, e deformava as notícias, 
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a imprensa se queixava e que ainda agora – e ele esperava que, neste ins-
tante, pelo menos nesta declaração, isto não acontecesse – voltava a pro-
ceder desta maneira, ao atribuir a S.Exa. a decisão, por vontade própria 
ou por pressão militar, de adotar medidas contra o ex-presidente Jânio 
Quadros. E reiterava e salientava, esperando, insisto, que, pelo menos 
neste episódio, a imprensa formalizasse seu pensamento com clareza, 
porque não era intenção sua, ou do governo ao qual pertencia, tomar 
quaisquer das medidas anunciadas pela imprensa.

No dia 24 de julho, na última quarta-feira, o ex-presidente da 
República Jânio da Silva Quadros recebeu do inspetor de Polícia Federal 
Carlos Alberto Garcia o seguinte ofício:

Do: Inspetor Carlos Alberto Garcia
Ao: Ilmo. Sr. Jânio Quadros
Assunto: Solicita comparecimento
Prezado senhor,
Tenho a honra de solicitar a V.Exa. a fineza de comparecer a 

esta delegacia regional, situada na Rua Senador Feijó nº 57, nesta 
capital, a fim de prestar esclarecimentos do interesse da Justiça, em 
dia e hora abaixo epigrafados.

Dia: 25 de julho de 1988.
Hora: 10h30.
Agradecendo a atenção dispensada, aproveito para apresen-

tar a V.Exa. os meus protestos de estima e consideração. – Carlos 
Alberto Garcia, inspetor de Polícia Federal.

Entregue este documento ao ex-presidente Jânio Quadros, inseriu 
ele, no mesmo, a seguinte declaração: “Não me foi possível aceitar o 
convite porque não declarava o motivo. 25 de julho de 1988. – Jânio 
Quadros.”

No dia seguinte, já agora subscrito pelo general Sílvio Correia de 
Andrade, delegado regional do Departamento de Polícia Federal, foi 
encaminhado à mesma pessoa, ao ex-presidente Jânio da Silva Quadros, 
o seguinte ofício:
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Assunto: Reitera comparecimento.
Prezado senhor,
Tenho a honra de reiterar a V.Exa. a fineza de comparecer, hoje, 

nesta subdelegacia regional de Santos, situada na Rua Senador 
Feijó, 1º andar, a fim de prestar esclarecimentos sobre as decla-
rações prestadas por V.Exa. à imprensa em data de 20 do fluente.

Agradecendo a atenção dispensada, aproveito a oportunidade 
para renovar a V.Exa. protestos de estima e consideração. – Gal. 
Sílvio Correia de Andrade, delegado regional.

Atendendo a este convite, formulado nestes termos e mediante este 
tratamento, o ex-presidente Jânio da Silva Quadros compareceu à sub-
delegacia em Santos, para onde se deslocou o general Sílvio Correia de 
Andrade, e ali prestou declarações a respeito dos seus pronunciamentos 
à imprensa.

Tivemos oportunidade, Sr. Presidente, nesta tribuna, na última 
quinta-feira, data em que tal fato ocorreu, de esclarecer o teor das de-
clarações do ex-presidente Jânio Quadros naquele departamento.

Disse S.Exa. que as declarações feitas em Recife, na Guanabara e em 
São Paulo eram de sua autoria. Segundo, que – com erros ou equívocos 
naturais por parte da imprensa, sobretudo quando se trata de entrevis-
tas – absolutamente não eram da responsabilidade da imprensa os pen-
samentos explicitados. Correspondiam ao seu pensamento. Terceiro, 
que não reconhecia autoridade no ministro da Justiça para proceder 
à intimação, tendo em vista, primeiro: que os atos institucionais e 
complementares esgotaram a sua validade ao entrar em vigor a nova 
Constituição; e, segundo: que o ministro, de forma pessoal e intrans-
ferível, sabia muito bem que, a despeito de ter ele, Jânio Quadros, os 
seus direitos políticos suspensos, era “sistematicamente” procurado por 
políticos para conversas que, evidentemente, versavam sobre política.

Certamente o ex-presidente não estava falando novidade. Para al-
guns, estaria, no que se referia ao ministro, sobretudo quando o fazia 
dizendo que o ministro, de forma pessoal e intransferível, tinha conhe-
cimento disso. Não eram desconhecidos para ninguém os constantes 
contatos entre o ex-presidente da República e, por exemplo, o prefeito da 
capital de São Paulo, brigadeiro Faria Lima, elemento da Arena, futuro 
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candidato a governador, ou os recentes encontros do ex-presidente com 
o ilustre senador da Arena professor Carvalho Pinto, ex-governador e 
futuro candidato a governador de São Paulo.

Para outros – e muito menos – que não conheciam o episódio, está 
absolutamente claro, até onde a clareza possa ser entendida numa de-
claração como esta, que o ministro, ele, de forma pessoal e intransferí-
vel, tinha conhecimento desses contatos; e o tinha porque ele próprio, 
ministro, procurava o Sr. Jânio Quadros.

Depois de ser ouvido na Polícia Federal – e isto ocorreu na última 
quinta-feira – na área política, na chamada área militar, que hoje exer-
cita com muita desenvoltura a atividade política, na imprensa, parti-
cularmente, o episódio, as conjecturas e o cálculo do desdobramento 
do episódio passaram a ser temas de controvérsia. Mas creio – e não 
citarei as declarações de nenhum dos notórios contrarrevolucionários 
existentes no MDB – que poderia identificar, entre declarações como a 
do vice-líder da Arena Euclides Triches, como a do vice-líder da Arena 
Aniz Badra, como a do líder em exercício da Arena no Senado, sena-
dor Antônio Carlos Konder Reis, que associa, neste instante, a posição 
de líder da bancada com a sua competência de relator da Constituição 
de 1967, a antecipação, pelo menos na área política, de uma posição 
frontalmente contrária a qualquer violência a ser perpetrada contra o 
ex-presidente Jânio da Silva Quadros.

Para aqueles que acompanharam os fatos políticos, para aqueles 
que leem os jornalistas mais bem informados ficou claro – e a própria 
demora na tomada de uma posição o demonstrou – que o problema foi 
transferido ao arbítrio e à vocação do ministro da Justiça. E creio que 
S.Exa., muito politicamente, terá raciocinado que, a despeito dos males 
que o confinamento, que a violência, que o arbítrio, que o ato de exce-
ção poderia gerar, já neste instante, tendo em vista o problema criado, 
era a sua cabeça ou a cabeça do ex-presidente Jânio Quadros. Mas, ain-
da assim, Sr. Presidente, decorreu um período que intermedeia entre a 
última quinta-feira e ontem, segunda-feira.

Ontem, por volta de 4 horas de tarde, as rádios começaram a anun-
ciar que o ministro da Justiça baixara portaria decretando por 120 dias 
o confinamento do ex-presidente Jânio da Silva Quadros, na cidade de 
Corumbá, em Mato Grosso. Estava eu, Sr. Presidente, em companhia de 
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outros parlamentares, deputados federais, estaduais e o senador Lino 
de Matos, presidente do MDB, em São Paulo, em Guarujá, na residência 
do ex-presidente Jânio Quadros. Quando ali chegávamos, encontramos 
à porta um delegado federal de Santos, acompanhado de três elementos 
da Polícia Federal.

Por volta das 17 horas, este delegado aproximou-se do ex-presiden-
te e lhe disse que o general Sílvio Correia de Andrade se encontrava 
na Base Aérea de Itapema, onde solicitava a presença do ex-presidente 
Jânio Quadros, que ali seria transferido, em helicóptero, para Cumbica, 
para de lá ser levado para Corumbá. Recebeu do ex-presidente a seguin-
te resposta: “Não tenho por que ir à base. Em segundo lugar, só atendo 
a intimação por escrito e na qual o motivo seja declarado.” Creio que 
esta atitude não era nova. Os antecedentes já o haviam demonstrado. 
Por volta de 18 horas e 20 minutos, chegava àquela residência o general 
Sílvio Correia de Andrade, que solicitava ao ex-presidente lhe permitis-
se transmitir-lhe um documento que portava. Disse-lhe o ex-presidente 
que conversaria na presença dos parlamentares ali presentes; o general 
Sílvio Correia de Andrade concordou. Então, em nossa presença, exibiu 
ele um documento assinado pelo ministro da Justiça, professor Gama e 
Silva, declarando que, nos termos do art. 16 do Ato Institucional nº 2, 
confinara o ex-presidente da República em Corumbá, Mato Grosso, e 
deferia à Polícia Federal a tarefa de executar a operação. Disse-lhe o 
ex-presidente Jânio Quadros. “Em primeiro lugar, quero protestar, ve-
ementemente, contra este ato de força e de arbítrio que se abate sobre 
mim. Evidentemente que, se a ele me render, só o faço em face da vio-
lência. Entretanto, gostaria de saber como ficarei lá.”

O general Sílvio Correia de Andrade lhe disse que ainda nessa noite 
iriam para Cuiabá, ali pernoitariam para hoje voarem para Corumbá, 
que no hotel local um quarto lhe fora reservado e que ele poderia levar, 
se o quisesse, sua esposa, D. Eloá Quadros, em sua companhia. Mas 
que deveria cumprir, ainda nessa noite, esse mandado que recebera. 
Disse-lhe o ex-presidente que resguardava os seus direitos a respei-
to da matéria e que, mesmo sem a sua decisão a respeito do cumpri-
mento ou não, o que ele garantia é que ontem à noite, naquela mesma 
noite, não iria para Corumbá. Havia, entre outras razões, até mesmo 
a impossibilidade material de que a ordem fosse cumprida. O general 
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Sílvio Correia de Andrade encontrou, de parte dos parlamentares que 
ali estavam presentes, a manifestação de solidariedade àquela atitude. 
E decidiu S.Exa. tentar comunicação com as autoridades que lhe são 
superiores, para delas obter a mudança da ordem que recebera. O ge-
neral Sílvio Correia de Andrade retirou-se novamente e disse que ali 
deixava, durante o intervalo de tempo em que fosse tomar essa medida, 
substituindo-o, em seu nome, o delegado federal de Santos. E, naquele 
instante, lhe foi perguntado em que condições esse delegado ali perma-
necia, já que, a despeito de todas as violências, a portaria absolutamente 
não falava em prisão. Nesse instante, o ex-presidente adiantou-se e dis-
se: “O delegado aqui ficará. Mas, no instante em que me recolher, sairá 
e ficará fora desta Casa.”

O general Sílvio Correia de Andrade retirou-se e, cerca das 21 ho-
ras e 30 minutos, voltou à residência. Reunindo-se novamente com os 
parlamentares e o ex-presidente, disse que consultaram a autoridade 
superior e dela recebera ordens para o imediato cumprimento da tarefa 
que se lhe cometera, e que iria cumpri-la a qualquer preço e a qualquer 
custo. Foi-lhe, então, perguntado: “Mas o mandato de V.Exa. se estende 
à invasão, durante a noite, de uma residência particular, dela retirando 
à força um ex-presidente, a fim de conduzi-lo preso e transportá-lo para 
Corumbá?” E o general Sílvio Correia de Andrade disse que cumpriria 
a sua tarefa, ficaria fora da casa e que, já que sua hora-limite eram as 
24 horas, 15 minutos antes bateria à porta e, na hipótese de essa não ser 
aberta, com a casa cercada, entraria e de lá levaria o ex-presidente da 
República e os parlamentares presentes, que seriam presos.

A esta altura, a conversa estava encerrada e realmente, pouco de-
pois, o general Sílvio Correia de Andrade retornou, permanecendo na 
casa apenas o ex-presidente Jânio Quadros, os parlamentares que lá já 
estavam e alguns jornalistas que ali permaneceram. Por volta de 11 ho-
ras e 30 minutos da noite, depois de novos entendimentos feitos por 
iniciativa do general Sílvio Correia de Andrade, recebeu ele um telefo-
nema para aquele local, de autoridade que não conheço.

Mas retirou-se.
Por volta de 1 hora da manhã voltava ele à Casa, pedindo para no-

vamente conversar com o ex-presidente. E nesse instante transmitiu ao 
ex-presidente que recebera ordem para executar a medida hoje, pela ma-
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nhã. Só nessa hipótese admitira o ex-presidente acatar a decisão. Hoje, 
por volta das 6 horas da manhã compareceu à casa do ex-presidente. 
Por volta das 6 horas e 15 minutos saíram para a base. Lá estava um 
avião, que provavelmente se encontrava com seu motor esquentando 
desde as 24 horas, e, tão logo o ex-presidente ingressou na base aérea, foi 
conduzido ao avião, que imediatamente levantou voo para Corumbá.

Este, Sr. Presidente e Srs. Deputados, dentro das possibilidades que 
um relato feito de memória nos permite, foi mais ou menos o desdobra-
mento dos acontecimentos ocorridos, sobretudo ontem.

Ainda ontem publicaram os jornais uma declaração feita pelo Sr. 
Jânio Quadros, em que ele, em palavras muito singelas, dizia mais ou 
menos o seguinte: “Não peço nem espero nada desta nação. O que dese-
jo é apenas o exercício global da minha condição de brasileiro.”

O ex-presidente Jânio Quadros, depois de ter sido convocado a de-
por, na última quinta-feira, encaminhou ao presidente do Movimento 
Democrático Brasileiro, senador Oscar Passos, o seguinte documento:

Prezado senador Oscar Passos
D.D. Presidente do MDB
Saudações
Por intermédio do senador Lino de Matos, presidente da seção 

de São Paulo, e do deputado Mario Covas, líder da oposição, diri-
jo-me a V.Exa. para protestar contra os constrangimentos de que 
sou vítima.

Tenho cumprido o meu dever ao longo de toda uma existência 
pública.

Vereador, deputado estadual, prefeito de São Paulo, governador 
do estado, deputado federal pelo Paraná, presidente da República, 
nunca falhei ao dever. Renunciei às honrarias para não atraiço-
ar um mandato com o simples poder aparente. Já confirmei pe-
rante as autoridades os meus pronunciamentos. Acredito que re-
presentam um serviço ao país e ao povo, e pagarei o preço desse 
serviço injustiçado e agredido pelas forças que dominam o go-
verno contra nosso destino cristão e a vocação pacífica da nossa 
história, sigo acreditando na probidade da vida pública, na refor-
ma das instituições, na eficácia da administração, no verdadeiro 
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desenvolvimento econômico e social e, sobretudo, na autoridade 
legítima. Nunca furtei, nem permiti furtar. Sempre mantive aquela 
autoridade e a exerci como expressão da vontade das urnas e do 
livre debate das ideias. Cômodo seria agora o alheamento. Nesse 
instante, porém, permaneço com os valores imutáveis de nossa 
civilização – mocidade, intelectuais, operários, Igreja – e mante-
nho a fé. Meu suposto crime é um crime nacional – o da fidelidade 
ao nosso destino de povo e de pátria. O governo insensível que aí 
está, sem embargo dos excepcionais poderes dos quais se investiu, 
não consegue identificar-se com a realidade nacional no campo 
da educação, do trabalho, da economia e até da ordem jurídica. 
Acabará por levar-nos à tragédia coletiva. Ao protestar contra as 
violências, faço-o pensando em milhões de patrícios frustrados, 
empobrecidos, difamados e perseguidos, confinados todos, tam-
bém, porque expulsos do Brasil, de cuja vida não mais participam.

Podem viver nele. Não vivem com ele. – (a) Jânio Quadros.
Guarujá, 26 de julho de 1968.

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, creio que quem, como eu e como 
a oposição brasileira, tem salientado em tantas oportunidades as de-
formações e desfigurações do regime que se abateu sobre o país e as 
características negativas do governo de absoluta e total incompetência 
verifica que este governo não apresenta, hoje, como principal carac-
terística de sua feição, o fato de ser um governo discricionário: a sua 
principal característica é a sua irresponsabilidade, irresponsabilidade 
que permite que um seu ministro, e ministro da Justiça, um homem 
que fala politicamente pelo governo, apresente declarações como as que 
hoje faz à imprensa:

A um repórter que lhe perguntou o que aconteceria se os jornais 
divulgassem novas declarações do Sr. Jânio Quadros, o ministro 
da Justiça respondeu: “Perguntem ao jurista Pedroso Horta.”

Lamentando que o seu jornal A Gazeta de São Paulo houves-
se publicado como manchete “Gama pune Jânio”, o ministro da 
Justiça disse que lamentavelmente tinha que dar resposta a um 
cronista que estranhava no ofício que determinou a investigação – 
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ele pôs “interpelação” – ter ele, ministro, se referido ao Sr. Jânio 
Quadros como “Aquele senhor”.

“Só este analfabeto não sabe que o Sr. Jânio Quadros não pode-
ria ser tratado como cidadão. Ele não tem seus direitos políticos, de 
forma que não é cidadão.”

Afirmou o ministro Gama e Silva, que já dera à Polícia Federal a 
necessária ordem para a remoção do Sr. Jânio Quadros.

Não considera que o confinamento seja uma pena, frisando que 
é uma medida de segurança, cabendo ao ex-presidente cuidar de 
sua subsistência.

Para o ministro Gama e Silva o confinamento do Sr. Jânio 
Quadros é plenamente legal, mas recusou-se a responder à per-
gunta sobre o que considerava do julgamento do habeas corpus já 
anunciado pelo ex-presidente.

“Perguntem aos juristas do MDB”, foi sua resposta.
Disse que ainda não se decidiu, entre Brasília, Guanabara e São 

Paulo, sobre qual o juiz federal que receberá a comunicação do ato 
de confinamento.

Não é irresponsabilidade maior, Sr. Presidente, do que aquela conti-
da na própria portaria, em que S.Exa. diz:

Considerando que em investigação sumária realizada pelo 
Departamento de Polícia Federal, de acordo com o art. 2º do Ato 
Complementar nº 1, de 27 de outubro de 1965, o Sr. Jânio da Silva 
Quadros não só confirmou as entrevistas de natureza política que 
concedeu à imprensa do país, assim como acrescentou que, após 
ter tido seus direitos políticos suspensos, tem mantido contatos, 
visitas e solicitações de natureza política, envolvendo ou interes-
sando o declarante.

Mas não é envolvendo ou interessando o declarante; envolvendo ou 
interessando os interlocutores, um dos quais foi S.Exa. o Sr. Ministro 
da Justiça...

O Sr. João Herculino – Muito bem.
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O SR. MARIO COVAS – ...que o fez quando estava eleitoralmente 
interessado nisso...

O Sr. João Herculino – Muito bem.
O SR. MARIO COVAS – ...como o têm feito dezenas de outros im-

polutos defensores da moralidade pública vinculados ao partido que 
sustenta este regime e este poder. Enquanto se trata da defesa dos in-
teresses eleitorais dessa facção, enquanto se trata das posições políticas 
do ministro, pode o Sr. Jânio Quadros ser ouvido, pode conversar sobre 
política. Ninguém lhe desconhece a liderança eleitoral, ninguém lhe 
desconhece o potencial de liderança que possui e que, neste ou naquele 
instante, poderia ser transferido para que este ou aquele homem, na 
satisfação de suas ambições, possa atingir com seu auxílio os cargos 
públicos que a qualquer preço e a qualquer custo queira conquistar.

O Sr. João Borges – Quando o interesse é deles, tudo é válido.
O SR. MARIO COVAS – Ora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho 

ouvido dizer que este governo, que este regime, que o que acontece hoje 
neste país nos envergonha perante o mundo, porque o mundo reconhe-
ce que este regime, que este governo não é fruto do povo brasileiro, não 
é fruto da sua maioria, não é decorrência da vontade popular explicita-
da por suas fórmulas mais válidas. Mas se não nos envergonhava, é só 
por isso, não deixa de nos ridicularizar.

Ridiculariza-nos no instante em que investe da maneira mais vio-
lenta e mais draconiana, confinando, no extremo do país, um homem 
de cuja vida pública, de cuja atividade anterior este ou aquele pode dis-
cordar, mas que neste episódio sobretudo, neste instante sobretudo, 
demonstrou um tal desnivelamento de sua atitude com a atitude do 
homem que representa o governo que, na realidade, não fez mais do 
que projetar, não apenas dentro das fronteiras deste país, mas em todo 
o mundo, a absoluta, a total defasagem existente entre os que detêm o 
poder, entre os que discricionariamente o exercem e a vontade de toda a 
imensa maioria do povo brasileiro. Veja V.Exa. que, em seu documento, 
que quiçá receberá críticas pela sua moderação, pelo seu equilíbrio, pela 
sua colocação, diz ele:

Acredito que a confirmação de minhas declarações representa 
um serviço ao país e ao povo, e pagarei o preço desse serviço. 
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Neste instante permaneço com os valores imutáveis de nossa 
civilização – mocidade, intelectuais, operários, Igreja – e mante-
nho a fé. Meu suposto crime é um crime nacional, o da fidelidade 
ao nosso destino de povo e de pátria. O governo insensível que aí 
está, sem embargo dos excepcionais poderes dos quais se investiu, 
não consegue identificar-se como a realidade nacional, no campo 
da educação do trabalho, da economia e até da ordem jurídica, e 
acabará por levar-nos à tragédia coletiva. Ao protestar contra as 
violências, faço pensando em milhões de patrícios frustrados, 
empobrecidos, difamados e perseguidos, confinados todos, tam-
bém, porque expulsos do Brasil, de cuja vida não mais participam. 
Podem viver nele, não vivem com ele.

Compare, Sr. Presidente, comparem, Srs. Deputados, estas palavras 
com as declarações do homem que tem a responsabilidade de falar po-
liticamente pelo governo, de falar politicamente pelo regime. De um 
lado, grandeza, grandeza de um homem discutível, grandeza de um 
homem com quem muitos não concordam, grandeza de um homem 
cuja obra é posta à prova porque foi um homem que conquistou os de-
graus de sua vida política na pugna eleitoral, mas grandeza no instante 
em que esta grandeza foi necessária e, de outro lado, as declarações e 
as ações deste trêfego ministro da Justiça. Compare o episódio, como 
espero, o povo brasileiro, e não apenas o povo brasileiro, as grandes 
lideranças deste país, banidas ou não, e extrairão dele, também, as suas 
consequências.

Ora, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, ontem ameaçou-se e isto 
não chegou a ser configurado porque se ponderou que, até dentro da 
lei, ou melhor dizendo, até dentro dos atos cuja legitimidade e validade 
se contesta, a medida do ministro terá de ser aprovada em primeira 
instância, na Justiça, dentro de 48 horas. E, diante da ilegalidade fla-
grante da medida, o chefe da Polícia Federal resolveu novamente tentar 
contestação junto à autoridade coatora. Mas o que se procurava, aquilo 
que se estava determinando a cumprir, era a invasão de um domicílio, à 
noite, para de lá retirar, de seu quarto de dormir, um homem, e apenas 
um homem, mas que, neste instante, alia indiscutivelmente, à sua con-
dição de ex-presidente da República, um senador da República, vários 
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deputados federais e vários deputados estaduais, que a esta violência se 
opunham, não pela violência, mas pela recusa veemente e formal, a não 
ser que compelidos pela ação violenta, a não ser compelidos fisicamente 
a obedecer àquela determinação discricionária.

Insisto, Sr. Presidente: para estes rumos, para estes desígnios se 
conduz este país, através das ambições, através da irresponsabilidade 
de homens que, associando ao cargo que ocupam a responsabilidade de 
reitores de universidades, de professores de direito, tomam iniciativas 
como esta.

Creio, Sr. Presidente, que o fato não se esgotará. Creio, Sr. Presidente, 
como noutras vezes acreditei, que o Poder Judiciário acabará por demons-
trar a inutilidade, a improcedência, a ignomínia da aplicação dos disposi-
tivos draconianos, sobretudo quando sua vigência está encerrada, sobre-
tudo quando o país vive ou deveria viver sob o regime constitucional.

Mas, Sr. Presidente, o Movimento Democrático Brasileiro, atra-
vés desta carta – carta que tem a importância de receber o aval de um 
ex-presidente da República, mas que teria importância viesse ela subs-
crita pelo mais humilde dos brasileiros –, recebe e entende a mensa-
gem que este documento contém. Creia o ex-presidente Jânio Quadros, 
creia o povo brasileiro, creia a maioria desta Casa e creia este governo 
que nós também, Movimento Democrático Brasileiro, estamos perfei-
tamente identificados com os valores imutáveis da nossa civilização 
– mocidade, intelectuais, operários, Igreja, lideranças autênticas deste 
país, sejam elas cassadas ou não, sejam elas banidas ou não – na tarefa 
comum de devolver a este país ou de construir neste país um regime 
onde os homens possam, pelo menos, permanecer em suas residências 
sem sofrer a ignomínia da invasão da força policial, sem sofrer o vexa-
me da contestação da violência, até física, sem que esses homens sejam, 
ainda que não ex-presidente da República, submetidos à irresponsabili-
dade de atitudes originadas de uma mentalidade absolutamente discri-
cionária como a que configura neste governo o seu ministro da Justiça.

Que não se transfiram apenas para ele os ônus desta atitude. Ele ali 
está por delegação expressa e a sua atitude envolve a atitude de todo o 
governo, que encampa essa irresponsabilidade, e a encampa no instante 
em que o mantém, no instante em que subscreve medidas como este 
confinamento.
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Mas creia V.Exa., Sr. Presidente, e creiam todos os parlamentares, 
que o Movimento Democrático Brasileiro não fugirá da sua determi-
nação de vincular-se profundamente, sem temor e com um caráter de 
absoluta irreversibilidade, às aspirações da nossa mocidade, do nosso 
operariado, dos valores cristãos da nossa Igreja, expressas na presença 
dos intelectuais e nas manifestações de todos os brasileiros, com di-
reitos ou sem eles, que peçam a esta nação o exercício pleno das suas 
atividades de cidadão.

O Movimento Democrático Brasileiro entende essa mensagem e se 
identifica com ela. E, ao identificar-se com ela, está se identificando 
com os anseios maiores do povo brasileiro, que já se decidiu, à revelia de 
regime, de poder e de governo, ao exercício pleno, cabal e total do regi-
me que prefere – a democracia – para que o efetivo, o global desenvolvi-
mento, em termos profundamente hauridos da única fonte legítima de 
poder, que é o povo, possa encontrar rumo e curso neste país.

O Movimento Democrático Brasileiro, neste instante, ao protestar 
veementemente, ao colocar-se frontalmente contra a violência, contra o 
ato de força e de império exercido por este governo, o faz reiterando as 
disposições de, irreversível, irrevogavelmente, aliar-se e identificar-se 
com o povo brasileiro nesta luta que não tem volta e que há de ter um 
único resultado: a devolução final ao povo brasileiro do regime demo-
crático a que ele aspira.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado.)
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câmara dos deputados, 
29 de agosto de 1968
(dCn-1 de 24/10/1968, p. 7530)

Relato dos fatos verificados na Universidade de Brasília quando 
da invasão policial-militar e, em nome da oposição, reprovação às 
violências de que foram vítimas os estudantes.

O SR. MARIO COVAS – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, não sei 
se, a exemplo da liderança do governo, terei condições de fazer um re-
lato desapaixonado, mas posso garantir que, se tal não for, será pelo 
menos imparcial. Pode-se ser passional e, ainda assim, imparcial. E é 
exatamente a frieza, a falta de paixão, que dá margem a que se use total 
parcialidade.

Sr. Presidente, farei um relato dos fatos obtido através de depoimen-
tos cuja insuspeição não pode ser posta em dúvida, porque feitos por 
aqueles deputados que lá estiveram, pelo grupo de professores com quem 
tomamos o cuidado de nos reunir após ter a crise ultrapassado seu ponto 
máximo, e com as anotações que pudemos fazer através de várias comis-
sões nos diversos locais em que a crise teve desdobramento.

Por volta de 9h30 de hoje, o deputado Bivar Olinto telefonou para 
a reitoria da Universidade de Brasília. E, naquele instante, procurando 
por determinada pessoa, obteve da moça que atendia o telefone a se-
guinte informação: “Está se iniciando um tiroteio, de forma que eu vou 
desligar.” O deputado Bivar Olinto, tão logo soube por um terceiro que 
um tiroteio se iniciara na Universidade de Brasília, comunicou-se co-
migo, que ainda me encontrava em casa. Para aqui me dirigi. À porta, 
já encontrei os deputados Chagas Rodrigues, Marlins Rodrigues, Britto 
Velho, Elias Carmo, Ney Maranhão e Djalma Falcão. Em dois carros, 
nos dirigimos à universidade. No caminho, um terceiro veículo condu-
zindo o deputado David Lerer juntou-se aos nossos.

Chegamos à universidade exatamente no instante em que do ICC 
(Instituto Central de Ciências) um grupo de cerca de trezentos alunos 
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se dirigia para a quadra de bola ao cesto existente junto à reitoria, na 
postura clássica que a polícia convencionou ser aquela reservada aos 
estudantes: mãos na cabeça, tangidos por guardas da Polícia Militar, 
de metralhadora em punho. Desde logo formaram-se dois grupos, por-
que, ainda em frente à reitoria, vários estudantes entraram nos carros 
dizendo que havia gente ferida no Instituto Central de Ciências. Creio 
que o deputado Britto Velho, em particular por ser médico, o deputado 
Djalma Falcão e o deputado Elias Carmo se dirigiram naquele sentido 
e os demais permaneceram junto à quadra. Já dentro da quadra havia 
grupos de estudantes – moças e rapazes – e, à porta, alguns elementos, 
uns fardados, outros não, obrigavam cada um deles a apresentar docu-
mentação. Aqueles estudantes que vinham tangidos nos informaram 
de que estavam saindo das respectivas salas de aula, de onde haviam 
sido retirados.

Ao tentar localizar uma autoridade válida com quem pudésse-
mos conversar, nenhuma nos foi indicada. Parecia que a “operação” 
era conduzida à distância, por intermédio de comandos transmitidos 
pelo rádio. O espetáculo que se nos deparava era o de jovens não com 
a covardia com que foram caracterizados pela liderança da Maioria, 
alguns deles, moças em particular, com lágrimas nos olhos, originárias 
provavelmente das bombas de gás lacrimogêneo ou mais certamente 
pela revolta da humilhação que se lhes impunha. (Muito bem; palmas.) 
Ali permanecemos junto à porta, onde uma pretensa triagem se efetu-
ava. Volta e meia selecionavam um estudante e o conduziam a uma das 
viaturas ali paradas. E indagávamos qual a acusação que pesava sobre 
cada um daqueles estudantes, já que nos parecia, e em particular ao 
deputado David Lerer, que qualquer deles, para ser preso, ou deveria ter 
uma ordem de prisão preventiva ou ser preso mediante um flagrante 
qualquer. Dessa discussão gerou-se, dada por um daqueles elementos 
qualquer, voz de prisão ao deputado David Lerer, vindo ele aos empur-
rões, no sentido do local onde nos encontrávamos. Essa prisão só não se 
consumou porque se reuniu em volta dele um grupo de parlamentares, 
deputados e senadores, da Arena e do MDB, a impedi-la. Naquele ins-
tante, outros deputados chegavam ao campus: os deputados Celestino 
Filho, Oswaldo Zanello, Mata Machado, Hermano Alves, Doin Vieira, 
Márcio Moreira Alves, Osmar Cunha, Amaral Peixoto, Clovis Stenzel, 
Floriceno Paixão, José Freire e vários outros que se aproximavam.
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O Sr. Britto Velho – E o senador Aurélio Vianna também.
O SR. MARIO COVAS – Pouco antes da chegada desses parlamen-

tares, chegou como usualmente faz, para apanhar sua filha na univer-
sidade, o deputado Santilli Sobrinho. Chegou com seu filho, que não 
é aluno da universidade. Descendo da viatura, perguntou quem era a 
autoridade, já que ali vinha com o objetivo de apanhar sua filha, como 
diariamente faz, sem que nem mesmo estivesse informado dos fatos 
que se desenrolavam na universidade. O fato ocorreu a cerca de vinte 
metros de onde nos encontrávamos. Repentinamente, víamos todos a 
seguinte imagem: o deputado Santilli Sobrinho agarrado a seu filho 
com um dos braços e a exibir sua carteira de deputado com a outra mão, 
cercado por mais ou menos vinte homens da Polícia Militar que cora-
josamente lhe vibravam as mais violentas pauladas. Ai está o deputado 
Santilli Sobrinho. Não enfatizo, Sr. Presidente, este fato, porque, a meu 
ver, muito pior do que a agressão a um deputado, muito pior do que a 
agressão a cada um de nós era a agressão que se perpetrava contra os 
jovens que ali estavam. (Palmas.) Não acho que nos caiba zelar mais 
pela nossa imunidade, que tem muito pouca valia quando nos falta o 
valor moral da ação. De muito mais importância era a agressão con-
tra a cultura, era a agressão contra a mocidade, que se fazia de forma 
indiscriminada.

Posteriormente e até este instante, a única autoridade localizável foi 
um major. À medida que os moços eram submetidos à triagem, alguns 
eram encaminhados para os carros, entre os quais um que iria ser ob-
jeto de exame em maior profundidade, porque apresentava riscos de 
sangue nas costas. Isso, segundo o “triador”, o identificava com a des-
truição da viatura. Este procedimento durou algum tempo. A partir de 
certo instante em que a triagem já ia bem adiantada, apareceu um ge-
neral. À distância, assisti a vários deputados dialogando ou discutindo 
com o general. Ignoro a conversa que se travou nesse instante. Aceito 
como absolutamente válido e absolutamente insuspeito o relato aqui 
feito pelo deputado Elias Carmo. Se o general autorizou fossem soltos 
aqueles contra os quais não havia ordem de prisão preventiva, nada fez 
além da sua obrigação, porque não há como prender alguém sem or-
dem de prisão preventiva ou sem flagrante. Em segundo lugar, isto em 
nada alterou a conduta até então seguida, isto é, os estudantes, dentro 
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da quadra, iam apresentando, à saída, suas cadernetas para serem iden-
tificados. E as levas não paravam de chegar. Lembro-me de ter conta-
do quatro grupos de estudantes, todos eles identicamente tangidos, em 
idêntica postura, sendo conduzidos para dentro da quadra e passando 
por processo igual para dali se retirarem.

O Sr. Chagas Rodrigues – Não quero interromper o discurso de 
V.Exa., mas apenas fixar um pormenor referente a esse general: em cer-
to momento, eu estava perto dele; identifiquei-me e perguntei quem 
era aquele cidadão que ali estava. Ele me disse que era o general tal, 
comandante de operações da Polícia Militar. De modo que aquilo era 
uma operação.

O Sr. Hermano Alves – Poderia V.Exa. dizer o nome dele?
O Sr. Chagas Rodrigues – Não guardei, mas é o comandante de ope-

rações da Polícia Militar. Fiz-lhe ver que aquela operação não se justifi-
caria de modo algum, dada a sua violência. E o general respondeu: “É, 
mas conseguimos um bom prato; prendemos o estudante Honestino.”

O SR. MARIO COVAS – Sr. Presidente, alguns professores durante 
os acontecimentos nos procuraram para manifestar a sua inconformi-
dade com o que estava ocorrendo. E, no pressuposto de que faríamos 
hoje, nesta Casa, um pronunciamento, tomamos o cuidado de pedir 
que se reunissem professores e professoras numa dependência da uni-
versidade, para que ouvíssemos deles um relato do que ocorrera no pe-
ríodo anterior à nossa chegada. Quando nos parecia que a presença da 
polícia diminuía e que a nossa saída já não representaria, pelo menos do 
ponto de vista da cobertura moral, que era a que tínhamos condições 
de oferecer, perigos maiores para os jovens, encaminhamo-nos para o 
prédio que se situa atrás da reitoria e, com a presença de duas dezenas 
de deputados, iniciamos a audiência aos professores que ali se encon-
travam. Pedi a dois deputados – em particular o deputado Maurílio 
Ferreira Lima e o deputado Paulo Campos – que, separadamente, to-
massem os depoimentos. Ouvíamos todos os professores. Ambos os 
deputados anotavam esses relatos. Pouco depois, alguém solicitou ao 
diretor do Instituto de Ciências Médicas que se retirasse, já que a po-
lícia queria com ele percorrer as várias dependências da universidade. 
Pedi, então, ao deputado Hermano Alves, ao deputado Amaral Peixoto 
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e ao deputado Chagas Rodrigues que acompanhassem aquele professor. 
Os depoimentos colhidos naquele instante são os seguintes:

Professor Bráulio Magalhães Castro, do ICC: Estava na sala de 
aula com seus alunos. Os policiais começaram a dar muitos tiros. 
Mandou que os alunos saíssem e fossem para a Administração. 
Depredaram o laboratório e incendiaram aparelho raro e caríssimo.

Professor Waldemar Barbosa da Cruz, da Faculdade Nacional 
de Medicina: encontrava-se dando um curso especial na 
Universidade Federal de Brasília, a polícia lançou bombas de gás 
dentro do laboratório, provocando queima de caríssimo aparelho, 
um espectrofotômetro. Foi preso com mais dois estudantes. Esteve 
detido dentro de uma viatura da polícia cerca de duas horas.

Professor Luís Carlos Galvão Lobo, coordenador da Faculdade 
de Ciências Médicas: estava em classe com os alunos, quando foi 
informado da invasão pela PM. Como medida preventiva, pediu aos 
alunos que se mantivessem na classe. A polícia estava a duzentos 
metros da sala de aula. Alguns estudantes lançaram pedras e a po-
lícia respondeu com tiro. Chegaram a prendê-lo e só o soltaram de-
pois que declarou ser oficial da reserva. Inicialmente, identificou-se 
como diretor da escola e a essa identificação não deram o menor 
valor. Os policiais lançaram gás lacrimogêneo na classe cheia de 
alunos e espancaram a torto e a direito. Naquela frente de combate, 
os soldados se mantiveram em posição de combatentes, ajoelhados, 
alguns com armas apontadas e atirando. Ali não havia nenhum ofi-
cial. Naquele momento, prenderam todos os alunos e invadiram a 
diretoria. Só depois é que veio um major que, interpelado, só dizia 
estar cumprindo ordens. Quebraram ainda várias vidraças.

Professora Norma Guimarães Azevedo, professora de francês: 
Dois estudantes foram alvejados a tiros quando procuravam so-
correr um colega ferido. No início da ação, em frente à reitoria, a 
polícia atirava e, na correria, um estudante permaneceu, atingido 
na perna. Vários estudantes voltaram para socorrê-lo e foram atin-
gidos a tiros.

Professora Cirila, de francês: Estava na sala de aula, preparando 
matéria para preleção, quando o Dops lançou bombas de gás nos 
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corredores e na própria sala de aula. Depois de invadida a sala de 
aula, encostaram todos na parede, professora e alunos, exigindo 
identificação.

Professora Sonia Delgado, do Instituto de Francês: A sua im-
pressão é a de que o carro foi deixado pela polícia propositalmen-
te para ser incendiado pelos estudantes. Várias pessoas presentes 
afirmaram terem tido a mesma impressão, pois os policiais não 
repeliram os estudantes quando se reuniram em torno da viatura, 
que estava virada e foi incendiada. Vi quando os policiais lançaram 
as bombas de gás sobre os alunos que corriam, procurando fugir. 
Os policiais atiravam em linha horizontal, no rumo das pessoas.

Wilson de Oliveira, professor de comunicação: Parece que hou-
ve um plano tático. Fizeram manobras de envolvimento, dirigidas 
por um sargento que já ocupou a universidade outra vez. Tem, por-
tanto, prática.

Milton Abrantes, professor de química: Soldados atirando de 
mosquetão. Um oficial gordo, de 1,90 metro, chamado Capitão 
Barbosa, dava ordens para atirar. Um aluno e mais dois profes-
sores foram atingidos quando procuravam socorrer o estudante 
Márcio, ferido no joelho. Um estudante saía da aula e refugiou-se 
na parte de cima.

Aqueles que conhecem o Instituto Central de Ciências, na parte de 
engenharia, sabem que junto às salas existem um corredor.

Continuo a ler os depoimentos:

Waldemar estava ao seu lado, quando caiu ferido com um 
tiro na testa, tendo o depoente ouvido o sibilar da bala. Levaram 
Waldemar e o deitaram sobre uma mesa, numa sala de aula. Os 
PMs lançaram gás nessa sala de aula.

Professora Aramita Mercadante: Vinha para a universidade, 
quando disseram que a polícia estava atirando para matar. “De 
fato, a universidade estava uma verdadeira praça de guerra”.
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O Sr. Márcio Moreira Alves – Nobre deputado Mario Covas, creio 
ter captado uma pequena falha. Talvez pelo meu ouvido de repórter, 
foi percebida por mim, e não pelos nobres deputados Paulo Campos 
e Maurílio Ferreira Lima. Essa falha é a seguinte: a professora a que 
V.Exa. se referiu, além de informar que a polícia jogava gás lacrimogê-
neo na sala onde estava o ferido, declarou também, o que foi confirma-
do posteriormente pelo diretor da Escola de Engenharia, que o ferido, 
com uma bala na testa, ficou durante cerca de uma hora sobre a mesa, 
com um sargento armado de metralhadora embalada, à porta, impe-
dindo que fosse removido para o hospital.

O SR. MARIO COVAS – Voltarei a este assunto, porque a respeito 
deste episódio tenho testemunha visual.

Vários dos presentes a esta reunião afirmaram que Honestino foi 
atingido e bastante espancado, e foi preso sangrando, à vista de todos. 
O grupo que saiu com o diretório do Instituto de Ciências Médicas ofe-
rece o seguinte relatório:

Às 13 horas, aproximadamente, do dia 29 de agosto de 1968, o 
deputado Ernani do Amaral Peixoto, o deputado Chagas Rodrigues 
e eu – o primeiro signatário é o deputado Hermano Alves –, na 
companhia do professor Luís Carlos Galvão Lobo, coordenador da 
Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, visitamos as 
instalações do Instituto Central de Ciências daquela universidade 
para verificar, in loco, os danos causados pela intervenção policial 
ocorrida pela manhã. Um dos professores da faculdade, a pedido 
do coordenador, fotografou toda a vistoria por nós realizada, com-
prometendo-se a fornecer-nos cópias dessas fotografias no prazo 
mais curto possível.

Visitamos, em primeiro lugar, os laboratórios da Faculdade de 
Medicina, onde pairava ainda – e eu próprio testemunho, pois fiz 
esta visita talvez uma hora ou uma hora e meia depois, e senti a mes-
ma coisa – uma tênue camada de gás lacrimogêneo, cujos efeitos 
prontamente sentimos. A porta traseira do laboratório fora arrom-
bada a pontapés pelos policiais – e a marca está ali – no momento em 
que os alunos trabalhavam em estudos de anatomia com cobaias.
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E tivemos a oportunidade de verificar essas cobaias submeti-
das a estudos. “A marca das botas estava nítida, na porta arrombada. 
Observamos que os vidros que existem na parte superior de todas as 
salas do laboratório tinham sido destruídos pelos estudantes que, em 
pânico, tentavam fugir aos efeitos do gás lacrimogêneo.”

Os laboratórios são subterrâneos. Apenas uma porta a eles dá aces-
so. Fora disso, há um pequeno losango através do qual se pode sair dos 
laboratórios. Atacados pela porta de entrada com bombas de gás lacri-
mogêneo, aqueles estudantes foram obrigados a romper aqueles vidros 
para poderem retirar-se do laboratório.

Comprovamos a destruição, por bomba de efeito moral, de um 
equipamento de alta sensibilidade, um espectrofotômetro de valor 
aproximado de 4.600 dólares, segundo as estimativas dos profes-
sores que nos acompanharam. A marca da explosão ainda estava 
muito nítida e a granada – de gás lacrimogêneo – foi encontrada 
no chão. O fato foi registrado fotograficamente, tendo eu recolhido 
a granada, que ora entrego à liderança do MDB na Câmara dos 
Deputados.

Depois de percorrermos todos os laboratórios da Faculdade de 
Medicina, visitamos a coordenação dessa mesma faculdade. A sala 
do coordenador dessa mesma faculdade. A sala do coordenador 
apresentava sinais evidentes de ter sido vistoriada, de modo violen-
to, pelos policiais. Os móveis estavam desarrumados, os papéis re-
volvidos e sobre um sofá os policiais chegaram a derramar a areia 
de uma caixa que, no chão, servia de cinzeiro. A porta da sala apre-
sentava, também, sinais de violência, pois fora forçada pelos poli-
ciais. Em seguida, visitamos o andar superior, em que funciona a 
Faculdade de Tecnologia. No terraço, havia manchas de sangue do 
estudante Waldemar da Silva Filho, baleado pela polícia. Também 
na parede que dá para o patamar inferior e no próprio patamar 
inferior havia manchas de sangue. No gabinete de engenharia me-
cânica, para onde fora o rapaz recolhido por seus colegas e por 
professores, registramos uma grande mancha de sangue sobre a 
mesa onde o corpo fora colocado. Na mesa também estavam os 
documentos do estudante, ensanguentados. 
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O Sr. Mário Maia – Permita-me, nobre deputado. Estou vindo do 
Hospital Distrital, da sala de operações do centro cirúrgico, e acabo 
de deixar o paciente a que V.Exa. se refere, o jovem Waldemar da Silva 
Filho, na sala de recuperação. A intervenção durou 4 horas e 15 minu-
tos, e a equipe cirúrgica conseguiu debelar a hemorragia, que era abun-
dantíssima. No momento em que o paciente foi conduzido à anestesia, 
estava entrando em estado de choque. Fizemos várias transfusões de 
sangue e o paciente então pôde ser colocado clinicamente em situa-
ção de operabilidade. A equipe de neurocirurgiões, comandada pelo 
Dr. Paulo Melo, pela sua destreza, habilidade e rapidez, conseguiu fazer 
uma craniotomia imediatamente e ligar os vasos que sangravam mais 
abundantemente. Recolheram da tábua interna da região parietal, ou 
mais precisamente da junção têmporo-occipital, um corpo estranho 
com a seguinte característica: “Corpo com uma extremidade deforma-
da e uma extremidade cilíndrica”. Eu próprio, com a régua milime-
trada, medi esse corpo estranho. Possui um centímetro de diâmetro e 
mais de dois centímetros de comprimento, apesar da deformidade.

O Sr. Doin Vieira – É a bala 45.
O Sr. Mário Maia – Não sei de que calibre é, uma vez que não en-

tendo de armas. Estou descrevendo apenas o corpo estranho que foi 
encontrado no ferimento. Até o momento, dada a habilidade e a des-
treza, como acentuei, da equipe de neurocirurgiões, o paciente ainda se 
encontra vivo, sob oxigenação, respiração ajudada, entubado e aspiran-
do sob aspiração também das secreções brônqueas. Queria trazer este 
depoimento aqui, puramente técnico, como médico que sou – além de 
deputado desta Casa – do Hospital Distrital e porque funcionei como 
anestesista no caso que V.Exa. está focalizando e que vem enlutar tão 
lamentavelmente esta nação.

O SR. MARIO COVAS – Muito grato a V.Exa.

Posteriormente, o professor Laélio Ladeira de Souza, diretor do 
Departamento de Engenharia Civil e professor de concreto arma-
do e de protendido, declarou-me que estava em reunião com os 
professores e os alunos, aproximadamente às 10h30 da manhã, na 
sala de reuniões da Faculdade de Tecnologia, do Instituto Central 
de Ciências, quando recebeu a notícia de que a polícia invadia o 
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campus universitário. O professor Ladeira pediu o encerramento 
da reunião e determinou que constasse em ata o fato de que a po-
lícia invadia o campus. 

O professor Ladeira mandou que as aulas da Faculdade de 
Tecnologia fossem suspensas e que todos os alunos se recolhessem 
aos gabinetes dos seus respectivos professores, em ordem, para que 
não houvesse pânico. A polícia iniciou a invasão do ICC, atirando 
bombas de gás lacrimogêneo e disparando a esmo com fuzis e pis-
tolas. Os fuzis estavam com baionetas caladas. Na confusão, vários 
alunos e professores que espiavam a invasão policial ouviram um 
estampido forte e um silvo de bala. O professor Ladeira estava ao 
lado do estudante Waldemar, que caiu atingido por uma bala. Os 
estudantes correram deixando o colega, mas logo voltaram, quan-
do souberam que tinha sido atingido. O ferido foi levado por eles e 
por professores para o gabinete de engenharia mecânica. O profes-
sor Ladeira entrou, com vários estudantes, no gabinete. Fecharam 
as portas, temendo os efeitos das balas. Quando o professor acre-
ditou que já se fizera a calma, saiu para examinar a situação. Foi 
então que viu um pelotão de polícia, que calcula em vinte homens, 
de fuzis e baionetas armadas. Os policiais apontaram os fuzis na 
sua direção. O professor refugiou-se em seu gabinete, que fica ao 
lado do gabinete de engenharia mecânica.

A partir desse instante, os policiais começaram a invadir os ga-
binetes, espancando alunos e professores, indiscriminadamente, 
com insultos e palavrões. Alguns usavam cassetetes, de madeira e 
de borracha, outros utilizavam as coronhas dos fuzis. Os policiais 
diziam que os alunos e professores deviam correr, deixando os ga-
binetes. O professor Ladeira, com estudantes, saiu por uma das 
escadas laterais. Outros alunos foram conduzidos pelos policiais 
para o subterrâneo do ICC. Os professores ficaram retidos no cor-
redor do patamar inferior.

O estudante Waldemar, ferido já havia coisa de meia hora, se-
gundo os cálculos do professor Ladeira, não tinha sido removido 
para os devidos socorros. Alguns professores tentaram convencer 
os policiais a prestar socorros ao ferido, sem êxito. Os policiais 
alegavam que não tinham ordens superiores para fazer tal coisa. 
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Os professores, então, sob a orientação do professor Itamar Viana, 
professor de engenharia civil, coronel do Exército, reformado, re-
solveram desobedecer as determinações dos policiais e retiraram 
o ferido. Não foram molestados. O professor e o coronel Itamar e 
outros levaram o estudante Waldemar para o Hospital Distrital, 
no carro do coronel. Os demais professores e funcionários da ad-
ministração continuaram sob a custódia da polícia por mais meia 
hora, quando foram liberados por determinação de um soldado que 
dizia obedecer às ordens superiores. Recomendou o soldado que não 
podiam sair de carro da universidade. Deveriam sair a pé, pelo cer-
rado – o que fizeram, cerca de trinta professores e funcionários. O 
professor Ladeira lembra-se de que viu soldados, cabos e sargentos 
da Polícia Militar, mas não viu, sequer uma vez, um oficial.

Após a reunião saímos para visitar os vários setores da universida-
de e constatar todos esses fatos que aí vêm narrados e que ainda não 
correspondem a tudo aquilo que poderia ser dito a respeito.

O Sr. Presidente (José Bonifácio) – Prorrogo a sessão por 45 minutos. 
Assim, o nobre deputado terá o tempo necessário, como teve também 
o líder da Maioria.

O Sr. Amaral Peixoto – Nobre orador, desejo somente registrar um 
detalhe que terá escapado ao nobre deputado Márcio Moreira Alves. 
Sem ser repórter, como S.Exa., quero também completar o relato. Esse 
fotógrafo amador, professor do mais alto gabarito, homem enviado ao 
Brasil pela Organização Mundial de Saúde e que aqui chegou apenas 
há dois dias, estava perdido pelos corredores da universidade, sem falar 
português e sem compreender o que se passava. Estava ainda progra-
mado para falar hoje e devia, portanto, estar dentro da universidade – 
um professor holandês. Esses dois homens devem fazer hoje o pior juízo 
possível da nossa vida universitária.

O SR. MARIO COVAS – Muito obrigado a V.Exa.
Encerrada aquela reunião, pedimos ao senador Aurélio Vianna, aos 

deputados Britto Velho, Martins Rodrigues e Otávio Caruso da Rocha, 
que comparecessem às várias delegacias, tendo em vista que os presen-
tes à reunião nos indicavam várias pessoas como estando presas, in-
clusive uma professora de biologia que foi presa pelo desacato de ter 
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afirmado à polícia que aquela invasão lhe dava vontade de vomitar. A 
ela disseram que, pelo fato de por sucessivas vezes ter visitado os estu-
dantes presos, seria conduzida à prisão, já que tinha o “mau costume” 
de visitar presos. Então pedimos a esses deputados que comparecessem 
às várias delegacias, aos vários locais onde os prisioneiros ficam em 
Brasília. O relato desta comissão é o seguinte:

A comissão constituída pelos deputados Carlos de Britto Velho, 
Martins Rodrigues e Otavio Caruso da Rocha, destinada a averi-
guar a relação e os locais de detenção dos estudantes e professo-
res detidos, hoje, dia 29 de agosto, pela manhã, na Universidade 
de Brasília, dirigiu-se ao gabinete do Sr. Secretário de Segurança 
do Distrito Federal, ao gabinete do Sr. Diretor do Dops, da Polícia 
Federal. A comissão recebeu, no gabinete do Sr. Secretário de 
Segurança do Distrito Federal, Sr. Jurandyr Palma Cabral, as in-
formações de que se encontrava detida em sua repartição a pro-
fessora Graziela Barroso – trata-se da professora a que fizemos re-
ferência. A referida professora ficara indignada com as violências 
cometidas na universidade e, por isso, fora intimada a prestar de-
poimento, sob coação. Foi informada, ainda, a comissão, de que as 
demais quatorze pessoas que se dizia estarem presas não o tinham 
sido por aquela repartição.

As quatorze pessoas a que se referiu como tendo sido presas são as 
citadas no seguinte relatório:

A comissão constituída pelo senador Aurélio Viana (MDB-
GB), deputado Carlos de Britto Velho (Arena-RS), deputado 
Martins Rodrigues (MDB-CE) e deputado Otávio Caruso da 
Rocha (MDB-RS), destinada a averiguar a relação e os locais de 
detenção dos estudantes e professores detidos hoje, dia 29 de agos-
to, pela manhã, na UnB, dirigiu-se ao gabinete do Sr. Secretário 
de Segurança do Distrito Federal e ao gabinete do Sr. Diretor da 
Dops, da Polícia Federal.

A comissão, recebida no gabinete do Sr. Secretário de Segurança 
do D. Federal, ouviu do Sr. Jurandir Palma Cabral as informações 
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de que se encontrava detida, em suas repartições, a professora 
Graziela Barroso. A referida professora ficara indignada com as 
violências cometidas na universidade, e por isso fora intimada a 
prestar depoimento, sob coação. Foi ainda informada a comissão 
de que as demais quatorze pessoas que se dizia estarem presas não 
o tinham sido por aquela repartição. As quatorze pessoas que na 
UnB se comentava terem sido presas, eram as seguintes:

Honestino Guimarães, Graziela Barroso, Jeblin Antonio 
Abrahão, Claudio Almeida, Miguel El Alfione, Marcos 
Burlamaqui, Dieb El Alfioni, Tercio Pina de Barros, João Ozana da 
Silva, Henrique Matos, Paulo Ricardo Balduino, Ubirajara Rios, 
Everaldo Antonio Postore.

Da Secretaria de Segurança Pública a comissão dirigiu-se ao 
Dops, onde teve ocasião de entender-se com o general Cupertino, 
diretor-geral do Departamento de Polícia Federal. Ali foi infor-
mada de que havia no Dops vários estudantes presos para se pro-
ceder a investigações, bem assim dois deles com prisão preventiva 
decretada pela Justiça Militar. Apesar da insistência da comissão, 
não foi possível obter do diretor-geral e de seus auxiliares informa-
ção positiva sobre a identidade dos estudantes detidos. O mais que 
se conseguiu foi a promessa de que um pouco mais tarde seriam 
fornecidas tais informações, declarando também o diretor-geral 
que os estudantes, logo depois de ouvidos, se não estivessem en-
volvidos em processo sobre atos criminosos, seriam liberados. A 
comissão insistiu com o diretor-geral sobre a necessidade de se in-
vestigar quanto às violências físicas contra os estudantes detidos, 
alguns dos quais, segundo informações de testemunhas presen-
tes à prisão, foram espancados pela polícia, inclusive o estudante 
Honestino Guimarães. O general Cupertino prometeu adotar pro-
vidências relativamente a essa denúncia; mas logo auxiliares seus 
presentes à entrevista procuraram resguardar a responsabilidade 
dos agentes policiais, alegando que houvera resistência à prisão.

O Sr. Martins Rodrigues – Nobre deputado, tanto na visita ao se-
cretário de Segurança como ao Departamento Federal de Segurança, 
ao general Cupertino, causou-nos a pior impressão a interferência de 
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auxiliares subalternos dessas autoridades, que, em tom arrogante, se re-
feriam sempre ao procedimento dos estudantes e procuravam defender 
as autoridades policiais. Na primeira das visitas, perante o secretário de 
Segurança, quase havia um incidente entre o nobre e valoroso deputado 
da Arena Britto Velho – S.Exa. discutia, no momento, a respeito da situ-
ação dos estudantes – e um dos auxiliares do secretário de Segurança. 
Na segunda visita, perante o general Cupertino evidentemente os ele-
mentos subalternos demonstraram a maior má vontade em fornecer in-
dicações sobre nomes e identidades de estudantes presos e locais onde 
se encontravam. Cheguei mesmo a declarar que forneceria esses nomes 
segundo relação que nos havia sido dada pelos estudantes e professo-
res – mas, desde logo, estranhava que, ao contrário do que acontece-
ra na Secretaria de Segurança, onde o secretário obtivera pelo telefone 
imediata informação a respeito, o general Cupertino não tivesse con-
dições para informar suficientemente a respeito da relação de presos e 
da situação em que se encontravam. O nobre deputado Otávio Caruso 
da Rocha fez sentir a gravidade das informações que havíamos recebi-
do sobre as condições em que havia sido preso o estudante Honestino 
Guimarães, que, no momento da prisão, foi espancado violentamente, 
o mesmo tendo acontecido, segundo informações que nos chegavam ao 
conhecimento e que nos parecem absolutamente idôneas, com relação 
aos outros estudantes. Chamamos a atenção de S.Exa. para a gravidade 
dessas informações e dissemos-lhe que procuraríamos inclusive, uma 
vez apuradas as violências, processar criminalmente as autoridades 
que cometiam tais abusos de poder e, ao mesmo tempo, a violação dos 
sagrados direitos do homem constantes da Declaração Universal de 
Direitos, a que o Brasil em vão aderiu, porque as autoridades da atual 
situação política, do atual regime que degrada o país, não cumprem 
absolutamente as obrigações ali prescritas. (Muito bem.)

O Sr. Cardoso de Menezes – Sr. Deputado Mario Covas, diante 
de informações absolutamente fidedignas, inclusive de deputados da 
Arena, pelo menos em essência é absolutamente verídico o relato que 
V.Exa. está fazendo. Estou certo, Sr. Deputado, de que o governo toma-
rá todas as providências no sentido de que sejam exemplarmente puni-
dos os responsáveis por esta tragédia. Fosse eu, Sr. Deputado, líder não 
da oposição mas da Arena e encaminharia à Mesa, neste momento, um 
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requerimento endereçado ao Sr. Presidente da Casa no sentido de que 
fizesse baixar a meio pau a bandeira deste Plenário. (Muito bem. Muito 
bem. Palmas prolongadas.) Estamos de luto no dia de hoje.

O SR. MARIO COVAS – Fico muito grato a V.Exa. Gostaria eu de 
poder manifestar, como V.Exa., já não digo a certeza, mas pelo menos 
a esperança de que tal fato ocorresse. Isso significaria pelo menos que 
este governo, que este regime, ainda era provido de algum senso de 
justiça. Não foi sem razão, Sr. Deputado, não foi por acaso que ofereci 
a oportunidade ética para que a liderança da Maioria me antecedesse 
nesta tribuna. Mantinha a ilusão de que as críticas feitas num relato 
absolutamente frio e insuspeito – não juntei, até agora, uma palavra da 
minha lavra – provocassem uma atitude da Maioria. Até este instante, 
não esteve neste discurso a liderança da oposição. Predominou, até ago-
ra, o depoimento insuspeito de professores e daqueles que, pertencentes 
à Maioria ou à Minoria, assistiram in loco aos episódios. Esperava, por-
tanto, e tinha o direito de esperar, baseado na tradição desta Casa, que 
aqui, antes mesmo da nossa palavra, estivesse a liderança da Maioria, 
mesmo não crendo na afirmativa, para assegurar à nação que os fa-
tos não ocorreram em vão. E mais do que isso: que as medidas para 
punir, até por antecipação, as autoridades envolvidas já tivessem sido 
tomadas. Mas não. Aqui se veio para um registro que outra coisa não 
é senão a verdade oficial da polícia, esta sim a própria promotora da-
queles incidentes. Pouco me importa, Sr. Deputado, analisar as figuras 
humanas que encontramos no campus universitário. São simples; eles 
são homens que reagem como reagiram talvez por culpa exatamente 
desta sociedade que não os educou, não lhes deu condições para reações 
humanas, dignas de um povo civilizado. Não, eles têm pouca impor-
tância. É muito fácil transferir para a polícia, é muito fácil transferir 
para alguns esbirros, para alguns despreparados para a tarefa, a res-
ponsabilidade pelos incidentes. Esta a polícia de sempre. Sempre existiu 
assim. Apenas não vejo esses fatos repetidos em outros governos e em 
outros regimes. Neste se repetem. Já não nos prometem nem mesmo 
a punição. Nem têm o que prometer. Edson Luís está enterrado e até 
hoje não se apurou e puniu quem o matou. Invade-se a universidade e 
omite-se aquele espetáculo deprimente de jovens, moços e rapazes, com 
as mãos à cabeça e lágrimas nos olhos. E eu insisto: não via naquelas 
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lágrimas temor; via, sim, a frustração pela humilhação, lágrimas que eu 
próprio não cheguei a verter de vergonha pela minha impotência para 
reagir contra uma violência daquelas.

E aqui vimos o quê? A generalização do conceito de subversivo – 
esta palavra mágica que serve como desculpa para todas essas violên-
cias da ditadura. Aqui vimos o quê? Um discurso de provocação de 
alguém que, no passado, tinha autoridade (palmas), tinha se aqui viesse 
relatar o episódio, quando, em minha companhia, foi a uma igreja – 
veja bem V.Exa. – tirar um estudante que se encontrava no forro. Com 
dignidade e à altura do seu cargo, ali estava em minha companhia e eu 
lhe daria inteira razão, se viesse relatar o episódio.

Mas depoimentos, deputado, valem-me estes dos professores; de-
poimento, vale-me o do nobre deputado Britto Velho; depoimento, va-
le-me o do nobre deputado Elias Carmo; depoimento, vale-me o do no-
bre deputado Ney Maranhão; depoimento, e mais do que depoimento, 
palavras, valem-me as do nobre deputado Oswaldo Zanello. Elas aqui 
estão: “Esta polícia que aí está é o rebotalho, é a escória da polícia da 
Guanabara; é a polícia do jogo do bicho, é a polícia da corrupção, é a 
polícia que envergonha este país. Quem devia estar nas grades eram os 
bandidos que, na manhã de hoje, assassinaram barbaramente aquele 
estudante.” Não são minhas as palavras, deputado. Não são. Não é a 
oposição que fala por esta boca: é o deputado Oswaldo Zanello, que 
tem, como qualquer outro, autoridade para falar em nome do governo.

Esta é a posição daqueles que lá estiveram. Esta é a posição de to-
dos aqueles que, tendo ou não tendo filhos, viram os filhos dos outros 
atingidos, atingidos física e moralmente. O mal que se faz a esta juven-
tude não é o mal físico. Eles receberam e receberão dezenas de outras 
bordoadas, na defesa dos seus ideais, com a coragem que está muito 
longe daquele amedrontamento de que nos falava o líder do governo. 
E receberão com a coragem que nós todos, até hoje, não fomos capazes 
de demonstrar.

Todos aqueles, Srs. Deputados, que lá estiveram, todos aqueles que 
lá foram, sentiram, até por osmose, a revolta pela impotência de reagir.

Todos nós não podemos ter outro tipo de reação, outra maneira de 
agir. Não é possível que, após cada acontecimento desses, tenhamos de 
debater de forma cínica em torno do sentido de certas palavras (muito 
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bem), tenhamos de ouvir aqui a repetição de uma ladainha. E ainda nos 
acusam como nos acusaram de outra vez. Quando morreu Edson Luís, 
ouvimos aqui, num discurso, o seguinte: “Um deputado, passando por 
este plenário, afirmava: – Agora já temos um cadáver”.

Quem, quem neste país, quem nesta Casa seria capaz de saudar com 
efusão um ato de violência que provocara a morte de um jovem? E es-
sas violências, essas mortes, esses atentados se repetem dia a dia e se 
reiteram a cada instante em todos os estados. E nós aqui a perdermos o 
nosso tempo e o tempo desta nação, sobretudo a darmos um espetáculo 
dos mais dolorosos para esta mocidade; a perdermos o nosso tempo 
a discutir se Honestino era ou não um subversivo. De que valem as 
bordoadas que o deputado Santilli Sobrinho sofreu? Não comparo os 
ferimentos que ele recebeu com nenhuma das lágrimas que vi em cada 
um daqueles rostos. Gostaria, neste instante, de poder dar a esta juven-
tude uma demonstração da nossa solidariedade e da nossa vinculação 
à sua revolta. Se meu corpo valer de algo, se numa outra oportunidade 
isto ocorrer, que batam em mim. Não reivindico minhas imunidades. 
Mas que não maltratem a juventude, sobretudo moralmente, e é o que 
se quer fazer, humilhando-a; o que é algo que, acima da mocidade, esta 
nação não tem o direito de aceitar. (Palmas prolongadas.) Não se pode 
jogar fora um potencial como este. Não tenho filhos na universidade. 
Não sei se um dia os terei. Não sei se preferirei que aos meus filhos 
seja reservado o desconhecimento e a falta de cultura a fazê-los um dia 
passar pelo vexame, pela humilhação que hoje vi sofrerem milhares de 
jovens desta cidade. Não sei como me decidirei, não sei como resolverei. 
Não sei se farei como o deputado Britto Velho, que, a uma violência 
desse tipo, é capaz de reagir pela violência até ao ponto do desforço pes-
soal. Não sei. Sou, intimamente, alguém que não tem o direito de falar.

Ali estive. Assisti aquilo tudo e não tive coragem de me agarrar 
com um daqueles. Guardo para o resto da vida a imagem deste dia. 
Guardo-a. Guardo por tudo que ela produziu de mal, de negativo, po-
rém guardo, mais do que isso, a dor que me representou ver, nesta Casa, 
esse assunto discutido da maneira como foi, como se pudesse haver jus-
tificativa para a violência contra os jovens. Como justificar um tiro na 
testa de alguém que cometeu o crime de assistir, de uma sacada, àquilo 
que estava ocorrendo? E os buracos das balas de fuzil nas paredes dos 
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laboratórios arrebentados da universidade? E o fato de seres humanos – 
e não representam mais do que isto – a dirigirem gracejos, brutalida-
des, violências a estigmatizar, moralmente, cada um dos jovens?

Que conselhos daremos a esses moços? Que diremos a eles? 
Vamos, como o deputado Haroldo Leon Peres, a cada um deles pedir 
que tenha calma?

Vamos a cada um deles pedir que não reajam? Vamos a cada um 
deles pedir que assistam impassivelmente a serem mortos seus compa-
nheiros? É isto que nos cabe? Ninguém de nós quer pôr fogo neste país, 
mas temos o direito de acusar este governo e este regime que quer pôr 
fogo no país. (Palmas.)

O Sr. Hermano Alves – Nobre líder, em primeiro lugar quero, com 
a maior sinceridade e honestidade possível, trazer aqui o sinal de meu 
profundo respeito pela grande coragem que V.Exa. tem manifestado 
(muito bem; palmas), coragem moral, não apenas coragem física, que 
esta qualquer desclassificado pode ter, mas a coragem moral que só os 
verdadeiros homens sabem ter, a coragem de enfrentar com paciência, 
constância e dignidade todo esse caudal de brutalidades, de cinismo 
e de podridão (muito bem), que caiu sobre o Brasil no atual regime, 
no atual governo. Quero trazer a V.Exa., neste instante, a minha cer-
teza, a minha convicção de que quem tinha razão na análise desses 
acontecimentos era o meu primeiro professor de jornalismo, Wilson 
de Oliveira, professor da Faculdade de Comunicações de Brasília, meu 
primeiro secretário num jornal do Rio de Janeiro, o homem que me 
treinou e preparou como jornalista e que me disse: “Foi um plano tático 
que se processou e foi posto em operação na universidade”. Nobre lí-
der, neste instante de plena euforia governamental, e que todo o mundo 
diz que a República vai bem, pelo menos nos Conselhos do Governo, 
neste momento em que o governo diz que está calma a situação; neste 
momento em que se verificam em São Paulo os recentes atentados pro-
movidos por organizações de direita, vinculadas inclusive a setores da 
polícia política e do sistema de segurança e espionagem interna, neles 
incluídos um Sr. Sabato Dinoclo, astrólogo e adivinho da intimidade 
presidencial; neste momento em que tudo parece correr às mil maravi-
lhas, pelo menos no âmbito do governo, surge esta agressão, depois de 
ter o coronel Alzir Nunes Gay dito, numa comissão de inquérito, que à 
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sua discrição, usaria bala contra estudantes. Neste instante, uma agres-
são não contra Honestino ou contra qualquer estudante, mas contra 
a universidade, como símbolo da nossa cultura, e organização de um 
plano de operações comandadas por um oficial do Exército com tropas 
de reserva, com pelotões que se desdobraram no terreno de acordo com 
as técnicas de combate, de ataque e de assalto, com um general presen-
te, numa batida policial dentro da universidade pouco depois de ter 
a Dops confirmado, por telefone, que o reitor viajara – e ele só viajou 
ontem –, no momento em que o Sr. Ministro está doente, um ataque à 
sede da Federação de Estudantes, que é um pequeno reduto sem maior 
importância como objetivo, a não ser psicológico; toda a tropa em uni-
forme de combate, com fuzis, metralhadoras, máuseres e balas na agu-
lha; com um plano interno da universidade na cabeça, decorado para 
saberem em que salas, em que classes poderiam jogar granadas, cercar 
ou impedir o acesso; com um esquema de bloqueio das estradas e vias 
de acesso à universidade; tudo isso com comunicações radiofônicas, 
tudo isso e mais uma viatura esquecida, propositadamente, em lugar 
para que os estudantes a incendiassem – e ela queimou em pouco mais 
de dois minutos, com um fogo muito claro, que podia lembrar o fogo 
dos incendiários de fósforo. Tudo isto, nobre deputado, me parece um 
plano em execução. Não é o Honestino. Este é um pretexto. É um bravo 
rapaz, mas é usado como pretexto. Não é o próprio campus da universi-
dade; também é um pretexto. Não é a pessoa de um ou outro estudante, 
ou dos professores. Não, isto é um plano que visa a criação de condições 
necessárias para o fechamento desta Casa, até mesmo para a derrubada 
deste governo, para cerceamento da imprensa, para cerceamento dos 
movimentos de reivindicação não só dos estudantes como também de 
operários, que se estão desencadeando por força da questão social, neste 
instante. Sr. Líder Mario Covas, bravo e digno líder Mario Covas, isto, 
em bom português, chama-se “golpe”. Mas nós sabemos que pobrezi-
nhos são aqueles que vêm a esta tribuna dar explicações mal arranjadas, 
e decoradas, transmitidas por telefone por policiais. Pobrezinhos deles, 
que ainda não perceberam isto e que estão aos poucos tão cercados den-
tro deste sistema e deste regime quanto cercados estiveram os estudan-
tes com seus professores dentro das salas de aula. (Palmas.)



2ª pArte – discursos282

O Sr. Ernani Sátyro – Nobre líder, em primeiro lugar quero deixar 
registrado nesta Casa – e isto não pode passar despercebido à cultura 
política do Brasil – o respeito e o acatamento com que estamos ouvindo 
V.Exa., ao contrário da atitude que usam quando falam ou aparteiam 
nossos oradores. Não estando presente o deputado Leon Perez, que pro-
feriu, no meu entender, um brilhante, sereno e equilibrado discurso, 
não posso deixar de fazer sua defesa. S.Exa. não fez um discurso cínico, 
que implicasse desacato a esta Casa. Pelo contrário, manteve-se dentro 
do melhor raciocínio, dentro da maior serenidade, dizendo aquilo que 
considerou do seu dever e que era do seu conhecimento. Infelizmente, 
nobre líder, não estamos obrigados a fazer o discurso que V.Exa. e seus 
companheiros de bancada consideram que devêssemos fazer. Cada um 
usa do seu mandato e da tribuna de acordo com a sua consciência; e 
consciência não é patrimônio nem privilégio da oposição. Cumprimos 
aqui o nosso dever de dar à nação a versão que nos pareceu acertada. E 
o deputado Leon Peres terminou seu discurso dizendo que o governo se 
empenhava por que fossem apurados todos os acontecimentos. A isso, 
responderam do fundo do plenário alguns colegas que o governo iria 
promover aqueles que tivessem praticado o crime. Sr. Deputado, então 
não sei em que base de argumentação nós nos colocamos aqui. Se não 
anunciássemos o nosso propósito de apuração da verdade, seríamos 
censurados; se afirmamos esse propósito de esclarecimento dos fatos, 
vêm dizer que estamos fazendo promessas insinceras.

Sr. Deputado, quero deixar registrado, mais uma vez, o propósito 
do governo em apurar os acontecimentos que hoje se desenrolaram, 
mas não de um lado apenas, não parcialmente; apurar o sangue derra-
mado de quem quer que seja, apurar a atuação de cada um, dentro das 
suas responsabilidades e da sua posição, dentro dos próprios aconteci-
mentos. Não me atemorizo nem me aterrorizarei. Sou um velho parla-
mentar habituado a debate desta natureza, e desejo acentuar que, mui-
tas vezes, quando estávamos defendendo as liberdades públicas, muitos 
dos intolerantes de hoje é que defendiam a violência e o crime.

O Sr. Paulo Brossard – Nobre deputado Mario Covas, raramente 
interrompo os oradores que estão na tribuna...

O SR. MARIO COVAS – V.Exa. me dá grande prazer.
O Sr. Paulo Brossard – ...e, com constrangimento, neste instante, in-

tervenho em seu notável discurso, seu patético discurso, que coroa, de 
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maneira brilhante, uma sessão extraordinária, embora marcada com o 
ritmo da febre dos acontecimentos do dia de hoje. O que foi dito nesta 
Casa, Sr. Deputado, por deputados de ambos os grupos, ligados ao go-
verno e à oposição, é de uma evidência tal que a violência, a brutalidade 
e o crime já são, a esta altura, incontestáveis e insofismáveis. (Muito 
bem.) Fala-se agora em apurar responsabilidade; fala-se, agora, em apu-
rar tudo o que houve, de ambos os lados. Mas me parece conveniente 
lembrar como começou tudo isso. Começou pela execução de um man-
dado de prisão preventiva contra um, dois, cinco ou seis estudantes. 
Mas, nobre deputado, cumpre-se, executa-se um mandado de prisão 
contra duas, três ou cinco pessoas entrando na universidade, na hora 
das aulas, para prender estudantes dentro das salas, dentro da universi-
dade? (Muito bem.) Esta é a primeira questão. 

O Sr. Martins Rodrigues – É o primeiro crime.
O Sr. Paulo Brossard – Esses rapazes contra os quais pesava a ordem 

judicial de prisão não moram, não têm casa, não andam? Moram, têm 
casa, andam da sua casa para a universidade e da universidade para a 
sua casa. E onde a autoridade quis prendê-los? Qual o lugar eleito para 
efetuar a prisão? No lugar adequado? Não, no lugar mais inadequado; 
na universidade, exatamente onde não devia, pelos motivos mais evi-
dentes, pelos motivos mais palpáveis, pelos motivos mais pedagógicos, 
ser feita a prisão. Mas foi a universidade o lugar escolhido para prender 
um, dois, cinco ou seis, não sei quantos estudantes, contra os quais ha-
via ordem de prisão preventiva. E que hora a autoridade encarregada de 
executar o mandado preferiu? Aquela em que a universidade estivesse 
deserta? Quando a universidade estivesse vazia? Não, exatamente à hora 
em que a universidade estava cheia. Na hora em que a universidade es-
tava trabalhando. Na hora em que a universidade estava funcionando. 
Para quê? Para provocar a reação! Para provocar a revolta! Para provo-
car um incêndio! Para provocar o que foi provocado! (Muito bem.) Isto, 
nobre deputado, é o que mais me impressionava desde o começo. Teria 
sido inépcia alvar fazer o que fez a polícia, indo prender meia dúzia de 
pessoas lá, onde não deveria fazê-lo, numa hora em que não deveria 
lá aparecer, ou foi tudo calculado? Não gosto de avançar juízos, senão 
sobre fatos. Mas, depois de ouvir, calado e abatido, o triste relato dos 
acontecimentos, a uma conclusão chego com absoluta tranquilidade; à 
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de que tudo foi feito para que acontecesse o que aconteceu. Peço perdão 
pelo aparte que lhe dei, mas tinha necessidade de fazer esta observação 
e, ao mesmo tempo, cumprimentar o notável orador que está na tribuna 
a escrever uma das páginas altas da oratória parlamentar, do civismo, 
do espírito público, da bravura, na história do Parlamento brasileiro.

O SR. MARIO COVAS – Grato a V.Exa.
O Sr. Presidente (José Bonifácio) – V.Exa. dispõe de dez minutos.
O Sr. Mário Maia – Desejo dar não propriamente um aparte, mas 

um depoimento. Há pouco vim do hospital e lá, na mesma sala de onde 
havia saído o jovem Waldemar, entrava outro estudante com ferimentos 
menos graves. Uma bala transfixou-se no joelho do estudante, de trás 
para a frente. O prognóstico quanto à vida é bom! O jovem continuará 
vivendo, naturalmente com a perna dura; ficará com esse defeito físi-
co. Perguntei ao jovem antes de ser anestesiado: “Meu filho, que estava 
você fazendo quando recebeu essa bala?” Disse: “Estava correndo com 
os meus companheiros com medo da polícia”. Atiraram pelas costas, 
nobre deputado Mario Covas.

O Sr. Doin Vieira – Permita-me, nobre deputado Mario Covas. 
Eu desejaria complementar a ordem de raciocínio do nobre deputado 
Paulo Brossard. Sabe V.Exa. que a operação estava sendo comandada 
de dentro de um supermercado pelo general Dionisio de Medeiros, 
chefe da Divisão de Operações do Departamento de Polícia Federal. 
Somente após a presença dos parlamentares é que compareceram ao 
local, como já disse V.Exa., oficiais graduados e as autoridades que co-
mandavam a operação. E ouvi, em depoimento que me prestou, em 
conversa com aquele general, que para eles era necessário, de qualquer 
maneira, impedir a realização do próximo congresso da UNE. A finali-
dade imediata daquela intervenção era exatamente esta: prender os que 
estavam sob mandado de prisão preventiva, recolher os que reagissem, 
fazer uma triagem, de modo que, a qualquer custo, esse congresso fosse 
impedido. Pretendiam encontrar, já há alguns dias, o vice-presidente 
Luiz Travassos, que, entretanto, já se ausentara de Brasília. Mas o ob-
jetivo imediato desse plano, de manter um governo que não sobrevive 
pelos ideais e, por isso, precisa sobreviver pela força, era este: impedir 
a qualquer custo esse congresso da UNE. E a intervenção foi feita por-
que o reitor se recusou a pôr o ciente no mandado de prisão preventiva 
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dos estudantes. Diante da recusa do reitor, há vários dias, resolveu o 
Departamento de Polícia Federal fazer uma demonstração de força e 
transformou a universidade em praça armada – para vergonha dos bra-
sileiros e da cultura do Brasil.

O Sr. Presidente (José Bonifácio) – Atenção! O orador dispõe apenas 
de seis minutos. Pediria aos nobres deputados que não o interrompessem.

O Sr. Otávio Caruso da Rocha – Quero apenas efetuar o registro de 
que não creio que o que ocorreu hoje constitua um excesso do poder 
policial. Acredito antes que é um ato de governo, frio, premeditado, 
consciente, que visa o propósito que este governo tem demonstrado: 
o de assegurar-se o poder pela força, contra a nação brasileira. Digo 
isto porque acho demasiadas duas coincidências: uma, a da vinda pre-
cisamente hoje, de manhã, do Rio para Brasília, do general Cupertino, 
chefe da Polícia Federal, e a segunda, a ausência do Sr. Ministro da 
Educação, que hoje deveria estar aqui sendo questionado. Estas duas 
circunstâncias conjugam-se para uma convicção. Era esta a intervenção 
que desejava fazer ao discurso de V.Exa.

O SR. MARIO COVAS – Muito obrigado a V.Exa.
O Sr. Benedito Ferreira – Nobre deputado Mario Covas, sem dúvi-

da alguma, V.Exa., como pai que é, há de convir que todos os homens 
da Arena, todos os homens responsáveis que compõem esta Casa estão 
realmente contristados e deplorando, como estou, os fatos ocorridos. 
E queria eu, nesta oportunidade, apelar a todos os pais que ora ouvem 
V.Exa., a todos aqueles que vão tomar conhecimento, através da im-
prensa, do relato doloroso que V.Exa. nos traz nesta oportunidade, e a 
nós, a classe política – a exemplo do que diria eu, em outra oportuni-
dade, à liderança do meu partido – no sentido de que cada um de nós, 
cada homem responsável, principalmente os que têm o dom da lide-
rança, o dom da comunicação, que levemos à nossa juventude, que tem 
sobejas razões para estar descontente, aquilo que realmente vem sendo 
feito neste país em seu favor. Infelizmente, sabe V.Exa. que os inimigos 
de nossa pátria, aqueles que não querem a solução dos nossos proble-
mas, procuram sob todas as formas e meios tumultuar a vida pública 
do país, principalmente sabotando os bons propósitos do Sr. Presidente 
da República. Concordo com V.Exa. em que possa haver dentro do pró-
prio governo elementos interessados em tumultuar a administração do 
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país (não apoiados), mas não há como querer transferir a este governo a 
responsabilidade do que aí está e que nada mais é senão reflexos de atos 
e erros que vêm sendo perpetrados, através de anos, em nossa terra. 
Cabe esta honrosa tarefa à oposição: ajudar a nação, ajudar o governo 
a dar as proporções certas aos erros e conduzir o Brasil ao seu grande 
destino. Agradeço a V.Exa. esta oportunidade.

A Sra. Ivette Vargas – Sr. Deputado, nesta manhã Brasília foi sa-
cudida por trágicos acontecimentos. A polícia invadiu a universidade 
para prender cinco estudantes. Mas por que esse esforço desesperado 
da polícia para prender esses cinco jovens? Eram ladrões? Eram assas-
sinos? Tinham infringido o Código Penal Brasileiro? Nada disso. Havia 
mandado de prisão contra eles apenas porque, jovens e idealistas, estão 
presentes, interpretando os sentimentos da mocidade, neste momento 
difícil que vive o Brasil. Isso caracteriza, Sr. Deputado, a ditadura em 
que vivemos, em que a opinião é castigada de tal forma. Mas, neste 
instante em que V.Exa. faz esse relatório dramático, nós nos pergun-
tamos se estávamos mesmo em Brasília, capital do Brasil, ou se está-
vamos numa cidade invadida, do tempo em que a Alemanha nazista 
dominava o mundo. Que fiquem nos anais da Casa as minhas palavras, 
as de uma mulher, em solidariedade àquela que, neste instante, assiste 
a agonia de seu filho, que poderá perdê-lo dentro de alguns momentos 
ou poderá vê-lo sobreviver definitivamente marcado. A angústia opri-
me o coração de todas as mães brasileiras. Foram elas que, de terço em 
punho, iludidas, exigiram, em nome de Deus, da liberdade e da família, 
a implantação de alguma coisa que, infelizmente, só veio atentar contra 
a Liberdade, contra a família e as leis de Deus. Essas mães devem estar 
de terço em punho, novamente pedindo a Deus que traga de novo a se-
renidade, o bom senso e a liberdade para o nosso país. Mas, no dia em 
que elas descrerem das orações, elas haverão de ir para as ruas garantir 
por outros meios o retorno à legalidade.

O Sr. Osírio Machado – E para acabar com essa impostura!
O Sr. Presidente (José Bonifácio) – Atenção! Comunico ao nobre 

orador que o tempo está findo. Peço que conclua sua oração.
O SR. MARIO COVAS – Vou encerrar, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, alguém que se aproximou de 

um dos que lideravam a ocupação e o massacre e manifestou surpresa, 
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porque alguns dos policiais pareciam sob efeito de estimulantes, rece-
beu a seguinte resposta: “Mas, para esta atividade, só sob o efeito de 
estimulantes”.

Nem mesmo aqueles homens são capazes de uma violência como 
esta, a não ser sob o efeito de estimulantes, que lhes embotassem os res-
tos de sentimento. Não é possível admitir um mínimo de sensibilidade 
humana e imaginar que a partir daí surja um comportamento desse tipo.

Na última semana, Sr. Presidente, nesta Casa votou-se um projeto 
de anistia. Naquele instante, dizia-se que não era oportuna a medida, 
dizia-se que os estudantes ainda estavam nas ruas, que eles resistiam e 
que, por isso, não se podia conceder anistia. Não se concedeu. E a po-
lícia foi à casa do estudante, foi para dentro da universidade, já que ele 
não veio à rua, para lá agredi-lo.

Nós é que erramos, porque sustentamos a anistia para estudantes. 
Tínhamos de sustentar anistia, isto sim, para esses policiais. (Muito 
bem.) Esses é que estão a exigir reparo e perdão de todos nós. Para esses 
estudantes, para esses jovens, fica mais uma dívida nossa, dívida que 
eu resgataria com grande prazer, se pudesse, neste instante, rasgar a 
minha carteira de deputado, desde que isso servisse para a sua causa. Só 
não o faço porque não tenho a convicção de que lhes serve. Posso ape-
nas dar uma pequena parcela de juros pela dívida que com eles criamos, 
por sua luta pela democracia. Afirmo a V.Exa. que, com as poucas ar-
mas que temos, apesar de toda a opressão desta ditadura, o Movimento 
Democrático Brasileiro processará cada um dos responsáveis por essa 
ignomínia que se praticou contra a mocidade e a nação. (Muito bem. 
Palmas prolongadas. O orador é cumprimentado.)
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câmara dos deputados, 
16 de outubro de 1968
(dCn-1, supl., de 17/10/1968, p. 15)

Argumentação no sentido de demonstrar a improcedência da 
representação encaminhada pelo procurador-geral da República ao 
Supremo Tribunal Federal contra o deputado Márcio Moreira Alves, 
sob a alegação de que S.Exa. fez, da tribuna da Câmara, declarações 
que ferem as Forças Armadas e atingem o regime. Relato das violên-
cias e arbitrariedades praticadas ultimamente em nosso país e afir-
mação de que são esses fatos o que realmente incompatibiliza o povo 
com as Forças Armadas.

O SR. MARIO COVAS – Sr. Presidente e Srs. Deputados, na últi-
ma semana recrudesceram as notícias, que inicialmente se veiculavam 
através dos jornais, de que se intentava contra parlamentares processo 
com base no art. 151 da Constituição Federal.

Essas notícias, Sr. Presidente, quase no final da semana, acabaram 
por mostrarem-se verdadeiras nos últimos dias. Na sexta-feira mais 
precisamente, tornou-se pública a representação encaminhada pelo 
procurador-geral da República ao Supremo Tribunal contra o deputado 
Márcio Moreira Alves.

Esta representação, Sr. Presidente, inicia-se com as seguintes palavras:

Tendo o Exmo. Sr. Ministro do Exército representado a V.Exa. 
sobre declarações feitas na tribuna da Câmara dos Deputados pelo 
deputado Márcio Moreira Alves que ferem as Forças Armadas e 
atingem o regime, V.Exa. houve por bem determinar que o expe-
diente me fosse remetido, a fim de que adotasse as providências 
cabíveis no caso.

Ora, Sr. Presidente, fica claro, desde logo, que a representação 
encaminhada pelo procurador-geral, a partir da exposição feita pelo 



2ª pArte – discursos290

ministro da Justiça, inicia-se exatamente pela afirmação de que, tendo o 
deputado Márcio Moreira Alves, na tribuna da Câmara dos Deputados, 
feito declarações que ferem as Forças Armadas e atingem o regime, de-
veria ser processado.

Ora, Sr. Presidente, o art. 34 da Constituição Federal dispõe: “Os 
deputados e senadores são invioláveis, no exercício do mandato, por 
suas opiniões, palavras e votos.”

Este o caput do art. 34, este o dispositivo que rege a inviolabilidade 
parlamentar.

“Inviolabilidade”, Sr. Presidente – e, particularmente, para mim a 
lição é válida – nos diz Plácido e Silva, em seu Vocabulário jurídico:

é a prerrogativa ou privilégio outorgado a certas pessoas ou coisas, 
em virtude do que não podem ser atingidas, molestadas ou viola-
das. É atribuída ao domicílio, às repartições públicas, à correspon-
dência, aos segredos, aos parlamentares, aos diplomatas e outras 
autoridades públicas.

Ainda nos diz Plácido e Silva:

Inviolabilidade parlamentar tem sentido mais estrito que 
imunidade.

É atribuída aos representantes do povo como garantia das 
opiniões, palavras e votos que manifestarem no exercício de sua 
delegação, seja durante as reuniões, seja fora delas.

Ora, Sr. Presidente, Pontes de Miranda, nos seus Comentários à 
Constituição, diz o seguinte a respeito do art. 34:

Sem liberdade de pensamento, sem liberdade de emiti-lo (liber-
dade da palavra, de opinião) não há Poder Legislativo que possa 
representar, com fidelidade e coragem, os interesses do povo. É 
essencial à vida dos congressos e parlamentos que as correntes ne-
les manifestadas se pronunciem, ou teremos simples conselhos de 
Estado em sistema unipartidário.
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O art. 34, caput, é regra de direito constitucional material:

Por ela sabemos que a opinião do deputado ou senador é livre, 
que os chamados crimes de opinião não o alcançam, que as regras 
de direito penal e de outras leis, sobre manifestação do pensamen-
to, até a tribuna não chegam.

(...)
A lei material exclui o crime mesmo.
(...)
As limitações regimentais não podem ir além de normas de boa 

educação, cortesia e respeito recíproco. A Mesa pode ser autoriza-
da pelo Regimento Interno a proibir a publicação de frases gros-
seiras, ou ditos imorais, as alusões injuriantes ou caluniosas, o uso 
de armas, ou a própria entrada com armas, ou insultos, as ameaças 
ou a sua publicação.

Ora, Sr. Presidente, creio que é princípio tranquilo, absolutamen-
te pacífico, e decisões outras desta Casa, tanto sob o regime da atual 
Constituição como sob o das Constituições anteriores, consagraram-no. 
Creio, entretanto, Sr. Presidente, que, quando a Constituição assegura 
a independência e harmonia dos poderes, ela implicitamente confere 
ao próprio poder uma tarefa que restringe esta inviolabilidade, pelo 
menos nos seus efeitos. É evidente que o direito que é assegurado na 
Constituição não é o direito de pensar, é o direito de livremente ma-
nifestar-se sobre o pensamento. Não haverá regra legal que pudesse 
proibir ou penalizar alguém pelo fato de pensar, até porque não have-
ria como conhecer do pensamento de alguém, a não ser na medida em 
que este pensamento fosse expresso pela liberdade contida na própria 
Constituição, que assegura esta liberdade de manifestação.

Portanto, a inviolabilidade não pode estar restrita ao pensar.
Ela se estende às consequências do pensar: a manifestação do 

pensamento e o conhecimento por terceiros desta manifestação de 
pensamento. Nos pronunciamentos feitos no Parlamento este fato se 
dá através dos serviços de radiodifusão oficiais e através do órgão de 
publicação oficial, que se chama Diário do Congresso. Está limitada a 
inviolabilidade das opiniões do parlamentar? No meu entender, está. 
Está pelo poder de polícia que o próprio Poder Legislativo confere aos 
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membros de sua Casa. No instante em que delega ao presidente da Casa 
a tarefa de polícia sobre o que se diz em Plenário, esgota-se a possibili-
dade de tradução de tudo aquilo que foi manifestação do pensamento 
na tribuna e se limita a inviolabilidade.

Ora, Sr. Presidente, o Regimento Interno da Casa admite, pelo 
art. 20, item I, letra “e”, o seguinte:

Art. 20. São atribuições do presidente, além das que estão ex-
pressas neste Regimento, ou decorram da natureza de suas funções 
e prerrogativas:

I – quanto às sessões da Câmara:
(...)
e) interromper o orador que se desviar da questão, falar contra o 

vencido, ou faltar à consideração à Câmara, ao Senado, ou a qual-
quer de seus membros, e, em geral, aos chefes e membros dos pode-
res públicos, advertindo-o e, em caso de insistência, retirando-lhe 
a palavra;

(...).

Ainda o mesmo art. 20, item V, letra “a”:

V – quanto às publicações:
a) não permitir a publicação de expressões, conceitos e discur-

sos infringentes das normas regimentais; 
(...).

O art. 79, item XV, diz:

Art. 79. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das 
sessões, serão observadas as seguintes regras:

(...)
XV – nenhum deputado poderá referir-se a colega, ao Senado, 

ou a qualquer de seus membros, e, de modo geral, a qualquer re-
presentante do poder público, em forma descortês, ou injuriosa;

(...).
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Portanto, Sr. Presidente, no instante em que desta tribuna um dis-
curso é pronunciado, no instante em que no exercício da sua atividade 
parlamentar um deputado manifesta o seu pensamento, é inviolável 
por sua manifestação. E, além disso, fica sujeito a restrições feitas por 
aquele a quem foi delegado poder de polícia, ou seja, o presidente ou a 
Mesa, que deverá, nos termos do Regimento Interno, suprimir, de cada 
uma dessas manifestações, aquelas expressões que lhe pareçam inju-
riosas, quer a qualquer dos membros do próprio Poder, quer a qual-
quer dos membros de um dos outros Poderes. A partir deste instante, 
insere-se o pronunciamento no órgão oficial da Câmara, que é o Diário 
do Congresso.

Admitir que sobre estes pronunciamentos pudesse incidir algum 
tipo de sanção, ao contrário do que dispõe o art. 34 da Constituição, 
seria admitir identicamente que pudessem sobre as publicações cons-
tantes do Diário do Congresso incidir as limitações, por exemplo, da 
própria Lei de Imprensa.

Quer me parecer que a partir deste instante esgota-se um ciclo, após 
o qual o pronunciamento deixa de pertencer individualmente a quem 
o fez, embora possam até todos os demais componentes do Poder dele 
discordar, e passa a pertencer ao acervo, ao elenco de prerrogativas do 
próprio Poder Legislativo.

A partir deste instante, qualquer violência cometida com base neste 
pronunciamento transfere-se e deixa de atingir aquele que o emitiu para 
atingir não mesmo a fração a que pertence, mas o próprio Congresso, 
que tem como uma de suas prerrogativas aquela da inviolabilidade de 
cada um de seus membros, por suas opiniões, por seus votos e por suas 
manifestações.

O Sr. João Borges – V.Exa. caracteriza muito bem esse aspecto da 
inviolabilidade. Efetivamente, a palavra ou o voto enunciado por qual-
quer parlamentar é insusceptível de apuração posterior. Gostaria de in-
serir no discurso que V.Exa. profere neste instante manifestação de um 
publicista que, no particular, deve ser insuspeito.

Trata-se do presidente do Congresso Nacional, o Sr. Pedro Aleixo, 
em livro publicado em 1961, onde diz S.Exa. à p. 75: “Se não fosse para 
impedir qualquer investigação sobre o caráter ilícito, sobre a natureza 
criminosa das palavras, das opiniões e dos votos, então seria dispensá-
vel a proclamada inviolabilidade dos congressistas”. Efetivamente, se a 
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palavra, o voto ou o pensamento do congressista fosse susceptível de 
apuração posterior, não havia razão para o dispositivo constitucional 
que lhe confere a inviolabilidade.

O SR. MARIO COVAS – Fico muito grato a V.Exa.
Mas, Sr. Presidente, se, por um instante, houvesse alguma dúvida 

a respeito da clareza meridiana do texto, para dirimi-la bastaria que 
volvêssemos os nossos olhos para o artigo 151, que foi o dispositivo in-
vocado na representação. O art. 151 da Constituição determina:

Aquele que abusar dos direitos individuais, previstos nos pará-
grafos 8º, 23, 27 e 28 do artigo anterior, e dos direitos políticos para 
atentar contra a ordem democrática ou praticar a corrupção, incor-
rerá na suspensão destes últimos direitos pelo prazo de dois a dez 
anos, declarada pelo Supremo Tribunal Federal, mediante represen-
tação do procurador-geral da República, sem prejuízo da ação civil 
ou penal cabível, assegurada ao paciente a mais ampla defesa.

Parágrafo único. Quando se tratar de titular de mandato eleti-
vo federal, o processo dependerá de licença da respectiva Câmara, 
nos termos do art. 34, § 3º.

Socorrendo-nos, ainda, de Pontes de Miranda, vejamos o que ele 
diz a respeito do art. 151:

Os direitos de liberdade de pensamento, de convicção política 
ou filosófica e de prestação de informação são suscetíveis de abuso. 
Bem assim, o de liberdade do trabalho, de ofício ou de profissão, o 
de reunião e o de associação, como qualquer direito político.

O abuso de todos esses direitos mencionados acima é punido 
com a suspensão dos direitos políticos por dois a dez anos. Mas só 
são puníveis os abusos que atentem contra a ordem democrática ou 
impliquem prática de corrupção.

Qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal que não se 
funde em alegação e prova de ter havido violação dos princípios 
democráticos, da ordem democrática (e. g., tentativa, com atos 
atentatórios, de implantar totalitarismo, quer de direita quer de 
esquerda, como movimento para fechar o Congresso Nacional, ou 
impedir eleições), ou em alegação e prova de corrupção, é contrá-
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ria à Constituição de 1967. O art. 151 não é invocável em se tratan-
do de imunidade de membros do Congresso Nacional.

O Sr. Américo de Souza – Nobre deputado Mario Covas, estou ou-
vindo o discurso de V.Exa. com a atenção e o respeito que nos merecem 
os seus pronunciamentos, que sempre nos encantam.

O SR. MARIO COVAS – Muito obrigado.
O Sr. Américo de Souza – Não sei por que, nobre deputado, V.Exa., 

ao invocar o art. 151 da Constituição, preocupou-se em proceder pe-
rante esta Casa apenas à leitura dele, sem buscar nos parágrafos men-
cionados do artigo anterior o que me parece mais importante para 
contradizer os argumentos de V.Exa. O art. 151 diz que “aquele que 
abusar dos direitos individuais, previstos nos parágrafos 8º, 23, 27 e 28 
do artigo anterior, e dos direitos políticos para atentar contra a ordem 
democrática ou praticar a corrupção, incorrerá na suspensão destes úl-
timos direitos pelo prazo de dois a dez anos” e prossegue, numa reda-
ção a meu ver já decorada por esta Casa, uma vez que tantos foram os 
companheiros que leram este dispositivo.

Mas, voltemos, nobre deputado, à nossa afirmação de que nos pare-
cia ter tido V.Exa. preocupação apenas quanto ao que contém o artigo 
151, sem se ater ao parágrafo 8º do artigo anterior. Que diz o parágrafo 
8º do artigo anterior, ou seja, do artigo 150?

É livre a manifestação de pensamento, de convicção política ou 
filosófica e a prestação de informação sem sujeição a censura, salvo 
quanto a espetáculos e diversões públicas, respondendo cada um, nos 
termos da lei, pelos abusos que cometer. É assegurado o direito de res-
posta. A publicação de livros, jornais e periódicos independe de licen-
ça da autoridade. Não será, porém, tolerada a propaganda de guerra, 
de subversão da ordem ou de preconceitos de raça ou de classe.

Imaginamos, nobre deputado Mario Covas, que estará exatamente 
na propaganda da subversão da ordem o fato mais importante do assunto 
aqui discutido, e, buscando-o, queria dizer a V.Exa. que não pensamos de 
maneira igual à do eminente líder do MDB; não pensamos exatamente 
por isso, porque acreditamos estar o assunto exatamente enquadrado no 
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parágrafo 8º do artigo 150, o que buscou o eminente ministro da Justiça 
para dar cumprimento a sua obrigação. Muito obrigado.

O SR. MARIO COVAS – Muito obrigado a V.Exa. Dizia eu que o 
art. 151 da Constituição apresenta algumas características. A sua apli-
cação implicita que haja abuso de direitos individuais para atentar 
contra a ordem democrática ou praticar a corrupção. Admitindo-se, 
apenas para argumentar, que houvesse alguma possibilidade de compa-
tibilizar este dispositivo constitucional com aquele constante do art. 34, 
com o que Pontes de Miranda, que é autoridade, não eu, absolutamente 
não concorda, mas admitindo-se que houvesse essa compatibilidade, 
ainda assim necessário seria que o abuso fosse cometido com o objetivo 
de atentar contra a ordem democrática ou praticar a corrupção. É exa-
tamente isso que diz, na sua representação, o ministro da Justiça.

Diz ele: “É indispensável que o abuso tenha por finalidade atentar 
contra a ordem democrática ou praticar a corrupção. Verificando-se o 
abuso desses direitos com outra qualquer finalidade que não estas, não 
se justifica nem se legitima a suspensão dos direitos políticos.”

Entendemos que esta ordem vive e decorre do conjunto de princí-
pios estabelecidos na Constituição, tais como: a forma republicana re-
presentativa, a temporariedade dos mandatos eletivos, a independência 
e harmonia dos poderes, o respeito à Constituição e às leis e a manu-
tenção da ordem interna e a garantia da soberania nacional no exterior, 
a proibição da propaganda de guerra, do preconceito de raça ou classe, 
as garantias do Poder Judiciário, a autonomia municipal, a pluralidade 
dos partidos e, precipuamente, as garantias fundamentais e sociais do 
homem. A este conjunto chama o ministro da Justiça de regime demo-
crático, o contexto democrático. Na medida em que se atentasse contra 
esses princípios e se atentasse através do abuso daqueles direitos indivi-
duais se estaria incorrendo nas sanções previstas no art. 151.

Ora, Sr. Presidente e Srs. Deputados, de que se acusa o deputado 
Márcio Moreira Alves?

Acusa-se o deputado Márcio Moreira Alves de ter proferido nesta 
Casa discurso que injuriaria as Forças Armadas.

As Forças Armadas têm uma destinação constitucional, prevista no 
artigo 92, que diz:
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As Forças Armadas constituídas pela Marinha de Guerra, 
Exército e Aeronáutica Militar, são instituições nacionais, per-
manentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na 
disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República e 
dentro dos limites da lei.

§ 1º Destinam-se as Forças Armadas a defender a pátria e a ga-
rantir os Poderes constituídos, a lei e a ordem.

§ 2º Cabe ao presidente da República a direção da guerra e a 
escolha dos comandantes-chefes.

Ora, existe portanto uma destinação específica para as Forças 
Armadas, como instituição nacional permanente e regular, que tem de-
terminados objetivos.

Como instituição, ela é tão criticável por todo brasileiro e, em par-
ticular, pelos membros de um Poder, como o Legislativo ou qualquer 
outra das instituições. Seus membros são tão criticáveis como o são, por 
exemplo, os membros do Poder Legislativo, os funcionários públicos 
civis, enfim, são tão criticáveis, objeto de censura e análise por todos 
os brasileiros e, em particular, pelos parlamentares, como os de outra 
qualquer instituição.

Mas, se este é um direito de todos os brasileiros e em particular dos 
parlamentares, passa a ser um dever de todos os brasileiros e em par-
ticular dos parlamentares se, como instituições nacionais permanentes 
e regulares como um todo, se desviarem das suas finalidades consti-
tucionais específicas, isto é, se, organizadas com base na hierarquia e 
na disciplina sob a autoridade suprema do presidente da República e 
dentro dos limites da lei, deixarem de cumprir o seu destino, qual seja, 
o de defender a pátria, os poderes constituídos, a lei e a ordem.

Que se diria de um Congresso – e isto apenas para argumentar – 
que se omitisse na crítica às Forças Armadas, se, por exemplo, no ins-
tante em que o país estivesse em guerra com outro, se negassem a cum-
prir a sua destinação constitucional, qual seja, a de defender o país? Que 
se diria de um Congresso que deixasse de criticar as Forças Armadas se 
porventura elas deixassem de garantir os poderes constituídos, a lei e a 
ordem? Nesse instante, aquilo que era um direito de todos os brasileiros 
e, em particular, dos representantes do povo, passaria a ser um dever 
dos parlamentares. Porém – muito pior do que isso, Sr. Presidente – se 
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alguns poucos, uma pequena minoria, abrigando-se sob o prestígio e 
o conceito das Forças Armadas e em seu nome, desvirtuasse, ela sim, 
aquelas finalidades que lhes são específicas pela Constituição, nesse 
caso então aquilo que fora direito e que se transformara num dever 
passaria a ser um imperativo de consciência, até mesmo em defesa da 
própria instituição em que se constituem as Forças Armadas. Não vejo 
possam, sobretudo representantes do povo, abdicar do seu dever, impe-
rativo de sua própria consciência, de criticar ou condenar aqueles que, 
a despeito de membros da instituição, em nome dela e à sua revelia, de 
qualquer forma venham deformar ou modificar aquilo que constitui a 
sua destinação específica, constitucional.

Creio, portanto, Sr. Presidente, que, se fosse válido, como de fato 
era, criticar as Forças Armadas como um todo; se fosse um dever criti-
car as Forças Armadas como instituição na medida em que, como tal, 
elas desandassem de suas atribuições específicas, seria um imperativo 
de consciência de todos aqueles que querem cumprir o seu mandato 
popular resguardá-las, até em nome das tradições das Forças Armadas 
brasileiras, do seu prestígio e do seu conceito junto à opinião pública, 
resguardá-las, repito, daquilo que, em seu nome e à sua revelia, insis-
te uma pequena minoria perpetrar em detrimento da grande maioria. 
Nesse instante, Sr. Presidente, a omissão não é um ato de desapreço às 
Forças Armadas não. É um ato de desapreço a toda a nação, da qual 
as Forças Armadas são parte integrante, a qual todos nós respeitamos, 
mas que há de se fazer tão mais respeitada, como havemos de nos fazer 
tão mais respeitados, na medida em que cumprimos, na sua integrida-
de, cada um dos deveres que nos estão impostos.

O Sr. Hermano Alves – Nobre deputado Mario Covas, considera-se, 
hoje, patrimônio universal, parte do acervo da civilização a que perten-
cemos, a ideia da desobediência civil sustentada por Thoreau, Tolstoi, 
Ghandi e Martin Luther King. A desobediência civil, nobre deputado, 
prevê a recusa pacífica do cumprimento das leis, inclusive a recusa ao 
pagamento de impostos e tributos quando tais leis atentarem contra 
os princípios de humanidade, ou seja, quando elas contraditarem os 
próprios princípios de justiça e de moral. No entanto, o nobre deputado 
Márcio Moreira Alves nem mesmo pregou a desobediência civil. Não 
há qualquer lei que obrigue os cidadãos a assistir a parada militar de 
Sete de Setembro. E o deputado Márcio Moreira Alves não criticou 
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o Dia da Independência como data e como símbolo: recomendou ao 
povo que não comparecesse, não prestigiasse o desfile militar de Sete 
de Setembro, que é parte das comemorações de Sete de Setembro. Se 
oficiais do Exército vieram à televisão, em Brasília e em outros luga-
res, conclamando o povo a comparecer à parada, o deputado Márcio 
Moreira Alves tem todo o direito de conclamar o povo a não compa-
recer. O deputado Márcio Moreira Alves exerceu, ou procurou exercer, 
uma pressão moral libertadora, expressão já consagrada por D. Helder 
Câmara. Portanto, ao pedir ao povo que lá não fosse, exercendo uma 
pressão moral, para que o que ele classifica, e eu também, de cúpula 
militarista sentisse o constrangimento, ele visou a contribuir, de modo 
pacífico, para que essa cúpula militarista deixasse de agir como tal. Este 
foi o sentido do pronunciamento do deputado Márcio Moreira Alves 
que aqui está nas minhas mãos, na íntegra. Muito se tem discutido em 
torno desse pronunciamento, mas é preciso lê-lo com cuidado para que 
se vejam quais as palavras que a Mesa autorizou fossem publicadas no 
Diário do Congresso.

O SR. MARIO COVAS – Muito grato a V.Exa. Mas, Sr. Presidente, 
de longa data, não apenas a liderança da oposição, vários outros par-
lamentares têm manifestado desta tribuna a sua condenação, o seu 
protesto à atitude de pequenas minorias radicais, civis e militares, que, 
além de exercitarem a sua tarefa contra o regime democrático, o fazem 
procurando escudar-se em nome da totalidade das Forças Armadas.

Entretanto, Sr. Presidente, temos sempre feito a ressalva de que esse 
não é o procedimento da tradição das Forças Armadas; e, mais do que 
isto, de que esse procedimento, feito em seu nome, está cavando uma 
profunda distância entre civis e militares, neste país.

Entre os críticos, é bem verdade que o deputado Márcio Moreira 
Alves se inscreve como um dos mais acerbos. Não o faz, nem nun-
ca o fez protegido nem por uma instituição, nem pelo seu mandato. 
Quem o acompanhou como jornalista, a partir de 1964, em sua coluna 
no Correio da Manhã, há de verificar que, diariamente, diuturnamen-
te, apontava ele esses fatos, situando-os nominalmente, identificando 
aqueles poucos que desvirtuavam as suas finalidades, agindo em disso-
nância com a maioria das Forças Armadas.
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Aqui, como parlamentar, tem reiterado esse procedimento. Já como 
deputado publicou um livro – Torturas e torturados – com uma súmula 
desses pronunciamentos. E, à página 61 desse livro, pode-se ler o seguinte:

É necessário esclarecer que o número de oficiais envolvidos nessa 
prática abjeta não deve ir muito além de dez. Pessoas que estão ou 
estiveram presas afirmam unanimemente que a maioria dos oficiais 
com quem lidaram se sentiam envergonhados pela ação dos seus 
companheiros e alguns chegaram a protestar contra ela. É o caso, 
por exemplo, do coronel Oldano Pontual, cuja representação deu 
origem ao inquérito sobre Valdir Ximenes. Não pode, portanto, a 
oficialidade do IX Exército levar a culpa pelos crimes de uns poucos. 
Em todo corpo de tropas existem criminosos; esta, aliás, a razão de 
uma justiça especial militar, que é velha como os exércitos.

Será isto conduta inusitada?
No exercício do seu mandato e por delegação de sua liderança, com-

pareceu a Juiz de Fora, em companhia do deputado Mata Machado, do 
deputado Doin Vieira e do suplente de senador Marcelo de Alencar, en-
tão no exercício do mandato. E o relatório que desta tribuna foi lido pela 
sua liderança contém este trecho, depois de citar nominalmente aqueles 
militares diretamente envolvidos em sevícias, em torturas de presos:

Nenhum dos prisioneiros envoltos nas chamadas guerrilhas de 
Caparaó queixou-se de violências, quer atualmente, quer durante 
a fase de inquérito. Uma vez que o IPM foi concluído, ao que pa-
rece de forma satisfatória para os órgãos de segurança nacional, 
tendo sido apuradas todas as informações por esses órgãos deseja-
das, a disparidade de tratamento, ou seja, as violências de Brasília, 
Uberlândia e Goiânia, em contraste com o tratamento do inquéri-
to de Juiz de Fora, leva-nos à conclusão de não ser prática corrente 
nos inquéritos realizados pelo Exército a tortura e o espancamento 
de prisioneiros. Pelo contrário, estas torturas e espancamentos são 
realizados por um número estritamente reduzido de militares cri-
minosos, que não contam com a solidariedade da maioria esmaga-
dora dos seus colegas.
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Cita-se o discurso por ele feito a 3 de outubro de 1968. Mas quem o 
leu sabe que S.Exa. o inicia assim: “Sr. Presidente, Srs. Deputados, todos 
reconhecem ou dizem reconhecer que a maioria das Forças Armadas 
não compactua com a cúpula militarista que perpetra violências e man-
tém este país sob regime de opressão.”

E mais adiante: “Discordar em silêncio pouco adianta. Necessário 
se torna agir contra os que abusam das Forças Armadas, falando e agin-
do em seu nome.”

Esta, Sr. Presidente, tem sido a conduta da oposição, do deputado 
Márcio Moreira Alves. Não abrimos mão do nosso direito; não abrimos 
mão do nosso dever. Mais do que isto: não abrimos mão daquilo que 
nos parece já agora um imperativo de nossa consciência. Nunca fize-
mos increpações à instituição. Pelo contrário, entendemos que o exer-
cício daquilo que constitui um dever nosso deve ser feito, até porque 
cumpre que se devolva às Forças Armadas o conceito a que ela tem 
direito, por suas tradições e pela conduta una de todos os seus com-
ponentes, em função das suas destinações constitucionais específicas. 
Mas, Sr. Presidente, creio que não estaria outra coisa fazendo senão 
renovar, senão repetir e reiterar aquilo que, de longa data, vimos afir-
mando com perfeita convicção: grupos minoritários deste país, civis 
e militares, se acumpliciam para agir contra o regime democrático. 
V.Exa. mesmo é disso testemunha, na medida em que manifestou ao 
presidente da República a preocupação de que se achava possuído, ten-
do em vista ataques frontais feitos a este Poder – não a esta instituição, 
mas a este Poder como um todo – por setores interessados em denegrir 
o Congresso, em eliminar o regime democrático deste país.

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, creio que esta denúncia é válida, 
é verdadeira e tem de ser repetida, porque tem sido a medida da im-
punidade destes grupos minoritários a responsável por um clima de 
exacerbação, um clima de estímulo a que grupos paramilitares, grupos 
fascitoides se estabeleçam neste país, exibindo sua vocação terrorista 
por toda a nação.

O Sr. Américo de Souza – Nobre deputado Mario Covas, interrom-
po novamente o discurso de V.Exa. somente para não deixar passar a 
oportunidade de fazê-lo quando V.Exa. insiste, por tantas vezes, em fi-
xar como minoritários os grupos militares e civis que governam o país. 
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Ora, Sr. Deputado, tivemos, ainda há pouco, em 1966, eleições gerais 
para a Câmara dos Deputados e para um terço do Senado.

Parece-me que, sendo o Congresso eleito diretamente pelo povo 
brasileiro, é ele o representante legítimo deste povo que o elegeu em 
1966. E o que vimos nas eleições de 1966 – portanto quando já se tinha 
processado no país a renovação de 1964 – foi exatamente o contrário do 
que V.Exa. vem afirmando dessa tribuna. A maioria do povo brasileiro 
houve por bem, mais uma vez, demonstrando o acatamento que dera 
antes ao movimento revolucionário de 64, trazer para esta Casa e para 
o Senado Federal a maioria dos seus representantes.

Se fossem minoritários os grupos militares e civis – para usar as 
palavras de V.Exa. – que dominam o país...

O SR. MARIO COVAS – Sr. Deputado, não tinha eu identificado 
esses grupos minoritários com todo o governo. Se V.Exa. quer fazê-lo, 
é preciso ficar bem claro que V.Exa. o faz por sua conta. Em nenhum 
instante do meu discurso eu disse isso. Se V.Exa. quer generalizar, está 
usando exatamente o artifício que tem sido base para que essa minoria 
exercite seus desígnios: identificar a parte com o todo, de tal maneira 
que, quando se critica a parte, é o todo que reage. V.Exa. neste ins-
tante faz exatamente isso. Eu não disse tal coisa nem falei em eleições. 
Evidentemente posso não conseguir, mas estou tentando fazer um dis-
curso de alguma seriedade. Não iria inserir as eleições de 1966 no meu 
discurso. (Muito bem! Muito bem! Palmas.)

Estou tentando dar minha contribuição ao que classifico de crise 
política. Não faça V.Exa. aquilo que é exatamente o procedimento dessa 
minoria. Na medida em que ela se alberga, se abriga sob a totalidade das 
Forças Armadas, outra coisa não faz senão buscar a impunidade para o 
que pratica, de tal maneira que lance, transfira crítica que receba para a 
totalidade das Forças Armadas. Não. Nós definimos bem a situação. A 
nossa crítica é exatamente a esta minoria extremista que, ao transferi-la 
para a totalidade das Forças Armadas, o que pretende fazer é incompa-
tibilizá-las, para poder exercitar os seus desígnios.

O Sr. Américo de Souza – Posso continuar com a honra do aparte, 
Excelência?

O SR. MARIO COVAS – Pode, V.Exa. tem todo o direito. Apenas 
pediria que V.Exa. se mantivesse dentro do assunto do discurso.
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O Sr. Américo de Souza – Estou me mantendo, parece. Apenas ig-
norava que V.Exa. considerasse sua eleição para esta Casa como coisa 
não séria.

Era o que ignorava. Pelos aplausos que V.Exa. recebeu, quando con-
siderou que a menção que eu trouxera para a tribuna da eleição de 1966 
não fora séria, conclui-se, no meu entender, que todos os nobres colegas 
que lhe bateram palmas acham que também não é sério seu mandato, 
não tem a seriedade que dá a justa e legítima cobertura para que V.Exa. 
use do direito, que lhe é devido, de falar em nome da oposição.

O SR. MARIO COVAS – A seriedade, quem a oferece ao mandato 
é o deputado.

O Sr. Américo de Souza – Mas dizia eu, nobre deputado Mario 
Covas, que não entendo esta minoria ou este grupo minoritário que 
V.Exa. tanto refere, porque, se assim fosse, esta Casa não teria a ban-
cada da Arena majoritária, e sim minoritária, em face da eleição de 
1966. Exatamente o que eu queria fixar é que o que está à frente da 
nação não é um grupo minoritário, porque está apoiado na maioria 
do Congresso Nacional.

O SR. MARIO COVAS – Muito grato a V.Exa. Mas, Sr. Presidente 
e Srs. Deputados, atribuir qualquer intenção de incompatibilizar as 
Forças Armadas com a nação àqueles que exercitam, na plena prerroga-
tiva das suas funções, críticas contra esses grupos minoritários é uma 
deformação completa da realidade.

Na verdade, Sr. Presidente, o que incompatibiliza as Forças Armadas 
com a nação são ações como aquela, do sequestro, da prisão, das seví-
cias, denunciadas dessa tribuna, dos irmãos Rogério e Ronaldo Duarte, 
presos num carro cuja chapa aqui foi revelada, conduzidos por um sar-
gento cujo nome também foi dito nesta tribuna, fatos cujo IPM, em de-
terminado instante, foi contido, impedindo-se um elemento do SNI de 
depor. A eclosão perante os olhos da nação destes fatos exercitados por 
essa minoria é que incompatibiliza, isso sim, as Forças Armadas com a 
nação. Incompatibiliza as Forças Armadas com a nação o relatório dos 
presos políticos de Juiz de Fora, lido nesta tribuna, com os nomes da-
queles diretamente vinculados às sevícias, e encaminhados por um dos 
partidos políticos – um dos dois únicos existentes neste país – ao minis-
tro da Guerra, relatório que, até hoje, não teve qualquer providência vá-
lida. Incompatibiliza as Forças Armadas com a nação o conhecimento, 
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trazido a público por oficiais tão representativos pelo menos quanto os 
demais das Forças Armadas, de fatos como aquele ligado ao uso de uma 
unidade militar, identificada com o coração dos brasileiros, qual seja 
o Para-Sar, numa tarefa inteiramente divorciada das suas finalidades 
específicas. Será o brigadeiro Itamar Rocha, será o capitão Sérgio da 
Silva, já condecorados em tempo de paz, homens interessados em divi-
dir ou em denegrir as Forças Armadas? Serão eles componentes desta 
etérea subversão que predomina neste país? O que incompatibiliza as 
Forças Armadas com a opinião pública é o fato que deu margem, recen-
temente, ao manifesto de quatorze oficiais de Crateús – o afastamento 
do seu líder e chefe. O que dá margem a esta incompatibilização são 
frases, como a do coronel Ibiapina, dita a D. Helder Câmara, de que a 
tortura dos presos políticos era o mal menor porque o mal maior se-
ria fuzilá-los. O que incompatibiliza as Forças Armadas com a nação 
é usá-las para atos como a invasão da Universidade de Brasília, de cuja 
premeditação não ficaram dúvidas na comissão de inquérito.

O que abre esse fosso entre as Forças Armadas e a nação é a caça-
da que se faz a estudantes, que, impossibilitados de se reunirem nas 
ruas de suas cidades, ou dentro das suas faculdades, recorrem às regiões 
mais inóspitas, para poderem reunir-se em função de um objetivo que 
o próprio Superior Tribunal Militar já determinou como inteiramente 
válido – perdão, o Supremo Tribunal Federal. O que cria essa incompa-
tibilidade é a Polícia Militar assistir à luta do CCC contra os estudantes 
da Faculdade de Filosofia em São Paulo e ver uma faculdade ser des-
truída, conforme a afirmação peremptória, lúcida e patriótica de toda 
a sua congregação, conforme publicaram os jornais outro dia. O que 
traz incompatibilidade é a expulsão de um padre operário, chamado 
padre Vautier, pelo fato maior de ser padre operário, já que líder sindi-
cal não era, no mesmo instante em que se confere o título de cidadania 
a um homem cuja credencial é o fato de ter denegrido este Poder, de ter 
denegrido o corpo docente e o corpo discente de toda uma universida-
de. Sr. Presidente, recentemente – e não me inscrevo entre aqueles que 
têm acesso aos documentos oficiais – na coluna “Coisas da política”, do 
Jornal do Brasil, foi publicado aquilo que transpirou, por informações 
de deputados da área do governo, a respeito do relatório Garrastazu 
sobre a Universidade de Brasília. O relatório diria, segundo as informa-
ções desses deputados da Arena, que “o Exército age sempre como um 
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todo, como um sistema”, de forma que não é possível punir alguém em 
particular, já que a responsabilidade é global.

Ora, Sr. Presidente, este pensamento nos leva à hipótese de que, se 
amanhã rejeitarmos um projeto encaminhado a esta Casa pelo minis-
tro da Saúde, significará esse gesto que estamos em oposição à Saúde 
Pública, e se amanhã entendermos de criticar um funcionário do 
Ministério da Educação, que abominamos a cultura e a educação.

Esse sistema de autodefesa, que incorpora os erros e as abomina-
ções feitas por alguns ao todo e busca a defesa dos erros e dos desman-
dos de alguns na totalidade, é o responsável por este fosso que se alarga 
e acentua.

E é preciso que se afirme, sem temor, que o clima de impunidades 
estimula a ação de grupos radicais. Aí estão o CCC, a Tradição, Família 
e Propriedade. Aí está, Sr. Presidente, este fato de estarrecer: após a in-
vasão do Teatro Ruth Escobar, com o ataque feito aos seus artistas, dois 
dos componentes do grupo invasor foram presos. Entregues à polícia, 
não chegaram ao distrito. Foram soltos no intervalo. No dia seguinte, o 
Estado de S. Paulo, jornal dos mais responsáveis, publicava um comu-
nicado de membros do CCC autodefinindo-se como os responsáveis 
por aquela invasão, invasão que voltaram a repetir, contra os mesmos 
artistas e contra a mesma peça, quando estes se dirigiram para o Rio 
Grande do Sul.

O Sr. Hermano Alves – Recentemente, quando tramitava nesta Casa 
um projeto de lei que anistiava estudantes, trabalhadores e demais ci-
dadãos envolvidos em acontecimentos a partir da morte do estudante 
Edson Luís, no Rio, o Sr. General Muniz de Aragão, oficial da ativa em 
posto administrativo do Exército, publicou artigo em O Globo, dizendo: 
“Se aprovada a anistia, ficaria de quarentena o Congresso Nacional.” 
O Sr. Deputado Britto Velho, da Arena, aqui compareceu para criti-
car duramente o general Muniz de Aragão. Nenhuma providência de 
ordem legal foi tomada contra este oficial que, sem dúvida, violou os 
regulamentos militares e, sem dúvida, criticou e ameaçou o Congresso 
Nacional. No entanto, neste instante, contra um deputado que exerce o 
livre direito de crítica e de opinião, levanta-se esta celeuma, este ataque 
que não visa a este deputado, mas a todos os portadores de mandatos 
de agora em diante.
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O SR. MARIO COVAS – Após a luta Mackenzie-Filosofia isto é, 
CCC-estudante, novo comunicado foi publicado no mesmo jornal 
responsável de São Paulo, afirmando, entre outras coisas, este fato es-
tarrecedor: os grupos do CCC têm em São Paulo cinco mil homens; 
portam armas reservadas exclusivamente às Forças Armadas, obtidas, 
conforme declarações expressas, mediante contrabando. Faz-se naque-
le comunicado praticamente um convite à guerra civil: “Armem-se, 
porque nós estamos armados. Não invadimos hoje o Crusp porque não 
queremos, mas, no instante em que assim o entendermos, faremos essa 
invasão como fizemos a da Faculdade de Filosofia ontem”.

A impunidade, Sr. Presidente, nos está conduzindo para este absur-
do. Ao final da invasão da Universidade de Brasília a perspectiva é de 
punição do deputado Márcio Moreira Alves.

Não, Sr. Presidente, quem denigre, quem desvirtua, quem incompa-
tibiliza as Forças Armadas com o povo não são aqueles que, em nome 
de sua tradição, de sua destinação histórica e do respeito que lhe devota 
o povo brasileiro, apontam as ambições, o oportunismo e os crimes que 
alguns, pequena minoria, em detrimento de grande maioria e tentando 
envolvê-la, para resguardar sua impunidade, vem praticando. Não são 
as palavras de poucos, como não será o silêncio de todos, o responsável 
por esse fosso que se aprofunda. São as ações de alguns que falam por 
si próprios e as omissões daqueles que, devendo agir, contemporizam 
e tergiversam. Não confundimos militares com militarismo, mas, se 
dedicamos àqueles um tradicional respeito e simpatia, abominamos 
este por julgá-lo incompatível com o nosso compromisso maior. Esse 
compromisso, nós o reiteramos, é com a democracia e com a liberdade.

É possível que isso desagrade a muitos dos poderosos de hoje.
Creio, entretanto, que permanecemos identificados com os senti-

mentos do povo brasileiro. Creio também ficamos com as lições dos 
nossos maiores.

São de Rui estas páginas, cuja validade permanece inalterada:

Têm-se nos querido indicar à malquerença das classes arma-
das como inimigo digno de inscrever-se no rol de sua prevenções. 
Fazemos, porém, do Exército brasileiro conceito muito mais alto 
que esses seus panegiristas. Não o julgamos suscetível das influ-
ências, com que o procuram indispor contra a lealdade de um 
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homem, que, se lhe desagrada nos dias do seu poder, quando fá-
cil lhe era alistar-se entre os seus cortesão, colaborou com ele nos 
tempos da luta e do perigo, quando os amigos eram raros, e o inte-
resse nenhum. Nunca adulamos o rei. Não bajulamos o povo. Não 
lisonjearemos o Exército. O único préstimo nosso neste mundo é o 
da verdade, a que nos consagramos e que não sacrificaremos nem 
à ambição, nem à indolência, nem ao medo.

Entre o Exército e o militarismo vai um despenhadeiro. O mi-
litarismo é a canceração do Exército. Dedicado a este, com a mes-
ma firmeza que a todas as instituições do país, pesando-o como 
um elemento necessário da grandeza nacional, exatamente por 
isso estigmatizamos o falseamento de sua missão pelos interessa-
dos em desnaturá-lo, para submetê-lo. O militarismo pode trazer 
vantagens a militares esquecidos do voto profissional. Mas, para o 
Exército, o descrédito, a ruína, o ódio público. Para a nação, que 
necessita do Exército, é a mais inenarrável das calamidades: e, se 
nos permitem essa frase bíblica, a abominação da desolação.

O militarismo está para o Exército como o clericalismo para a 
religião, como o industrialismo para a indústria, como o mercanti-
lismo para o comércio, como o cesarismo para a monarquia, como 
o demagogismo para o governo popular, como o absolutismo para 
a ordem, como o egoísmo para o eu.

Ora, a política, no Exército, leva fatalmente ao militarismo.
Entre o Exército e a política se deve, portanto, levantar a mais 

alta muralha. Segue-se que se abdique sob as armas a qualidade 
primitiva de cidadão? Não: apenas se suspende. Daí um limite as-
saz difícil de fixar, mormente em quadras de revolução. O Exército 
deve interessar-se pelos negócios do país, mas conservando-se 
alheio à direção deles. Fugindo de antecipar ou contrariar a opi-
nião geral, mostrar-se-á respeitoso e confiante no sentimento 
público toda vez que se conduza calma e legalmente. Considerar-
se-á como o braço ativo da pátria, defender-lhe-á a reputação e 
os interesses no exterior, protegerá no interior a vida e os bens de 
todos, incumbir-se-á sempre dos cometimentos onde haja riscos 
que correr, ou lenitivo, que aplicar. Expondo as suas necessidades, 
abster-se-á de aventurar-se a exigências, já porque o estado militar, 
preparatório da guerra, deve exercer-se na sobriedade, já porque 
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os recursos do Tesouro são limitados. Símbolo, a um tempo, de 
ordem e força, não esquecerá (e nisto valem particularmente de 
seus chefes) que a junção da ordem à força é sobretudo imponente, 
quando se apoia numa razão sã, estreme de assomos e excessos.

Eis a antítese do militarismo e a definição do Exército. Somos 
por este contra aquele.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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câmara dos deputados, 
12 de dezembro de 1968
(dcd, supl., de 1/6/2000, p. 99)

Discurso proferido na véspera da decretação do Ato Institucional 
nº 5 (AI-5). Vigorosa defesa da democracia, do Parlamento e da imu-
nidade parlamentar de Márcio Moreira Alves.

O SR. MARIO COVAS – Sr. Presidente, permitam V.Exa. e os meus 
pares que eu reivindique, inicialmente, um privilégio singular: o de 
despir-me da roupagem vistosa da liderança transitória, com que com-
panheiros de partido me honraram, para falar na condição de mem-
bro desta Casa, sem outra representação senão a outorga oferecida por 
aqueles que para cá me enviaram. Será, talvez, um desvio regimental 
concedido, entretanto, plenamente compreensível, já que a causa que 
somos obrigados a apreciar sobrepaira, superpõe-se às próprias agre-
miações partidárias. Em sua análise, o coletivo domina o individual, 
o institucional supera o humano, a impessoalidade há de ser o traço 
marcante, eis que, hoje, esta Casa está sendo submetida a julgamen-
to. Recolhida ao banco dos réus, aguarda o veredicto que será exarado 
pelos seus próprios ocupantes.

Discute-se a validade de uma das suas mais caras prerrogativas, ins-
trumento essencial de seu funcionamento como poder, que é a invio-
labilidade. Impugna-se seu caráter absoluto, impondo-se-lhe restrições 
que a transformariam em princípio abstrato. Intenta-se, pelo dúbio ca-
minho do transitório que somos nós, alienar algo que, por ser proprie-
dade da instituição, é permanente. Contesta-se, sob o império da razão 
política, uma prerrogativa da qual não temos o direito de abdicar por-
que, vinculada à tradição, à vida e ao funcionamento do Parlamento, 
a ele pertence, e não aos parlamentares. Para isto, investem contra a 
Constituição exatamente aqueles que proclamam a sua excelência, que 
exaltam suas virtudes e que sustentam a sua imutabilidade. 

Há alguns anos, Sr. Presidente, as atenções da nação brasileira eram 
convocadas com o envio à Câmara dos Deputados de um pedido de 
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licença para processar um parlamentar, sob a acusação de tornar públi-
co documento considerado secreto. Durante a discussão do pedido, o 
acusado, em longo discurso, inseriu estas considerações: “Um deputado 
converteu-se, por decisão do governo da República, no teste decisivo 
do funcionamento das instituições democráticas do Brasil”. Hoje, em 
episódio dotado de igual grau de emotividade, com semelhante dose de 
expectativa e com idêntico teor de ressonância, as instituições demo-
cráticas são postas à prova, testadas em sua fortaleza, pesquisadas em 
sua soberania, perquiridas em sua independência. 

A acusação é o crime de injúria a uma instituição – as Forças 
Armadas. A arma, a palavra. O instante: o dia em que atingiu o clímax, 
a alta tensão emotiva emergente dos episódios relacionados com a inva-
são da Universidade de Brasília. 

Creio, Sr. Presidente, ser necessário um exame do problema, sob 
vários aspectos, ainda que dentro das limitações do tempo regimental. 
O primeiro deles é o jurídico, evidentemente. Diria, entretanto, sem 
pretender escandalizar, ser ocioso o enfoque sob tal prisma, não apenas 
por faltarem ao orador os conhecimentos requeridos para tanto (não 
apoiado), como, sobretudo, porque tão copiosas, doutas e irrespondíveis 
foram as torrentosas argumentações contrárias à concessão da licença 
nesta Casa exibidas que se exauriu a doutrina de forma cabal e irretor-
quível. E, não fora a cultura e os dotes oratórios e retóricos de que são 
portadores os que por esta tribuna ou pela Comissão de Constituição e 
Justiça desfilaram seus inesgotáveis conhecimentos, não fora o brilho 
e teríamos corrido o risco de transformar este debate num fastidioso 
monólogo, [ante] a ausência de defensores para sustentar a validade 
jurídica da concessão da licença. Por mais que recorra à memória, e 
mesmo com o risco de involuntariamente cometer omissões, foge-me à 
lembrança a presença de defensores da concessão. Não que lhes faltem 
recursos intelectuais. Pelo contrário. É a própria debilidade da tese, é o 
próprio absurdo da pretensão que lhes anula os argumentos, lhes mini-
miza a presunção, lhes condiciona a formulação jurídica. 

Há uma constante neste problema, e o desenrolar dos aconteci-
mentos o evidencia. Muitos tentam justificar o voto; outros pleiteiam 
a validade da tese. Creio, entretanto, que em todo o elenco de autorida-
des, em todo o rol de fontes citadas, um nome foi esquecido. As razões 
desconheço. Porém, minha condição de engenheiro certamente me ab-
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solverá se, inspirando-me em sua lição, a tomar para guia e orientação. 
Trata-se do atual ocupante do Ministério da Justiça, o Dr. Luiz Antonio 
da Gama e Silva. Leio-lhe um parecer a respeito deste problema; e este 
parecer está exarado num outro processo, em curso nesta Casa, em que 
solicita a licença para processar o deputado Hermano Alves. 

Eis S.Exa. em seu ofício ao procurador da Justiça Militar:

Realmente os artigos publicados pelo citado parlamentar con-
figuram, indubitavelmente, violações dos preceitos expressos nos 
artigos 14, etc., do Decreto-Lei 314, porque: a) por sua falsidade, 
tendenciosidade e deturpação põe em perigo o bom nome, a au-
toridade e o prestígio do Brasil; b) constituem atos destinados à 
guerra revolucionária ou subversiva; c) ofendem a honra e a digni-
dade do Exmo. Sr. Presidente da República diretamente ou através 
de seus ministros de Estado e auxiliares; d) incitam, publicamente, 
a subversão da ordem política e social e a animosidade entre as 
instituições civis e as Forças Armadas. 

Mais adiante, conclui S.Exa., de forma límpida e cristalina, a orien-
tar-nos no atual problema: 

No tocante, porém, aos discursos proferidos na tribuna da 
Câmara dos Deputados, não se me afigura, in casu, exista qual-
quer delito, diante da indenidade assegurada no art. 34, caput, da 
Constituição, e porque o abuso do direito político praticado, sem 
dúvida, pelo incontinente deputado não atenta contra a ordem de-
mocrática nem visa à prática de corrupção, e somente quando o 
abuso do direito tende a esses objetivos ou a qualquer deles se jus-
tifica a medida prevista no art. 151 da Lei Maior. (Palmas.) 

Creio, Sr. Presidente, creio, Srs. Deputados, que a fonte poderá ser 
contestada. Eu, entretanto, me autoabsolvo porque, sendo engenheiro, 
acho inteiramente válido consultar a figura do ministro da Justiça neste 
episódio desta natureza. 

Mas, Sr. Presidente, ouço sustentar que não só o argumento jurídico 
teria razões para este procedimento. Aqui e ali ouço que, ao analisar 
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o problema sob o ângulo político, diferente será o comportamento de 
cada um de nós.

Ainda aí, sustento eu, o individual não pode prevalecer sobre as 
prerrogativas da instituição.

Um Poder soberano não delega, não transfere, é ele próprio juiz de 
seus atos. Há de ter a independência e a grandeza de manter essa condi-
ção inalienável. E o Poder Legislativo, exatamente para reservar-se essa 
condição, sabiamente estabeleceu limitações regimentais para a inviola-
bilidade, fixando o poder de polícia pelo próprio órgão diretor da Casa.

Ora, sendo o Legislativo, por definição constitucional, um Poder 
independente, juiz, portanto, de seus próprios atos, e dispondo de ins-
trumental necessário ao exercício dessa competência, infere-se uma 
conclusão iniludível: concedendo a licença, o Poder Legislativo se esta-
rá autocondenando, pelo crime de omissão.

Mas, Sr. Presidente, haveria aqueles que sustentariam que seria 
possível vislumbrar razões de natureza moral ou ética a justificarem a 
concessão.

Aos que assim se resguardam, conveniente seria lembrar que, de 
1946 a esta data, dezenas de pedidos de licença foram encaminhados 
a esta Casa para processar parlamentares. Várias acusações formula-
das, capituladas nos mais variados artigos do Código Penal. Entretanto, 
mesmo em ocasiões em que o deputado abria mão de suas franquias, 
solicitando mesmo a concessão, a Câmara invariavelmente adotou 
idêntica conduta – a negativa – sustentada por um mesmo princípio: a 
imunidade parlamentar.

Agora, acusa-se um deputado de pretenso crime político. Não vejo 
como, moralmente, se possa sustentar a concessão, sem que a Câmara 
incida numa mesquinha exibição de intolerância e incoerência, desnu-
dando-se, em vista dos precedentes, num farisaísmo abominável.

São insuficientes os exemplos da nossa tradição. Ater-me-ei a ape-
nas dois exemplos, legados por outros povos. É da Jurisprudência par-
lamentar, de Frederico Morhoff – autorização para instaurar processo 
contra deputados, página 346: “Autorização para instaurar proces-
so contra o deputado Dias Laura pelo crime previsto no art. 290 do 
Código Penal, modificado pelo art. 2 da Lei 1.317, de 11 de novembro 
de 1947 (menosprezo às Forças Armadas do Estado)”.
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A Câmara, chamada a decidir, acolheu o parecer da comissão 
e não concedeu o pedido de autorização para processar. Página 359: 
“Autorização para processar o deputado D’Amico pelo crime de que 
trata o art. 272 do Código Penal (propaganda e apologia subversiva ou 
antinacional)”.

Eis aí dois exemplos legados pelo Parlamento italiano em casos es-
pecíficos. As invectivas contra instituições, contra as Forças Armadas 
do Estado não encontraram, por parte daquele Parlamento, a licença 
para processar o deputado. Porém, Sr. Presidente, creio que o enfoque 
ético nos oferece ainda outro tema para nossa meditação. 

Tem o Poder Legislativo o direito de transferir a outro Poder um 
problema que, surgido no seu âmbito, da sua competência, o colocará 
em confronto com outros poderes e instituições? É possível que o faça. 
Mas, neste instante, já não será um Poder. Seus componentes já não 
mais exercerão a função pública, mas terão sido transformados em fun-
cionários públicos.

Resta-nos, Sr. Presidente, o argumento dos simplistas: trata-se de uma 
exigência. As Forças Armadas impõem uma reparação, atingidas que fo-
ram em seus brios. Se esta afirmação fosse verdadeira – o que contesto – 
eu diria que ela apresenta uma deformação originária: não é possível desa-
gravar uma instituição pelo caminho inviável do desrespeito a um Poder. 
(Muito bem.) Para que tenha significação e validade, a manifestação de 
apreço desta Casa ou de qualquer dos seus membros a qualquer institui-
ção, necessário se faz que ela se autorrespeite. (Muito bem.)

Que conceito se faria de um chefe de família que, para exaltar as 
virtudes de seu vizinho, aviltasse o procedimento de seus filhos? O 
elogio, sob o império da subserviência, transforma-se em bajulação. 
(Palmas.) Seu valor está na dimensão moral e na autoridade de quem 
o manifeste.

Mas, Sr. Presidente – e aí reside o motivo de minha contestação 
inicial –, tenho convicções muito fortes a negar essa afirmação. Posso 
invocar em meu favor a prova documental, o testemunho idôneo ou o 
retrospecto histórico. 

Como prova testemunhal, leio o teor do ofício do Ministério do 
Exército, solicitando as providências legais.
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Diz S.Exa.: “O deputado federal Márcio Moreira Alves, em sessão de 
2 do corrente, falando a respeito dos lamentáveis e tristes acontecimentos 
ocorridos na Universidade de Brasília, no seu legítimo direito de adver-
sário do governo, formulou, em termos textuais, a seguinte pergunta.”

Mais adiante: “O mesmo deputado, ainda sob o clima emocional 
pelos fatos gerados, antes mesmo que fossem apuradas as causas e os 
responsáveis, assim se pronunciou:”

Prosseguindo: 

Embora os referidos conceitos, de caráter e de responsabilida-
de pessoal do deputado em apreço, no uso da liberdade que lhe é 
assegurada pelo regime instituído com a revolução de março, não 
exprimam o pensamento da Câmara mais preservativa do povo 
brasileiro, na sua dignidade intangível e na respeitabilidade do seu 
próprio decoro, é de considerar-se a ressonância com que eles eco-
am no seio do Exército. 

E finaliza: 

A despeito da gravidade evidente das ofensas dirigidas pelo 
deputado Márcio Moreira Alves e do sentimento de repulsa com 
que elas ainda mais uniram os militares, como integrantes de uma 
instituição a que tanto já deve a democracia brasileira, o Exército 
continua empenhado em contê-las dentro da disciplina e da sere-
nidade das suas atitudes, obediente ao Poder Civil e confiante nas 
providências que V.Exa. julgue devam ser adotadas.

Se preferirem o testemunho idôneo, dir-lhes-ei que ao longo deste 
episódio em contato não apenas com civis de todas as categorias, como 
com militares de variadas patentes, tenho ouvido insistente e ansiosa-
mente repetida a afirmação de que não sobrarão outras oportunidades 
para que o Poder Legislativo manifeste sua independência. É um impera-
tivo para sua sobrevivência, ainda que riscos houvesse, que preserve suas 
prerrogativas, que resguarde sua majestade, que reitere sua soberania.

Porém se isso ainda não bastasse, invoco o retrospecto histórico. 
Como acreditar que as Forças Armadas brasileiras que foram defender 



315Perfis Parlamentares Mario Covas

em nome do povo brasileiro, em solo estrangeiro, a liberdade e a demo-
cracia no mundo, colocassem como imperativo de sua sobrevivência o 
sacrifício da liberdade e da democracia no Brasil? (Palmas.) 

Sou, Sr. Presidente, por formação e por índole, um homem que fun-
damentalmente crê. Desejo morrer réu do crime da boa-fé, antes que 
portador do pecado da desconfiança. Creio na Justiça, cujo sentimento, 
na excelsa lição de Afonso Arinos, é a noção de limitação de poder. 
Limitação bitolada por dois extremos: sua contenção para que não ex-
travase na prepotência, e seu pleno exercício para que não se despenhe 
na omissão. 

Creio no povo, anônimo e coletivo, com todos os seus contrastes, 
desde a febre criadora à mansidão paciente. Creio ser desse amálgama, 
dessa fusão de almas e emoções, que emana não apenas o poder, mas a 
própria sabedoria. E, nele crendo, não posso desacreditar de seus dele-
gados. Creio na palavra, ainda quando viril ou injusta, porque acredito 
na força das ideias e no diálogo, que é seu livre embate. Creio no regime 
democrático, que não se confunde com a anarquia, mas que em ins-
tante algum possa rotular ou mascarar a tirania. Creio no Parlamento, 
ainda que com suas demasias e fraquezas, que só desaparecerão se o 
sustentarmos livre, soberano e independente. 

Creio na liberdade, este vínculo entre o homem e a eternidade, essa 
condição indispensável para situar o ser à imagem e semelhança de seu 
Criador. Creio, Sr. Presidente – e esta crença mais se consolidou pelas 
últimas lições que recebi, pois nunca é tarde para aprender – na hon-
ra, esse atributo indelegável, intransferível por ser propriedade divina. 
Porque em tudo isso creio, Sr. Presidente, e protegido pelo resguardo 
de minhas palavras iniciais, quero declarar minha firme crença de que, 
hoje, o Poder Legislativo será absolvido. Da altitude desta tribuna, da 
majestade desta Mesa, da altivez deste Plenário, as vozes do gênio do 
Direito e da deusa da Justiça podem ser ouvidas em seu patético ape-
lo: Não permitais que um “delito impossível” possa transformar-se 
no funeral da Democracia, no aniquilamento de um Poder e no cân-
tico lúgubre das liberdades perdidas. (Muito bem, muito bem. Palmas.  
O orador é cumprimentado.)
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Bancada do pmdB 
na assembleia  
Nacional constituinte,  
18 de março de 1987

Discurso quando da votação para a escolha do líder da bancada 
da Maioria na Assembleia Nacional Constituinte.

O SR. MARIO COVAS – Senhor presidente do PMDB, da Assembleia 
Nacional Constituinte, da Câmara dos Deputados, deputado Ulysses 
Guimarães; senhor secretário-geral do partido, deputado Milton Reis; 
senhor secretário e deputado Euclides Calvo; meu prezado companhei-
ro e senador e líder Fernando Henrique Cardoso, líder da bancada do 
Senado. Meu prezado deputado Luiz Henrique, líder da Câmara dos 
Deputados e hoje para orgulho e privilégio meu concorrente nesta 
disputa. Meus prezados congressistas, sejam eles originários da Câmara 
ou do Senado, mas ainda assim igualados por algo que está acima de 
cada um de nós e que é a única fonte legítima de Poder, que é a vontade 
popular, companheiros e companheiras: permita, Sr. Presidente, V.Exa. 
em particular, que conhece esse seu companheiro, e que sabe muito 
mais na intimidade do que de público, que às vezes chega a ser rude nas 
suas afirmações, mas que tem procurado pautar a sua vida, suas atitu-
des, a sua conduta por uma lealdade que, atingindo as pessoas, atinge 
também as instituições. Permita que neste instante, Sr. Presidente, eu 
inicie essas palavras declarando uma estranheza e associando a ela um 
certo inconformismo. Exatamente no dia 1º de fevereiro instalara-se 
como decorrência da vontade popular a Assembleia Nacional 
Constituinte. No dia 2, os constituintes tiveram o privilégio de fazer 
Ulysses Guimarães o presidente da Assembleia Nacional Constituinte. 
Na terça-feira, dia 3, o presidente brindou a Casa com o seu discurso de 
posse e a seguir nos leu, ou determinou que o líder no Senado lesse, 
aquilo que por vontade das lideranças dos vários partidos aparecia 
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como um projeto de regulamento a vigorar até que o boneco do 
Regimento Interno que então também se apresentava fosse votado por 
essa Casa. Por demanda do próprio Plenário, o presidente deferiu na 
quarta-feira, dia 4, para que emendas fossem apresentadas. E na 
quinta-feira, dia 5, depois de uma sessão frustrada no período da tarde, 
à noite votou-se o Regimento, ou melhor dizendo, algo denominado 
Resolução nº 1 da Assembleia Nacional Constituinte, a prevalecer até a 
votação do Regimento. No dia subsequente, isto é, na sexta-feira, dia 6 
de fevereiro, portanto exatamente um mês e doze dias depois, aprova-
va-se a redação final daquele documento. E aquele documento dizia no 
artigo 5º o seguinte: as representações partidárias terão líderes e 
vice-líderes. Parágrafo 1º – A indicação dos líderes será feita em docu-
mento encaminhado à Presidência pelas bancadas dos partidos políti-
cos com assento na Assembleia Nacional Constituinte. Permita, Sr. 
Presidente, com a lealdade com a qual eu sempre lhe falei, eu manifesto 
aqui a minha estranheza, e até diria o meu inconformismo, de tão so-
mente um mês e doze dias depois, nós, enquanto partido majoritário da 
Assembleia Nacional Constituinte, cumprirmos algo que a própria 
Assembleia Nacional Constituinte, na dimensão da sua soberania, nos 
definiu como tarefa imediata. É lógico que isso trouxe alguns proble-
mas, em particular àqueles que, não me incluo porque não considero 
isso nenhum tipo de constrangimento, àqueles que se consideravam 
como eventuais postulantes ao cargo de liderança. E que puderam as-
sistir durante este período, com muita honra para mim e para todos 
nós, mas ainda assim ao arrepio do que estava decidido, que essa lide-
rança por inexistir foi preenchida, ocupada, e com isso se criando uma 
situação de fato. Graças a Deus que isso tenha sido feito por figuras da 
dimensão do líder do Senado e do líder na Câmara, Luiz Henrique. Mas 
permita que inicie as minhas palavras, embora preferisse não fazê-lo, 
falando com a franqueza que normalmente ocorre entre dois interlocu-
tores que pautam as suas relações pela amizade, e comece consignando 
esta minha estranheza. Companheiros constituintes, eu tenho para 
mim e tenho sustentado esta tese de forma corrente, a mim me parece 
que a liderança da Constituinte tem significado que ela exista. E não foi 
sem razão que a própria Constituinte definiu no seu Regimento, ou no 
seu regulamento inicial, e posteriormente voltou a traduzi-lo no 
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Regimento definitivo. Mas que essa liderança na Constituinte tem que 
ser balizada, tem que ser parametrizada segundo outros e diferentes 
valores do que aqueles que balizam e parametrizam a liderança da 
Câmara e do Senado. Num caso temos o cotidiano. Num caso temos 
um divisor de águas balizado pela dicotomia governo e oposição. No 
outro caso temos o permanente e, portanto, o permanente não pode ser 
balizado por nada do que seja provisório e eventual. A luta na Câmara 
e no Senado há de necessariamente traduzir, até pelo seu determinismo 
histórico, este permanente evoluir que se chama situação e oposição. É 
ali que a luta governo e oposição se traduz de forma permanente e siste-
mática. Já na Constituinte, Sr. Presidente, não me diga que o objetivo é 
de construir algo permanente. E eu tenho para mim, e quero crer que 
cada constituinte ambicione o mesmo objeto, que esta Constituinte 
produzirá uma Constituição que há de ser mais permanente do que o 
período de duração de um governo. E, portanto, ela não pode ter a sua 
construção erigida sob parâmetros que a tornariam um instrumento 
balizado por um fato temporário. Alguns dias atrás, declarava à im-
prensa que não via como seria possível a presença do que se chama 
Aliança Democrática dentro do processo de elaboração da Constituinte. 
E com surpresa alguns homens da imprensa me perguntavam por quê. 
Porque eu vejo a presença da Aliança Democrática fato episódico, ocor-
rido em função da construção da Nova República, ocorrido a partir da 
sustentação do governo existente, mas que necessariamente, por se tra-
tar de dois partidos de orientação doutrinária, filosófica, programática 
inteiramente diversa, e que, portanto, necessariamente a nível da 
Constituinte teriam que ter seu encaminhamento separado. Vejo, Sr. 
Presidente, que a liderança a nível da Constituinte há de ser uma lide-
rança independente do governo. Isso quer dizer, por acaso, que aquele 
que for escolhido líder deva se despir da sua roupagem de peemedebis-
ta, partido que necessariamente, eu não ponho dúvida a este respeito, 
sustenta e tem compromissos com o governo? Não, quer dizer tão so-
mente que a elaboração da Constituição deva seguir parâmetros que 
são absolutamente diversos dos parâmetros a prevalecerem na Câmara 
e no Senado. Vou mais adiante, não sei se deveria usar o argumento, tão 
direto ele é. Mas, a rigor, parece-me inclusive inconveniente que quem 
exercite a liderança da Constituinte tenha assento no Conselho Político 
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do Governo. A mim me parece, Sr. Presidente, na medida em que vim 
discutindo longamente se eventualmente aceitaria, até mesmo, alterar a 
legislação eleitoral para que à Constituinte tivessem acesso candidatos 
avulsos. E eu aceitaria que o cimento a reunir pessoas dentro da 
Constituinte fosse então as alianças de natureza pessoal. Mas, na medi-
da em que isso não foi possível, ou foi rejeitado pela maioria, nós todos 
aqui tivemos acesso, através de um caminho que foi um caminho polí-
tico. E, portanto, se há dentro da Constituinte algo a nos unir, o cimen-
to a nos organizar, esse cimento é necessariamente o partido político. É 
este o sentido doutrinário da candidatura que sustento. É por esta razão 
e colocando-me neste nível de dependência, reafirmando enquanto 
pessoa, enquanto senador, enquanto majoritário, enquanto constituin-
te, que não ponho em dúvida o papel que o PMDB tem a desempenhar 
em relação à Nova República, em relação aos compromissos populares 
que este governo necessariamente há de cumprir. Seria pouco, senho-
res. Os companheiros acabam de ver passar por essa tribuna, sem novi-
dade para ninguém, essa figura extraordinária de liderança, o deputado 
Luiz Henrique, a quem desde logo deixo consignado que se for escolhi-
do líder terá neste companheiro, neste constituinte, alguém com quem 
contará em qualquer circunstância e para qualquer hipótese. Mas devo 
declarar que esta candidatura que nasce daquela conotação doutrinária 
tem um sentido político muito claro. Devo recordar, Sr. Presidente, al-
guns episódios por que neste curto espaço de tempo já passamos nesta 
Assembleia Nacional Constituinte. E, num primeiro instante, uma 
bancada de cerca de 250 deputados reunir-se e decidir, dando como 
referência inclusive o fato de que mais de 50% deles aqui estavam pela 
primeira vez, decidir que a eleição para a Mesa da Assembleia Nacional 
Constituinte deveria ser feita antes da eleição da Mesa do Senado e da 
Mesa da Câmara. E vi esta mesma Assembleia e esta mesma bancada 
perplexa diante do fato de que, no dia subsequente, voltava atrás da sua 
decisão, diante de um fato concreto da eleição das Mesas. Me surpreen-
de, Sr. Presidente, e se estiver errado realmente não serei merecedor do 
voto dos companheiros, eu creio que havia algo a sustentar naquela de-
cisão. Imaginar que os parlamentares, que os congressistas que aqui 
estavam reunidos apenas desejavam uma inversão na ordem, por mais 
significado que dessem à expressão da Assembleia Nacional Constituinte 
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quando tomaram a decisão, seria percorrer superficialmente o conteú-
do político dos homens e mulheres que aqui chegaram representando o 
povo brasileiro. Eu creio, Sr. Presidente, que naquele instante se vota-
vam subjacentemente, consciente ou inconscientemente, implícita ou 
explicitamente, alguns outros valores. Se votava, Sr. Presidente, permita 
que o diga como companheiro que nutre por V.Exa. a maior admiração, 
se votava contra a concentração de poderes dentro do PMDB. Se votava 
contra essa posição dúbia do partido em relação ao governo. Se votava 
por uma afirmação de natureza política sim, mas se votava também 
pelo fato de que ninguém pela credencial que aqui traz ao chegar ima-
gina que aqui possa ser um constituinte marginal. Votava-se pelo pas-
sado, afirmava-se pelo presente, mas sobretudo assumia-se um com-
promisso pelo futuro. No dia seguinte, Sr. Presidente, iniciou-se uma 
longa e terrível discussão a respeito da soberania da Constituinte. 
Quero também deixar clara, claríssima a minha posição. Já é do conhe-
cimento do Senado, do líder do Senado e daqueles que ele convocou 
para discutir a matéria: estou entre aqueles que acham que soberania, 
como liberdade, não se discute. Não se escreve no Regimento. Ou se a 
possui e se a exercita, ou realmente não se a possui. No instante em que 
se discute a soberania, o simples fato de discuti-la coloca em dúvida a 
sua existência. Não cheguei aqui como jurista, até porque não o sou. 
Sou um engenheiro meio aposentado da sua atividade profissional. E, 
portanto, é nessa qualidade que falo. Aqui estou rigorosamente como 
político. E, portanto, como político o meu instinto político me diz que 
a Assembleia Nacional Constituinte é soberana, tudo pode. Mas tam-
bém o meu instinto político me afirma que, se ela tudo pode, nem tudo 
ela deve. Pelo contrário, o que ela tem que fazer é usar essa soberania 
exatamente para que seus objetivos sejam atingidos. Discussão impos-
sível que haveria de terminar exatamente do jeito que terminou. Começa 
por discutir algo indiscutível, continua por afirmá-la, e termina por 
uma negociação que a nega. Mas creio que, naquele instante também, 
todos aqueles que, como eu, sustentavam esta posição o faziam por uma 
razão adicional, além da mera discussão que está longe de ser mera, da 
soberania da Constituinte. Acho que o faziam porque igualmente colo-
cavam como problema a relação deste partido com o governo, a sua 
afirmação enquanto partido, a necessidade da sua discussão interna e 
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até mesmo, Sr. Presidente, coisa que em vinte anos eu, que fui testemu-
nha do nascimento deste partido, pensei que teria que fazer: a discussão 
da sua democratização interna. No meio de tudo isso estava presente o 
sentimento de cada congressista. Sr. Presidente, não tenho o direito, 
com a minha idade, avô de dois netos, tendo passado por esta Casa, 
exercido a liderança com 35 anos de idade numa circunstância difícil, 
com o privilégio de ter liderado Ulysses Guimarães e Tancredo Neves, 
tendo sido prefeito biônico da quarta cidade do mundo e tendo sido 
eleito agora pela vontade do povo paulista para a mais fundamental das 
tarefas políticas, o exercício da Constituinte, não me posso dar ao luxo, 
Sr. Presidente, de não dizer o que penso. Certamente direi sempre mui-
tas coisas das quais discordarão. Mas o que não posso é em cada instan-
te deixar de dizer o que eu penso. Por que isso acontece, Sr. Presidente? 
Por que fomos obrigados a discutir a soberania, Sr. Presidente? Por que 
a rigor, no dia primeiro de fevereiro ou mais precisamente no dia 31 de 
janeiro, a bancada se reunia para inverter a votação? Porque a rigor, Sr. 
Presidente, a despeito de termos 305 constituintes, aqui chegamos se-
quer com uma proposta concreta peemedebista para o Regimento 
Interno. Aqui chegamos sequer sem uma discussão prévia do que era 
nossa ideia de Constituinte e o que era nossa ideia de soberania. Aqui 
chegamos, Sr. Presidente, e estamos hoje. Depois de termos votado o 
Regimento Interno, ainda sem saber se este partido é presidencialista 
ou parlamentarista. Sr. Presidente, fiquei muito honrado pelas referên-
cias feitas a mim pelo deputado Luiz Henrique, credito à generosidade 
com que sempre age. Quero dizer, Sr. Presidente, que tenho conheci-
mento das dificuldades que se me antepõem para ocupar este cargo. 
Sou senador muitos dizem e sou paulista outros afirmam. Eis aí duas 
características que eu não sei se são qualidades ou defeitos, mas das 
quais na realidade eu não posso me libertar. O povo me fez senador, 
meus pais me fizeram paulista. Não se tratou de uma escolha própria. 
Mas peço a Deus que em toda a minha vida política eu não seja excluído 
por ser portador destas duas qualificações. Houve instante, Sr. 
Presidente, e isso me comove, que um companheiro se acercou de mim 
e disse: há algo que pesa sobre a sua reivindicação. Acabo de ouvir ele 
dizer que ela tem uma inspiração extracongressual com o objetivo de 
dividir o PMBD. Eu não tenho uma história política melhor do que a de 
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ninguém. Mas eu tenho uma história de lealdade a este partido e dispu-
to com quem quer que seja. Eu vi ele nascer. Eu o vi crescer. Eu vi e 
apreendi com figuras extraordinárias com as quais aqui convivi, como 
esta figura humana de dimensão profunda que se chama Martins 
Rodrigues, homem cuja vida decorreu exatamente percorrendo o cami-
nho inverso do que percorrem as sociedades e a maioria dos políticos. 
As sociedades nascem estoicas e morrem epicuristas. Os homens nas-
cem progressistas em geral e envelhecem conservadores. Vi Martins 
Rodrigues carregado por seus filhos e genros a portar uma bandeira de 
luta já em idade avançada, com uma dignidade e uma grandeza extra-
ordinária. Vi homens como Edgar da Mata Machado e tive o privilégio 
e a honra de ter como vice-líder um destes homens que já encontrou a 
sintonia da sua verdade e que portanto não precisa do grito para trans-
mitir o que pensa. Está em paz consigo próprio. Vi figuras como 
Pedroso Horta percorrer e escrever as últimas páginas da sua biografia, 
saber por antecipação da sua morte, com gestos de profunda grandeza. 
Vi um homem negro chorar desta tribuna, por não compreender que a 
violência tinha se abatido sobre ele. Ele, que se chamava Guerreiro 
Ramos, que a violência lhe cortará o pescoço de algo que menos do que 
a si pertencia ao povo. Vi homens cujos ossos são recobrados agora 
como Rubens Paiva. Mas vi, sobretudo, Sr. Presidente, e faço questão de 
afirmá-lo hoje, vi, sobretudo, entre todos estes homens, essa figura ex-
traordinária que pela vontade do povo chegou à Presidência da 
República. E com uma tal grandeza moral e política e sem sequer en-
costar a mão no Poder foi capaz de promover a dignidade, a verticalida-
de a este povo, que se chamou Tancredo Neves. Vi grandes figuras, mas 
vi um homem que como ninguém interpretou neste período e sinteti-
zou neste período a resistência democrática. Vi esse homem em várias 
sagas, em verdadeiras epopeias. Vi enfrentar em Salvador patas de ca-
valos e dentadas de cachorro. Vi-o sintetizar na figura da anticandida-
tura toda a esperança de luta com que crescia esse povo. Vi-o sobretudo 
cunhar uma frase que ao longo do tempo é um gesto de afirmação: 
“navegar é preciso viver não é preciso”. Não seria decente de minha 
parte, Sr. Presidente, nem honesto a quem não pode escapar de ser ho-
nesto, sobretudo neste momento, deixar de dizer a V.Exa. que discordo, 
como já lhe disse pessoalmente, de que ocupando V.Exa. a presidência 
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da Assembleia Constituinte permanece simultaneamente na presidên-
cia do partido. Não encontro a perseguir todos os quadros partidários 
alguém que tenha todas as qualificações que V.Exa. possui. Mas não 
seria justo se eu não dissesse, neste instante, que, entre um homem mais 
capaz e um mais disponível, o mais disponível neste instante presta 
mais serviços a este partido. Por todas estas razões sou candidato à 
liderança da Constituinte. Ontem um companheiro me lembrava uma 
frase de Tancredo Neves, ele disse certa vez: “prestígio vem se protestar 
na hora das eleições”. As pessoas me perguntam por que, em fase de 
uma eleição eventual, que, como me favoreceu ontem, da mesma forma 
pode me desfavorecer amanhã, eu estaria arriscando tanto numa para-
da como esta? Em primeiro lugar porque não é desonra para ninguém 
perder uma eleição para alguém da dimensão de Luiz Henrique. Em 
segundo lugar, porque assim seria muito cômodo pendurar num qua-
dro na minha sala o diploma que recebi da Justiça Eleitoral e daqui para 
a frente negar-me a qualquer confronto. Exatamente por ter essa vota-
ção, Sr. Presidente, e na defesa destas ideias e destes objetivos é que eu 
tenho que colocar em risco. É exatamente por isso, é exatamente porque 
o combate que vale a pena ser travado é o bom combate. Por isso, Sr. 
Presidente, eu deixo aqui na mão dos congressistas a decisão e a interpre-
tação de que este congressista, com o vínculo que possui com este parti-
do, com a sua direção e com todos os companheiros, desde logo afirma 
com absoluta e total convicção que, seja qual for a decisão, contará com 
este senador como modesto soldado nesta luta do povo brasileiro.
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assembleia Nacional 
constituinte,  
21 de maio de 1987
(daNc de 22/5/1987, p. 2141)

Imparcialidade da atuação do constituinte Ulysses Guimarães na 
Presidência da Assembleia Nacional Constituinte. Inaceitação, pelo 
PMDB, de lições sobre comportamento a adotar na Constituinte.

O SR. MARIO COVAS – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, 
perdoem-me o mal alinhavado discurso que farei. Sou de uma época 
em que era costume nesta Casa, quando uma liderança ia discursar, 
avisar por antecipação às demais lideranças, para que elas pudessem, 
no mínimo, na satisfação de uma comezinha obrigação de atenção, es-
tar presentes no instante em que os discursos fossem proferidos.

Acabo de ouvir o nobre líder do PFL julgando uma decisão exarada 
pelo presidente da Assembleia Nacional Constituinte, que, coinciden-
temente, é o presidente do PMDB, mas que a adotou como presidente 
da Assembleia Nacional Constituinte, como presidente da sua Mesa, à 
qual o PFL não se faz presente por vontade própria, e não por exclusão 
deliberada. Não cabe dizer que o PMDB quer impor, quer escolher, que 
não lhe interessa a lei, não lhe interessa o regime, que quer mandar e 
está fazendo jogadas nas comissões. Ora, nas comissões, Sr. Presidente, 
costumam influir as lideranças. Portanto, a partir daí, até porque o 
presidente Ulysses Guimarães, pelo seu perfil, pelo seu passado, pela 
sua história  – história em defesa da lei, história em defesa do regime, 
história em defesa da democracia, quando muitos dos que o atacam 
não o faziam – não precisa da minha interferência para a sua defesa. 
Em meu próprio nome e em nome do meu partido, venho aqui tirar 
algumas dúvidas a esse respeito. Em primeiro lugar, não concedo a nin-
guém o direito de dizer o que representa maioria dentro do PMDB. 
Que cada um cuide da sua casa. (Palmas.) E que cuide da sua casa com 
competência. E cuide da sua casa sem fazer jogadas, sem propor ficar 
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com as presidências das comissões, para que outros partidos tenham os 
relatores, pensando, de antemão, que no futuro trocarão esses relatores. 
Que ninguém pense que está tratando com um partido que não tem 
compromissos com a lei, não tem compromissos com o Regimento, não 
tem compromissos com a liberdade e não tem compromissos com a 
Assembleia Nacional Constituinte.

Nossa dignidade política, Sr. Presidente, foi construída com muita 
dificuldade e em instantes profundamente difíceis da vida nacional. Ela 
não nasce desse episódio; não emana apenas dessa eleição, emana de 
vinte anos de luta. E não damos direito a ninguém neste país de nos vir 
dar lições de conduta e de democracia. Não nos julgamos melhores do 
que ninguém, mas não aceitamos que quem quer que seja venha aqui a 
nos impor, a nos dizer o que somos ou o que devemos ser, de que ma-
neira nos devemos dividir, porque até mesmo as nossas divergências 
internas cabe a nós, e a mais ninguém, julgar e definir. (Palmas.)

Este é um partido que sabe ser democrático, não tem donos. Aqui, 
Ulysses Guimarães, que é o seu presidente, muitas vezes é contestado 
pelo mais humilde dos seus militantes, porque este é um partido que 
quer ser democrático. Este é um partido que se construiu numa época 
em que evitar que uma pessoa fosse torturada já valia um mandato de 
quatro anos.

Quantas vezes, desta tribuna, vi a violência nas suas mais varia-
das formas, para ter de ouvi-la agora, como se inimigo fora da lei, do 
Regimento, da liberdade e da democracia. Quantos sofreram neste país 
para que chegássemos ao estado em que chegamos!

Este partido, que tem história, que tem patrimônio, que tem passado, 
que tem a coragem de dizer que tem defeitos, mas que tem a virtude de 
uma longa luta de resistência, não vai aceitar que lhe venham dar lições 
de respeito, de decência, de dignidade ou de apreço à liberdade. Por isso, 
que fique claro: se aqui é o local da luta, aqui ela será travada. Se on-
tem não tivemos medo de caras mais feias e mais violentas do que as que 
por aqui hoje transitam, não será hoje, no instante em que o povo deste 
país arrancou, com a sua luta, a democracia como definição, que teremos 
medo dos arreganhos de quem quer que seja. (Muito bem. Palmas.)
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assembleia Nacional 
constituinte,  
27 de janeiro de 1988
(daNc de 28/1/1988, p. 6635)

Encaminhamento de votação dos Princípios Fundamentais da 
Constituição Federal.

O SR. MARIO COVAS – Sr. Ulysses Guimarães, Presidente da 
Assembleia Nacional Constituinte, Srs. Constituintes, serei bastante 
breve, pois creio que o povo e todos nós esperamos que no mais breve 
espaço de tempo ultimemos os trabalhos de elaboração constitucional 
e possamos retirar da nação a interrogação que a oprime: qual será o 
texto de natureza constitucional?

A nação tem uma quantidade enorme de interrogações. Não é pos-
sível adiar por mais tempo uma decisão final a respeito dos trabalhos 
constitucionais.

Iniciamos nesta Casa a última das fases, o estuário final de um tra-
balho que – quero proclamar como testemunha – não fez por merecer 
número enorme de críticas que alguns setores tendem a lhe oferecer.

Houve divergências, sim; houve dificuldades; mas se há alguém que 
pensa que a democracia e seu exercício constituem a tarefa de buscar 
permanentemente a voz única, a rigor não merece o exercício da pró-
pria democracia. (Palmas.) A democracia é o exercício dos dissensos, da 
contradição e da eventual busca pelo caminho da negociação, através 
da Mesa onde se negociam soluções que, tanto quanto possível, pos-
sam ser consensuais ou eventualmente possam representar a ampla 
maioria da vontade brasileira. Creio que isto ocorre neste instante, por 
aquilo a que pude assistir ao longo da elaboração da nova Constituição. 
Recordo-me de alguma das fases dessa nossa luta, desde o trabalho ini-
cial das subcomissões, quando o senador João Calmon fez a gentileza 
de procurar-me para oferecer o relatório da Subcomissão de Educação, 
quando S.Exa. me afirmava: “Durante 45 dias de trabalho ouvimos 
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exatamente 78 pessoas”. Até aí, nada de extraordinário, embora o nú-
mero impressione. A rigor, complementava ele, entre essas 78 pessoas 
estavam desde uma camponesa até o ministro da Educação. Isso efe-
tivamente demonstra que o perfil, o retrato, a fisionomia, o corte da 
sociedade brasileira aqui esteve durante esse período.

Sr. Presidente, entramos agora na fase da discussão final. 
Começamos, como não podia deixar de ser, pelo Preâmbulo e pelo seu 
Capítulo I. Aparentemente, as escaramuças preliminares da votação, 
artigos que não são profundamente contraditórios, mas ocasião pelo 
menos para que firmemos alguns pontos de vista. Deploro chegar a esta 
tribuna e dizer que o PMDB sustenta a invocação a Deus colocada no 
Preâmbulo. Lamento ter que dizê-lo porque Deus, efetivamente, não é 
patrimônio de qualquer coloração política, de qualquer partido ou de 
qualquer individualidade de natureza política. Mas, já que o fizemos, 
Sr. Presidente, devo dizer que, para meu gosto – sem que seja eu um 
especialista, mas para meu gosto –, até me parece que, no Preâmbulo, a 
invocação a Deus no projeto original está muito melhor colocada que a 
do substitutivo, porque no primeiro se diz: “Os representantes do povo 
brasileiro, reunidos, sob a proteção de Deus, em Assembleia Nacional 
Constituinte...”

Portanto, a invocação é feita para a tarefa de elaborar a Constituição, 
enquanto no substitutivo se diz: “Nós, representantes do povo”, etc., 
“tanto na ordem interna como na ordem internacional, promulgamos, 
sob a proteção de Deus, esta Constituição.” A invocação aqui é feita não 
para o ato de elaboração da Constituição, e sim para o ato de assinatura 
da mesma – o que, para quem tem fé, é pedir muito pouco a Deus.

Todavia, Sr. Presidente, não é essa a única razão para, neste ins-
tante, nos pronunciarmos sobre a matéria ora em curso. Estaríamos 
dispostos, inclusive, a votar o substitutivo do Centrão, no que se refe-
re ao Preâmbulo. Mas gostaríamos que algo que o próprio Centrão re-
conheceu, em alguns dos dispositivos do projeto – a presença do povo 
no próprio processo político, aquilo que se chama de “participação 
popular” –, fosse também um tópico nesse Preâmbulo. Propusemos 
que votaríamos o Preâmbulo sugerido na medida em que nele se in-
serisse o texto final constante do Preâmbulo nascido na Comissão de 
Sistematização, onde se consagra, como conquista do povo brasilei-
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ro, a possibilidade de participação popular. Não houve concordância. 
Votaremos com esta inclusão.

Sr. Presidente, no início dos trabalhos de votação, quero deixar re-
gistrada não apenas a minha certeza, mas minha convicção de que cada 
um dos que aqui chegaram veio portando uma bagagem oferecida pela 
mais legítima fonte de poder, que é o povo, para o exercício da tarefa 
constitucional. Tenho convicção e certeza de que, ao longo deste perío-
do, ainda que muitas vezes através de decisões pelo mecanismo do voto, 
muitas vezes sem a obtenção do consenso, que muitos julgam absoluta-
mente indispensável, mas sempre pelo caminho da altivez, na represen-
tação de que cada um é portador na sua presença aqui, tenho certeza e 
convicção – repito – de que esta Assembleia Nacional Constituinte será 
capaz de oferecer ao povo brasileiro uma razoável satisfação das suas 
expectativas e dos seus anseios.

Lembrava-me há pouco, ao falar com o eminente constituinte 
Afonso Arinos, de uma passagem de Vieira. Dizia o padre Vieira, certa 
ocasião, que “aquele que fala por ver faz história; aquele que fala por 
saber profetiza”.

Todos nós, agora e ao final desta Constituinte, poderemos declarar, 
fazendo história, que vimos o povo brasileiro reunido nesta Casa na 
tarefa de elaboração constitucional. Mas me arrisco, Sr. Presidente, com 
audácia e ousadia, podendo até correr o risco da omissão e do erro, a 
profetizar. Arrisco-me, ainda assim, a profetizar – por saber do esforço 
que vislumbro em cada um – que, ao final, o povo brasileiro se orgu-
lhará do trabalho desta Assembleia Nacional Constituinte. (Palmas.)
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assembleia Nacional 
constituinte,  
15 de março de 1988
(daNc de 16/3/1988, p. 8486)

Narração de experiência de natureza pessoal, mas extremamente 
apropriada para o momento. Lembrança de Mario Covas do dia em 
que tomou posse na Casa como deputado, em 1963.

O SR. MARIO COVAS – Sr. Presidente, Srs. Constituintes, gostaria 
de tratar deste assunto sem a emoção de que ele se cerca. Tentando, 
quem sabe, desanuviar o ambiente, procurarei traduzir aqui uma ex-
periência de natureza pessoal que me parece extremamente apropria-
da para este instante. Talvez alguns não entendam, mas cheguei a esta 
Casa, como deputado, em 1963. Lembro-me, Sr. Presidente, exatamente 
do dia da minha posse: com a presença de V.Exa., eu me sentava na 
quarta fileira, na quarta cadeira, tendo a meu lado um deputado, como 
eu, recém-chegado à Casa.

Naquele dia, ao se iniciar a sessão, veio à tribuna o deputado 
Carvalho Sobrinho, de São Paulo, que então impugnou a posse do 
deputado Leonel Brizola. Este veio em seguida à tribuna e fez um can-
dente discurso que, evidentemente, polarizou esta Casa.

Está aqui presente, como testemunha da história, o então deputado 
Amaral Netto, que também estreava nesta Casa. S.Exa. ocupou na oca-
sião este microfone e fez um discurso tão violento quanto o anterior. 
Finalmente, na medida em que se esquentavam os ânimos, tal qual hoje 
ocorre aqui, a esta tribuna compareceu um baiano de alta envergadura 
chamado Vieira de Melo, que finalmente foi capaz de estabelecer uma 
ponte sobre aquela pendência e acalmar os ânimos.

No lufa-lufa que se seguiu àquela discussão, aglomeravam-se 
deputados junto aos microfones de apartes, como ocorre hoje. Em de-
terminado instante, um paletó levantou-se um pouco mais alto, e apa-
receu, por baixo dele, a ponta de uma arma. O deputado que estava a 
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meu lado, com uma certa graça e com uma surpresa que era minha 
também, virou-se e disse: “Se as coisas esquentarem desse jeito, vamos 
ter um mandato interessante”. Esse deputado, Srs. Constituintes, era 
Burlamaqui de Miranda – e estive com ele recentemente –, homem que 
tinha sido, à época, prefeito de Altamira, cidade do Pará.

Posteriormente, no convívio, a nossa amizade aumentou, e ele me 
explicou que aquela cidade, com uma área geográfica maior que a do 
estado de São Paulo, possuía uma população de apenas cem mil habi-
tantes, portanto rarefeita do ponto de vista da densidade demográfica, 
da qual cinquenta mil eram índios. Contou-me que, durante o seu man-
dato de quatro anos, para ir a um subdistrito chamado São Félix apenas 
duas vezes, viajara quarenta dias de canoa em cada oportunidade.

Ali estávamos sentados, lado a lado, um deputado originário de 
Altamira, no Pará, município com uma área maior que a do estado de 
São Paulo e com uma população da qual faziam parte cinquenta mil 
índios, trazendo um estilo de reivindicação e uma representação total-
mente diversos dos meus, e eu, que vinha da Baixada Santista, área com 
quatrocentos mil habitantes comprimidos horizontalmente, só poden-
do crescer verticalmente, com uma população trabalhadora, altamente 
reivindicante, com contatos com o mundo externo através do porto.

Ali me dei conta de pelo menos duas coisas de fundamental impor-
tância. Primeiro, que cada uma das coisas que teríamos de fazer aqui 
dentro, neste Congresso, teria que valer simultaneamente para Santos 
e para Altamira. Tive consciência, naquele instante, de que, se era ver-
dade que a síntese deste país se fazia assim, não era menos verdade que 
essa unidade só seria possível... (Apupos.)

Se realmente incomodo muito, pararei de falar, mas faço um apelo 
a V.Exas., porque não pretendo me alongar. Permitam apenas que lhes 
trace um quadro de como me senti e de como reconheci, pela primeira 
vez, a unidade neste país. Através disso, Sr. Presidente, verifiquei que, 
para poder caminhar, eram permitidas a esta Casa as divisões tradicio-
nais. Se corresponde a uma sociedade plural, ela pode ter esquerda, cen-
tro e direita, mas não pode, em nenhuma hipótese, sob pena de quebrar 
esta unidade, ter divisão de natureza regional. (Palmas.) Ela não pode 
ter Norte e Sul, Leste e Oeste. Esse sentido ela nunca terá como divisão, 
sob pena de perder a sua unidade.
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Sr. Presidente, hoje aqui se reivindica, não em nome de São Paulo, 
mas no do povo brasileiro, uma redistribuição que todos reconhecem 
que o regime autoritário escamoteou neste país. Pois bem, aprovamos 
um dispositivo, no art. 16, que estabelece que o voto é igual para todos, 
e outro, no art. 4º, que diz não se admitir qualquer tipo ou forma de 
desigualdade neste país, tendo em vista origem, raça ou credo. Não rei-
vindico em nome de São Paulo, mas me pergunto: numa cidade como 
São Paulo, onde de cada quatro pessoas que ali moram apenas uma de-
las nasceu lá, por que o índio de Altamira, enquanto índio e enquanto 
Altamira, é mais cidadão do que este mesmo índio quando vai para São 
Paulo? (Palmas.) Por que homens nascidos em Sobral, Baturité, Crato 
e em outras cidades do Ceará têm determinada taxa de cidadania en-
quanto ali moram e a perdem quando dali saem em busca de trabalho 
ou para construir, como tem ocorrido, a grandeza de São Paulo? Não 
é em nome dos paulistas que se pretende aumentar a bancada em dez 
deputados, mas tão somente em nome da democracia e da representa-
ção popular.

Sr. Presidente, sei que nem sempre é agradável ouvir determinadas 
coisas. Espero, muito menos por São Paulo e muito mais para que se 
respeite o primado do Preâmbulo da Constituição – a soberania e a ci-
dadania popular –, que se devolva a cada brasileiro de qualquer região 
que mora em São Paulo o direito de ter o mesmo direito de qualquer 
outro brasileiro.
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assembleia Nacional 
constituinte, 
26 de maio de 1988
(daNc de 27/5/1988, p. 10841)

Votação do período de mandato do presidente José Sarney.

O SR. MARIO COVAS – Sr. Presidente, V.Exa. está convocando 
uma sessão para amanhã às 9 horas.

O Sr. Presidente (Ulysses Guimarães) – Eu não, o Regimento.
O SR. MARIO COVAS – Não? O Regimento está convocando, e 

V.Exa. está dando expressão àquilo que o Regimento determina.
O Sr. Presidente (Ulysses Guimarães) – Estou cumprindo o que o 

Regimento determina; o destino da sessão competirá ao Plenário e 
aos líderes.

O SR. MARIO COVAS – Gostaria de dizer uma palavra a este res-
peito. V.Exa. – eu deixaria claro – marca sessão para amanhã não por 
nenhuma ingerência da liderança do PMDB. Estamos parando a vo-
tação neste instante não porque a liderança do PMDB haja solicitado.

O Sr. Presidente (Ulysses Guimarães) – É verdade.
O SR. MARIO COVAS – Estou falando isto, Sr. Presidente, porque 

vi, ao longo destes últimos dias, reafirmado pela imprensa, e hoje pela 
manhã dito a toda a nação pelo meu nobre companheiro, amigo e líder 
do PFL, José Lourenço, que eu era responsável pela não votação do pe-
ríodo de mandato do presidente Sarney. Durante toda a discussão da 
Constituinte tentei contribuir humilde e modestamente, uma das vezes 
oferecendo o local para que isso pudesse ser feito, para que se discutis-
sem e se construíssem, e no final foi o que se fez, através do mecanismo 
da fusão, alguns substitutivos para serem votados com maior rapidez. E 
em nenhum instante – é preciso que isso fique claro, pelo menos para a 
imprensa –, em nenhum instante, o fato de se estar discutindo impede 
que se vote em Plenário. Se se preferir agir desta maneira, é porque as-
sim facilita a discussão e a votação, mas não há nada que impeça que se 
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vote, como não há nada que impeça que se vote neste instante o último 
dos capítulos existentes. V.Exa. está correspondendo à tradição do que 
vem sendo feito, deixando para amanhã, na expectativa de que até lá 
também um acordo a respeito do índio possa ser feito, mas não há nada 
que impeça, sobretudo para quem diz que tem maioria, que se vote ago-
ra o texto Do Índio, e que se votem em seguida os demais.

Só quero deixar isto bem claro, para que não pairem dúvidas de que 
não tenho nada a ver com o fato de se votar ou não, agora, o mandato 
do presidente Sarney, que, para mim, diga-se de passagem, tem muito 
menos importância do que a Família, o Idoso, a Criança.

Há, nesta Casa – diga-se de passagem –, muitos que infelizmente 
pensam assim, pensam que a família é mais importante que o mandato, 
pensam que a criança é mais importante que o mandato, pensam que o 
idoso é mais importante que o mandato e se esmeraram, e se empenha-
ram para poder fazer uma negociação e trazer um texto aqui, para votar.

De forma que deixo isto bem claro, Sr. Presidente, não porque me 
assuste enfrentar esse fato. Se eu estiver fazendo obstrução, como o fez 
o meu companheiro José Lourenço hoje pela manhã, para votar a URP, 
eu diria isto com absoluta clareza, clareza meridiana.

Se se inferiu isto a partir do fato de eu ter ponderado a V.Exa., 
com o devido respeito, que discordava de uma reunião da Assembleia 
Constituinte na quarta-feira pela manhã, porque ela fugia às normas 
gerais e até ao Regimento, vejo que estava certo.

Há pouco perguntava a V.Exa. sobre a convocação e V.Exa. me 
dizia: “Não sou eu, é o Regimento que convoca”. Portanto, eu estava 
certo naquele dia quando lhe pedi que convocasse à tarde, porque é o 
Regimento que determina, mas naquele instante não concordava, por-
que simplesmente sairia de uma regra e se dificultaria uma tradição 
operacional que vinha facilitando a votação.

Quero que fique claro: se não votamos hoje, não estou em desacor-
do com isso; é para que mais uma vez se possa, pelo processo de nego-
ciação, que necessariamente tem que estar presente numa Constituição, 
é para que se possa facilitar, através desta negociação, a votação do úl-
timo capítulo deste título.

Digo mais, Sr. Presidente, é tão verdade isto que estarei aqui 
sexta-feira para votar; também estarei aqui sábado, se V.Exa. quiser fa-
zer sessão; também estarei aqui domingo, se V.Exa. quiser fazer sessão; 
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de tal maneira que, se for tão urgente votar nesta semana, votaremos 
amanhã cedo a questão do índio; amanhã à tarde, o mandato; sábado, 
mandato; domingo, mandato. Enfim, como se queira. E como temos 
certeza, pelo que leio diariamente, de que há maioria expressiva a favor 
do mandato de cinco anos, essa maioria sozinha, até na nossa ausência, 
pode dar validade a esta decisão.

Consigno, Sr. Presidente, que não era necessária a negociação para 
se votar, não era obrigatória. Portanto, nem mesmo a negociação foi 
impedimento para que se votasse.

Foi V.Exa. que, adotando o justo critério de esperar um pouco pelo 
entendimento, acabou, como esta votação terminou de demonstrar, 
abreviando o tempo necessário.

Nestas condições, Sr. Presidente, como sempre, declaro que a lide-
rança do PMDB e a bancada estarão aqui amanhã, e, se V.Exa. quiser, 
também estaremos aqui no sábado e no domingo para, quando V.Exa. e 
o Plenário decidirem, votar o mandato do presidente José Sarney.
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assembleia Nacional 
constituinte,  
15 de junho de 1988
(daNc de 16/6/1988, p. 11321)

Anistia ampla, geral e irrestrita.

O SR. MARIO COVAS – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, 

nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia 
Nacional Constituinte para instituir no país um novo Estado de-
mocrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais, 
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvi-
mento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma socie-
dade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social da nação e comprometida com a solução pacífica de todas as 
controvérsias, tanto na ordem interna como na ordem internacio-
nal, promulgamos, sob a proteção de Deus, esta Constituição da 
República Federativa do Brasil.

Sr. Presidente, eis o texto que esta Casa já aprovou como Preâmbulo 
a encimar a Constituição que ora votamos. Volto a insistir: “documento 
destinado a assegurar a igualdade e a justiça como valores supremos 
de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social”.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, esta nação assistiu, ao lon-
go desses vinte anos, mais recentemente, a uma campanha que atin-
giu, e com sucesso, a pátria brasileira, para que se colocasse no capítulo 
do esquecimento o que havia acontecido durante esse período. A isso 
se chamou anistia ampla, geral e irrestrita. E de tal maneira se tornou 
uma aspiração nacional que fermentou, a partir daí, as raízes da nacio-
nalidade em determinados instantes. A anistia ganhou curso, atingiu 
os mais variados setores, e a nação pôde encontrar a si própria para 
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reconciliarmos Estado e povo, numa tentativa de voltar ao que está 
prescrito no Preâmbulo da Constituição.

Ora, Sr. Presidente, o ato convocatório da Assembleia Nacional 
Constituinte teve a garanti-lo e a sustentá-lo uma afirmação adicional 
nesta mesma direção. A Emenda nº 26, que convocou a Constituinte, 
preconizava uma anistia aos militares, anistia esta que não previa rein-
tegração nem pagamento dos atrasados, mas que, ao contrário, pre-
conizava que aqueles que teriam sido afastados por motivos políticos 
deveriam receber uma aposentadoria igual à de quem no mesmo cargo 
que ocupava quando afastado estivesse ocupando hoje. Desta manei-
ra, muitos militares atingidos pelos atos de exceção foram anistiados 
e, consequentemente, passaram a gozar da prerrogativa que, afinal, a 
nação lhes reconheceu de perceberem o correspondente ao que alguém 
em igual cargo aos que ocupavam quando foram cassados estava per-
cebendo neste momento. Todavia, houve entre esses um grupo des-
considerado, tão pequeno quanto modesto, que não foi atingido sim-
plesmente porque, não tendo sido atingido por um ato institucional, 
não foi passível da anistia. Foram atingidos por atos outros que não 
os institucionais e, por via de consequência, não gozaram do privilé-
gio, da prerrogativa ou do reconhecimento que a Emenda nº 26 oferecia 
aos demais. São eles: os marinheiros que sofreram punições de nature-
za administrativa, relatadas na Exposição de Motivos nº 138, de 21 de 
agosto de 1964, do Ministério da Marinha, e aqueles da Aeronáutica, 
objeto de inquérito policial militar da Associação dos Cabos, publicada 
no Boletim Reservado nº 21, de 11 de maio de 1965, da DP-Aeronáutica. 
Ora, dizem os Srs. Constituintes que esses praças não foram atingidos 
por atos institucionais e sim por atos administrativos. É verdade. Mas o 
que importa não é a forma. A anistia é algo que se fez no reconhecimen-
to de que a nação precisava encontrar-se consigo própria, que ela pre-
cisava caminhar no sentido do esquecimento dos fatos acontecidos em 
1964. Não importa a forma como foi feito. O que importa é que, inde-
pendente de o ato ser administrativo ou não, a rigor ele repousa funda-
mentalmente numa razão política. E, se repousa numa razão política, 
não há outro tratamento, sob pena de se cometer a profunda injustiça, 
de não se dar a esses homens, marinheiros ou praças da Aeronáutica, o 
mesmo tratamento que se deu a cada brasileiro, civil ou militar.
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Por isso, Sr. Presidente, com a autoridade de quem se violentou 
muitas vezes, anuncio desta tribuna uma tomada de posição exatamen-
te no sentido de limitar-se ao mínimo dispensável, garantindo àqueles 
que nada tiveram o mínimo indispensável. Na mesma linha da Emenda 
nº 26, deve-se permitir que cada um daqueles que, através de decisão da 
Justiça, foram atingidos por motivação política tenha também a mesma 
coisa, ou seja, uma aposentadoria igual à dos que estão no cargo em que 
estariam se não fossem atingidos.

Sr. Presidente, o texto da nossa emenda é o seguinte:

Concede-se igualmente a anistia a todos os servidores milita-
res que, em decorrência dos fatos ocorridos em 1964, tenham sido 
atingidos por atos administrativos, desde que sentença judicial 
proferida em ação proposta no prazo de 180 dias reconheça que 
a punição tenha decorrido de motivação exclusivamente política, 
assegurando-se-lhes os direitos e vantagens previstas na Emenda 
Constitucional nº 26, de 27 de novembro de 1985.

Não era a emenda que gostaria de apresentar. Não era sequer a emen-
da que tínhamos ontem pronta para defender. Era o que nos pareceu o 
mínimo possível para que ela pudesse escrever, ao final da Constituição, 
algo que tivesse continuidade e semelhança ao Preâmbulo da mesma.

Não há como fazer uma Constituição fundada nos valores da li-
berdade, da dignidade, da segurança, da igualdade e da justiça, se não 
formos capazes de estender a um único grupo, e tão modesto quanto 
possível – volto a insistir o modesto de todo –, aquilo que já foi esten-
dido aos demais.

Não dar a anistia seria uma profunda injustiça. Mas não há injus-
tiça maior – e é bom que esta Casa, esta Constituinte saiba – do que 
conceder anistia para alguns e deixar outros fora dela.

Por isso, Sr. Presidente, votaremos essa emenda em defesa dos ma-
rinheiros e praças da Aeronáutica.
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assembleia Nacional 
constituinte,  
29 de agosto de 1988
(daNc de 30/8/1988, p. 13710)

Desapropriação para fins de reforma agrária.

O SR. MARIO COVAS – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, 
sou signatário de uma emenda exatamente igual à do constituinte 
Nelson Jobim, o que me obriga a vir a esta tribuna para tentar escla-
recer suas razões e fundamentos. Em primeiro lugar, era preciso que 
voltássemos às origens dessa discussão. Fui, aqui, um dos nomes que 
combateram a mudança do Regimento Interno, que, em determinado 
instante, se pretendeu fazer. Essa mudança nos levou, nesta matéria, 
ao seguinte: havia um texto original que era exatamente igual ao texto 
aqui aprovado, à exceção da letra “d”. O texto diz o seguinte:

São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária:
I – a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, 

desde que seu proprietário não possua outra;
II – a propriedade produtiva.
Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à proprie-

dade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisi-
tos relativos à sua função social.

Este é o texto nascido do primeiro turno de votação. E como é que 
este texto nasceu? Originalmente, o parágrafo ainda acrescentava: “A lei 
garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas 
para o cumprimento dos requisitos relativos à sua função social, cuja ino-
bservância permitirá a sua desapropriação, nos termos do art. 189”.

Originalmente, era o que dizia o texto.
Aqui se votou no primeiro turno o texto do Centrão, que foi rejeita-

do porque não teve, na primeira votação, mais do que 246 votos. No dia 
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seguinte, convocado novamente à colação, o Plenário ofereceu apenas 237 
votos. E, finalmente, votado o texto, o parágrafo, tal qual está aqui com 
o acréscimo da expressão “cuja inobservância permitirá a sua desapro-
priação, nos termos do art. 189”, o placar assinalou 268 votos a favor. Em 
outras palavras, conseguimos nesta Assembleia Nacional Constituinte, 
através de uma mudança regimental, fazer com que um texto que obteve 
237 votos ganhasse de um texto que obteve 268 votos. (Palmas.)

Esse foi o paradoxo.
O que se dizia naquele instante? O que se dizia com a redação da-

quele parágrafo era que, em primeiro lugar, resguardava, tornava insus-
cetíveis de desapropriação a pequena e média propriedade – sempre a 
propriedade produtiva – e se encaminhava para uma lei que daria trata-
mento especial a propriedade produtiva, cuja inobservância da função 
social permitiria a desapropriação.

Ora, nenhum de nós – e eu o disse desta tribuna naquele dia – é 
contra a propriedade produtiva. Pelo contrário, a queremos mais pro-
dutiva. Ao contrário do que disse o nobre líder do PFL, nem sempre 
é a propriedade que cumpre a função social. O que se decide aqui é 
se é mais importante a propriedade ser produtiva ou cumprir a fun-
ção social. Normalmente, sendo produtiva, cumpre a função social. 
Obrigatoriamente, não. É possível citar dezenas de exemplos, como o 
trabalho escravo que produz uma propriedade produtiva e ainda assim 
não cumpre a função social. (Palmas prolongadas.)

Em qualquer circunstância, aquilo que se quer votar ou que se que-
ria votar no primeiro turno já não é mais possível votar no segundo 
turno, porque esse mesmo Regimento que mudamos para fazer com 
que 237 votos ganhassem de 268 votos não permite que no segundo 
turno se acrescente, só permite que se tire. Mas aparecemos como se 
estivéssemos pretendendo tirar o resguardo da propriedade produtiva.

Ora, vejamos como ficará o texto, se a emenda for aprovada:

Art. 190. São insuscetíveis de desapropriação para fins de refor-
ma agrária:

I – a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, 
desde que seu proprietário não possua outra;

(...).
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Portanto, a pequena e média estarão excluídas, in limine, em qual-
quer circunstância, cumprindo ou não a função social.

Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à proprie-
dade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisi-
tos relativos à sua função social.

Ou seja, no caso da propriedade produtiva, mesmo que ela não 
cumprisse a função social prevista no art. 191, ainda assim uma lei es-
pecial daria a ela tratamento privilegiado e, portanto, estatuiria. Como? 
Na hipótese de ela não cumprir essa função, poderia cumpri-la antes de 
ser objeto de desapropriação. É preciso esclarecer bem, Sr. Presidente. 
Esse dispositivo não permite ou não obriga que a propriedade produti-
va seja passível de desapropriação. Simplesmente esclarece ou garante 
aquilo que ouvimos e lemos em todos os grandes doutrinadores: que 
sobre cada propriedade pesa sempre uma hipoteca social. Pesa ou não 
pesa, Sr. Presidente? O que é mais importante: a propriedade produzir 
maconha ou cumprir a sua função social? (Muito bem! Palmas.) Qual o 
princípio que deve prevalecer? Seguramente, há em cada brasileiro e em 
todos os que estão nesta Constituinte, como certamente em muitos dos 
que estão presentes assistindo, uma vontade de que o maior número de 
propriedades seja produtivo. (Manifestação no plenário.) Sei que está 
na hora. Certamente, os que estão dizendo que está na hora não o dis-
seram ontem, quando falava o constituinte Roberto Campos. (Palmas. 
Muito bem!) De qualquer maneira, cumprirei o Regimento.

Sr. Presidente, a emenda nada tem de extraordinário. Ela não é con-
tra a propriedade produtiva, simplesmente é a favor do seguinte: não há 
nada que supere, na ordem hierárquica do bem-estar e justiça social, a 
função social de uma propriedade. (Palmas.)
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congresso Nacional, 
12 de abril de 1989
(dCn de 13/4/1989, p. 1013)

Compromisso do PSDB com o parlamentarismo.

O SR. MARIO COVAS – Sr. Presidente, Srs. Congressistas, o tema 
que me traz a esta tribuna, por delegação das bancadas da Câmara e 
do Senado do PSDB, é o parlamentarismo; trata-se de tese não apenas 
sustentada, mas tese em relação à qual se criou uma unidade partidária, 
a partir da instalação do PSDB, e que hoje passa a ser novamente objeto 
de discussão muito grande. Em torno desse tema, entenderam as ban-
cadas do meu partido que eu devesse vir a esta tribuna para esclarecer, 
de forma cristalina e clara, aquilo que é a posição do PSDB a respeito.

O PSDB, como todos sabem, tem na sua origem, e até como o ci-
mento que nos uniu a todos como uma das condicionantes e como um 
dos fatores de aglutinação, a busca da implantação neste país de um 
novo sistema de governo que nos parece muito mais transparente e 
objetivo, para oferecer a perspectiva de funcionar como ferramenta na 
busca das transformações e das mudanças que este país persegue.

O tema não é novo, Sr. Presidente, mas ele volta à pauta e nós que te-
mos neste tema – talvez o único partido a tê-lo uma tese como progra-
mática – julgamos que, no instante em que o problema ganha dimensão 
e volta à atualidade, em que propostas são apresentadas no sentido de 
alteração da Constituição, nós julgamos ser nossa obrigação trazer ao 
conhecimento desta Casa e da nação a posição do PSDB a respeito. Para 
isso, Sr. Presidente, convinha que nós nos ativéssemos um pouco aos 
antecedentes.

Durante a fase de elaboração constitucional, a tese do sistema de 
governo foi objeto de intensas, demoradas e profundas discussões. 
Durante toda a fase de subcomissões, de comissão temática e até da co-
missão de sistematização, o parlamentarismo, enquanto sistema de go-
verno, prevaleceu. Todavia, em Plenário, numa votação que englobava 
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simultaneamente sistema de governo e tempo de duração do mandato 
do atual presidente, o presidencialismo acabou por se tornar vitorioso. 
Mas, Sr. Presidente, naquele instante esta Casa, investida na condição 
de Poder Constituinte, entendeu que de tal modo esse problema tinha 
sido controverso durante a discussão, de tal maneira as posições a favor 
e contra praticamente se igualaram e que, durante longo tempo, foi o 
parlamentarismo a tese vitoriosa, perdendo apenas em Plenário, que a 
Assembleia Nacional Constituinte houve por bem incorporar em seu 
texto, ainda que nas Disposições Transitórias, um mecanismo no art. 2º 
que abriu a perspectiva e, mais do que isso, a obrigatoriedade de, no dia 7 
de setembro de 1993, o eleitorado definir através de plebiscito não ape-
nas sobre a forma como também sobre o sistema de governo.

Em outras palavras, naquele instante os deputados e senadores, in-
vestidos no Poder Constituinte e, portanto, numa posição hierarquica-
mente superior, entenderam que a controvérsia tinha sido de tal ma-
neira profunda, que tantos fatores internos e externos influenciaram 
na decisão que, enquanto constituintes, resolveram devolver à fonte 
legítima de poder, que é o povo, a tarefa de decidir em plebiscito a res-
peito da implantação ou não do parlamentarismo. Hoje, uma série de 
ex-constituintes, muitos deles parlamentaristas históricos, reivindicam 
providências no sentido de, via mecanismo congressual, alterar o siste-
ma de governo e adotar o parlamentarismo. Os argumentos vão desde 
a ideia de que o parlamentarismo realmente pode oferecer melhores 
condições até o fato de se dizer que, tendo em vista ter sido todo o per-
curso na Constituinte dentro de baliza parlamentarista, acabou por se 
ter uma Constituição que apresentava uma certa dose de contradição 
a esse respeito. Ela era parlamentarista na essência e presidencialista 
na prática. E, por isso, agora cumpre mudar o sistema de governo. O 
argumento, embora tenha sua procedência, peca pelo fato de que, sem 
dúvida nenhuma, pela inteligência, conteúdo político e dimensão que 
reconhecemos aos que assim se posicionam, seria impossível que a eles 
não estivesse presente, durante a fase de elaboração constitucional, que 
este fato era evidente. Mais do que isso, o Poder Constituinte a rigor 
disciplinou como mudar a Constituição e disciplinou que aquilo que, 
durante a Constituição, se fazia por maioria absoluta, a partir de en-
tão poderia ser feito pelo Congresso Nacional pelo quorum de 60%, de 
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3/5; portanto, é possível, através dessa maneira, mudar o sistema de 
governo; mas, para este tema específico – somente neste tema específi-
co –, traduziu a sua dúvida interna incluindo o dispositivo transitório. 
Foi como se dissesse: este tema de tal maneira foi complicado, de tal 
maneira foi influenciado por forças externas. É notório que o Poder 
Executivo, à época, para defender os cinco anos, teve que defender si-
multaneamente o presidencialismo que a Constituinte resolveu dimen-
sionar para o futuro uma forma inarredável e iniludível de sustentar se 
este país deve adotar o parlamentarismo ou presidencialismo. E o fez, 
devolvendo, enquanto Poder Constituinte, ao povo, a decisão final.

É o único tema na Constituição em relação ao qual se criou uma 
disposição transitória, definindo claramente que, a despeito de a 
Constituinte ter feito seu dever e ter decidido pelos votos, se deveria en-
caminhar à vontade popular a tarefa de decidir sobre parlamentarismo 
ou presidencialismo.

Falo aqui em meu nome pessoal e em nome de um partido que tem 
nítido e claro compromisso com o parlamentarismo, que o coloca no 
seu programa, mais do que isso: que o anuncia na sua proposta de go-
verno. Fala aqui alguém que proclama que nos parece difícil que, no 
instante em que a própria Constituinte deferiu ou devolveu ao povo a 
tarefa desta decisão de forma plebiscitária em 1993, nos parece difícil 
que, através do mecanismo diferente deste, se possa mudar o sistema 
de governo. Seria possível fazê-lo? Do ponto de vista jurídico, não há 
dúvida. Mas, a rigor, no instante em que a Constituinte decide devolver 
ao povo não me parece possível que ao Congresso, já agora não mais 
investido do Poder Constituinte e, portanto, apenas podendo alterar 
a Constituição nos limites em que a própria Constituição definiu, por 
via congressual, se modifique, sem a audiência popular, o sistema. É 
tão válida e tão cristalina essa posição, que todos lembram da votação 
do sistema de governo. O seu resultado trouxe, implícito, o período de 
mandato do atual presidente. Mas, a rigor, quando se votou a disposição 
transitória, o resultado foi o seguinte: 495 constituintes votaram a favor 
do plebiscito, 23 constituintes votaram contra e 11 constituintes se abs-
tiveram. O que define uma quase unanimidade no reconhecimento da 
Assembleia Nacional Constituinte que esta matéria a Assembleia prefe-
ria devolver à consulta e à decisão da nação como um todo.
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Como partido temos compromisso com o parlamentarismo como 
sistema de governo, mas temos igualmente outros compromissos. 
O PSDB começa sua proposta afirmando seus compromissos e entre 
eles se inclui o compromisso com a democracia, o compromisso com 
a Constituição, o compromisso com o parlamentarismo e, portanto, 
a nós parece que, tendo a Constituinte deferido à vontade popular a 
tarefa de decidir em última instância, o próprio Poder Constituinte 
mostrou-se em dúvida e deferiu a quem de direito, o próprio povo, que 
se posiciona acima do Parlamento, a tarefa de em 1993, via plebiscito, 
escolher o sistema de governo.

Não me parece, portanto, pelo menos do ponto de vista ético-polí-
tico, sustentável a possibilidade de mudá-lo sob outro mecanismo que 
não a audiência à vontade popular.

Isto significa que o PSDB abra mão do seu compromisso com o 
parlamentarismo? Em hipótese nenhuma. Ele fará uma campanha toda 
ela sustentada em torno não apenas desta, mas também em cima desta 
tese. Se, para nós, o parlamentarismo é ponto programático, também 
para nós o povo é a suprema fonte legítima de poder.

Casar o preceito constitucional com a sustentação do parlamenta-
rismo nos parece o mecanismo adequado. Este partido sustenta, e neste 
instante em que o mecanismo adquire uma dimensão extraordinária, 
um aprofundamento naquilo que já constava da sua proposta de gover-
no, e em nossa proposta dizíamos que de tal maneira é o nosso com-
promisso com o parlamentarismo que, se eleito o governo do PSDB, 
apresentaríamos ao Congresso uma sugestão no sentido de antecipar 
por um ano a realização desse plebiscito. De tal maneira que, se o povo 
decidisse por sua adoção, ele seria implantado durante um governo 
comprometido com o parlamentarismo. (Palmas.)

Já vimos esse filme antes. Já vimos o parlamentarismo ser instru-
mento para solucionar uma crise de natureza institucional.

E, uma vez tomando posse o vice-presidente do presidente renun-
ciante, não demorou um ano para que um plebiscito derrubasse o par-
lamentarismo, exatamente porque ele nascia no bojo de uma injustiça, 
ou seja, da inviabilização do direito que o vice-presidente possuía. Não 
queremos, exatamente porque temos esse compromisso, porque quere-
mos o parlamentarismo, que ele nasça sob alguma forma de vício que o 
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permita ser inviabilizado como sistema, quando, na realidade, a invia-
bilização se orientasse para o método.

Nós continuamos, tanto quanto antes, comprometidos com o par-
lamentarismo. Mas porque queremos vê-lo implantado, queremos vê-lo 
não apenas sustentado por nós, não apenas sustentado pela maioria no 
Congresso Nacional, mas sustentado pela maioria do povo brasileiro.

Por isso, Sr. Presidente, queremos declarar, da tribuna deste 
Congresso, que até mesmo aquele compromisso constante da nossa pro-
posta nós o avançamos numa direção ulterior. Cabe a nós, se eleitos em 
regime presidencialista, num curtíssimo espaço de tempo, no mês sub-
sequente, encaminharmos ao Congresso uma proposta de mudança da 
Constituição (palmas) no sentido de antecipar, imediatamente, a deci-
são popular sobre a instalação ou não do parlamentarismo. Estaremos 
indo ao encontro, neste instante, daquilo que o povo em nós reconheceu, 
porque, se fizermos uma campanha sustentando o parlamentarismo e 
visando o aval popular, teremos criado autoridade política no sentido de 
encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta de antecipação da ve-
rificação da vontade popular. Aferida essa vontade, e sendo ela afirmati-
va, poderemos implantar o parlamentarismo como queremos, com o aval 
da maioria da população e com um governo comprometido com ele, de 
forma a poder viabilizá-lo. Este é o compromisso do PSDB.

No instante em que cresce o movimento no sentido de implantá-lo, 
queremos, seja junto aos mais recentes aderentes da tese, seja junto 
àqueles que historicamente têm sustentado a mesma posição e igual-
mente adotem esta posição, ou seja, mantenham a supremacia da von-
tade popular tal qual a própria Constituinte deferiu. Ela abriu mão, 
espontaneamente, numa quase afirmativa de que este tema pela sua di-
mensão e pela sua grandeza só poderia ser resolvido através da vontade 
popular e não por nenhuma forma de delegação.

Convoco todos os demais partidos, aqueles que hoje estão, como 
nós, convictos de que o parlamentarismo é o caminho, para que igual-
mente proponham-se a antecipar para logo depois de eleitos, com a au-
toridade de quem foi eleito, para convocar, por antecipação, o plebiscito.

O PSDB, que tem tomado essa posição pública de forma perma-
nente, quer fazê-lo neste instante sustentando que a forma mais correta 
para aqueles que querem uma efetiva consolidação do parlamentarismo 
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é aquela de manter a vontade popular como sendo a decisora a respeito 
do assunto, tal qual define a Constituição, e, mais do que isso, anteci-
pando esta decisão, sem sair do âmbito da sua definição, para o período 
imediatamente após a eleição; é o que o PSDB fará chegando ao poder; é 
o que o PSDB convida todos aqueles que estão com a tese a fazer igual-
mente. Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
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senado Federal, 
28 de junho de 1989
(dCn-2 de 29/6/1989, p. 3205)

O desafio de ser presidente da República.

O SR. MARIO COVAS – Sr. Presidente, Srs. Senadores, encerra-se 
o ciclo das convenções partidárias para a escolha dos candidatos à su-
cessão presidencial. 

Começa, agora, a campanha eleitoral. É chegado o momento da ex-
posição dos candidatos ao julgamento da nação. De suas ideias. E, tam-
bém, da coerência entre o que dizem e os atos praticados no passado. 
Entre a imagem que pretendem transmitir e a sua história de vida. A 
hora da opinião cessa para dar lugar à hora do julgamento.

Não é hora de construir imagens, mas de expor o candidato por inteiro.
A moral determina, e o momento acentua a exigência, que se conci-

lie a política com a verdade. 
Meu compromisso permanente, de que é evidência minha própria 

vida, é com a verdade e sobre ela hei de ancorar minha campanha. 
Jamais fiz, não faço e não farei nenhum tipo de concessão de nature-
za eleitoral. Não me submeterei a um esforço artificial de criação de 
atos ou fatos, a qualquer jogo de aparência, ou a truques de persuasão 
publicitária. Apresento-me ao povo brasileiro sem maquiagem, frente 
a frente, como sempre fiz, para poder olhar e ser olhado nos olhos. A 
verdade será sempre a minha arma política. 

Minha candidatura não está colocada como produto para capturar 
emoções fabricadas no mercado, mas sim como uma proposta de refor-
ma radical do Estado e da sociedade, dirigida à consciência e à razão 
dos brasileiros. 

Não nego que aceitei com entusiasmo minha indicação. Achei que 
era um dever candidatar-me para colocar a serviço do país a experi-
ência e a visão que me proporcionaram as funções públicas que exer-
ci ao longo da vida. Candidato que sou à Presidência da República, 
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assumo a responsabilidade de expor nossos princípios e objetivos, 
contrapondo-os às meias-verdades, às definições vagas e a dilemas ide-
ológicos superados pela História.

O PSDB tem um programa consistente e factível para o Brasil. Um 
programa fundamentado nas ideias básicas da mais vitoriosa experiên-
cia política do pós-guerra: a social-democracia. Esse programa reflete 
as aspirações mais profundas do povo brasileiro. Ele será o fundamen-
to de nossa prática de governo, superando alternativas impostas pelo 
imobilismo, pelo medo às mudanças e por compromissos escusos com 
o passado.

Tomamos a decisão de marchar rumo a um país renovado, que in-
gresse numa nova era. Sem ambivalências. Sem temor de ousar. Sem 
concessões à demagogia irresponsável.

Faço este pronunciamento nesta Casa como afirmação de respeito a 
todos os estados da federação, que têm no Senado seu foro político mais 
representativo.

Sou um político. Compreendo a função política na democracia 
como o instrumento mais eficaz para a transformação e aperfeiçoa-
mento das estruturas sociais. Fui dela afastado, compulsoriamente, 
pela ditadura. A ela voltei pelo único caminho legítimo: o voto popular.

Asseguro, sem vacilação, que é possível conciliar política e ética, 
política e honra, política e mudança.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não aceito a visão pessimista dos que 
não veem saída para a crise. O Brasil real hoje não justifica a imobili-
dade, o desânimo, nem o desespero. Temos um dos maiores parques 
industriais do mundo, uma infraestrutura econômica considerável, 
dispondo de tecnologia de ponta, uma agricultura em rápida expansão, 
rasgando novas fronteiras. Temos terras abundantes e grandes reser-
vas minerais. Temos uma força de trabalho imensa e competente, um 
empresariado dinâmico e ousado. Em síntese, um sistema econômico 
consolidado e com capacidade de poupar e investir.

O país é forte, mas vem sendo agredido duplamente: de um lado, 
por crescente degradação da infraestrutura, causada pelo esgotamento 
da capacidade de investimento do Estado e pela brutal sangria da dívi-
da externa; de outro, pela escalada da inflação, que desorganiza a eco-
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nomia, concentra sempre mais a renda, premia a especulação, deprime 
os salários reais e a receita pública.

O país está embriagado por uma cultura inflacionária. Muitos se-
quer a combatem porque dela se beneficiam. É por isso que a inflação 
persiste ameaçando devorar nosso presente de democracia e nosso fu-
turo de desenvolvimento.

Combatê-la sem tréguas é precondição para reorganizar as finan-
ças internas e reestruturar a nossa articulação com o mundo.

No mundo contemporâneo, que avança por grandes saltos tecnoló-
gicos e organizacionais, cada década representa um século a ser ganho 
ou a ser perdido. Está nas mãos desta geração promover esse salto. Ou 
o faremos logo, ou retrocederemos.

Proponho ganharmos juntos, na próxima década, um século de 
prosperidade, com justiça social.

Para isso é preciso ter claro o rumo.
Sou candidato a suceder o atual presidente. Pergunto-me o que fa-

ria se estivesse hoje no cargo. Fiz-me a pergunta como um teste a mim 
mesmo. Estou preparado para respondê-la em uma frase: exerceria ple-
namente a autoridade inerente ao cargo. O país precisa e está ansioso 
para ter governo.

Eleito, exercerei a autoridade sem autoritarismo, com base na legiti-
midade conferida pelo voto popular, com a credibilidade dos que conhe-
cem o valor da palavra pública e o sagrado compromisso que ela envolve.

Convocarei para os ministérios e para os altos cargos os homens e 
mulheres experientes, honestos e capazes. Com eles reconstruiremos o 
Brasil. Jamais nomearei alguém pelo fato de ser meu amigo ou amigo 
de meus amigos. (Palmas.)

Sr. Presidente e Srs. Senadores, não basta, entretanto, que o presi-
dente construa seu governo inspirado pelos mais altos padrões da mo-
ralidade. Precisamos situar-nos diante das opções que se abrem ao país 
para enfrentar as transformações que ocorrem no mundo e entre nós.

 Nestas duas últimas semanas a opinião pública internacional as-
sistiu ao drama da China. A abertura econômica sem prévias reformas 
democratizadoras levou aquele grande país à confrontação. Enquanto 
isso a União Soviética realiza reformas em sua estrutura política, como 
precondição para os saltos econômicos.
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O mundo está cada vez mais unificado, com a Europa elegendo 
mais uma vez seus parlamentares para o governo da comunidade e com 
discussões até sobre a unificação da moeda e do câmbio. De outro lado 
os Estados Unidos se integram com o Canadá e reforçam seus liames 
com o Japão e mesmo com o México.

Com essa reorganização geopolítica e econômica do mundo, o sis-
tema financeiro internacional, baseado em Bretton Woods, terá de ce-
der espaço a uma nova organização econômica e política.

O Brasil não pode permanecer cego e insensível às mudanças que 
ocorrem. Em face dessas transformações o Brasil tem propostas a for-
mular e deve participar com força das negociações.

Pensando nesses problemas, refleti muito estes dias para dizer-lhes: 
confio no país e em nossa capacidade de decisão. Por isso mesmo, con-
tinuei andando pelo Brasil afora, ouvindo e vendo, ao invés de ir ao 
exterior buscar conselhos e medidas salvadoras. (Palmas.)

Nosso programa e nossas propostas tomam em conta o que está 
ocorrendo no mundo, mas são o resultado de um esforço próprio, dota-
do de autonomia intelectual. Não devemos dirigir-nos à opinião pública 
internacional nem em termos de queixas nem de submissões. Devemos, 
isso sim, posicionarmo-nos com independência crítica como um país 
que sabe o quanto, hoje, as nações devem ligar-se umas às outras até ao 
ponto de podermos sustentar uma espécie de Constituição mundial na 
qual os direitos dos povos do universo estejam assegurados sem engol-
far os legítimos interesses de cada país.

É duro contrastar as necessidades de opções lúcidas para o futuro 
com as angústias do presente: é a bolsa que estoura, aumentando o te-
mor dos que hoje se refugiam nos títulos da dívida pública como dique 
aparentemente seguro diante da corrosão inflacionária. É a hiperin-
flação que deixou de ser um conceito para ser o pão-nosso das agruras 
cotidianas de todo o mundo. É o Plano Verão que se esboroa sem deixar 
saudades. É a economia que volta à indexação sem indexar os salários, 
o que é inaceitável. (Palmas.)

Mas não posso deixar de lhes dizer, Srs. Senadores, que não basta 
considerar a conjuntura para responder o que se faz quando se é go-
verno. Um estadista tem o dever de conhecer a direção para a qual a 
sociedade deseja caminhar.
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Ser nacionalista, hoje, é defender uma política nacional de desen-
volvimento. Não é hora de se querer simplesmente reformar o passado, 
nem de se conformar com o presente. É a hora de atualizar objetivos 
antecipando o futuro.

O verdadeiro nacionalismo impõe a capacitação do país para a 
competição internacional e a defesa da nossa parte na “renda mundial”. 
Não faz sentido isolar o país numa autarquia. Ele deve participar da 
nova ordem política mundial. E esta supõe os “direitos humanos das 
nações”, e não apenas dos indivíduos. Uma nação não pode ser tortura-
da por outras, negando-se-lhe acesso aos mercados, aos conhecimentos 
dos processos produtivos ou obrigando-a a dispor de seus recursos para 
pagar dívidas extorsivas, ao invés de fazer novos investimentos.

 O Brasil precisa importar mais do que faz atualmente. Não po-
demos ser a 25ª nação exportadora e, ao mesmo tempo, exibir o ter-
ceiro superavit comercial, ultrapassado apenas pelo Japão e Alemanha. 
Temos que exportar bastante para importar bem mais do que hoje, a 
fim de aumentar a produção interna, trazer tecnologia moderna e ali-
viar as finanças do governo.

Um governo sério e competente, com o respaldo de toda a nação, re-
duzirá drasticamente a sangria representada pela transferência de parte 
considerável da receita tributária para o pagamento da dívida. (Palmas.)

Serão bem-vindos investimentos estrangeiros, dentro das nor-
mas constitucionais e nos marcos de uma nova política industrial, 
tecnológica e de desenvolvimento. Do exterior, o Brasil quer meios de 
produção, quer sócios, e não credores. Nesta década perdida aconte-
ceu o contrário. Nossa dívida externa aumentou 130%, em boa parte 
por causa dos juros fluentes, e perdemos cinco bilhões de dólares de 
investimentos, pela diminuição do ingresso e aumento das remessas 
e repatriações. Daremos passos ousados para atrair capitais de risco, 
desenvolvendo nosso comércio exterior e aliviando a dívida.

Hoje, com a aceleração das transformações tecnológicas, geopolíti-
cas e culturais que o mundo está atravessando, a opção é manter-se na 
vanguarda ou na retaguarda das transformações.

É com esse espírito de vanguarda que temos que reformar o Estado 
no Brasil. Tirá-lo da crise, reformulando suas funções e seu papel.
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Basta de gastar sem ter dinheiro. Basta de tanto subsídio, de tantos 
incentivos, de tantos privilégios sem justificativas ou utilidade compro-
vadas. Basta de empreguismo. Basta de cartórios. Basta de tanta prote-
ção a atividades econômicas já amadurecidas.

Mas o Brasil não precisa apenas de um choque fiscal. Precisa, tam-
bém, de um choque de capitalismo, um choque de livre iniciativa, sujei-
ta a riscos e não apenas a prêmios. (Palmas.)

Zelaremos pela moeda nacional que, em face da sua degradação, já 
foi substituída duas vezes na Nova República e caminha para a terceira 
mudança.

A queda da inflação trará a melhoria da arrecadação de impostos. 
Não é preciso elevar alíquotas mas, sim, combater a sonegação, elimi-
nar favores e privilégios tributários. Há hoje setores que sequer pagam 
impostos. Agiremos com firmeza.

O Estado brasileiro cresceu demasiadamente como produtor direto 
de bens, mas atrofiou-se nas funções típicas de governo. Vamos priva-
tizar com seriedade, e não apenas na retórica. Vamos captar recursos 
privados para aumentar os investimentos de empresas públicas estraté-
gicas e rentáveis. Vamos profissionalizar a direção das estatais, estabe-
lecer um código de conduta.

Metade da nossa indústria está atrasada tecnologicamente. 
Importamos pouquíssima tecnologia – talvez nem um vigésimo do que 
gastamos com turismo externo registrado e não registrado. Temos que 
inverter essa situação. Não podemos permitir que o futuro seja a gran-
de vítima do presente.

Sabem, os que me ouvem, que a produção agrícola, nesta década, 
cresceu anualmente per capita a um ritmo menor do que entre 1947 e 
1980? Há muito a fazer. Dobrar a produção agrícola numa década é a 
nossa meta. Isso requer intensificação nas pesquisas, irrigação, armaze-
nagem e transportes, além de preços para os que produzem e impostos 
fortes para os que não produzem, deixando suas terras subutilizadas. 
(Palmas.) Ao lado disso, implantarei a reforma agrária como um gran-
de programa social, assentando na terra os que precisam e podem tra-
balhar nela.

Nosso povo quer e precisa consumir cada vez mais, o que é natural, 
necessário e correto. Mas isso só pode acontecer se aumentarmos, sem 
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parar, máquinas, estradas, hidrelétricas, casas. O investimento precisa 
de financiamento a longo prazo, pois no mais das vezes requer muito 
tempo para oferecer retornos. E isto vamos fazer: organizar os financia-
mentos de longo prazo para o desenvolvimento.

Junto com financiamento, a expansão econômica sustentada requer 
tecnologia e recursos humanos qualificados. Esta será a nossa maior 
prioridade. Vamos mobilizar o Estado para a revolução educacional que 
o Brasil necessita. Não é uma vergonha que apenas 20% dos adolescen-
tes de quinze a dezenove anos de idade frequentem escola secundária? 

Meu governo terá sempre presente que o professorado está cansa-
do de ser explorado sob o pretexto de que ensinar é um sacerdócio. 
(Palmas.) Não. É uma profissão fundamental para o desenvolvimento 
do país. Os gastos com o ensino não podem ser considerados “de cus-
teio”, eles constituem investimento e tão vital para o crescimento eco-
nômico como qualquer outro investimento produtivo.

O Brasil é gente. São 140 milhões de pessoas. A bandeira nacio-
nal simboliza essas pessoas e não apenas um território. Não há maior 
sentimento de revolta do que ver brasileiros vivendo com condições 
subumanas. Tão importante quanto manter um metro de fronteiras é 
manter uma vida humana.

A defesa do ecossistema é a defesa da própria vida, não apenas vege-
tal ou animal, mas da vida humana. Uma cidade, uma civilização eco-
lógica assegura não apenas “o verde”, mas a sobrevivência humana com 
um padrão de dignidade. Não se pode opor os interesses universais de 
preservação do meio ambiente aos da soberania nacional, até porque só 
existe soberania quando há uma população com condições para sobre-
viver com dignidade e, portanto, apta a preservar a espécie e senhora 
dos mecanismos que permitam a reprodução da vida.

Para mim, a defesa intransigente da ecologia é a mesma coisa que 
a defesa soberana da preservação do Brasil, como uma comunidade de 
pessoas capazes de conviver harmonicamente entre si e com o meio 
circundante.

Sr. Presidente e Srs. Senadores, gostaria de retomar a afirmação so-
bre a necessidade de as reformas políticas antecederem ou, pelo menos, 
acompanharem as reformas econômicas e sociais para dotar o país de 
governabilidade.
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Não basta que o presidente exerça legitimamente a autoridade que 
o voto popular lhe confere. É preciso que façamos com coragem refor-
mas políticas que assegurem governabilidade e institucionalização da 
democracia.

A primeira delas é a introdução do parlamentarismo. (Palmas.) Nos 
moldes previstos pela Constituição: através do plebiscito e com uma 
simultânea reforma administrativa que assegure a permanência de um 
corpo de funcionários concursados para dar continuidade à adminis-
tração. Trago o compromisso pessoal e partidário no sentido de propor 
ao Congresso Nacional a antecipação do plebiscito de modo a que o 
próximo Congresso seja eleito sob a égide do parlamentarismo, a ser 
implantado no ano de 1991. (Palmas.) Até lá, a reforma administrativa 
estará em vigor.

Ao lado dessas medidas impõe-se a revisão dos sistemas partidário 
e eleitoral. Isso será feito garantindo a proporcionalidade exata da re-
presentação dos partidos minoritários associados aos modernos meca-
nismos de voto distrital misto.

Governo moderno, Srs. Senadores, é governo capaz de descentra-
lizar a administração, dando maior responsabilidade, ao lado de mais 
recursos, aos estados e municípios e que se apoie nas formas institucio-
nalizadas de participação popular.

O objetivo de meu programa de governo é preparar o país para um 
verdadeiro processo de democratização da sociedade. O escárnio, o es-
cândalo que a enorme concentração de renda representa, tem um alto 
custo: impede que a democracia seja um valor consensual na sociedade. 

Não é preciso dar exemplos. Ou revertemos na próxima década os 
indicadores sociais negativos e as perdas de poder real de compra dos 
salários ou, não nos enganemos, o fantasma dos demagogos, dos dita-
dores e do autoritarismo ganhará corpo. E mais: não há economia mo-
derna capaz de competir internacionalmente sem um mercado interno 
também forte, sem consumidores e sem um povo educado, reivindican-
te e capaz de ser, ele, o fator primordial do progresso tecnológico.

Desigualdade não se corrige com estagnação. Corrige-se redistri-
buindo a renda e crescendo ao mesmo tempo.

O Sr. Maurício Corrêa – Permite-me V.Exa. um aparte, nobre sena-
dor Mario Covas?
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O SR. MARIO COVAS – Com prazer, ouço o nobre senador 
Maurício Corrêa.

O Sr. Presidente (Nelson Carneiro) – Peço ao nobre senador Maurício 
Corrêa seja breve no seu aparte, porque o orador já esgotou o seu tempo. 

O Sr. Maurício Corrêa – Perfeitamente. Nobre senador Mario Covas, 
ouço o discurso de V.Exa. com grande prazer. Posso não concordar com 
muitas das facetas dos temas levados, das propostas. Entretanto, devo 
dizer que V.Exa. tem um passado que honra essa candidatura pelo que 
V.Exa. desempenhou ao longo de toda a Constituinte. Sou testemunha 
instrumental disso. Devo dizer que V.Exa. se credencia como candidato 
pela expressão que significa no mundo político brasileiro, haja vista o 
que resultou da última eleição, consagrando-o como o mais votado dos 
candidatos ao Senado no Brasil. Por outro lado, devo dizer que V.Exa. 
tem mais do que tudo, tem o conceito ético do dever político. Não traz 
na sua saga o oportunismo. Pelo contrário, é um homem que se coloca, 
que se justapõe, neste momento, como candidato autêntico. Por isso 
mesmo, eu me permito, ainda que tenha um candidato pelo qual vou 
lutar até o final, com tudo isso, eu me permito, neste instante, neste 
breve aparte, dizer que V.Exa., pelo seu passado, pela sua honradez, pela 
sua dignidade, vai emprestar a essa disputa no dia 15 de novembro um 
padrão ético altíssimo tal qual registra todo o seu passado. Era isso que 
queria dizer a V.Exa. (Palmas.)

O SR. MARIO COVAS – O senador Maurício Corrêa valoriza as 
nossas eventuais discordâncias que, tenho certeza, são extremamente 
pequenas. Honra-me muito o seu aparte, sobretudo tendo em vista a sua 
origem. E se já não tivesse dezenas, centenas, milhares de razões para 
responder por essa conduta, levo ao acervo da responsabilidade o aparte 
que acabo de receber, com um enorme, um profundo estímulo a uma luta 
da qual nem o senador, nem eu próprio nunca nos apartaremos.

O Sr. Jarbas Passarinho – Permite V.Exa. um aparte?
O SR. MARIO COVAS – Ouço o aparte do nobre senador Jarbas 

Passarinho. 
O Sr. Jarbas Passarinho – Acho que o Senado fica a dever a V.Exa. 

este gesto: V.Exa. escolheu esta Casa para o seu discurso e, tanto quan-
to sei, é o primeiro que ouço com a plataforma completa daquilo que 
pretende fazer. V.Exa. disse que vai pautar sua conduta pela pregação 
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da verdade. Estimo que seja extremamente feliz nessa conduta, por-
que todos nós recordamos que, há quase dois mil anos, Pôncio Pilatos 
perguntou o que era a verdade. E ela está em suspenso até hoje como 
resposta. V.Exa. disse, também, que não fará maquiagem, que não fará 
concessões. Eis um caminho árduo, difícil, num país que, infelizmente, 
ainda não está suficientemente politizado para poder distinguir a con-
duta ética da conduta dos aproveitadores. Estimo que V.Exa. seja feliz 
e que prove que este Brasil já pode receber mensagens desta natureza 
e responder afirmativamente a elas. Não é o momento, inclusive pela 
coação regimental, pela voz de nosso presidente, que o aparte possa ser 
mais longo. Eu gostaria apenas de pinçar um ponto da plataforma de 
V.Exa. para, com ele, me solidarizar inteiramente: quando V.Exa. colo-
cou, com uma visão realmente de estadista, que a aplicação de recursos 
na educação não deve ser entendida como despesa ou custeio, mas eu 
diria até como pré-investimento e que V.Exa. seja feliz, se chegar ao 
Palácio do Planalto, sabendo que é melhor investir no processo de ma-
turação de quatorze anos do que em uma ponte, do que em uma estra-
da, do que naquilo que normalmente os homens fazem quando chegam 
ao poder, para por seu turno receberem a resposta popular mais rápida. 
Que V.Exa. seja feliz. (Muito bem! Palmas.)

O SR. MARIO COVAS – Agradeço muito ao nobre senador Jarbas 
Passarinho pelo generoso aparte que, certamente, nasce de uma ami-
zade que eu cultivo com muita satisfação e de longa data, e com uma 
admiração que faço questão de sempre reafirmar.

Entendo que a melhor forma de afirmar esse compromisso com a 
verdade é declarar com humildade que esta é a minha verdade. E para 
que me credencie a defender a minha verdade, começo por manifestar 
a humildade de saber que existem outras verdades e que elas são tão 
sustentáveis quanto as minhas e que a única razão pela qual um ho-
mem, um democrata, passa a ter o direito de defender a sua verdade é 
exatamente o respeito que ele manifesta pela alheia.

 De forma que a todos os companheiros do Senado, àqueles que co-
migo comungam ou àqueles que de mim divergem, eu desejo declarar 
desde logo que o meu primeiro compromisso com a verdade começa 
por reconhecer a dimensão e a prerrogativa da verdade alheia.
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O Sr. Divaldo Suruagy – Senador Mario Covas, V.Exa. me permite 
um aparte com a anuência do nosso presidente?

O SR. MARIO COVAS – Ouço V.Exa. com muito prazer.
O Sr. Presidente (Nelson Carneiro) – A Mesa solicita ao aparteante 

que seja breve, exatamente para possibilitar que haja maior número de 
aparteantes. Senão, chegaremos a um momento em que teremos que 
interromper a intervenção dos colegas.

O Sr. Divaldo Suruagy – Senador Mario Covas, sou daqueles que 
acreditam que a verdade sempre predominará sobre a mentira. E como 
V.Exa. coloca como tônica maior aquilo de que este país está carente, 
que é a verdade dominando sobre falsas mensagens, merece, neste ins-
tante, o respeito não apenas do Senado da República, Casa que V.Exa. 
dignifica com a sua atuação, V.Exa. dignifica a atividade política, tão 
desgastada nos dias de hoje. V.Exa. é um exemplo de que a política pode 
ser feita com dignidade.

O SR. MARIO COVAS – Agradeço muito o aparte do senador 
Divaldo Suruagy. Muito grato pela manifestação e, sobretudo, pela re-
ferência de natureza pessoal. É para mim extraordinariamente honroso 
receber, de companheiros de tão diferentes partidos, a solidariedade na 
intenção, a solidariedade no objetivo, ainda que eventualmente possa 
haver divergência na proposta.

O Sr. Humberto Lucena – Permite V.Exa. um aparte?
O SR. MARIO COVAS – Pois não.
O Sr. Humberto Lucena – Sinto-me bem em ouvir o discurso de 

V.Exa. e em constatar – o que não é surpresa para mim – que V.Exa. 
continua sendo, na política, aquele homem com “H” maiúsculo que co-
nheci nos idos de 1968, quando tive a honra e a ventura de ser o seu 1º 
vice-líder, na hora em que V.Exa. comandava a bancada do MDB, na 
Câmara dos Deputados. E lembro bem que me coube a coordenação 
da sua escolha. Na época, V.Exa. vinha de um pequeno partido. Diante 
da disputa que se instalou na frente, que era o MDB, a trincheira de 
resistência ao autoritarismo de então, descobri em V.Exa. o nome de 
consenso que, com tanta dignidade pessoal e política, soube se com-
portar naquele episódio histórico da vida brasileira. V.Exa., como bem 
acentuou o nobre líder Jarbas Passarinho, tem a postura nesta tribuna 
de um estadista, e o Brasil precisa como nunca de estadistas. Tenho 
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certeza, nobre senador Mario Covas, de que V.Exa., com a sua candida-
tura à Presidência da República, independente do partido a que perten-
ça, coloca muito alto o nível do debate que há de se travar na sucessão 
presidencial da República. E a mim me parece, salvo melhor juízo, que, 
apesar de todos os resultados de pesquisas já publicados, quem vai dar 
o tom da sucessão é justamente o debate. O eleitor brasileiro, o homem 
comum do povo, quer saber, de cada candidato, quais são as suas pro-
postas para tirar o Brasil dessa crise que aí está, dessa crise econômica, 
moral, social, política e cultural. E V.Exa., com a humildade que o ca-
racteriza, mas, sobretudo, com seu patriotismo e com a sua competên-
cia, trouxe as suas ideias e mostrou-as ao Brasil através da mais alta tri-
buna do Congresso Nacional. Creio, senador Mario Covas, que as nos-
sas divergências não são substantivas, mas apenas adjetivas. Eu, V.Exa. 
e outros companheiros que aqui estão, no Senado e na Câmara, somos 
oriundos do mesmo berço político, pois viemos do MDB e do PMDB. 
Nós portanto nos parecemos. Mas o importante é que V.Exa. se parece 
com o Brasil e com o seu povo. Meus parabéns. (Palmas.)

O SR. MARIO COVAS – Obrigado. Gostaria de agradecer ao nobre 
senador Humberto Lucena. Ele e eu fomos protagonistas, certamente, de 
uma das maiores invenções já ocorridas neste Congresso. Foi a primeira, 
na história deste Congresso, em que o líder era o primeiro-vice-líder, 
e o primeiro-vice-líder era realmente o líder da bancada. De forma 
que agradeço não apenas o convívio daquela época quando, simulta-
neamente, encetamos uma série de lutas juntos, mas o convívio, Sr. 
Presidente, antes de tudo, é o motivo de profunda honra para mim. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso – Permite-me V.Exa. um aparte? 
O SR. MARIO COVAS – Com todo o prazer.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso – Gostaria de expressar ao sena-

dor Mario Covas, pela bancada do PSDB, a nossa alegria de estarmos 
aqui escutando esse pronunciamento. Não trouxemos trajes de astro-
nautas, mas tenho certeza que V.Exa., a esta altura, “voa” como um tuca-
no, mas um tucano estratosférico (palmas), faz um discurso de estadista 
e, o que é mais importante, levanta voo, sabendo o plano de voo – sabe 
o rumo e o rumo é o melhor para o Brasil. O que disse V.Exa. é o que 
todos nós pensamos. (Palmas.) 
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O SR. MARIO COVAS – Fico muito grato, senador Fernando 
Henrique Cardoso, em cujas palavras vejo a identidade do companhei-
ro de partido, do formulador permanente e, mais do que isso, do amigo 
de sempre.

Continuo, Sr. Presidente!
São estas as diretrizes de nossa proposta, delas não me apartei du-

rante a campanha e no exercício do mandato, se a tanto for levado pelo 
eleitorado, como espero. 

Por fim, uma palavra sobre a questão da ética na política. Nessa ma-
téria, o ideal seria nem precisar falar: ética deve revelar-se na conduta, 
sem maiores questionamentos. Graças a Deus, na minha longa carreira 
pública, nunca precisei sequer prestar explicações sobre a moralidade 
de qualquer de meus atos: ninguém jamais duvidou dela.

Pretendo, como presidente, continuar assim. E cobrarei, de forma 
inflexível, idêntica conduta de todos os colaboradores.

Prossigo.
Há dois dias, o PSDB completou um ano. Nesse período, organiza-

mos o partido. Partido com convicções, partido que definiu um progra-
ma, partido que reflete na sua postura a indignação de um povo cansado 
de tanta corrupção, de tanto desgoverno, de tanta incompetência.

Não queremos apresentar uma candidatura baseada apenas na for-
ça de uma pessoa ou de intenções indefinidas.

Jogamo-nos na campanha sustentando o que somos e o que fare-
mos. Com toda a clareza e convicção.

A hipoteca que pesa sobre a nação, representada por tudo o que de 
passado contém nosso presente – a dívida externa, a dívida interna e a 
imensa dívida social –, será por nós resgatada nas ações concretas de go-
verno, no trabalho pela pátria e pelo fortalecimento da gente brasileira.

Este o nosso compromisso, pessoal e coletivo.
Repleto deste antigo e tão eterno sentimento de patriotismo, levan-

to meu olhar para além do horizonte do cotidiano conturbado e reafir-
mo a mais profunda crença no Brasil e nos brasileiros.

Vamos juntos fazer do Brasil a terra da esperança renovada!
E que a sociedade brasileira possa frutificar no caminho da digni-

dade, do desenvolvimento e da democracia. (Muito bem! Palmas pro-
longadas. O orador é cumprimentado.)
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senado Federal, 
14 de agosto de 1991
(dCn-2 de 3/9/1991, p. 5540)

Discurso sobre a memória do senador Pompeu de Sousa.

O SR. MARIO COVAS – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sra. Otília, 
DD. esposa de Pompeu de Sousa; senhores familiares; senhoras e se-
nhores. Cronista da história política deste século, Carlos Castello 
Branco conta que, ao longo dos meados da década de 30, um jovem 
rapaz cearense, com seus vinte anos de idade, assomava à janela de um 
consultório de dentista no Rio de Janeiro. Fazia-o com o inevitável te-
mor de quem aguarda sua vez de enfrentar o dentista e com a inquietu-
de de quem é naturalmente inquieto.

É possível revê-lo com as mãos às costas, balançando o corpo e 
olhando para o horizonte que dali se descortinava. E, à frente, do outro 
lado do edifício, à janela, vislumbrou alguém a quem conhecia; diga-se 
de passagem, alguém que era até seu ídolo: o jornalista Américo Palha, 
com quem convivera no Ceará e que era figura obrigatória na crônica 
eleitoral desse estado. Do reconhecimento à sinalização, à gesticulação, 
à euforia, que afinal foi correspondida de forma idêntica por aquele que 
estava na outra janela, entre o reconhecimento e a chegada de ambos à 
rua, foi um pulo. O abraço veio carinhoso, forte, solidário, e Pompeu 
disse: “Que prazer em vê-lo, Palha!” E Palha disse: “Que prazer em 
vê-lo, Orlando!” Só depois disso acontecer é que Pompeu verificou que 
Palha não era o Palha, e o interlocutor verificou que Pompeu nunca 
fora Orlando. Ambos aprofundaram o abraço, porque o gesto de solida-
riedade ganhava uma dimensão ainda maior na medida em que se dava 
entre dois amigos recentes, entre dois desconhecidos de sempre, entre 
dois homens que se ligaram apenas pelo fato de serem seres humanos. 
E aí remata Carlos Castello Branco, com aquela capacidade de síntese 
que Deus lhe deu: “Pompeu saiu às gargalhadas pela rua e pela vida”.
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Os homens nascem com o peso – todos nós – do pecado original. 
A marca nem sempre é visível; ela se coloca ou se desloca aqui ou ali, 
desta ou daquela forma. Mas há homens que nascem como se em si o 
resgate do pecado original tivesse ocorrido. Deus lhes reserva uma sé-
rie de atributos que, afinal, complementam a sua personalidade e a sua 
missão histórica.

Roberto Pompeu de Sousa Brasil nasceu trazendo o nome de seu 
país no seu próprio nome, mas Deus lhe determinou o local certo para 
nascer: o fez acontecer no estado do Ceará, numa cidade chamada 
Redenção. Como todos sabem, o Ceará libertou os escravos quatro anos 
antes do que o resto do Brasil o fizesse; e, dentro do Ceará, o primeiro 
município que o fez foi exatamente Redenção.

Portanto, a ideia da independência, da liberdade, da vinculação 
com a vida humana, em Pompeu está presente na sua própria origem 
como pessoa humana. A representação política compõe a crônica de 
sua família. O velho senador Pompeu, hoje patrono de um município 
do Ceará, foi senador no Império, foi o primeiro senador Pompeu, e 
era seu bisavô. Era filho e neto de médicos. E há quem diga até que, na 
origem de sua vida, a medicina lhe foi uma alternativa de algum modo 
acalentada.

Sem dúvida, o bom humor era a sua principal característica. O de-
poimento de Evandro Carlos de Andrade, que com ele trabalhou duran-
te muito tempo, testemunha taxativo: tudo lhe detonava a gargalhada.

Um dia, no Diário Carioca, encantado com o texto que anunciava 
para o dia seguinte – o primeiro enforcamento de mulher na Inglaterra 
depois de muitas décadas –, ele quis publicá-lo acompanhado de fo-
tografia da condenada. Mas não havia. Mandou buscar no arquivo a 
pasta de fotos de pin-up girls. Escolheu a mais bonita, de maiô e salto 
alto, e publicou-a de cima a baixo na primeira página, como se fosse a 
que seria enforcada depois.

Octávio Malta, que escrevia para o jornal Última Hora, ficou indig-
nado com o fato. E protestou na sua coluna, em que fazia a crítica dos 
demais jornais. Pompeu ria desbragadamente ao ler a crítica e justifica-se 
de forma imperiosa: “Em jornalismo não se pode ser acadêmico”.

A rejeição ao academicismo foi uma constante na sua vida, tinha 
prazer no debate, na discussão das ideias, no confronto de natureza de-
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mocrática. Mas não discutia apenas pelo prazer da discussão, era uma 
força envolvida sempre na busca de um objetivo, na busca de um resulta-
do. É dele a frase: “Só vale a pena viver quando se tem uma luta por uma 
grande causa, caso contrário já não seria viver, seria apenas existir”.

Em 1986, quando fazia setenta anos de idade, declinou as suas duas 
únicas derrotas na vida: a instauração no dia 1º de novembro de 1937 
do Estado Novo e a decretação no dia 1º de abril de 1964 daquilo que ele 
denominava o “Estado novíssimo”. Todas as demais, até as que envolve-
ram violências contra ele, não as considerou derrotas, porque foi capaz 
de transformá-las em vitórias.

Apenas aquelas que atingiam o coletivo, com a dimensão de quem 
tem a grandeza para assumir como dano seu aquele que atinge a todos, 
é que rigorosamente fixava como derrotas de natureza pessoal.

O jovem cearense nascido em 1916 veio para o Rio em 1931, fez 
a sua primavera no Ceará, o seu verão no Rio, para vir praticar o seu 
outono em Brasília.

Foi homem sem invernos, não os teve e não os terá.
Começou a vida no Rio de Janeiro, como professor no Colégio 

Pedro II, onde ministrava a matéria português. Estudou matemática 
com Pontes de Miranda, cujo curso de filosofia frequentou. Namorou, 
naquela época, a juventude comunista. Augusto Frederico Schmidt, em 
certa fase da sua vida, talvez o seu amigo mais íntimo, resgatou-o para 
o convívio da igreja.

Foi redator-chefe do jornal O Meio-Dia. Foi dactiloscopista do 
Ministério do Trabalho; trabalhou em A Folha Carioca e a abandonou 
quando ela aderiu à embaixada alemã. Aos 22 anos, chegava aquele jo-
vem cearense à redação do Diário Carioca, o pequeno grande jornal 
que faz parte da história das lutas deste século neste país.

Foi sucessivamente editor internacional, diretor de redação, dire-
tor-geral, diretor-presidente, ali tendo permanecido até agosto de 1961. 
Percorreu no jornal um caminho diferente dos demais. O foca, normal-
mente, era conduzido à seção de esportes, para o estágio inicial. Pompeu 
de Sousa ganhou, desde logo, uma editoria internacional. Nessa época, 
a ditadura namorava o nazifascismo e Pompeu usava a sua coluna para 
dar estocadas na ditadura e para reivindicar um posicionamento do 
Brasil junto às forças democráticas no conflito mundial.
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Mas a época não permitia essas veleidades. A violência logo mostrou 
suas garras, e o DIP determinou ao jornal que ou acabava com a coluna, 
ou fechava o jornal! Ao tempo, Roosevelt foi capaz de entender que era 
preciso uma aproximação com a América Latina e criou, conferindo a 
David Rockefeller a tarefa de presidir, um escritório de Coordenação de 
Assuntos Latino-Americanos. Era a política da boa vizinhança. Esse es-
critório convidou algumas figuras, entre as quais, com um certo alívio 
para o regime ditatorial que prevalecia no país, Pompeu de Sousa foi 
incluído, para se transferir para os Estados Unidos.

A partir daí, nos Estados Unidos, ele passou a fazer um progra-
ma de rádio onde usava o desdobramento e o noticiário sobre a guerra 
como instrumento adicional pela sua permanente luta em favor da li-
berdade e da democracia.

Volta ao Brasil. E nesse instante cria aqui um novo programa de rádio 
voltado para o noticiário do conflito e se assessora bem. É seu assessor, 
como observador militar, o então coronel Humberto Castello Branco.

Em 1945, conspirou para a queda do Estado Novo. Em 1950, com 
Canrobert contra a posse de Getúlio. Em 1954, no célebre episódio do 
atentado Carlos Lacerda, do qual decorreu a morte do major Vaz e, 
consequentemente, a instauração de um inquérito paralelo no Galeão, 
a presença de Pompeu de Sousa foi tão ativa durante o inquérito que 
os seus companheiros o chamavam com carinho “o presidente da 
República do Galeão”.

Mas a cabeça de Pompeu de Sousa voltara dos Estados Unidos, num 
convívio com o que havia de mais moderno na técnica jornalística, ex-
plodindo de inovações. E o seu tempo era de tal forma preenchido que 
foi preciso dispor do intervalo de tempo do carnaval de 1950 para que 
ele aproveitasse aqueles dias e estruturasse a reforma profunda que iria 
fazer em O Diário Carioca. É aí que nascem ou se transportam para o 
Brasil as técnicas do lead, do sublead, do copydesk e até as regras, os ma-
nuais de redação. Mas com muita percepção e clareza convenceu-se de 
que, para possibilitar uma reforma dessa dimensão, era preciso trazer 
quem não tivesse construído ao longo da vida o vício do uso. Portanto, 
montou uma equipe de focas, cujo perfil a história se encarregou de 
demonstrar. Estiveram com ele, nessa reforma: Armando Nogueira, 



371Perfis Parlamentares Mario Covas

Evandro Carlos de Andrade, Jânio de Freitas, José Ramos Tinhorão, 
Ferreira Gullar, Thiago de Melo.

Deixa o Diário Carioca, e esta não é uma derrota, é uma decepção, 
porque em 1961 a direção do jornal pressiona para que ele atenue o tom 
de um artigo feito denunciando a pressão dos militares contra a posse 
de João Goulart.

Anos depois ele traduz o espírito que o impelia ao tomar essa deci-
são. “Nós, jornalistas, lutamos a vida inteira pela liberdade de imprensa 
e o máximo que conseguimos é a liberdade da empresa.”

Pouca gente como ele foi capaz de entender a profundidade desse 
conceito. O dono do direito chamado liberdade da informação não é nem 
a empresa, nem mesmo o jornalista, é o leitor, que tem o direito a receber 
a informação sem que sobre ela pese qualquer forma de censura. Foi o 
perigo do que se fazia contra o leitor, contra um direito da cidadania, que 
o fez demitir-se do jornal onde nesta altura era diretor-presidente.

Anos depois, enfrentava a sua segunda grande decepção da vida. 
O observador militar que o ajudara no programa de rádio, já então na 
Presidência da República, investe contra o seu cargo de professor da 
Universidade de Brasília. Ele encabeça, para orgulho seu e da sua ge-
ração, uma lista de doze professores que são demitidos da universida-
de, gerando, em contrapartida, uma solidariedade que faz com que 210 
professores se demitam. Conviveu com toda uma geração de jornalistas 
como Carlos Castello Branco, Fernando Sabino, Vinícius de Morais, 
Antônio Maria, Otto Lara Rezende, Paulo Mendes Campos, Deodato 
Maia, Fernando Lobo, João Emílio Falcão e recebeu a chefia da redação 
do Diário Carioca das mãos de Carlos Lacerda.

Talvez a sua mais expressiva manifestação seja a de que “não é pos-
sível fazer nada sem paixão”. Foi um homem permanentemente car-
regado de sentimentos, mas, seguramente, o que o dominava e o que 
traduzia por antecipação a sua conduta era a paixão. Os ódios inexis-
tiam ou eram apenas uma fachada eventual, absolutamente passageira, 
para sustentar a paixão que, afinal, era o que o motivava. Osvald de 
Andrade, com quem conviveu durante muito tempo, o aconselhou a ca-
sar-se imediatamente ou morreria de paixão. Casou-se com D. Otília há 
quarenta anos e com ela teve quatro filhos; enviuvou cedo, antes deste 
casamento, e teve mais dois filhos; deixa oito netos. D. Otília e Pompeu 
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conheceram-se no curso de Napoleão Laureano, o curso que ele deu já 
portador de um câncer terminal, e, a aceitar o depoimento de Evandro 
Carlos de Andrade, foi uma paixão fulminante, como toda paixão, aqui 
ou ali, salienta Evandro com a certeza de que a lava produziu, no seu 
desdobramento, a mais rica terra para germinar o fruto.

“À Otília, que, sentada ao meu lado, viu-me sempre entre as mil 
tarefas de fazer o inesquecível Diário Carioca de cada dia, rabiscar à 
máquina todos esses bilhetinhos e muito mais.”

Essa é a dedicatória do seu livro, redigido recentemente, que retra-
ta o período de sete meses do governo de Jânio Quadros, quando ele, 
como implacável jornalista político, enviava diariamente ao presidente 
dos bilhetinhos o bilhetinho do jornalista.

A reprodução desse livro, hoje, traz essa dedicatória: “À Otília, que, 
sentada ao meu lado, viu-me sempre entre as mil tarefas de fazer o ines-
quecível Diário Carioca de cada dia, rabiscar a máquina todos esses 
bilhetinhos e muito mais.”

Há memória mais digna do que essa? Há lembrança mais agradável 
do que essa? Há sonho a acalentar mais profundo do que esse? Pode 
uma mulher realmente desejar receber do seu companheiro uma men-
sagem mais carinhosa, que relembra a presença e não a ausência? Que 
relembra o convívio e que divida o resultado? Pompeu foi professor do 
primeiro curso de jornalismo, em 1949, na matéria Técnica do Jornal 
e do Periódico na Faculdade Nacional de Filosofia, hoje Universidade 
Federal do Rio de Janeiro.

Fundou, em 1961, a extraordinária e revolucionária experiência 
educacional chamada Universidade Federal de Brasília, com a convi-
vência de Anísio Teixeira, Frei Mateus Rocha, Oscar Niemeyer e o nos-
so Darcy Ribeiro.

Aqui permaneceu durante algum tempo, até que a violência o afas-
tou da universidade. Foi para São Paulo editar fascículos para a re-
vista Veja. Foi diretor da Editora Abril, de 1967 até 1979. Voltou para 
Brasília, que adotara como sua terra, e, em 1985, assumiu a Secretaria 
de Educação do Distrito Federal, no governo José Aparecido.

Conviveu com intelectuais, artistas e músicos. Da sua fase inicial de 
vida chegou a escrever, e aí com pseudônimo, críticas de teatro.

Mas, ainda uma vez, é o seu sentido de liberdade que baliza esta pas-
sagem. Voltando dos Estados Unidos, depois de ter assistido Laurence 
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Olivier interpretando Shakespeare, e reconhecendo que o teatro no 
Brasil nada mais era do que uma diversão para depois do jantar, se en-
canta, primeiro, com a crônica de Álvaro Lins e, em seguida, com a 
visão da peça de Nelson Rodrigues, o seu Vestido de noiva, que repre-
sentou um marco de mudança no teatro, completada não apenas pela 
presença deste dramaturgo, como com a vinda, para o Brasil, desse ex-
traordinário Ziembinsky. Ele que era um amante de Ésquilo, Sófocles, 
Eurípedes, O’Neill, Shakespeare e de Ibsen, enfronha-se e envolve-se 
nesta nova revolução de natureza cultural.

Isso o faz confrontar-se com a censura, que logo investe contra a 
obra de Nelson Rodrigues, e, como os tempos mudam, as novas tecno-
logias trazem novas frentes de luta.

É o cinema, através de Nelson Pereira dos Santos e seu Rio 40 graus, 
que oferece e convoca Pompeu de Sousa a um novo patamar de luta, 
contra a censura.

Seu amor pela música era profundo. Conviveu com Lamartine 
Babo, com Nílton Silva, com Lupicínio, que admirava por lhe fazer 
agrado a dor de cotovelo do samba gaúcho. Cartola trabalhou com ele 
como contínuo no Diário Carioca.

Nelson Rodrigues foi em certa fase da sua vida um dos seus mais 
chegados amigos. É depoimento de Pompeu que, à saída do jornal, pelo 
menos uma noite na semana, eles caminhavam juntos até o final da 
Praia do Flamengo.

Certo dia brigaram e, como toda briga de dois amigos dessa dimen-
são, brigaram por um nada! Pompeu, quando perguntado a respeito, 
brincava: “O Nelson nunca me perdoou ter tirado o ponto de exclama-
ção dos títulos de jornal!” Mas, na realidade, a verdade repousava num 
outro fato tão pequeno como esse: a posse ou o uso de uma permanente 
para assistir, em lugar privilegiado, essa paixão que se chama futebol.

Os que conviveram com ele, e com ele trabalharam, lembram-se 
de dois tiques que lhe eram inseparáveis: mordiscava a aliança de ouro 
enquanto pensava, o que fez com que a engolisse em duas oportunida-
des sucessivas, e há os que se lembram dele batendo à máquina com o 
terrível hábito de manter uma gilete em cima da língua!

Em 1955, com Lott, ficou com Jango e JK; em 1961, foi secretário de 
imprensa do governo de Tancredo Neves, que, quando primeiro-ministro, 
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o convidou para essa tarefa. Sua presença em palácio, como acontece com 
todos os revolucionários românticos, durou pouco.

Em 1979, chefiou o escritório político que comandou a candidatura 
do general Euler Bentes Monteiro. Em 1985, foi secretário de Educação 
do Distrito Federal e, finalmente, em 1986, Brasília, em nome des-
te país, convocou-o como seu representante na Assembleia Nacional 
Constituinte. A militância política que começara lá no Ceará, antes 
dos vinte anos de idade, na Aliança Liberal, que, afinal, desaguou na 
Revolução de 1930, desdobrara-se depois de 1945 na UDN, através da 
esquerda democrática. Posteriormente, na imensa aventura partidária 
em que se constituiu o Partido Socialista Brasileiro, comandado por 
João Mangabeira, antecipou sua presença na vida política convencional.

“O povo tanto serve para derrubar ditaduras como para consolidar 
democracias.” E Pompeu havia sido chamado para a tarefa que se apre-
sentava: a de consolidar a democracia.

Reconhecia, rindo de si próprio, seus próprios defeitos e as dificul-
dades que tinha. É dele esta autoanálise: “Confesso, com muita humil-
dade, que não sou bem-dotado para o pragmatismo; sou até um sujeito 
simpático, mas não sou bom negociador”.

É possível cada um de nós lembrar-se de Pompeu de Sousa transi-
tando por este espaço, sentado à Presidência da Mesa.

Pompeu fazia de cada ato da sua vida um banquete de quinhentos 
talheres.

Era íntegro, inteiriço; não era capaz de comer apenas com a boca, 
de falar apenas com o coração, de amar apenas com a alma. Era alguém 
por inteiro, que ao falar sacudia cada um dos fios de cabelo. Que muitas 
vezes se policiava, escondendo as mãos às costas, como se tivesse medo 
de que elas se antecipassem à palavra e adiantassem o pensamento. Era, 
como ele próprio dizia, alguém que vive movido pela paixão.

E foi assim que S.Exa. chegou a esta Casa, para o convívio dos seus 
amigos. Tive a oportunidade, por ter sido líder do meu partido na 
Constituinte, de conviver com S.Exa. como constituinte. E Pompeu de 
Sousa deixou gravadas, na história constitucional deste país, 66 emen-
das da sua lavra. Não me atenho a todas. Mas há uma que mostra a 
dimensão desse homem e o nível do seu compromisso: “Nenhuma lei 
conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de 
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informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, 
observado o disposto nesta Constituição”.

Não apenas a afirmativa de que a informação é livre, mais do que 
isso: a proibição de que qualquer lei possa, de alguma maneira, violen-
tar a possibilidade do seu uso.

Mas não bastou. Lembro-me ainda do dia em que votamos neste 
Plenário a última das suas mensagens, à véspera de S.Exa. encerrar esta 
etapa. Legislou sobre o art. 224 da Constituição, que diz: “Para os efei-
tos do disposto neste capítulo, o Congresso Nacional instituirá, como 
órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social na forma da lei.”

Este Senado aprovou o projeto de lei de autoria do senador Pompeu 
de Sousa, o constituinte, o homem, o jornalista, o paladino da liberda-
de, a lei sobre a matéria que, afinal, representou o objetivo da sua vida.

“Conheci Papai Noel”, disse a pequena Raphaella, com dois anos 
de idade, sobrinha de Rita Nardelli, que foi sua assessora de imprensa, 
relatando à família a sua ida ao gabinete de Pompeu de Sousa. E, às 
vezes, me pergunto: há alguma coisa que possa significar a aspiração 
mais digna do que receber de uma criança a afirmativa de que esteve 
com Papai Noel? A criança e o idoso não aceitam os padrões de censura 
que nós, tradicionalmente, nos autoimpomos.

Eles respondem pelo instinto aos seus desejos, ao seu afeto e ao seu 
carinho.

Nunca vi uma pessoa passar ao lado de Pompeu de Sousa, se ainda 
estivesse na faixa de idade da esperança, ou se já vivesse a época da ra-
zão, que não o olhasse, que não o parasse, que não o cumprimentasse, 
que não o acarinhasse. Ele acabava criando em todos nós que com ele 
andávamos uma certa dose de ciúmes, pelo carinho com que era tra-
tado, cujo troco era a exuberância do seu sorriso, era a gratidão do seu 
olhar, era a simpatia da sua figura.

Em sua última entrevista afirmou, com o bom humor de sempre: 
“Agora sou um velhinho aposentado. Dou-me ao luxo de escrever so-
mente sobre o que vi e não sobre o que eu fiz. Isto deixo para depois”.

Pompeu, como ninguém, aprendeu a lição de Vieira. Os homens 
que falam por ter vivido, por ter visto “fazem história”, os homens que 
falam por saber “profetizam”. Pompeu nesta primeira fase ia se dedi-
car à tarefa de fazer história, testemunha que foi de três gerações deste 
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século; deixava para depois, como tarefa mais ampla, a imensa profecia 
que era o corolário da sua vida.

“Sai Dutra, entra Góes”: com esta manchete, que era uma novidade 
na época, Pompeu revolucionou o seu momento histórico.

Admitiu que o velho “nariz de cera” estava gasto e que o primeiro 
dos compromissos dos jornalistas era com o leitor.

E até disciplinava, para o futuro, o novo comportamento da comu-
nicação jornalística.

É preciso que o jornalista comprometido satisfaça a três aspectos: 
noticiar, interpretar e opinar. Esta síntese dará o instrumento pelo qual 
o jornal e a notícia voltarão a competir com outro meio de comunica-
ção eletrônico, a televisão.

Sem dúvida, se tempo lhe fora dado, espírito não lhe faltaria para ini-
ciar essa nova luta. Pouca gente como ele entendeu com mais propriedade 
o dito popular “Se todos os seus esforços forem vistos com indiferença 
não desanime, porque também o sol ao nascer dá um espetáculo todo 
especial e, no entanto, a maioria da plateia continua dormindo”.

Nunca se preocupou com o sono alheio, desde que a madrugada o 
levantava e a perspectiva do horizonte do dia lhe oferecia o instrumen-
tal da sua luta.

Às vezes, divago pensando como terá sido o seu encontro com 
Deus, porque certamente Pompeu está no céu. Imagino que, ao chegar 
à porta, o velhinho de barbas brancas a quem cabe a tarefa de discipli-
nar aquela entrada, São Pedro, deve ter visto aquela figura simpática, 
de cabelos brancos, esvoaçantes, qual poeta, e terá corrido rapidamente 
para consultar os alfarrábios da vida. Procurando nos arquivos, que 
ainda não se modernizaram, pois a informática ainda não chegou por 
lá, puxou a ficha de Pompeu de Sousa e imediatamente deve ter corri-
do ao Senhor. “Senhor, há um homem aí que tem a figura do revolu-
cionário, a vocação do revolucionário, foi homem que revolucionou na 
terra. Estou com medo de deixá-lo entrar.” E o Senhor lhe respondeu: 
“Deixe-o entrar. Ele é um dos nossos. Fez isso por paixão, pelo amor 
que dedicou a seus semelhantes, e porque acredita na liberdade”.

Morreu de parada cardíaca. O senador Almir Gabriel foi quem 
trouxe a notícia. No dia seguinte, ao encontrar Otília e ao abraçá-la, vi 
que a despedida não foi tão dolorosa. O médico, Dr. Campos da Paz, me 
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contou que sofreu pouco fisicamente. As mais duras e resistentes ligas 
metálicas sofrem, com o uso constante, um fenômeno físico chamado 
“fadiga”. E, logo, independente de sua dureza, rompem. Havia de ser 
assim com Pompeu. Amou demais. E, por amar demais, seu coração 
foi acometido de fadiga. Excesso de uso. Pela vez primeira, ao vê-lo no 
caixão, senti a ausência do seu sorriso.

Estava sério. Era como se reverenciasse o desconhecido, do qual 
não duvidava, mas que nunca enfrentara. Era como se de repente sua 
permanente alegria interior não exigisse a exibição dos dentes. Era 
como se de repente a nova tarefa o convocasse, impedindo-lhe o riso e 
fortalecendo-lhe a gravidade. E hoje eu aqui deveria estar em nome do 
meu partido para dizer alguma coisa em relação à memória de Pompeu.

Gostaria de ser triste neste instante, para mostrar a dimensão da 
dor de cada um de nós. Mas que me perdoem todos, não consigo pen-
sar em Pompeu sem manter a alegria. Só consigo lembrar-me dele pela 
semente que plantou, pela passagem que deixou, por aquilo que cons-
truiu. Só consigo me lembrar do Pompeu de todos nós, de cada um de 
nós, pela imagem que dele cada um de nós carrega em seu coração. Não 
há muito que possa fazer, mas acho que, sem poder atingir o principal, 
busco minimizar a dívida pelo pagamento de parte dos juros, deixando, 
em nome do meu partido, a oração silenciosa e o desejo de que, nesta 
nova empreitada, Pompeu não perca na eternidade a imensa mensagem 
que foi capaz de transmitir à sua geração. (Muito bem! Palmas.)
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senado Federal,  
13 de outubro de 1992
(dCn-2 de 14/10/1992, p. 8084)

Discurso sobre a perda do deputado Ulysses Guimarães, do 
ex-senador Severo Gomes e esposas.

O SR. MARIO COVAS – Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Creio, Sr. Presidente, que o sentimento que me assalta neste instan-

te é absolutamente comum a todos os brasileiros.
Sinto-me despojado. Sinto-me, como certamente se sentem a nação 

e todos os brasileiros, subtraído em uma parte de mim próprio. Assim 
eu me sinto perante um acontecimento que, de alguma forma, nos priva 
de alguma coisa e nos oferece essa perspectiva de um vazio interno que 
não conseguimos preencher.

Há homens em relação aos quais todos nós consideramos a eter-
nidade. Há homens que nos parecem eternos. Não no sentido lírico, 
não no sentido retórico, mas fisicamente eternos. São pessoas que, em 
sua passagem pela vida, acabam marcando de tal forma com a sua pre-
sença que nos parece durarão para sempre, serão eternos. E Ulysses 
Guimarães foi uma figura dessa dimensão. Desde o jovem menino que 
nasceu em Rio Claro, filho de pai pobre, humilde, dono de uma loja 
de armarinhos, e de mãe professora, até ao menino que se mudou para 
Lins depois de uma passagem por Araçatuba, onde fez o curso de nor-
malista. Um entre três homens, numa turma de 51 alunos que cursa-
vam o Normal. Exibia desde aquele instante a sua vocação inexcedível 
para conduzir, com aquele estilo de liderança que possui o homem que 
não obriga os seus liderados, mas a quem se delega a tarefa de caminhar 
de frente. Não chegou a ser totalmente feliz – depois de articular a pos-
sibilidade de ser o orador da turma, confrontou-se com a frustração da 
ausência de formatura. Pouca gente sabe – ele o escondia – que fez um 
curso de Madureza em Lorena, para ingressar na Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo.
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Foi assim, na companhia de algumas outras figuras, entre as quais 
se destacava o seu companheiro de turma Jânio da Silva Quadros, que 
cursou a Faculdade de Direito. Foi assim que conviveu com os moder-
nistas, ambicionando a tarefa de ser poeta, porque isso, igualmente, lhe 
oferecia uma ponte para o futuro maior que perseguia.

Foi assim que fez parte da União Estadual de Estudantes e da União 
Nacional de Estudantes. Foi assim que virou orador do centro acadê-
mico. É no jornal do seu partido, na Faculdade de Direito, que a sua 
primeira mensagem de propaganda eleitoral foi inserida, traçando-lhe 
o caráter e definindo-lhe as qualidades. Orador insuperável, uma enor-
me capacidade de liderança eram os adjetivos com os quais se cultivava 
a candidatura do futuro orador da turma.

Depois de formado, aproximou-se de dois homens da minha terra 
natal, dois políticos de larga tradição: Antônio e Lincoln Feliciano, dois 
irmãos, sendo o mais novo, Antônio, deputado federal, e o mais velho, 
deputado estadual. Foi com eles que, sem gostar de esportes, Ulysses aca-
bou como dirigente do clube da minha terra, do Santos Futebol Clube.

Foi por instância de velhos militantes do PSD que ele se candidatou 
a deputado estadual em 1947. A partir de 1950, conquistou um mandato 
de deputado federal, e, a partir daí, a presença de Ulysses Guimarães na 
Câmara dos Deputados não era objeto de discussão. Era inimaginável a 
ideia de que aquela Casa pudesse, ao longo desses quarenta e dois anos, 
ver transcorrer uma legislatura sem que a figura de Ulysses Guimarães 
oferecesse o contributo da sua inteligência. Ulysses Guimarães foi pre-
sidente da Câmara dos Deputados em 1957 e, pela vez primeira, foi 
candidato a um cargo executivo: governador do estado de São Paulo. 
Comecei a conviver com Ulysses Guimarães quando cheguei à Câmara 
dos Deputados, em 1963. Eu pertencia a um pequeno partido que, à 
época, tinha uma bancada de apenas oito deputados; mas acabamos 
por nos encontrar no estuário das insatisfações que se chamava MDB. 
Fui, com ele, membro da Executiva Nacional.

Em 1968, fui cassado. A cassação é um instante complicado em 
nossa vida; é um instante em que se é forçado a conhecer o caráter das 
pessoas, um instante em que se recebe de quem não deve e, por outro 
lado, veem-se alguns, que se supunha amigos, atravessarem a rua para 
não cruzarem conosco.
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Lembro que o primeiro reencontro foi logo em seguida, num dos 
poucos convites que recebi no intervalo de três anos depois de cassa-
do. Paradoxal. Fui convidado a comparecer ao consulado dos Estados 
Unidos, em São Paulo, onde havia uma recepção, e ali encontrei 
Ulysses, recém-eleito presidente do MDB. Apresentava uma vitalidade, 
uma vocação para mudar, um extraordinário espírito de luta que me fez 
reencontrar-me comigo próprio e passar a pesquisar, a partir daquele 
instante, em cada canto de jornal censurado, naquele dia, o que a voz de 
Ulysses falara por mim.

Em 1978, haviam transcorrido dez anos da minha cassação.
No instante em que ela terminou, o então prefeito de Campinas, 

Francisco Amaral, deputado até bem pouco tempo – numa linha de 
oposição, a outra figura nascida naquela terra, o então senador Orestes 
Quércia –, tentou prestar-me uma homenagem. S.Sa. convocou todos os 
membros da bancada de 1968, a qual eu liderava, para comparecerem a 
Campinas, onde ele faria uma recepção. Ali revi velhos amigos que não 
encontrava havia mais de dez anos. Lembro-me bem do comentário de 
Ulysses, dias depois, diante da profunda insatisfação da citada lideran-
ça local em face da minha presença naquela cidade, e das consequências 
políticas desse fato. Perguntou-me, com aquela perspicácia que lhe era 
peculiar e com aquele sentido de ver longe onde não se consegue entre-
ver nada: “Mas, afinal, você desaprendeu a fazer política?”

Há homens que reservam a sua vitalidade para o físico. São lon-
gevos, vivem além do tempo, prolongam a sua biografia além da dos 
demais. Outro dia, num dos programas de TV mais assistidos neste 
país hoje, no Jô Soares Onze e Meia, um negro de 107 anos de idade, 
exibindo a sua dentadura perfeita, carregado de sorrisos e de memó-
rias, expunha o que era ainda a sua vida e as suas perspectivas futuras, 
oferecendo a todos nós a imagem de um filho de 11 anos e a de uma 
esposa de 39.

Mas há homens que reservam a vitalidade toda para o espírito, para 
a inteligência. Ulysses Guimarães era um desses homens, era uma des-
sas figuras que, seguramente, qualquer crítico há de incluir entre as 
mais legítimas, altivas e importantes do nosso convívio contemporâ-
neo. Eu via Ulysses Guimarães a carregar, no seu espírito e na sua inte-
ligência, toda a vitalidade.
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Lembro-me de algumas tertúlias e de alguns conselhos que íamos 
buscar em sua casa, a quatro quadras da minha, em São Paulo.

As conversas com Ulysses tinham desenlace previamente definido.
Quando ele a iniciava, já sabia o que pensava do assunto, qual a sua 

decisão e, depois de ouvir o interlocutor por longo tempo, vinha com 
o remate final: “Eu não sei”. Quando ele dizia “eu não sei”, ficava claro 
que a decisão estava tomada e que ele meramente buscava o caminho 
fácil do carinho verbal para chegar à conclusão comum.

Foi um homem de extrema coragem; foi o homem do “Idi Amin”, 
foi o homem dos “Três patetas”; foi o homem que se manteve nas ruas 
de Salvador contra as patas dos cavalos e as mordidas dos cães. Foi um 
homem. Foi alguém que sonhou ser presidente da República a vida in-
teira, mas em quem foi impossível notar qualquer ressentimento por 
não ter chegado lá.

Não há frase que o defina melhor do que a sua maneira de ser: “As 
galinhas ciscam para fora – dizia ele – eu cisco para dentro. Eu somo. 
Eu construo”. Ulysses Guimarães é desses homens que representam um 
monumento mesmo em vida. É desse tipo de pessoa que não exige bió-
grafos. Ele é em si uma história de vida.

Era natural, portanto, que, na hora da morte, ele estivesse acompa-
nhado da esposa, D. Mora Guimarães, e de uma alma gêmea, o nosso 
Severo Gomes.

Não sei por que Severo Gomes me lembra meu pai. Talvez por eu 
querer tanto a meu pai. Lembro-me de que fui candidato a senador, es-
colhido numa convenção que ocorreu exatamente no dia 6 de julho de 
1986 e, nove dias depois, no dia 15 de julho, tive um enfarte. Fui levado 
ao hospital e a tarefa de ficar bom me tomou um mês. Mas, quando 
cheguei ao hospital, ainda com uma campanha incipiente, que nunca 
chegou a ser uma campanha, houve um telefonema à minha esposa, 
que, além de perguntar por minha saúde, perguntava de que eu preci-
sava. Era Severo Gomes. Vários amigos telefonaram. Mas, com Severo, 
havia antecedentes.

Quatro anos antes, em 1982, quando ele foi candidato a senador e eu 
próprio candidato a deputado federal, numa época em que a sublegenda 
conturbava nosso comportamento e a nossa solidariedade, lembro-me 
de tê-lo procurado em sua casa, para lhe dizer: “Há um candidato em 
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sublegenda que concorre com você, o Almino Afonso, meu colega de 
lutas estudantis, de UEE e UNE, e tenho um compromisso histórico 
com essa candidatura. Não posso lhe ajudar.” E foi este homem que, 
quatro anos depois, é o interlocutor do primeiro telefonema recebido 
por minha esposa no instante da minha necessidade.

A nação, hoje, perde Ulysses, Severo, e suas esposas.
Certa vez, numa entrevista, Ulysses disse: “Quando eu morrer e vo-

cês virem o caixão passar, podem dizer: ali vai um homem teimoso, um 
homem com raiva”. Teimoso, na sua obstinação por mudar este Brasil; 
com raiva, porque ainda não tinha conseguido o seu objetivo.

Mas, certamente, cada um de nós, os que com ele tiveram o privilé-
gio de conviver, aqueles que, afinal, viveram os momentos inesquecíveis 
nesses últimos trinta anos, ao ver o caixão passar, muito seguramente 
falarão algo diferente: “Ali vai um Homem”. Ulysses desnecessita de ad-
jetivos, uma espécie de gênio singular. Ali vai um Homem que honrou 
o seu estado, que honrou este país, que honrou a liberdade, que honrou 
a democracia; um homem que deixa lembranças, um homem que fez 
história, um homem de quem todos nós, a nação inteira, se sente, em-
bora com honra, profundamente despojada.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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senado Federal,  
19 de novembro de 1992
(dCn-2 de 20/11/1992, p. 9211)

Processo de impeachment do presidente da República Fernando 
Collor.

O SR. MARIO COVAS – Sr. Presidente e Srs. Senadores, este país 
viveu – num período bastante recente, embora com origens mais lon-
gínquas –, e ainda continua vivendo, um evento de extraordinário 
significado, cujo término ocorrerá no instante definitivo em que este 
Senado vier a votar aquilo que hoje é uma das tarefas a ele impostas, ou 
seja, a solicitação do impeachment do presidente Fernando Collor.

As origens estão mais distantes, como disse. Mas é possível nos si-
tuarmos no tempo, com o objetivo de delimitarmos o intervalo dentro 
do qual essas coisas ocorreram e aferirmos, a partir daí, as nossas ex-
pectativas em relação ao futuro.

Ortega y Gasset dizia: “O homem é o homem e as suas circunstâncias”.
Há algo parecido para se dizer a respeito dos governos. Os governos são 

sempre “os governos e a sua gênese”; os governos são sempre os governos 
e as suas origens, a sua formação. E isto ficou visível no governo recente.

O governo do presidente Collor foi um governo cuja origem de-
corre de uma aliança, pelo menos a nível eleitoral, entre aqueles que 
eram chamados “descamisados”, ou que eram reconhecidos como tais, 
e os setores mais conservadores, eu diria até mais reacionários da vida 
brasileira. Esta aliança quase impossível de criar uma fisionomia para o 
governo acabou gerando o nível de contradição que foi a grande carac-
terística do governo no período Collor.

Hoje vivemos um governo presidido pelo vice-presidente da 
República, Itamar Franco, que tem, ele próprio, as suas origens definidas.

Não há como discutir o seu futuro, o seu presente, as dificuldades 
que enfrenta, as soluções que almeja sem que discutamos como ele se 
formou; quais são as suas origens; quais são os seus componentes, que, 
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afinal, são os fatores que determinam a correlação de forças no Poder e, 
portanto, que tipo de perspectivas ele pode alimentar para a esperança 
da alma nacional.

Iniciarei a minha consideração com o objetivo meramente de colo-
car a discussão e de procurar aprofundar – com cada um dos brasilei-
ros, este Congresso em particular e, dentro dele, o Senado e cada um 
de nós enquanto senadores – para que os objetivos desta nação sejam 
alcançados.

Tomemos o instante inicial que, apenas para argumentar, fixarei no 
momento em que uma figura – que tinha a condição de ser irmão do 
presidente da República – concedeu uma entrevista oferecendo uma sé-
rie de denúncias que envolviam não apenas a figura do presidente, mas 
alguns dos seus mais próximos amigos e convivas no governo.

A partir desse instante, tornou-se inevitável que esta Casa, enquan-
to Poder, assumisse a responsabilidade de apurar os fatos. Estes tra-
ziam, em favor da sua veracidade, terem sido tornados públicos através 
de uma figura cuja intimidade afetiva, pessoal, política, com o presi-
dente da República tinha a distância de irmão para irmão. E foi assim 
que se instalou nesta Casa uma comissão parlamentar de inquérito.

É importante salientarmos como, ao longo da vida dessa CPI, o 
comportamento da opinião pública variou. Lembro-me que, como 
membro da CPI, ao seu início, eu cruzava com as pessoas nas ruas, 
nas praças, nas periferias – poucos fatos da vida nacional tiveram uma 
transparência, uma reprodução, uma dose de informação tão maciça 
como teve esse episódio a que me diziam: “Isso vai dar em nada. Nunca 
deu!” Não há como pensar que figuras dessa dimensão – e ninguém 
apontava especificamente para o presidente da República – possam ser 
um dia, neste país, objeto de uma investigação e eventualmente até das 
consequências, se a apuração apontar na direção de crimes por elas pra-
ticados. Como nunca deu em nada, dessa vez não dará também.

Mas dava para notar que, por trás dessa manifestação generalizada, 
havia um sentimento, uma vontade, um desejo claro de que, dessa vez, 
alguma coisa acontecesse.

O processo foi-se desenrolando e, a partir de determinado instante – 
sobretudo a partir do aparecimento de uma figura com a dimensão de 
altivez e de dignidade como a do motorista chamado Eriberto França, 
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ele próprio um descamisado –, as opiniões começaram a variar um 
pouco: aqueles mesmos que na véspera nos diziam que no Brasil as in-
vestigações sobre os poderosos nunca prosperaram, sem prejulgamen-
to embora, começaram a dizer que era preciso apurar a verdade, ir ao 
fundo da questão, e que as consequências deveriam vir doessem a quem 
doessem.

O povo, com a sua sapiência, com a sua sabedoria e sobretudo com 
o seu senso de justiça, não fez prejulgamentos.

O processo desdobrou-se.
Lembro-me bem de que o presidente da República, em determina-

do instante, ao retornar de Las Leñas, tomou conhecimento de uma 
entrevista, exatamente a do motorista Eriberto, que naquele dia, um 
domingo, uma revista publicara. Na segunda-feira, o motorista com-
pareceu à CPI.

O presidente, ao desembarcar, prometeu dar à nação uma explica-
ção 48 horas depois. Portanto, 24 horas após o motorista ter compare-
cido à CPI, o presidente da República foi à televisão e, naquele instante, 
com uma arrogância que contrariava os fatos, reproduzindo um pouco 
de sua personalidade permanente, situou o problema tentando reduzir 
a denúncia, de que dinheiro era depositado na conta de sua secretária 
através de origens espúrias, à afirmação de que quem o fazia era exclu-
sivamente o Sr. Cláudio Vieira. Como sempre, sequer leu as cartas que 
tentavam explicar o fato. O processo se desenrolou e, finalmente, o Sr. 
Cláudio Vieira, dias depois, comparecendo perante a CPI, declinou que 
ele era o único depositante e que os recursos eram originários de uma 
operação que ocorrera no Uruguai.

Portanto, de espaço em espaço, foi se confinando a resposta à acu-
sação primeiro a uma pessoa, e depois a uma operação. E o processo foi 
se tornando mais grave à medida que contradições foram aparecendo.

Finalmente, o presidente fez o seu desafio nacional: solicitou à 
sociedade que manifestasse a sua adesão, o seu apoio à sua versão 
adotando as cores verde e amarelo, com as quais deveria se vestir em 
data determinada.

Nesse instante, deu para notar, deu para verificar um terceiro po-
sicionamento da opinião pública. Aqueles mesmos que, num primei-
ro instante, admitiam com incredulidade que não se chegaria a lugar 
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nenhum; aqueles mesmos que, num segundo instante, passaram a exi-
gir a apuração da verdade; no terceiro instante, com a característica de 
que o fizeram com absoluta autonomia, saíram às ruas para contestar o 
presidente. Fizeram-no sem nenhuma liderança tradicional, afirmando 
a sua identidade enquanto agrupamento e já então emitindo um julga-
mento específico.

Saíram às ruas para dizer que Collor era culpado, traduzindo esse 
julgamento nas suas vestimentas. Os “caras-pintadas” fizeram questão 
de fazer a sua manifestação independentemente de lideranças tradicio-
nais, seja da área política, seja de que área fosse.

O processo foi ganhando força até que, em determinado instante, 
de tal maneira a opinião nacional se galvanizou, de tal maneira as ruas, 
as praças, os comícios, os palanques foram testemunhas vivas de uma 
vontade coletiva nacional que, efetivamente, ao término dos trabalhos 
da comissão, a Câmara dos Deputados, convocada por uma denúncia 
a autorizar o processo de impeachment, aprovou. E por uma expressão 
numérica que se aproximou da unanimidade.

Ao fazê-lo, ela gerou consequências imediatas: a primeira foi o afas-
tamento do presidente da República, a assunção do vice-presidente e a 
abertura da última etapa de um processo que, iniciado com a denúncia, 
só termina com a votação do impeachment.

O que temos, portanto, hoje? Se é verdade que todo governo é o 
resultado da sua gênese, é a expressão das forças que o elegeram ou 
que o fizeram poder, se é verdade que dado governo é o resultado da 
votação popular, outro foi o resultado da discussão dentro dos quartéis, 
o governo que hoje aí está é o resultado da movimentação das ruas; ele 
é a expressão de um arco tão pleno, tão grande da sociedade, que isso 
acabou por refletir-se na votação da Câmara dos Deputados, que repro-
duziu a imensidão, a quase totalidade da vontade popular, que se uniu 
na perspectiva de atingir determinado objetivo.

Portanto, o primeiro fato é que, necessariamente, este instante de 
governar há de ser exercitado fundamentalmente por uma reprodução 
daquilo que foi a construção deste governo.

Chegamos a essa situação transitória de hoje. Ontem, tínhamos o 
governo de Collor; em janeiro, teremos o governo de Itamar; hoje, te-
mos uma aliança de governabilidade. O que existe hoje no país é um 
governo temporário, que vai comandar, sob a Presidência de Itamar 
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Franco, até o instante em que se vote neste Congresso e que se ultime o 
processo de impeachment.

Isso gera consequências extraordinárias. A característica do gover-
no, como temporário ou provisório, cria uma contradição complicada.

É que vivemos num país que confronta, no plano interno e no plano 
externo, com tremendos desafios que exigem respostas definitivas, per-
manentes, perenes; e não é fácil construir respostas definitivas quando 
o governo tem características temporárias. Mas era inevitável que isso 
acontecesse. Gerou-se um governo e, louve-se, há que se reconhecer 
este fato: o presidente Itamar Franco conseguiu convocar ministros da 
sua escolha pessoal, o que parece contrariar a tese; ou seja, S.Exa. teve 
a competência necessária para entender de que forma nasceu o seu go-
verno e, embora as escolhas tenham sido dele, elas reproduziram esse 
enorme arco.

Vivemos hoje o instante em que não há oposição institucionalizada 
no país, nem pode haver. Não é possível que tenhamos criado um filho 
para abandoná-lo no instante seguinte. É possível que, ao término desse 
episódio, o governo se rearticule, já então em regime presidencialista, 
com o vice-presidente transformado em presidente e, portanto, com a 
habilitação de, tendo em vista a gênese, lá atrás, quando eleito vice-
-presidente da República, forme, defina, qualifique um governo que 
pode até contar com as mesmas pessoas de hoje, mas que, já aí, em face 
da mudança de origem terá uma qualificação e um destino diferentes.

Não é fácil conviver com esta hipótese.
Num primeiro instante, durante a formação deste governo, chegou-se 

até a temer porque parecia que esta condição acabaria por criá-lo de fora 
para dentro. O presidente Itamar – volto a dizer – foi capaz de entender 
com clareza esse quadro. O seu governo é quase, do ponto de vista das 
figuras escolhidas, uma reprodução disso e necessariamente transparece 
uma aparência de conflito, dada a diversidade das pessoas que o com-
põem. É difícil compreender a presença de Hargreaves e de Barelli dentro 
de um mesmo governo. Mas é fácil compreender que, tendo em vista o 
arco que a sociedade compôs – aquele que estava nas ruas e este governo, 
que é o resultado da voz das ruas e, portanto, teve a sua gênese no mo-
vimento que nasceu, desenvolveu-se e cresceu a partir da própria rua –, 
fosse, necessariamente, a expressão daquilo que aconteceu.



2ª pArte – discursos390

Ora, se isso é verdadeiro, também cria, por outro lado, uma série 
de dificuldades. E, de repente, este governo está enfrentando dezenas 
de desafios. Este governo encontra um país em enormes dificuldades 
que não nasceram ontem, mas que estão hoje tremendamente aguça-
das. Um país que vai ter que decidir, e muito rapidamente, que visão de 
mundo tem.

O que é melhor: Que continuemos como uma nação de 140 milhões 
de pessoas, das quais 60 milhões são consumidores, pouco nos impor-
tando se esse número diminuir, desde que os que permanecem como 
consumidores possam comprar mais barato? Ou é melhor que tente-
mos, a despeito de que todos tenham que comprar mais caro, fazer com 
que os 60 milhões se transformem em 140 milhões de consumidores?

É evidente que o caminho a percorrer é diverso, qualquer que seja a 
definição que se tome; convém que abramos o país, eliminemos restri-
ções, busquemos o produto onde for mais barato se pretendermos que 
os atuais consumidores, ainda que encolhidos numericamente, possam 
comprar o mais barato possível.

Mas já não podemos pensar assim se a nossa perspectiva for prefe-
rencialmente a de ampliar o número de empregos, de distribuir renda 
e de, afinal, multiplicar as oportunidades de tentar transformar o mer-
cado consumidor, que hoje tem 60 dos 140 milhões de brasileiros, num 
mercado em que todos os brasileiros possam ter essa oportunidade.

É lógico que, nesse instante, o investimento passa a ter uma outra 
dimensão; a produção local passa a ter significado; a indústria passa a ser 
mais significativa; o desenvolvimento de regiões atrasadas, que ainda não 
se incorporaram ao processo de crescimento, passa a ter importância.

Será que num caso se trata de modernidade e, no outro, trata-se 
de atraso?

Ou ambas as alternativas reproduzem aquilo que qualificamos 
como modernidade? Porque, afinal, modernidade outra coisa não é 
senão aprimoramento social, político, econômico. É a perspectiva de 
adensar o processo democrático, é a perspectiva de comunicar-se eco-
nomicamente com o mundo, mas é, também e fundamentalmente, a 
melhoria da qualidade de vida coletiva.

Mas o país, hoje, é prisioneiro de uma série de preconceitos. De 
repente, este país atravessa uma fase – já convivi com fases iguais em 
períodos anteriores e o fenômeno se repete hoje – de enorme baliza-
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mento ideológico. As discussões não são mais baseadas em raciona-
lidades; elas são baseadas em pressupostos, em posições previamente 
firmadas. Se vamos a uma discussão ou a um local onde se discutem te-
mas tipo privatização, estatização, realmente, desde logo, cada um dos 
conflitantes é objeto de um rótulo. E aí, às vezes, pergunto-me: o que é 
mais importante discutir: quem é o proprietário da empresa, ou o que 
se espera e o que se pretende da empresa?

Se dedicássemos, neste país, hoje, um décimo do tempo que passa-
mos discutindo quem deve ser o proprietário da empresa a discutir o 
que deve ser a empresa, certamente teríamos um resultado bem melhor. 
E é curioso, porque não somos capazes de observar aquilo que colo-
camos como parâmetro, como padrão, isto é, aquilo que os países do 
centro, os países do Primeiro Mundo – e que, portanto, são portadores 
da chamada modernidade – fizeram.

Engraçado que o conceito de modernidade não foi incorporado 
na seguinte condição: modernidade não é fazer hoje o que o país do 
Primeiro Mundo faz; modernidade é fazer hoje o que o país do Primeiro 
Mundo fez quando estava na situação que o Brasil está hoje. Mas não 
somos capazes de entender isso. Apropriamo-nos, às vezes até erronea-
mente, de objetivos que ainda não são perseguíveis.

Volto às origens: como definir esses parâmetros? Este país enfrenta 
um mundo hoje tremendamente complexo. Meu Deus! Internamente, 
travamos uma guerra intestina chamada protecionismo econômico; 
mas o mundo assiste, hoje, a uma terceira etapa de protecionismo. Lá 
atrás, fazia-se o protecionismo do capital, ou seja, naquilo que a nação 
entendia como fundamental, como estratégico: o capital teria que ficar 
em suas próprias mãos; no caso brasileiro, em nossas mãos. Há outros 
países, Estados Unidos à frente, onde o protecionismo se dá sobre a pro-
dução. Todos já ouviram falar no Buy American Act, mecanismo pelo 
qual se estatuem as vantagens que se oferecem à produção feita dentro 
dos Estados Unidos, pelos organismos governamentais ou financeiros.

Hoje, o mundo enfrenta uma terceira forma de protecionismo: 
é aquele dirigido à mão de obra; é aquele que os países do Primeiro 
Mundo fazem em relação ao seu mercado de trabalho. E o Brasil e este 
governo e todos nós vamos ter que conviver com essa nova realidade.

Essa situação temporária, ainda não definitiva, que só se consu-
mará ao final deste governo, enfrenta hoje internamente um quadro 
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profundamente complexo: pelo menos 25% da população vivendo sob 
condições de pobreza absoluta, não mais a pobreza relativa, mas a po-
breza absoluta; ou seja, faltam os mínimos requisitos na vida em socie-
dade para enfrentar – e agora há pouco o senador Nelson Wedekin o di-
zia num aparte – o problema dos desajustes internos. O que é desajuste? 
Desajuste é a diferença entre os recursos que se recebem e aqueles que 
se gastam. E um ajuste fiscal se faz de duas maneiras: aumentando o 
que se recebe ou diminuindo o que se gasta ou, eventualmente, fazendo 
as duas coisas concomitantemente.

Mas como é difícil numa situação de conflito como esta, onde pelo 
menos 16 bilhões de dólares de receita tributária adicional são necessá-
rios para equilibrar as contas neste país! Que dificuldade em direcionar 
ou em montar um projeto de ajuste fiscal que nasça de um contencioso 
tão extenso, tão amplo, como aquele que reproduz as condições tempo-
rárias de governo!

Este governo até que, com certa competência, o fez; trouxe sua pro-
posta para fazer aquilo que destina de ajuste definitivo. Uma palavra 
horrorosa do nosso dicionário é “provisório”. É provisório parte do que 
ocorrerá até o final de dezembro, que são as características genéticas 
do governo. Não há como acentuar ainda mais o provisório, mesmo na 
qualificação de tributos.

O governo pretendeu fazer um ajuste de natureza global, perma-
nente, e o ofereceu à consideração da nação. E reflui hoje. Reflui para 
fixar metas e tentar extraí-las da criação de impostos sobre as opera-
ções financeiras, de uma tentativa de combate organizado à sonegação 
e de uma tentativa de resgatar um paradoxo que se criou dentro do 
Congresso, e que alterou o imposto de renda das pessoas jurídicas.

Somos um país que enfrenta uma dívida interna de 80 bilhões, que 
enfrenta uma dívida externa de 110 bilhões, que tem dívidas dos esta-
dos e municípios orçadas em 56 bilhões de dólares; um país que enfren-
ta a pobreza e a miséria e onde o novo presidente da República, depois 
de dois anos de teatro e aparência do seu antecessor, resolve resgatar 
uma palavra que, para alguns ouvidos, fere: o presidente se preocupa 
com o “Social”. Temos de nos acostumar a isso.

Somos, hoje, objeto de notícia de primeira página em alguns lugares, 
no estrangeiro. Paramos de falar apenas na reforma, na nossa legislação 
de comércio exterior, paramos de falar exclusivamente na privatização 
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das nossas empresas públicas, paramos de falar exclusivamente no fato 
de que precisamos de uma nova legislação de concorrência pública.

Além disso, temos um presidente da República que ainda não ga-
nhou as características da arrogância. E mudar da arrogância para a 
humildade é uma coisa complicada. De repente, temos um presidente 
da República com a dimensão da humildade necessária para dizer, de 
público, que é um homem que tem dúvidas, que é um homem que se 
questiona, que é um homem que se pergunta: “Por que é que devo au-
torizar todo mês um aumento nas tarifas públicas se o trabalhador não 
tem, por determinação de natureza legal, um aumento mensal?”

Sem dúvida, desfilarão por esta tribuna uma sequência de econo-
mistas a justificar que isso é normal, obedece aos padrões teóricos.

Entretanto não conheço brasileiro que já não se tenha questionado 
assim; não conheço pessoa que já não se tenha perguntado o mesmo.

De repente, vemos um presidente da República que “teima” em esco-
lher, dentro dos partidos, aqueles que serão os seus ministros. E, a partir 
daí, ele passa a ser um paroquial, ele passa a ser alguém que tem vín-
culos com as suas origens, como se ter vínculos com as origens e não 
negá-las fosse alguma coisa feia. Sem dúvida alguma enfrenta dezenas de 
problemas, enfrenta um mundo complicado, um mundo que muda rapi-
damente, um mundo onde a queda do muro de Berlim, ao que se pensa, 
não destruiu apenas o socialismo, destruiu um equilíbrio mundial, que 
tende a se reorganizar em outra direção, em fixar um novo eixo. Hoje, 
já se assistem confrontos de natureza verbal entre os Estados Unidos e o 
Japão. Já se veem conflitos dentro da comunidade europeia que não eram 
permissíveis no passado, exatamente porque o alívio em determinado 
equilíbrio leva, necessariamente, por uma lei física que se reproduz na 
política e na diplomacia, a uma rearticulação em outra direção.

É esse governo que começa. É esse governo que já é objeto de muitas 
críticas. É natural que seja assim. Afinal, ele é o governo de todos nós. 
Cada brasileiro sente-se proprietário desse governo, porque – volto a 
insistir – esse não é o governo que nasceu do resultado eleitoral; ele nas-
ceu do conflito da rua, das páginas dos jornais, dos artigos das revistas, 
dos bancos das universidades, das páginas do Congresso.

Há um dado relativo a esse momento histórico de enorme significa-
do, o qual não percebemos. Vivemos, neste instante, sem perceber tal-
vez, uma das maiores revoluções que este país já assistiu. Não conheço 
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outra etapa da vida brasileira onde a exacerbação da cidadania tenha se 
manifestado com a intensidade que vi nesse episódio, num país onde 
as pessoas se comprazem em dizer: eu não faço política – como se isso 
fosse vergonhoso –, sem sequer terem a noção de que política é algo que 
se faz a cada instante, a cada momento.

Quando um grupo de mulheres sai da periferia de uma grande ci-
dade para ir buscar uma aula adicional na escola da esquina, o que elas 
estão fazendo é política. Quando os empresários lutam com os traba-
lhadores para a divisão do bolo econômico, e isso chega aos extremos 
limites da greve, o que está acontecendo é rigorosamente política.

Mas vivemos em uma nação onde as pessoas se envergonham dis-
so, certamente porque confundem fazer política com pertencer a um 
partido político.

Neste país eu nunca vi uma exacerbação da cidadania no nível em 
que se deu desta vez. Lógico que o tema foi de natureza moral e uniu a 
todos. Mas, pela primeira vez, o cidadão usou deliberadamente, aber-
tamente, conscientemente da ferramenta chamada política para atingir 
um objetivo concreto. E o atingiu. O que esperar como resultado?

Essa força, esse vetor, esse impulso pode simplesmente se esgotar no 
tempo. O impulso decorrente do movimento que nasceu pode não gerar 
filhotes, nem consequências; gerou até agora um governo que termina 
no próximo mês. Mas pode gerar mais do que isso. Eu esperava que pelo 
menos dois valores éticos fossem resgatados a partir desse movimento.

Eu esperava que a tolerância e a verdade passassem a estar presentes 
outra vez na alma e na consciência de cada um de nós.

A verdade, que deveria impelir a nós, políticos, a subir num palan-
que para dizer única e exclusivamente aquilo que nós sabemos possível 
de ser feito. Mas que fizesse com que cada um de nós, a cada instante, 
fosse presa dos seus compromissos e não vítima das suas promessas; 
que fizesse com que a verdade estivesse presente nas notícias, nas co-
municações, nos contatos, na discussão, na busca das soluções. Para 
que isso fosse conseguido, seria preciso que nós nos armássemos com 
outro valor, o da tolerância, que é o cimento, o produto que caldeia a 
possibilidade da existência da democracia. Mas a tolerância – apren-
di isso, outro dia, com um líder sindical, num debate – começa com 
a capacidade de nos questionarmos internamente, de não aceitarmos 
como permanentes e imutáveis certas proposições que sempre susten-
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tamos. Fôssemos, portanto, capazes de nos questionar internamente a 
respeito das crenças de sempre, das verdades que nos pareciam imu-
táveis. Eu já nem digo a tolerância com terceiros, causa fundamental 
do exercício democrático, que se baseia exatamente no fato de admitir 
que, sendo eu vinculado a uma verdade, o mínimo que se pode esperar 
daquele com quem conflito, com quem converso, com quem discuto, 
é que ele tenha uma verdade diferente da minha. Seguramente, a sua 
verdade é tão respeitável quanto a minha e o que podemos fazer de 
melhor é a busca de uma posição que, afinal, reflita uma possibilidade 
de verdade comum.

Hoje, chegamos a um ponto em que é preciso que um questiona-
mento desça até ao nível interior. É dentro dessa ordem que temos o 
governo que está aí. Ele já recebe as primeiras críticas externas e inter-
nas, críticas que nascem do presidente afastado – custa crer que o presi-
dente, afastado sob as circunstâncias em que o foi, ainda faça críticas a 
alguém. Críticas que inclusive contestam a sua autoridade.

Esse homem, afinal, dizem os jornais, contesta declarações de minis-
tros seus. Acaba de fazer isso com os ministros militares. Não é demais? 
E fico me perguntando o que diriam os mesmos se o ministro militar 
falasse e o presidente deixasse passar. Não vamos viver um período fácil. 
Devemos ter a tolerância da compreensão do momento em que vivemos. 
Das dificuldades que surgem de um nascimento, de uma gênese, de uma 
origem, de uma correlação de forças iniciais que é tão larga, que a coisa 
mais difícil dela decorrente é extrair dela uma resultante.

Mas algo nos acode neste instante. Qual é a instituição brasileira 
que está acostumada a conviver com essa multiface política? É exata-
mente o Congresso Nacional.

Aqui as coisas sempre ocorreram não porque um agrupamento o 
decidiu, não porque aqueles que foram eleitos para o poder o decidi-
ram, mas porque houve o embate do confronto, do conflito, da aná-
lise e da síntese das ideias coletivas. Por isso esta Casa joga um papel 
fundamental neste instante, pois joga o papel que o governo, pela sua 
diversidade, tem dificuldade em jogar. Ela tem de ser o canal condutor 
das reivindicações positivas e, sobretudo, da consciência das propostas 
pertinentes.

Um pouco da razão em dizer tudo isso é porque outro dia chegou 
à minha mão um documento exarado por um grupo de pessoas em 
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geral mais novas do que eu – o que me anima – e com vida profissional 
ligada a empresas; uma entidade que se chama Pensamento Nacional 
das Bases Empresariais e que oferece, com muita propriedade, em face 
do ajuste fiscal, uma mecânica deliberada de combate à sonegação. 
Combater a sonegação é algo que não agride a quem quer que seja; não 
se trata de aumento de impostos e pode ser aceito por todos.

O senador Wedekin dizia há pouco, e volto a sustentar: o Brasil tinha, 
no ano passado, cerca de 21% do seu Produto Interno Bruto como receita 
tributária; a Argentina tinha 13% e passou para 32%; os Estados Unidos 
têm 38%, e a França, 45%. Portanto, não se diga que aqui é demais.

Mas vivemos num país que enfoca esse problema com certo desca-
ramento. Quando se fala em imposto, o contribuinte grita, sabendo 
desde logo que não vai pagar, e o governo aumenta, sabendo desde logo 
que não vai receber. E diante desse cinismo coletivo, esse fato transita 
dia a dia. Portanto, combater a sonegação é talvez a mais legítima e 
justa das faces pela qual se deva operar.

A proposta do PNBE passa exatamente por isto: pela admissão de 
transparência de um governo na fixação de metas de arrecadação.

“O que é que nós queremos? Dezesseis bilhões de dólares adicionais 
em relação ao que se arrecada hoje?” Vamos convir que parte disso pos-
samos extrair ganhando da sonegação. Isso se fará com um convênio, 
uma aliança, com uma proposta, uma conciliação entre o governo e 
a sociedade; uma fixação de metas objetivas dentro das quais se fixe 
que as alíquotas são de tal ou qual valor porque a nação precisa de tal 
arrecadação.

Mas na medida em que se alcance esta arrecadação e se a ultrapasse, 
há um compromisso comum de diminuir as alíquotas dos tributos; o 
processo requer alguma coisa que engaje o consumidor, que não seja 
meramente uma campanha para a exigência da nota fiscal, mas que seja 
uma mobilização que passe pela consciência do contribuinte, algo que o 
atinja diretamente, porque não há qualquer solidariedade em ajudar o 
sonegador, já que o recurso dali desviado acaba sendo tomado de tercei-
ros por uma outra forma qualquer. Além disso, preconiza igualmente 
um mecanismo imediato para início do resgate de nossa dívida social.

Um longo documento foi encaminhado ao presidente, e tive aces-
so a uma cópia dele. Pareceu-me, realmente, dentro deste momento 
de necessidades coletivas no que se refere à formulação de ideias, uma 
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proposta bastante razoável. Digo mais: parece-me uma proposta de 
quem tem a consciência exata de que, tendo sido parceiro na tarefa de 
criar o governo, tem com ele responsabilidades – não de definir os seus 
destinos, mas de oferecer as sugestões.

É engraçado, Sr. Presidente: hoje cada brasileiro dita como deve ser 
o governo do Sr. Itamar Franco; cada editorial que leio carrega dentro 
de si a transparência da convicção do seu redator de que ele, tendo feito 
este governo, tem o direito de exigir o rumo deste governo.

Isso nos coloca, Sr. Presidente, uma segunda tarefa: a de ultimar, com 
a melhor disposição possível, a necessidade de chegarmos ao fim desse 
processo. É preciso culminar essa etapa; é preciso buscar o permanente; é 
preciso fazer com que novamente este país se reencontre com um gover-
no que obedeça aos parâmetros da formulação tradicional.

Vivemos um instante temporário e episódico, mas vamos ter que 
conviver com a necessidade de estarmos todos engajados na tarefa das 
soluções definitivas.

Isso não é fácil, Sr. Presidente. Isto é um desafio de uma magnitude 
extraordinária, e não sei se nós todos – e até mesmo este Congresso – 
temos consciência do papel a desempenhar.

A característica desse episódio foi a enorme maturidade com que a 
nação se comportou; maturidade esta vista nos jovens caras-pintadas; 
vista nos meios de comunicação; vista no Congresso, que cresceu extra-
ordinariamente na medida em que foi capaz de sintonizar com a von-
tade popular e que não pode se dar ao luxo, hoje, de tomar um tombo.

O de ontem era de uma altura pequena; o de hoje, será de outra 
muito maior. O Congresso Nacional cresceu na medida em que se iden-
tificou com a vontade popular e se ele falhar na sua tarefa, hoje, o seu 
tombo será daqueles de causar consequências.

O Sr. Jutahy Magalhães – Permite-me um aparte, nobre senador?
O SR. MARIO COVAS – Ouço o meu prezado companheiro, sena-

dor Jutahy Magalhães, que me honra com seu aparte.
O Sr. Jutahy Magalhães – Senador Mario Covas, acho que é um 

atrevimento aparteá-lo. Considero que V.Exa. está fazendo o pronun-
ciamento mais importante que tivemos no Congresso neste período de 
governo do presidente Itamar Franco. V.Exa. fez uma análise serena 
e profunda com conhecimento do que representa o povo brasileiro. 
V.Exa. falou da simplicidade de um homem que chega à Presidência da 
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República, e como essa simplicidade é criticada. V.Exa. falou na preocu-
pação do presidente com o social e como essa preocupação é criticada. 
V.Exa. falou também naqueles momentos de espontaneidade do presi-
dente e como esses momentos são criticados. V.Exa. falou sobre o que 
significa este governo, que representa a consequência de um movimen-
to nacional.

Por isso, nada tenho a aduzir ao pronunciamento de V.Exa. Não 
tenho qualquer análise pessoal para apresentar ao apartear V.Exa. 
Queria apenas cumprimentá-lo, dizer-lhe que V.Exa. é aquele candida-
to à Presidência da República que deveria ter sido eleito, em virtude do 
seu conhecimento dos nossos problemas e da maneira como os encara. 
Por essa razão, só quero dizer: se pudesse, iria aplaudi-lo de pé pelo seu 
pronunciamento.

O SR. MARIO COVAS – Fico muito grato ao senador Jutahy 
Magalhães, que sempre me honra com apartes em que fala muito mais 
com o sentimento do que com a razão.

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho – V.Exa. permite-me um aparte, nobre 
senador Mario Covas?

O SR. MARIO COVAS – Ouço o nobre senador Cid Sabóia de 
Carvalho.

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho – Estamos ouvindo embevecidos a fala 
de V.Exa. nesta tarde memorável aqui no Senado Federal. Desejaria que 
a nação estivesse a escutá-lo nesse momento, porque, acima de tudo, 
V.Exa. fala como um cientista social e analista, dentro de parâmetros 
dessa natureza, dos acontecimentos que estão se consumando, nesta 
hora, na vida política brasileira. Faz a crítica da crítica. V.Exa. está fa-
zendo a crítica da própria crítica. E o faz com decência e, acima de tudo, 
com critérios de competência. Quero dizer a V.Exa., posto que mili-
temos hoje em partidos diferentes, que, se o nobre senador houvesse 
realmente, com esta clarividência, chegado à Presidência da República, 
é claro que não estaríamos vivendo atualmente episódios tão confusos 
e tão complicados.

Na verdade, o senador Mario Covas faz uma análise serena para 
uma Casa que deveria estar lotada e uma fala que teria méritos que 
justificariam uma cadeia nacional. O presidente Itamar Franco gosta-
ria de ouvir a sua análise, mas quem gostaria mesmo de ouvi-la seria o 
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homem de redação, o editorialista da imprensa brasileira, o professor 
universitário, porque V.Exa., dentro da sua aula, nesta oratória, aplicou 
um juízo perfeito sobre aquilo que estamos vivendo no Brasil. Tenho a 
certeza de que vozes claras como a sua hão de se erguer nas universida-
des, nos sindicatos, na vida, nos escritórios, onde moureje a inteligência 
nacional, para que superemos esse período difícil e com essa capaci-
dade crítica possamos dar o passo definitivo em busca da maturidade 
brasileira. Não tenho nada a aduzir ao discurso de V.Exa. Confesso que 
não iria aparteá-lo, não fora o atrevimento primeiro do nosso compa-
nheiro senador Jutahy Magalhães. O discurso do senador Mario Covas 
não é para ser aparteado, e sim louvado na hora final; por isso, estamos 
aqui. Um abraço para V.Exa. e parabéns.

O SR. MARIO COVAS – Muito obrigado, senador Cid Sabóia de 
Carvalho.

O Sr. Esperidião Amin – Permite-me V.Exa. um aparte?
O SR. MARIO COVAS – Ouço V.Exa. com prazer.
O Sr. Esperidião Amin – Desejo também associar-me à manifesta-

ção de elogio e cumprimentos que tanto o senador Jutahy Magalhães 
quanto o senador Cid Sabóia de Carvalho já lhe fizeram chegar pela 
justeza, pela justiça, pela propriedade e pela profundidade das palavras, 
do pensamento por V.Exa. exposto nesta tarde. Gostaria, ainda, de di-
zer que, carente daquela paixão aludida pelo senador Jutahy Magalhães 
– eu dela sou carente, portanto, eu a necessito –, orgulho-me muito 
por privar da condição de seu par e vizinho por contiguidade geográ-
fica nesta Casa. Digo-o com absoluta sinceridade e aproveito até para 
fazê-lo, mais uma vez, na ocasião em que o nobre senador dá por encer-
rado este belíssimo pronunciamento.

O SR. MARIO COVAS – Agradeço muito ao nobre senador 
Esperidião Amin.

O Sr. Nelson Wedekin – Permite-me V.Exa. um aparte?
O SR. MARIO COVAS – Ouço o nobre senador com prazer.
O Sr. Nelson Wedekin – Senador Mario Covas, não gostaria que 

V.Exa. encerrasse o seu pronunciamento antes que eu pudesse fazer 
umas breves observações. A primeira delas é lamentar que esta Casa 
esteja vazia. V.Exa. faz um pronunciamento da maior importância, da 
maior profundidade, da maior lucidez. Em vários momentos do seu 
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discurso, o nobre senador demonstra o alto e elevado espírito públi-
co e, mais do que público, o alto espírito democrático de que é dota-
do, levanta pontos que merecem uma abordagem, como a que V.Exa. 
fez há pouco, a de que o governo Itamar Franco se instalou numa 
circunstância dramática. Não ouvi essa observação em nenhum lugar. 
Costumo responder àqueles que começam a fazer críticas ao governo 
de Itamar Franco – que não são do meu partido. Por exemplo, lá, em 
Florianópolis, no primeiro turno, no dia 3 de outubro, foi eleito um 
companheiro, que apoiei, chamado Sérgio Grando. Ele tem até o dia 1º 
de janeiro para montar a sua equipe em Florianópolis.

O governo Itamar, no dia anterior à votação na Câmara dos 
Deputados, não poderia ter, em circunstância alguma, nenhum minis-
tro. É um governo que ainda está se instalando. Fico impressionado 
como ninguém faz referência a um fato tão elementar, que deveria ter 
como decorrência, como efeito e consequência, compreensão, um pou-
co mais de paciência, de boa vontade, sobretudo por parte da grande 
imprensa brasileira, que, nos seus editoriais, já está indo por aquele ca-
minho elitista. Isso em razão, talvez, de o presidente Itamar Franco não 
se vestir com gravata francesa e não ter ternos tão bem talhados quanto 
os do presidente anterior. S.Exa. é o que é: um homem simples, um 
homem que o tempo todo fez política e boa política. Diria, mesmo, que 
o presidente Itamar Franco só cometeu um erro, o de ter sido vice do 
Sr. Fernando Collor de Mello. Mas também ninguém é perfeito. Se digo 
que ele é um homem comum, não posso dizer que ele é Deus, ou que é 
santo. Contudo, essa condição de homem comum é que dá grandeza ao 
presidente Itamar Franco; as suas reações são as de um cidadão comum. 
Quando S.Exa. pergunta por que é que os aumentos de combustíveis 
têm que se dar sempre de surpresa, lá pelas 10 ou 11 horas da noite, é 
a mesma reação que já ouvi inúmeras vezes do cidadão comum; quan-
do questiona a questão dos salários, vis-à-vis, face a face os reajustes 
mensais, é a mesma pergunta do trabalhador. Enfim, nas várias mani-
festações, supostamente precipitadas, temperamentais, Itamar Franco 
faz o que faz o homem comum brasileiro; faz o que o homem brasileiro 
faz. Espero que o presidente continue nessa espontaneidade, continue 
temperamental; espero que ninguém coloque nele uma camisa de for-
ça, para sair dali não o homem espontâneo, natural que é, mas alguém 
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resultado de uma armação do marketing, da ação sempre pensada, sem-
pre deliberada e, de algum modo, glacial, fria, que não tem nada a ver 
com o sentimento e com o sofrimento do povo brasileiro. V.Exa. colo-
cou ainda que o presidente Itamar Franco – isso precisamos dizer – está 
derrubando alguns mitos que, na verdade, estão sendo derrubados no 
mundo; a ideia, conforme V.Exa. disse em algum momento do seu pro-
nunciamento, a discussão sobre o papel do Estado, acerca da abertura 
da economia, da desregulamentação, portanto, a tese neoliberal estava 
em decadência no mundo, quando aqui ela estava no auge. Penso ser 
interessante que essas mesmas pessoas que fazem crítica ao governo 
Itamar Franco por aí, porque S.Exa. está dizendo para discutir melhor 
a privatização, há muito tempo dizemos isso, há muito tempo dizemos 
que o Estado tem um papel a cumprir em um país como o nosso, com 
uma população como a nossa. Ninguém fez qualquer observação a res-
peito da eleição dos Estados Unidos, salvo raros jornalistas e analistas.

O que diz o Sr. Bill Clinton, novo presidente dos Estados Unidos? 
Ele diz: “a nossa palavra de ordem vai ser guerra à pobreza” – lá nos 
Estados Unidos – “a nossa palavra de ordem vai ser refazer o nível de 
emprego que este país já teve”. Um efeito imediato disto, sem dúvida, de 
quem é a proteção? Do produtor, do industrial nacional. Portanto, con-
trariando tudo aquilo que até aqui, senador Mario Covas – aliás, V.Exa. 
é uma vítima contumaz desses chamados neoliberais – era verdade ab-
soluta, porque ninguém discutia ou colocava a questão, como V.Exa. o 
fez, também, não se discutia a tese. A não ter nenhum argumento em 
favor de uma determinada tese, passou-se muitas vezes a ofender pes-
soalmente quem não concordava com a tese dominante, como acontece 
com V.Exa., hoje, em relação aos portos, como ocorreu, há tempos, com 
um companheiro nosso da Câmara dos Deputados, Luiz Henrique, a 
respeito da questão da informática. Enfim, meu aparte não devia ser tão 
longo; cumprimento V.Exa. por ter-nos, aqui, proporcionado momen-
tos altos, elevados, momentos de lucidez, de interpretação profunda da 
realidade, colocando-nos algumas questões importantes. É uma pena, é 
lamentável apenas que tenha tão pouca gente para ouvi-lo. Muito obri-
gado pela sua atenção.

O SR. MARIO COVAS – Agradeço muito a V.Exa.
O Sr. Albano Franco – Permite-me um aparte, senador Mario Covas?
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O SR. MARIO COVAS – Ouço V.Exa. com prazer.
O Sr. Albano Franco – Nobre senador Mario Covas, infelizmente che-

guei no final do pronunciamento de V.Exa., tendo em vista o fato de que 
estávamos participando da posse do novo superintendente da Sudene.

Mas fico muito à vontade em apartear V.Exa. Por um dever de justi-
ça, desejo mais uma vez dizer de público que, dos senadores com assen-
to nesta Casa, aquele por que tenho mais apreço e admiração chama-se 
Mario Covas, principalmente pela seriedade, competência e sincerida-
de de propósitos. Muitas vezes já divergi de V.Exa., que, inclusive, foi o 
meu líder na Assembleia Nacional Constituinte, mas nunca encontrei 
em V.Exa. uma falseta. O nobre senador tem sido sempre afirmativo e 
coerente e tem sempre demonstrado sinceridade de propósitos e cora-
gem cívica. V.Exa. faz, na tarde de hoje, um pronunciamento impor-
tante, especialmente quando aborda o governo do honrado presidente 
Itamar Franco e toca em algumas questões fundamentais para o nosso 
país. Não podemos mais conviver com a gravíssima crise social que 
afeta a todos nós; não podemos mais aceitar a miséria que a todos hu-
milha. E V.Exa. sabe, porque tem tido, em vários apartes, solidariedade 
sobre alguns princípios e teses que defendemos nesta Casa. Temos que 
encontrar a forma de compatibilizar a retomada do crescimento com o 
controle da inflação, não é possível convivermos nem com a inflação 
elevada nem com a recessão. Infelizmente, a política monetária somen-
te na base do controle monetário e dos juros elevadíssimos não deu 
certo. Está aí o país, hoje, padecendo com essa gravíssima crise. A in-
dústria, em alguns setores, está com mais de 50% de ociosidade; o nível 
de desemprego, em alguns estados, chega a 13%.

Então V.Exa., com a seriedade que lhe é peculiar, faz uma aborda-
gem profunda. Quero associar-me, com respeito, às palavras proferidas 
por V.Exa. na tarde de hoje.

O SR. MARIO COVAS – Muito obrigado, senador Albano Franco.
Agradeço a todos os senadores que me honraram muito com seus 

apartes, senadores Esperidião Amin, Albano Franco, Jutahy Magalhães, 
Nelson Wedekin, Cid Sabóia de Carvalho. Foi muito honroso para mim.

Não queria terminar, Sr. Presidente, sem salientar, uma vez mais, 
este ponto. Poucas vezes vi um governo resultado de uma aspiração 
coletiva tão grande. O governo atual – e nem sei se a partir de janeiro 
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será o mesmo – é de todos nós. Isso nos autoriza a crítica, nos induz 
à crítica, mas nos exige a contribuição. É nosso dever darmos a nossa 
colaboração.

Quem sabe se podemos encontrar um ponto de equilíbrio nessas coisas?
Quem sabe se até mesmo com a exacerbação da crítica – que é tal-

vez o melhor dos ingredientes do processo democrático – possamos 
encontrar também mecanismos de contribuição pelos quais cada um 
dos coproprietários deste governo haja por bem contribuir para que ele 
tenha êxito.

Passarei a cada um dos Srs. Senadores – porque reputo importante – 
uma cópia do documento do PNBE. Mas, no que se refere a mim, pes-
soalmente, tenho consciência: sou parte do que hoje governa, não por 
ter me decidido ser governo, mas porque fui também pai de tudo que aí 
está, como tantos milhares de outros brasileiros. Isso me obriga a vir aqui 
fazer as considerações que faço, mas isso me impõe um dever de consci-
ência. É a tentativa que, espero, humilde que seja, seja coroada de êxito: a 
da modesta contribuição para o sucesso na superação dos desafios.

Obrigado, Sr. Presidente.
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senado Federal,  
29 de dezembro de 1992
(dCn-2, Órgão Judiciário, de 30/12/1992, p. 2774)

Julgamento do impeachment do presidente da República 
Fernando Collor.

O SR. MARIO COVAS – Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não fora por certas razões que tentarei declinar aqui, sequer fala-

ria; em primeiro lugar porque o líder do meu partido, senador Chagas 
Rodrigues, já falou por todos nós; em segundo lugar, porque a matéria 
e a consciência de cada um já está plenamente satisfeita com os argu-
mentos apresentados.

Há algo em particular, entretanto, que me trouxe a este microfone. 
Fui membro da CPI que antecedeu a denúncia feita à Câmara. Lembro-
me de que numa noite discutia na televisão com um interlocutor.

Em determinado instante, para minha surpresa, ele trouxe à baila o 
argumento com que pretendia fulminar a discussão: a CPI foi instaura-
da para apurar os desmandos praticados por PC Farias. Portanto, não 
pode invadir a intimidade da ação, da atitude, da vida e, sobretudo, da 
tarefa administrativa do Sr. Presidente Fernando Collor.

Lembro-me de que, surpreendido pelo argumento, contrapus: o que 
sei é que tudo isso começou com uma entrevista, cuja dimensão nascia 
da intimidade entre o que a concedia e o presidente da República – o 
entrevistado era irmão do presidente da República. Entre outras coisas 
ele disse que, normalmente, era feita a seguinte operação: 30% para o Sr. 
PC e 70% para o Sr. Presidente da República.

Eu lhe disse: “Será que as atribuições do Senado Federal estão restri-
tas a 30%? Será que somos obrigados a ser conhecidos como a Comissão 
dos 30%, de tal maneira contidos nos limites das nossas atividades?”

Sr. Presidente, nesta tarde, sinto que estou repetindo o que aconteceu 
naquele dia. Todavia, é preciso recapitular, e o faço um pouco em soli-
dariedade a V.Exa. e a uma pessoa que ouviu afirmativas absolutamente 
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desnecessárias, insultuosas e sem nenhum cabimento em torno da ten-
tativa de formular a ideia de que nesta comissão presidida por V.Exa. 
houve alguma forma de cerceamento de defesa. Não sei se terei outra 
oportunidade de dizê-lo. Di-lo-ei, pois, agora.

Sr. Presidente, este processo chegou, pela autorização da Câmara 
dos Deputados, a esta Casa no dia 30 de setembro. No dia 2 de dezem-
bro, portanto 62 dias depois, ela foi votada em Plenário. Durante esses 
62 dias, os primeiros 24 dias foram destinados à Defesa para fazer as 
suas afirmativas iniciais.

Posteriormente, depois da oitiva das testemunhas, mais 15 dias fo-
ram oferecidos para as alegações finais. Ou seja, desses 62 dias, 39 dias 
foram dedicados exclusivamente à Defesa. Defesa que contou, de resto, 
com a presença em todos os outros atos ocorridos durante o restante 
do tempo.

A comissão tomou uma única decisão contra a opinião da Defesa: 
referia-se à oitiva de uma testemunha; e ela foi decidida por V.Exa., que 
houve por bem convocar a testemunha como testemunha de referência.

O processo foi, como de resto tem sido desde o começo, o mais 
transparente. A mim me constrange ouvir falar que, de alguma for-
ma, esta Casa possa ter se constituído em um tribunal de exceção, 
onde houve alguma forma de cerceamento de defesa. Esse processo foi 
tão transparente que, no instante em que tomávamos conhecimento 
dos depoimentos, os cidadãos, em suas respectivas residências, con-
comitantemente, tomavam conhecimento, justamente porque esse foi 
um processo que se derramou pela própria sociedade. Então, falar-se 
em cerceamento de defesa é alguma coisa que atinge a dignidade de 
cada um de nós.

Faço, neste instante, Sr. Presidente, este desabafo porque todos, 
nesta Casa, nos sentimos, de alguma maneira, constrangidos durante 
esse período.

O nosso desejo de marcar posição, no Senado Federal, por uma in-
dependência foi de tal ordem que até mesmo ouvimos tudo calados, 
como se verdades fossem ou como se não merecessem respostas.

Sr. Presidente, o que se vê na sequência dos acontecimentos?
De repente, o presidente da República ou o acusado afastado, na 

hora da votação, muda os seus advogados; e o faz dizendo que são tão 
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bons advogados que produziram em apenas um mês e meio trezentas 
páginas de defesa, que os reserva para defendê-lo perante o Supremo 
Tribunal Federal; quem não serve é a Casa que o julga, porque esta 
não tem a isenção necessária. Obriga V.Exa. a nomear um advogado 
dativo. V.Exa. convida um advogado de confiança do presidente, que 
o rejeita; nomeia um advogado dativo cujo currículo é um exemplo de 
vida profissional.

Posteriormente, o presidente nomeia, com toda a procedência, no-
vos advogados.

Hoje, o que assistimos, Sr. Presidente? No período da manhã, o ad-
vogado de defesa levantou uma questão de ordem perante V.Exa., de 
que há uma testemunha que não pode vir, cuja presença é importante, 
pois irá falar sobre o histórico das contribuições de campanha na vida 
pública brasileira. E V.Exa., ao ver que aquilo violentava o Código de 
Processo Penal, disse: “Não adio o julgamento por isso”.

Imediatamente, uma renúncia apareceu.
Não tenho o direito de julgar o direito do Sr. Fernando Collor de 

Mello de renunciar; essa é uma prerrogativa exclusiva dele, cabe a ele 
tomá-la. Mas tenho a obrigação, o dever de analisar os acontecimentos.

Estou formando uma opinião; sou condenado a ser parte dessa de-
cisão e, portanto, tenho que analisar o que aconteceu.

Pergunto, em sã consciência: se V.Exa. tivesse transferido a deci-
são por mais trinta dias, a renúncia viria? Mas se a renúncia não viria, 
não estaríamos na mesma situação e, provavelmente, ela viria dentro de 
trinta dias, na hora de se votar? Bem, mas isso nos leva a alguns absur-
dos que podemos começar a considerar. Suponhamos que o presidente 
da República tivesse renunciado dizendo o seguinte: Reconheço que 
cometi os crimes de que sou acusado. Portanto, renuncio. Isso levaria 
às consequências que uma condenação traria? Isso lhe faria perder o 
mandato, inabilitado por oito anos para disputar eleição? Ou isso não 
faria com que tal acontecesse?

Vou à Constituição, Sr. Presidente, e verifico o seguinte, tratando-se 
do julgamento e do processo do presidente da República:

Art. 52. (...)
Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funciona-

rá como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a 
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condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos 
do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito 
anos, para o exercício da função pública, sem prejuízo das demais 
sanções judiciais cabíveis.

Aprendi com o senador Josaphat Marinho e reconheço o vernácu-
lo. Na realidade, trata-se de uma coisa só. Não se trata de dizer que 
se está limitando a condenação à perda do cargo e com a inabilitação, 
mas à perda do cargo com inabilitação por oito anos. A expressão 
“limitando-se”, aqui, não quer dizer nem teto, nem piso; quer dizer que 
a pena é uma só, é aquela! Não cabe ao juiz, como cabia na Constituição 
de 1946, quando se falava em habilitação até cinco anos, definir qual 
seria o intervalo de tempo. Agora não, a pena é uma e não outra; e não 
menos do que aquela, nem mais do que aquela; é a pena de perda do 
cargo e a pena de inabilitação por oito anos.

Pergunto: pode a pessoa que é acusada, ao renunciar, inviabilizar 
a aplicação da pena? Mas se isso é verdade, o juiz da pena, que no caso 
nem somos nós, porque não temos arbítrio sobre ela, é a Constituição, 
já não é mais o juiz; o juiz é o réu; é ele quem determina se a pena vai 
ser aplicada ou não.

Sr. Presidente, V.Exa. provavelmente está escandalizado com a mi-
nha argumentação. Peço-lhe desculpas. Realmente, não tenho nenhum 
conhecimento jurídico, tento é raciocinar com o que leio, com o que 
está escrito e, eventualmente, com regras que são comandadas pelo 
bom-senso.

Fala-se que, afastado do cargo, estará inabilitado por oito anos.
A habilitação de alguém não significa medo do povo – quanto a 

isso, discordo do senador Jarbas Passarinho. Fui cassado e, certamente, 
não o fui por medo ao povo. O analfabeto é inelegível e não o é porque 
se tenha medo do povo. Quem está num cargo e tem que sair dele para 
ser candidato, não é por medo do povo. É porque há regras que são 
fixadas e que habilitam a eleição a se processar de forma mais normal, 
mais correta, com resultados presumivelmente melhores.

A prevalecer essa regra, Sr. Presidente, fico me perguntando: o que 
acontecerá se um presidente da República cometer um crime de res-
ponsabilidade seis meses antes de terminar o mandato?
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Supostamente, seis meses é pouco mais do tempo que levou este 
julgamento. Portanto, supondo que o julgamento se instaure, acaba o 
mandato do presidente e a nação não saberá se ele cometeu ou não o 
crime do qual foi acusado. Afinal, ele não foi julgado.

Mas dá para se ir mais longe nesse amontoado de mágicas.
Sabe-se que, para alguém ser candidato, sendo presidente da 

República novamente, é preciso que se afaste do cargo nove meses antes.
Portanto, se ele cometeu o crime seis meses antes dos nove meses – 

um ano e três meses antes –, ainda assim ele se afasta e não é penalizado 
pelo fato de não poder ser candidato. Bem, imediatamente concorre à 
eleição, e o povo diz a última palavra.

Sem dúvida, estou de acordo com o ministro, senador e compa-
nheiro Jarbas Passarinho, mas é impraticável que isso ocorra!

A contrario sensu, não se estabelecia aquilo que se estabelece. José 
Afonso da Silva diz claramente: “O crime de responsabilidade é um 
crime que obedece a um processo político-administrativo nas Casas do 
Congresso”. Se fosse possível ou se for possível – já que decisão desta 
Casa – é que, na realidade, não diremos à nação se o crime foi cometido 
ou não. A rigor, é sempre possível ao autor, ao acusado, evitar que isso 
se diga.

Não sei se a penalidade política da suspensão dos direitos políticos 
por oito anos é ou não procedente, mas é o que está na Constituição.

Sr. Presidente, lembro-me que, durante a fase de discussão, várias 
pessoas ficaram marcadas na minha memória, uma delas em particu-
lar a secretária Sandra Fernandes. Quando veio aqui para a exposição 
inicial, ela usou uma expressão pela qual até chamaram a sua atenção, 
que foi: “Isto não pode terminar em pizza.” Era uma frase, afinal, de 
domínio público, que cansei de ouvir. 

Sr. Presidente, matutei para entender o que o povo queria dizer 
quando usava essa expressão. Perdoe-me, mas a conclusão a que che-
guei foi que, a rigor, o que ele queria dizer era que, uma vez na vida, não 
agíssemos fazendo um acordo entre as elites, no qual todos se preser-
vam e o povo paga a conta.

Na Constituição está escrito que analisar esse crime, julgá-lo, é 
prerrogativa privativa do Senado Federal.
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Sr. Presidente, não tive o benefício do ensino jurídico da universi-
dade, mas o povo me fez senador, o que me obriga a tomar uma posição. 
Não sei se até mesmo para o Sr. Fernando Collor, ou para esta nação, 
não seria de justiça, não seria um imperativo ético, não seria um impe-
rativo moral que fôssemos ao final deste processo, seja para condená-lo, 
seja para absolvê-lo.

Considero, Sr. Presidente, que no instante em que abrirmos mão 
disso talvez até adotemos uma posição cômoda, mas, na realidade, es-
taremos fugindo a um dever e, sendo um dever, é muito mais responsa-
bilidade do que direito.

Votarei pela continuidade do processo.
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senado Federal, 
16 de junho de 1993
(dCn-2 de 17/6/1993, p. 5623)

Cumprimentos ao presidente Humberto Lucena pela fundamen-
tação da defesa do Senado Federal no mandado de segurança im-
petrado pelo ex-presidente da República Fernando Collor contra a 
suspensão de seus direitos políticos.

O SR. MARIO COVAS – Sr. Presidente, acabo de ouvir, como toda 
a Casa, os argumentos de natureza jurídica aduzidos por V.Exa. ao 
processo de mandado de segurança, que hoje tramita no Supremo 
Tribunal Federal.

Evidentemente, não sou a figura mais autorizada para analisar o 
ponto de vista da sua qualificação jurídica. Para isso, as palavras de 
formuladores tão adequados quanto os que aqui já se manifestaram dão 
o testemunho devido.

V.Exa., Sr. Presidente, é testemunha também da insistência com 
que tenho me aproximado na direção de sustentar a necessidade de res-
guardar a dimensão política do ato, ainda que respeitando as regras 
jurídicas, mas a dimensão política do ato e a soberania desta instituição 
na linha da sua autonomia para uma manifestação desse tipo.

Segundo a Constituição, se o presidente cometer um crime comum, 
é julgado no foro em que todos os brasileiros o são. Mas, se cometer um 
crime de responsabilidade, o crime ganha dimensão político-adminis-
trativa e, por esta razão, o foro é esta Casa.

Embora o Judiciário, através dos seus escalões tradicionais, tenha 
responsabilidade definida no que se refere à avaliação do peso, da de-
terminação, da qualificação jurídica ou constitucional de qualquer ato 
produzido nesta Casa, por outro lado, parece-me ser profundamente 
discutível se essa amplitude se dá em se tratando de uma decisão que a 
própria Constituição define como de natureza político-administrativa. 
Foi o que aconteceu naquele episódio.
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Neste momento, o que mais me comove é que o presidente do 
Senado, ao tomar a iniciativa de anunciar os termos da defesa no plano 
jurídico, imprime a essa defesa um conteúdo de natureza política, colo-
cando o Senado na posição de majestade. Indiscutivelmente, o Senado 
não pode abrir mão dessa majestade.

Quero saudá-lo fundamentalmente por esse fato. Primeiro, porque 
não tenho a competência para analisar o ângulo de natureza jurídica. 
Volto a insistir que me torno plenamente satisfeito com isso, em face do 
que acabo de ouvir de companheiros. Mas, sobretudo, quero parabeni-
zá-lo, Sr. Presidente, porque, da altura do cargo da Presidência, quando 
se dispõe a tornar universal o conhecimento desta defesa no plano jurí-
dico, V.Exa. concomitantemente dá ao fato a dimensão política da qual 
ele é inescapável.

De forma que receba V.Exa. a modesta contribuição deste seu ami-
go, deste seu companheiro e da bancada que ele representa, cuja di-
mensão é seguramente muito maior do que a do líder, no sentido de 
não apenas parabenizar, mas uma vez mais proclamar que o presidente 
do Senado Federal tomou a atitude que o Senado Federal dele espera-
va; mais do que isto, que a opinião pública dele exigia como presidente 
desta instituição.

Receba as nossas congratulações, o nosso estímulo e a nossa certe-
za de que V.Exa. ocupou, por inteiro, todo o espaço que a Presidência 
desta Casa oferece.
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adversário companheiro
Luiz Inácio Lula da Silva

Por mais que você pudesse discordar de Covas, podia confiar na sua 
palavra; tinha a certeza de que ele cumpriria os acordos.

Mario Covas foi um adversário leal. Com ele, podíamos sempre 
conversar abertamente. Esse tipo de político faz muito bem ao Brasil, 
ao contrário de outros que não têm ética nem cumprem compromissos. 

Mesmo quando estávamos em polos opostos, ele contribuía com 
grandes ideias para o debate. Dava prazer fazer política com Covas. A 
verdade é que ele deixa uma grande lacuna ética na política brasileira.

Covas tinha fama de mal-humorado, mas lutava e era honesto na-
quilo que falava. Acredito que o Brasil tenha perdido um exemplo de 
ética, de dignidade e de moral. Perdeu o Brasil, perdeu o PSDB e, acima 
de tudo, perdeu o povo brasileiro.

Isso não significa deixar de lado todas as nossas diferenças políticas 
e partidárias. Mas é hora de fazer o reconhecimento devido a uma pes-
soa por quem eu nutria um profundo respeito e admiração. Isso porque 
Covas tinha caráter e tinha palavra.

Na Assembleia Nacional Constituinte, quando fomos colegas, os 
conservadores, além de atacar a esquerda, tinham o objetivo de neu-
tralizar e diminuir o peso de Mario Covas, que era então o principal 
negociador do PMDB e agia de forma honrada, cumprindo à risca o que 
acordava conosco.

Por mais que você pudesse discordar de Covas, você podia confiar na 
sua palavra. Tinha a certeza de que ele cumpriria os acordos e sabia tam-
bém que ele poderia dizer não, mesmo quando seria mais fácil dizer sim.

Além disso tudo, ele sempre teve comigo um comportamento muito 
ético e decente, numa história que vem desde a solidariedade nas greves 
de 1979 e 1980, passando pela própria Constituinte, quando atuou com 
muita dignidade, e culminando no segundo turno das eleições de 1989, 
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quando foi para o palanque comigo em São Paulo e no Rio de Janeiro, 
além do recente apoio à candidatura de Marta Suplicy na última eleição 
para a prefeitura de São Paulo.

Em termos conjunturais, a morte do governador Mario Covas pode 
complicar ainda mais a relação entre a oposição e o governo federal. 
Acredito que, agora, fique mais difícil esse diálogo.

Covas tinha uma relação profunda com o PT, apesar das divergên-
cias. Esse era um dos fatores que facilitavam o entendimento entre nós.

É preciso dizer também que, dentro do PSDB, inclusive na sua alta 
cúpula, muita gente não gostava de Covas, muita gente o considerava 
muito duro. 

É bom lembrar que, não fosse por causa dele, certos tucanos teriam 
embarcado sem pestanejar na canoa furada do governo de Fernando 
Collor de Mello.

Como se sabe, entre os possíveis aderentes estava o presidente 
Fernando Henrique Cardoso e o atual governador do Ceará, Tasso 
Jereissati. Esse é, sem dúvida, mais um exemplo de que, além de visão 
política, ele tinha ética de verdade.
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o Globo 
7 de março de 2001, p. 4

adeus, amigo

Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, ensi-
na Milton Nascimento. Mas não só. Amigo é aquele com quem se 
reparte o pão e, por isso, o chamamos de companheiro. É em quem 
depositamos tanta confiança que lhe confiamos a própria vida em 
caso de perigo. É com quem dividimos nossas confidências e com 
quem repartimos nossos sonhos. Amigo é tesouro raro e cada um de 
nós os tem muito poucos.

Márcio Moreira Alves

Acumulamos, na vida política, uma multidão de conhecidos, pes-
soas de quem sabemos o nome e pouco mais. Quando os conhecidos se 
cruzam, trocam um “oi, tudo bem?” e seguem em frente, sem o menor 
interesse na resposta. Quando muito, nas relações entre os políticos e os 
repórteres, cria-se uma certa confiança, que permite ao político contar 
detalhes de negociações em andamento ou de conversas com terceiros 
na certeza de que suas palavras não serão deturpadas caso o repórter as 
publique. Essa relação de confiança é a base do exercício da profissão, 
de um e do outro.

Minha relação com Mario Covas era de amigo, não de mero conhe-
cido. Portanto, não esperem que escreva sobre a sua morte com distan-
ciamento e frieza. Escrevo hoje com o coração sangrando, por mim, 
que perco um companheiro de mais de trinta anos, e pelo Brasil, que 
perde o mais íntegro, corajoso e competente governante da sua geração.

As primeiras lutas que travamos juntos foram na Câmara, quando 
Mario era o líder do MDB, na oposição contra o regime militar, e eu, 
integrante do grupo de jovens deputados, eleitos pelo voto de opinião 
das grandes cidades. Os ministros militares da época, há meses deci-
didos a eliminar o que restava de garantias democráticas, escolheram 
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um pequeno discurso que pronunciei da tribuna como pretexto para 
fechar o Congresso e proclamar o AI-5. Antecedeu esse ato de força um 
processo que durou várias semanas, quando se discutiu se a Câmara 
deveria ou não permitir que eu fosse processado. Mario, que era enge-
nheiro, estudou a matéria jurídica e, no dia da decisão, pronunciou a 
mais substanciosa defesa do meu mandato e da inviolabilidade da tri-
buna parlamentar. Essa posição firme custou-lhe dez anos de cassação 
dos direitos políticos.

Viemos a nos reencontrar quando voltei de onze anos de exílio, de-
pois da anistia. Mario e Lila me acolheram no apartamento ao lado do 
Clube Pinheiros, que haviam conseguido comprar com os salários que 
Mario recebera ao longo de dez anos como diretor financeiro de duas 
empresas de engenharia. Começamos nesta época a discutir governa-
bilidade e inovações na administração pública. Pouco depois fiz uma 
longa reportagem sobre a administração do município de Lages, em 
Santa Catarina, onde o prefeito Dirceu Carneiro implantara o primei-
ro orçamento participativo do Brasil, além de uma gestão preocupada 
com a conservação da natureza. Mario leu o livrinho e agora, em janei-
ro, quando Lila me chamou para fazer uma entrevista autobiográfica, 
que acabou não sendo possível, ele me pediu:

– Gostaria que você examinasse o meu governo, que tem muitas 
inovações, e sobre ele escrevesse um livro como aquele de Lages.

Não escrevi o livro que queria, mas dei um mergulho em alguns 
setores do governo paulista e percebi que o esforço desenvolvido fora, 
realmente, impressionante. O maior deles, base de sustentação de tudo 
o mais, foi o ajuste fiscal, conseguido com imaginação e mão de ferro, 
pela parceria entre o governador e o secretário da Fazenda, Yoshiaki 
Nakano. Nakano é um economista modesto, mas de uma eficiência e 
uma inventividade raras de se encontrar no serviço público. Pegaram o 
estado com um deficit de 25% e, no terceiro ano, o conseguiram zerar 
fazendo cortes dolorosos e aumentando a receita por meio da infor-
matização da secretaria. Quando, há algumas semanas, Nakano pediu 
para ser substituído pelo seu subsecretário Fernando Dall’Acqua, as lá-
grimas marejaram os olhos de Mario Covas na despedida, um de seus 
últimos atos públicos antes de passar o governo a Geraldo Alckmin.
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Mario reiniciou sua carreira política conseguindo uma votação re-
corde para deputado federal. Tornou-se depois senador e líder da fren-
te comandada pelo PSDB na Constituinte. Em oposição a Fernando 
Collor, impediu que seu partido aceitasse ministérios, quando o presi-
dente tentou dar um verniz de moralidade ao seu governo. Sua intole-
rância com pilantras salvou a carreira política de Fernando Henrique. 
Se tivesse sido ministro de Collor não teria sido ministro de Itamar; 
logo, não concorreria à Presidência da República.

Mario Covas muito se orgulhava das obras que conseguiu fazer. 
Dizia que São Paulo investe hoje mais que o governo federal e que que-
ria inaugurar pessoalmente as obras. No entanto, acredito que será 
lembrado não pelo que realizou, mas pelos exemplos de integridade e 
coragem que deixa.

Adeus, amigo. Despeço-me com saudade e com uma imensa triste-
za pelo vazio que sinto.
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mario covas

Nestes tempos de profunda e tantas vezes justificada desconfiança 
em relação aos políticos, Mario Covas destacou-se como uma das mais 
notáveis exceções. Ao longo de uma carreira que se estendeu por quatro 
décadas, marcada pelos valores da coerência doutrinária e da lisura ad-
ministrativa, o governador de São Paulo soube restituir à política o seu 
caráter de missão pública.

É cedo para que se forme um juízo histórico em relação às suas 
duas passagens por cargos executivos, primeiro como prefeito nome-
ado da cidade de São Paulo e depois como governador eleito e reeleito 
do estado. O que está fora de controvérsia é que se conduziu com sen-
so de equilíbrio, sobriedade e espírito democrático no exercício dessas 
funções. Se não lega, como governador, uma obra administrativa de 
impacto, conseguiu sanear as depauperadas finanças do estado, com-
balidas por gestões irresponsáveis.

Mario Covas teve papel relevante na resistência à marcha do país 
para o arbítrio, caracterizado pelo Ato Institucional nº 5, de 1968, 
que lhe cassou o mandato de deputado federal e suspendeu seus di-
reitos políticos. De volta à atividade pública, dez anos depois, deu 
contribuição decisiva à organização do MDB/PMDB, procurando 
assegurar ao partido o perfil de centro-esquerda que ele manteve até 
se descaracterizar.

Fez-se então um dos fundadores do PSDB, sempre empenhado na 
proposta de erigir uma agremiação que não fosse social-democrata ape-
nas no nome. Atuou como ponto de apoio para muitos que viam no 
governo Fernando Henrique Cardoso uma atitude concessiva demais 
em relação às pressões do mercado e certo pendor para o fundamenta-
lismo monetarista.
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Referência ética reconhecida por adversários à direita e à esquerda, 
Covas sai de cena num momento em que a moralidade pública ocupa o 
centro das atenções e em que são cobrados os compromissos de seu par-
tido com o enfrentamento da chamada dívida social. Que seu exemplo, 
mais do que reverenciado, possa frutificar entre os políticos com verda-
deira vocação pública.
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Gazeta mercantil 
Editorial 

7 de março de 2001, p. 2

covas, uma referência 
para o país

O Brasil perde um administrador de alto padrão e um político 
notável pelo caráter e pela lucidez

Qualquer comentário que se faça a respeito da vida do governador 
Mario Covas, ontem falecido aos setenta anos, conduz obrigatoriamen-
te ao terreno dos princípios éticos e dos valores morais. O engenheiro 
Mario Covas sempre foi reconhecido pelos paulistas e brasileiros por 
sua franqueza no trato pessoal, pela retidão na vida política e lisura 
na administração pública. Mais eloquente que quaisquer palavras de 
elogio a esse político notável, à altura dos desafios de seu tempo, foi a 
comoção pública registrada durante o cortejo fúnebre e no velório rea-
lizado ontem no Palácio dos Bandeirantes.

Do ponto de vista pessoal, Covas pautava-se por colocar suas con-
vicções acima de tudo, traço frequentemente confundido com mani-
festação de teimosia. Pode-se, é verdade, admitir relativa obsessão do 
governador por determinados temas, mas o fato é que Covas, como 
bom enxadrista que era, levava às últimas consequências o princípio 
básico do esporte de manter-se fiel à estratégia traçada sob quaisquer 
circunstâncias.

Esse temperamento firme talhou um político inflexível na defesa 
de seus princípios, que participou de alguns dos momentos mais cru-
ciais da história recente do Brasil. Eleito deputado federal pelo extinto 
Partido Social Trabalhista (PST), em 1962, Covas foi um dos fundado-
res do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), o partido de oposi-
ção ao regime militar, em 1966. Na condição de líder da agremiação, o 
jovem deputado comandou no dia 12 de dezembro de 1968 a reação à 
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tentativa do regime militar de cassar o mandato do deputado Márcio 
Moreira Alves, revertendo uma votação que parecia perdida.

Vinte e quatro horas depois do arrebatador discurso de Covas, o 
governo militar editava o famigerado Ato Institucional nº 5 (AI-5), to-
lhendo as liberdades individuais e fechando o Congresso. Covas e o 
próprio Márcio Moreira Alves acabaram cassados, mas o Legislativo 
caiu de pé, sem deixar que se encenasse o “funeral da democracia”, 
como disse então o líder do MDB.

Apesar de ser homem de convicções e princípios sólidos, Covas não 
deixava de ser um “animal político”, por seu poder de aglutinação, sua 
sensibilidade pelas aspirações populares e pela aguda percepção dos 
rumos que o país deveria tomar. Um dos artífices do processo de res-
tauração democrática, Covas participou ativamente dos trabalhos da 
Constituinte de 1988; foi um dos arquitetos da criação do Partido da 
Social Democracia Brasileira (PSDB), pelo qual foi eleito senador, com 
7,7 milhões de votos.

O profundo respeito que nutria pelo jogo democrático e sua notória 
preocupação com o social por vezes foram erroneamente confundidos 
com uma posição tida como “estatizante”. A despeito de sua simpatia 
pelas causas sociais e de acreditar no papel do Estado enquanto agen-
te indutor do desenvolvimento, Covas foi adversário da economia de 
mercado. Ao contrário: sempre demonstrou apreço pelo que só o setor 
privado poderia realizar com eficiência.

“O Brasil precisa de um choque de capitalismo, um choque de livre 
iniciativa, sujeita a riscos e não sujeita apenas a prêmios”, afirmou no 
discurso com o qual se lançou candidato à Presidência da República, 
em 1989.

Como administrador público, Mario Covas teve a oportunidade 
de colocar em prática, com competência, seu discurso em defesa da 
moralidade, da ética e da lisura na gestão pública. Eleito governador 
paulista em 1994 com dez milhões de votos, Covas assumiu um estado 
virtualmente quebrado, com dívidas superiores a R$ 67 bilhões e deficit 
correspondente a 21,7% do Orçamento.

Com um vigoroso programa de austeridade, o governador saneou 
as finanças do estado, recolocando-o na rota do superavit, estimado em 
mais de R$ 3 bilhões, com recursos para investimentos da ordem de 
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R$ 7 bilhões. Depois de seis anos de governo, ele estava às vésperas de 
poder colher em termos de realizações os frutos do que plantou.

O Brasil acordou nesta terça-feira mais pobre, não podendo mais 
contar com um político e administrador do mais alto padrão. Resta-nos 
a certeza de que o exemplo de Mario Covas na vida pública influenciará 
o futuro da nação.
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Jornal da tarde 
Editorial 

7 de março de 2001, p. 3A

um homem de bem

Mario Covas foi um exemplo raro de político que, mesmo no am-
biente deletério das tentações que assaltam essa profissão no Brasil, 
sempre subordinou carreira, ideias e ambições aos interesses mais 
altos de democracia e do país.

No sistema de seleção negativa que é o jogo político no Brasil, cujos 
canais dificilmente permitem a passagem de quem não seja portador de 
um bom conjunto dos piores vícios e pecados da humanidade, Mario 
Covas foi uma exceção.

Sua biografia política pode ser resumida como a exata e rara ne-
gação da receita tradicional de qualidades negativas que costumam 
garantir o “sucesso” nesse métier entre nós. E isso explica a comoção 
nacional causada por seu desaparecimento.

Sem ter precisado mergulhar nos clássicos ou saber teorizar a res-
peito, encarnava instintivamente os valores básicos da democracia, o 
sistema que nasceu para fazer com que homens comuns governem ho-
mens comuns, com base no senso comum. Por isso, desempenhou seu 
papel com tanta autenticidade.

Toda a carreira de Mario Covas é de uma irrepreensível regularida-
de naquilo que sempre a sustentou: a imutável ordem de precedência, 
que ele soube manter, dos interesses de quem recebe os efeitos da ação 
política sobre os de quem a produz. Nunca permitiu que seus interesses 
pessoais, considerações sobre sua carreira, nem mesmo o dever de ser-
vir a seu partido prevalecessem, em qualquer momento de sua trajetó-
ria, sobre o que via como o interesse geral.

Covas está entre os poucos políticos brasileiros que tiveram a hu-
mildade de se deixar aprender com os fatos, em vez de tentar dirigi-los 
e manipulá-los. Na carreira e no partido – do qual acabou por se tornar 
a consciência crítica – preferia esperar que recorressem a ele do que se 
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apresentar. E sempre para dizer exatamente o que pensava, e não aquilo 
que sabia que gostariam de ouvir.

Tendo estado presente em todos os momentos cruciais da vida po-
lítica da nação, mostrou-se neles sempre o avesso do homem frequente-
mente explosivo das ruas e dos confrontos diretos de opiniões e humo-
res. Soube, aos 35 anos, virar um Congresso acovardado pela ameaça 
de cassação de Márcio Moreira Alves, com um discurso veemente a 
favor da inviolabilidade dos mandatos parlamentares, no episódio que 
acabou no AI-5 e na cassação do seu próprio mandato por dez anos. 
Recusou-se a trocar as palavras pelas armas, quando boa parte de seus 
companheiros da esquerda partiu para o terrorismo e a guerrilha, en-
quanto a direita radical pregava a violação das liberdades democráticas. 
Preferiu descer do “ônibus” do PMDB, depois da volta triunfal, para 
não ter de conviver com a mentalidade leniente que levou a seu coman-
do gente de discutível estofo moral, e recomeçar tudo, com a fundação 
do PSDB com Franco Montoro e Fernando Henrique, entre outros.

Entre os social-democratas, nunca se apresentou, como de seu hábi-
to, para disputar o estrelato e serviu de boi de piranha todas as vezes em 
que foi convocado para o sacrifício. Mas era a ele que o PSDB recorria 
em todos os momentos de decisão. Covas salvou o partido de inúmeras 
aventuras – inclusive a collorida – que poderiam ter resumido sua his-
tória à expressão de um mero engano infeliz.

Sendo a franqueza a mais incontrolável de suas qualidades, não foi 
sem penas que angariou o cacife moral que acumulou. Mas era do tipo 
de homem que não se importava de pagá-las, o que, sem premeditação, 
lhe garantia antecipadamente o perdão dos amigos contrariados e o 
respeito e o reconhecimento dos adversários.

Tendo se formado na velha esquerda, Covas foi um partidário da 
estatização enquanto ela lhe pareceu a melhor solução. Mas, humilde 
o suficiente para aprender com os fatos, ao assumir o governo de São 
Paulo, vendo que o estado se tornara incapaz de investir o necessário 
para satisfazer as necessidades de seu povo, não titubeou em lhe dar 
preferência sobre suas preferências pessoais. Comandou um programa 
de venda de estatais só superado pelo da União. E fez uma reforma ad-
ministrativa que foi bem mais longe que a empreendida por ela.
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O governo de São Paulo é, aliás, uma espécie de síntese dos valores 
centrais da personalidade de Covas. Tendo-o recebido com as finanças 
arrasadas por seus antecessores, como é regra entre nós, trabalhou seis 
anos em silêncio para recompô-las, frequentemente até contra os apelos 
de seus próprios correligionários, sem ceder por um minuto à tentação 
da busca de popularidade fácil ou de usar a máquina para fazer o jogo 
de seus correligionários, quando o ambiente ao seu redor era o que jus-
tificou a criação das leis de responsabilidade e dos crimes fiscais. Como 
resultado desse aperto, mandou este ano para a assembleia legislativa 
um orçamento com R$ 7 bilhões em investimentos, quantia equivalente 
à de que dispõe o governo federal.

Mario Covas era um homem de bem. E, ao mesmo tempo, a prova 
de que um homem de bem pode se dar bem na política brasileira. A 
confirmação de que o pior tipo de “esperteza” não é o único caminho 
para se conquistar o poder; fazer pactos com o diabo não é o único meio 
de se manter nele; nem a intolerância, a única alternativa para tudo isso. 

A interrupção de sua trajetória pela fatalidade – seria o candidato 
natural à sucessão de Fernando Henrique Cardoso – foi, assim, mais 
uma tragédia na conturbada história de nossa República. O melhor 
preito a sua memória será transformar seu exemplo de exceção, ao su-
bordinar carreira, ideias e ambições aos interesses mais altos da demo-
cracia e da nação, em regra geral a ser cobrada dos homens públicos 
deste país.
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Jornal do Brasil 
Editorial 

 7 de março de 2001, p. 10

a última batalha

A doença venceu, reconheceu com antecedência a junta médica que 
assistiu o governador Mario Covas na última batalha. A ciência pôde 
pouco contra o mal que levou um homem público como os tempos atu-
ais se desacostumaram de ver. Mario Covas resistiu com estoicismo à 
doença que se manifestou no seu vigoroso organismo. Física e moral-
mente disposto a lutar contra o inimigo instalado em seu corpo, não 
hesitou em submeter-se ao tratamento cirúrgico ao qual voltou três ve-
zes e ao rigor dos recursos químicos que nada puderam de definitivo.

Ao longo de dois anos Mario Covas dividiu-se entre o exercício do 
mandato e o tratamento a que era obrigado a recorrer. Em nenhum 
momento teve palavras ou atitude de desânimo, de autocompaixão ou 
qualquer forma de sensibilizar a opinião pública. Ao contrário, deu 
naturalidade à decisão de trabalhar como se o quadro fosse normal, 
mas sabendo que não podia ser. Nem um gesto para atrair simpatia, 
mas permanente firmeza que se sustentava com o espírito público que 
o movia.

Morre Mario Covas e fica o exemplo que tanta falta estava fazendo 
à vida pública brasileira. Por mais que os médicos o tenham poupado 
de sofrimento físico, ele se manteve até o final consciente da situação 
cientificamente insolúvel. Seu legado moral foi exatamente manter-se 
no exercício do mandato até o limite da força física. A ciência poupou-o 
de dores sem vulnerar a consciência do dever ético que foi a sua pri-
meira natureza. Teve até o fim a preocupação de deixar o exemplo: o 
homem público não se pertence nem na dor.

Num país ainda se estiolando na consciência de que a política 
perdeu grandeza, desde o último atentado às instituições democráti-
cas, Mario Covas escreveu a página que ficará como o penhor de vida 
pública: o exemplo de rara dignidade redime a fase prolongada de 
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desconforto moral. Não há na sua vida – pública ou privada – uma 
nódoa de natureza ética. Foi sempre exemplar, nos bons e nos maus 
momentos. Deputado, senador, constituinte, candidato a presidente da 
República na primeira eleição direta (depois do ciclo militar), fez da 
coerência o reflexo político das suas convicções e jamais transigiu.

Parlamentarista convicto, mas com perfeita noção de que a causa 
defrontava no Brasil resistências históricas, Mario Covas não se oculta-
va atrás de conveniências políticas. Era, também por princípio, contrá-
rio à reeleição. E tomou posição pública contra a emenda constitucio-
nal, embora por pressão do partido tenha admitido disputar o segundo 
mandato no governo de São Paulo. Cultuava obediência sagrada ao 
partido. O respeito à lei foi a sua salvaguarda de natureza moral, nunca 
contestada pelos seus adversários. O exemplo moral e o respeito demo-
crático pelas normas legítimas eram inerentes a Mario Covas.

O impulso ético, sem o qual a vida pública se esvazia de sentido e 
passa à categoria de aventura fora da lei, o levou a perder a esperança 
de recuperação do PMDB, de que era fundador, para criar o PSDB a 
que emprestou a sua dignidade pessoal e ao qual deixou o legado de 
uma vida exemplar. A batalha terminou com a morte do vencedor. Mas 
sobreviverá no futuro como exemplo suficiente para lavar a testada da 
política brasileira no começo do novo século.
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carta capital 
nº 142 

14 de março de 2001, p. 6

por que não disseram 
isso tudo antes?

Bob Fernandes 
Redator-chefe

De Havana, Cuba, o diretor da redação do Jornal do Brasil em Brasília, 
Ricardo Noblat, me alcançou em Manaus: “Você gruda no Mario Covas 
e só larga quando acabar a Constituinte”. Assim foi feito. Naquele dia, 
na disputa pela liderança da Constituinte, com um discurso que vi-
rou duas dezenas de votos, Covas derrotara, a um só tempo, Ulysses 
Guimarães, boa parte da cúpula do PMDB e a imprensa brasileira, que 
dava como eleito o deputado Luiz Henrique. Logo nos primeiros dias, 
o inabitual. A uma pergunta sobre bastidores de uma reunião, a recusa 
e sugestão, irônicas: “Eu não falo sobre reuniões reservadas, mas pro-
cure o Fernando Henrique, o Serra ou o Jobim, eles anotaram tudo e 
vão contar”. Nada pareceu dizer, mas revelou muito – inclusive sobre a 
retidão do seu caráter – como seria sempre a partir dali.

O sangue quente escondia um cartesiano, os arrufos ocultavam 
um apaixonado pelo xadrez, o dos tabuleiros, da política e da vida. 
Candidato a presidente, uma noite de 1989, no Palácio do Cambeba, 
Ceará, ao lado de Tasso Jereissati, chega a notícia. Silvio Santos lança-
ra sua candidatura. De bate-pronto, o vaticínio: “Agora seria a minha 
onda de crescimento, mas o TSE vai levar dez dias para decidir e só vai 
se falar nisso. O Silvio não poderá concorrer, mas minha chance já terá 
passado”. Assim se deu.

Há uma semana do primeiro turno, depois de um comício em 
Santos e um debate no SBT, ele com a inseparável Lila, jantávamos no 
Maksoud Plaza, em São Paulo. Outra vez o enxadrista, arguto observa-
dor da condição humana, em especial a dos espécimes tucanos:
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“Quem vai para o segundo turno é o Lula. Aí, eu vou para a frente 
do palanque dele, o meu partido vai se esconder debaixo do palanque, e 
eu vou perder a eleição para governador no ano que vem, porque o meu 
eleitor vota no Collor, e não no Lula”. Assim se deu.

Há um ano, sobre desejos de Fernando Henrique de prosseguir no 
poder por ainda mais tempo, a constatação: “É a cara dele. Quando o 
Weffort fez tese e a banca queria dar 10, o Fernando disse: ‘Mas, como? 
Nem eu tirei 10!’”. As explosões de Covas em público eram, ao mesmo 
tempo, revelação e mimetismo. Um maratonista, jamais um velocista, 
como se viu na sua passagem pela Constituinte, governo de São Paulo, 
e como bem soube, por exemplo, Paulo Maluf.

Amigo de Fernando Henrique, leal a ele e ao partido, como foi 
sempre aos amigos, mas um tremendo incômodo aquele seu hábito de 
valer-se da voz de barítono para jogar luz nas consciências e debaixo 
dos tapetes. Um paradoxo: para enfrentar a leviandade publicitarista, 
a burrice e a escassez de sensos num tempo dito moderno, aferrou-se 
a óculos que produziam reflexos, à capanga nas mãos ou debaixo do 
sovaco – não me recordo se cheguei a vê-lo exibindo um pente de osso. 
E ainda havia quem imaginasse tratar-se de mera teimosia.

Na campanha presidencial de 1989, uma assessora criticou, com de-
licadeza, seus hábitos e apetrechos. Espantou-se com a resposta: “Esse 
não é o problema, o problema é que você não acredita em mim e não vai 
votar em mim”. Assim se deu. A assessora votava em Brizola.

Com o jornalismo, e larga porção de jornalistas, um outro parado-
xo. Havia respeito, muito, ainda que escamoteado, admiração, mas nada 
que pudesse, de alguma maneira, escapar, vir a público. Jornalismo, di-
zem uns, deve ser pau puro, sempre, sem refresco, ainda que a ausência 
de tons e diferenciações nas páginas, telas e ondas, tantas vezes empur-
re para o mesmo patamar Pelé e Jacozinho. Ou, Covas e Maluf.

Covas morto, a rendição, e aí já à brasileira. No velório, enterro, 
telas, ondas e páginas, o interminável desfile de fariseus. Nem a velha 
Jerusalém terá experimentado tanto. Um craque, bicampeão do mun-
do no amado Santos de Mario Covas, o velho Lima, perplexo, disse a 
Juca Kfouri na CBN: “Ouvi, li e vi o que disseram dele o dia inteiro os 
políticos, jornalistas, comentaristas, todos falando, escrevendo, discur-
sando... então, eu pergunto: por que não nos disseram isso tudo antes? 
Por que só nos dizem quando ele já está morto?”
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Época 
nº 147 

12 de março de 2001, p. 44-45

o legado de um lutador

Mario Covas fará falta ao Brasil politicamente atolado num pân-
tano de dossiês e insultos

Carolina Juliano e Guilherme Evelyn

Dois episódios, separados no tempo por 32 anos, ajudam a compre-
ender a personalidade de Mario Covas. Em 12 de dezembro de 1968, 
então líder na Câmara dos Deputados pelo MDB, partido de oposi-
ção ao regime militar, ele subiu à tribuna para discursar em defesa do 
deputado Márcio Moreira Alves. O governo decidira abrir um processo 
contra Marcito, autor de um pronunciamento considerado ofensivo às 
Forças Armadas.

Como a Câmara recusou a licença para o processo, a linha dura dos 
quartéis valeu-se do pretexto para induzir o regime a decretar o Ato 
Institucional nº 5 (AI-5), em 13 de dezembro de 1968.

A medida suprimiu as liberdades constitucionais e impôs a ditadu-
ra. Covas sabia que já não havia como frear a reação governista. Sabia, 
também, que dificilmente escaparia da cassação – ou de consequências 
ainda mais graves, tanto que andava com uma escova de dentes e um 
sabonete no bolso. Mas temores nunca o inibiram, e Covas emocionou 
o Congresso com uma das mais belas orações da história parlamentar 
do Brasil. Foi cassado em janeiro de 1969, medida que, segundo Ulysses 
Guimarães, “interrompeu a mais promissora vocação política do país”. 
Mas não a mataria.

O segundo instante que retrata a alma de Covas é uma espécie de 
reprodução, no leito de um hospital, do destemor exibido em Brasília 
três décadas antes. Em novembro do ano passado, o governador prota-
gonizou a cena mais comovente da batalha contra o câncer.
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Fora submetido a uma cirurgia radical, que lhe retirou o canal do 
reto e um pedaço do intestino, atingidos por novos tumores. Passou a 
eliminar as fezes numa bolsa presa à barriga. Depois de um complicado 
período pós-operatório de dez dias, Covas teve um encontro com jor-
nalistas no auditório do Instituto do Coração. “Tive medo, tive dor, tive 
tudo aquilo que um homem normal tem”, disse. Em seguida, referiu-se 
às limitações físicas impostas pela nova cirurgia. “Como posso recla-
mar disso se Deus me deu a vida? Quem tem o principal como pode 
se queixar do acessório?” Aos soluços, compartilhados com a mulher, 
Lila, emendou: “Afinal, se o homem não sabe chorar, qual é a forma 
mais digna de mostrar os sentimentos?”

A coragem sublinha os dois momentos – o grito contra a ditadura e 
a sinceridade entre lágrimas diante da doença. Resumem quarenta anos 
de vida pública digna. Covas descobriu a vocação política quando era 
funcionário público em Santos, onde nasceu e se empregara ao concluir 
o curso de engenharia civil na Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo. Durante um temporal que deixou Santos em estado de calamidade 
pública, participou do resgate de vítimas de desabamentos. Prometeu a si 
mesmo que um dia teria poderes para evitar tragédias semelhantes.

Creio no povo, anônimo e coletivo, com todos os seus contras-
tes, desde a febre criadora à mansidão paciente. Creio ser desse 
amálgama, dessa fusão de almas e emoções, que emana não apenas 
o poder, mas a própria sabedoria. E, nele crendo, não posso desa-
creditar de seus delegados.

Creio na palavra, ainda quando viril ou injusta, porque acredito 
na força das ideias e no diálogo, que é seu livre embate. Creio no 
regime democrático, que não se confunde com a anarquia, mas 
que em instante algum possa rotular ou mascarar a tirania.

Creio no Parlamento, ainda que com suas demasias e fraquezas, 
que só desaparecerão se o sustentarmos livre, soberano e indepen-
dente. Creio na liberdade, este vínculo entre o homem e a eter-
nidade, essa condição indispensável para situar o ser à imagem e 
semelhança de seu Criador. (Parágrafos finais do discurso de Mario 
Covas em 12 de dezembro de 1968, véspera da decretação do AI-5, 
ato que impôs a ditadura militar.)
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Folha de s.paulo 
7 de março de 2001, p. A9

duas palavras
Janio de Freitas

Mario Covas teve a justa certeza de que fazia o melhor como go-
vernador (o que não quer dizer que fosse ou se achasse perfeito). Mas 
não lhe faltou, também, a consciência agressiva de que isso não lhe era 
reconhecido. Quando começou os enfrentamentos com quem o desa-
catava nas ruas, era o seu inconformismo que extravasava, na força de 
uma angústia desesperada e já incapaz de se conter no sentimento de 
opressão que a gerava: assumia formas físicas.

Ao cruzar o umbral a caminho do fim prematuro, iniciou-se o ri-
tual brasileiro das louvações que, negadas aos vivos, cercam os mori-
bundos e os mortos, e dizem menos destes que da sinceridade ou da 
hipocrisia dos louvadores, todos tão amigos, tão companheiros, tão 
sentidos pela perda irreparável a que os fatos lhe permitiram chegar. 
Foi um dos raros casos de parlamentar cuja cassação, na prática, durou 
mais de dez anos – e não por ter defendido, como andam publicando, 
um dos discursinhos mais bobamente juvenis já feitos na Câmara, mas 
por liderar a recusa do Congresso a ajoelhar-se aos militares. No seu 
empenho, com Franco Montoro, para constituir um partido digno des-
sa condição, sob a doutrina autêntica da social-democracia, encontrou 
mais deslealdades do que o sonho poderia suportar. E nem se reavive o 
sofrimento, com Lila, pela perda de uma filha.

Mario Covas faltará como consciência crítica da política brasileira. 
Mario Covas faltará como governador. Mas Mario Covas fará falta, so-
bretudo, como pessoa – caráter, destemor, firmeza, generosidade, soli-
dariedade. Em duas palavras: grandeza humana.
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Jornal do Brasil 
7 de março de 2001, p. 2

mario covas é para sempre

Nesse momento, vale muito mais a pena celebrar o que foi a vida 
do que apenas lamentar a morte de Covas

Dora Kramer 
Coluna “Coisas da política”

Com as lágrimas escorrendo sob as lentes dos óculos escuros e re-
costado num dos raros espaços vazios do Palácio dos Bandeirantes on-
tem à tarde, o líder do governo na Câmara, deputado Arnaldo Madeira, 
repetia em estado de total desconserto:

– E para quem é que a gente vai telefonar agora? Pior: para quem é 
que o presidente vai pedir para a gente telefonar?

Em seu desconsolo solitário, involuntariamente Madeira resumia 
a aflição geral diante da perda da referência e que, ao fim e ao cabo, é 
a perfeita tradução do significado não da morte, mas daquilo que re-
presentou e continuará representando a vida de Mario Covas para a 
história deste país.

Mas se os aliados já não poderão telefonar para Mario Covas em 
busca do rumo certo, o Brasil ganhou dele de presente uma herança que 
cada um de nós tem o dever de não dilapidar: a comprovação incontes-
tável de que há na política uma unidade de valor que agora poderá ser 
cunhada à eternidade sob o nome de Mario Covas.

Nesse momento preciso em que os políticos se esgarçam em praça 
pública como a querer demonstrar a inviabilidade da democracia e a 
falência da política como exercício do contraditório dentro de padrões 
razoáveis de civilidade, com toda a certeza, Covas dispensaria lamentos 
por sua morte, se, em troca, esses mesmos políticos fizessem uma refle-
xão a respeito do que disse e fez em vida.
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Poderiam, por exemplo, começar por levar a sério uma frase dita 
por ele no discurso de despedida do Senado, em 1989, quando saiu can-
didato à Presidência da República: “É possível conciliar política e ética, 
política e honra, política e mudança.”

A maior homenagem que os que ficam – tenham eles tido ou não 
Mario Covas como referência – poderiam prestar a ele seria a observân-
cia não de seus ensinamentos, mas de seus exemplos.

Covas morreu como viveu: lutando sem perder o eixo da realidade e 
a noção de que a franqueza pode afastar os pusilânimes, mas aproxima 
a maioria e permite a vitória final. Por isso perdeu muitas batalhas, mas 
ganhou a principal, a do conjunto da obra.

Muito se perguntava ontem durante o seu velório o que será da po-
lítica sem Mario Covas. Não era a dúvida adequada ao momento, dado 
que desde que a doença do então governador assumiu a gravidade do 
epílogo previsível, ele deixara a condição de autoridade pública para ser 
alvo da preocupação coletiva em dimensão exclusivamente humana.

E é o homem Mario Covas que deixa o seu melhor legado. Até por-
que não se pode separar o homem do político. Aquela personalidade 
absolutamente peculiar, na qual quase nada era previsível, foi que fez de 
Covas um político tão distante – em estatura pessoal – de seu entorno 
na política.

Só que essa distância era exatamente o que aproximava Mario Covas 
daquele com quem genuinamente se sentia bem: o povo. Nem sempre 
foi compreendido à perfeição. Perdeu eleições para presidente e gover-
nador, foi objeto das críticas mais pesadas no transcorrer do primeiro 
mandato no governo de São Paulo, talvez porque não soubesse – ou se 
recusasse – a falar a linguagem algo maquiada do político tradicional.

Nomeado prefeito de São Paulo pelo então governador Franco 
Montoro, no início dos anos 1980, Covas inaugurou duas novidades na 
administração: as grandes reuniões com as comunidades e o diálogo 
sincero com elas. Várias vezes disse não a multidões que lhe pediam o 
impossível, sem cair no discurso da promessa fácil, tão em voga naqueles 
tempos em que a população começava devagar a poder se manifestar.

Dizia, quando necessário, não naquela época e continuou, já em 
plena democracia, a fazer o enfrentamento destemido com a sua gente. 
Só Mario Covas poderia ter vencido da maneira como venceu – debaixo 
de péssimos índices de popularidade – a reeleição em 1998. Tirou a vi-
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tória de Paulo Maluf, não com truques de propaganda ou subterfúgios 
marqueteiros: ganhou pedindo ao povo que fizesse um confronto de 
biografias. Ele se expôs e venceu pela simples exposição de si.

Semanas antes de inverter o quadro desfavorável estava um tan-
to conformado. “Eu devo ter errado. Acho que fiz tudo certo, mas as 
pessoas não acham isso, portanto alguma coisa fiz de errado”, dizia, 
em momento algum exibindo revolta por causa da avaliação popular. 
Como quem reconhece os direitos entre iguais. Ele, governante, fazen-
do. E eles, os eleitores, considerando que estava malfeito. Nada mais.

Essa percepção de igualdade é que dava também a Mario Covas a 
dimensão do grande homem público. Aliás, só quem se sente genui-
namente igual poderia fazer como ele fez, numa das últimas atuações 
antes de a doença lhe subtrair o vigor físico: enfrentar de igual para 
igual manifestantes de rua.

O que muitos disseram na ocasião em que Covas respondeu, na 
mesma medida, a grevistas e agressores, foi que ele tinha perdido o sen-
tido da autoridade. Que talvez estivesse querendo se exibir, fazendo-se 
de vítima, criando um fato político, agredindo o povo em explosão de 
temperamento agressivo e irascível.

Pobres criaturas que não entenderam coisa alguma. Não sabiam do 
extremo bom humor que imprimia calor até as mais solenes atitudes 
de Covas. Não sabiam, e perderam o melhor de Mario Covas por não 
saber, que o verdadeiro respeito de um homem público por aqueles que 
representa se manifesta não nos discursos em defesa da igualdade, mas 
nas ações que traduzem em toda a sua inteireza o sentido de que o go-
vernante, na vitória ou na adversidade, deve estar ao lado e não acima 
de sua gente.

Para que tudo isso seja melhor compreendido e a cena brasileira com 
isso ganhe em qualidade, é que vale menos o lamento pela morte e mais 
a reflexão pela vida de Mario Covas. Ela é que deve, agora, ser celebrada.
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o estado de s. paulo 
8 de março de 2001, p. A2

covas, a lição e a aula

Promoveu saneamento ímpar na história das finanças públicas 
brasileiras

Roberto Macedo

Vi muitos artigos, reportagens e entrevistas sobre Covas, enfati-
zando várias de suas muitas e inegáveis qualidades, como a coragem, 
a coerência política e retidão ética. Com meu viés de economista, vou 
abordar uma outra, na política econômica, à qual não vi dado o mere-
cido destaque.

A expressão política econômica é usualmente aplicada à esfera federal 
e inclui, principalmente, a política fiscal, que trata de impostos e gastos; 
a cambial, que cuida da taxa de câmbio; e a monetária, que diz respeito à 
moeda, ao sistema financeiro e à taxa de juros. Um estado ou município 
não tem banco central nem administra câmbio ou juros. Dessa forma, 
sua ação tem como foco o lado fiscal, de receitas e despesas.

Ainda que limitada a essa dimensão, há uma política econômica 
estadual cuja gestão é de fundamental importância para a economia 
do estado e para o bem-estar de sua população. Em termos nacionais, 
dada a dimensão de São Paulo, ela é componente fundamental da po-
lítica econômica nacional. E, se malconduzida, pode repercutir negati-
vamente nesta, como várias vezes no passado, causando problemas até 
mesmo para aspectos nos quais os estados não têm influência direta, 
como a política monetária. Por exemplo, a má gestão do Banespa, nas 
administrações Quércia e Fleury, repercutia negativamente sobre a po-
lítica monetária federal, pois os créditos que o banco temerariamente 
concedia acabavam desequilibrando-o financeiramente, dando origem 
a operações de socorro pelo Banco Central.



3ª pArte – Artigos, reportAgens e editoriAis: reconhecimento póstumo444

Por conta desses desequilíbrios, o estado acabou perdendo o 
Banespa, na véspera da posse de Covas. Mas não foi por isso que este 
não causou problemas na esfera monetária. Tinha à mão a Nossa Caixa, 
também de grande dimensão, que encontrou fragilizada. Mas não a fra-
gilizou ainda mais nem provocou ações de socorro do Banco Central. 
Hoje está recuperada, a ponto de não existirem conversas sobre sua fe-
deralização ou privatização.

Dez, portanto, para sua “política monetária”. Como na esfera 
federal, tal política depende muito do que se faz na área fiscal. Assim, 
uma das origens dos rombos do Banespa foram empréstimos feitos ao 
estado, para cobrir seus deficit, que Covas encontrou cronicamente ele-
vados. Aí poderia ter adotado o comportamento tradicional dos gover-
nadores e prefeitos brasileiros. Com o endividamento contido por re-
gras vindas de Brasília, seu procedimento usual é choramingar e ir até 
lá, implorar recursos que não geram saneando suas próprias finanças, 
relutando em fazer aquilo que economistas chamam de “ajuste fiscal”.

Foi nessa linha que Covas se destacou, promovendo um saneamen-
to ímpar na história das finanças públicas brasileiras. Talvez seja a sina 
da rima, mas não há ajuste fiscal sem algum mal, pois dói em muita 
gente. Revi, nos últimos dias, as fotos e outras imagens de Covas en-
frentando alguns professores estaduais, docentes também de baderna. 
Elas caberiam bem como ilustrações de um tratado sobre a natureza do 
ajuste fiscal numa situação de calamidade das finanças públicas. Neste 
caso, contudo, gerida por alguém que teve a lucidez de encontrar o ca-
minho correto, e a coragem de enfrentá-lo, pondo em risco a própria 
reeleição, que relutantemente se dispôs a disputar.

A última vez que vi Covas foi na cerimônia de transmissão do cargo 
de secretário da Fazenda, por ocasião da saída de Yoshiaki Nakano, 
um samurai nessa guerra do ajuste. Já alquebrado pela doença, Covas 
mostrou ainda dominar, com sua cabeça de engenheiro, os números 
das finanças estaduais, desde a calamidade encontrada até os sucessos 
que já vinha colhendo na recuperação da capacidade de investimento 
do estado. Na cerimônia, mostrou também seu lado humano ao insistir 
em levantar-se de sua cadeira de rodas para abraçar, em agradecimento, 
o secretário que saía. Com bom humor, referiu-se aos membros de sua 
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equipe econômica como “pentelhos”, sempre a aborrecê-lo com seus 
conselhos restritivos de gastos.

Se é que precisou desses conselhos. O ajuste dói, mas traz recom-
pensas. Na gestão das finanças públicas, o que vale é geri-las de tal for-
ma que tragam efetivos benefícios à população, e não enveredar por 
uma gastança mal direcionada, quando não corrupta. Pelo desequilí-
brio e endividamento a que leva, além de ferir a ética, destrói a capaci-
dade de investimento no futuro, como destruiu na gestão Fleury e no 
início da de Covas. Se todos os nossos administradores públicos fossem 
da mesma cepa deste, não seria necessária uma Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que só se justifica onde campeia a irresponsabilidade.

Sem se referir especificamente à questão econômica, D. Lila Covas 
sintetizou o legado de seu marido para os políticos, ao afirmar: “O 
Mario passou a lição de casa. Agora, vocês têm de repassar adiante.” 
Para mim, a lição veio de uma das melhores aulas práticas de política 
econômica e de ajuste fiscal que já vi em toda a minha carreira. Que se 
inspirem em Covas esses políticos que hoje tanto o elogiam, mas rara-
mente seguiram o seu exemplo. Em geral são maus alunos, repetentes, 
alguns até mesmo irrecuperáveis nas provas por que não passam, de 
disciplina e responsabilidade fiscal.
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covas e a luta democrática

Talvez seja o último dessa estirpe de políticos que fazia política 
com paixão

José Genoíno

Mario Covas ocupa um lugar irremovível na história da luta de-
mocrática que se opôs ao regime militar instalado no Brasil em 1964. 
Enfrentou com destemor a adoção do Ato Institucional nº 5 (AI-5), que 
aprofundou o caráter autoritário do regime, repudiou a cassação do 
deputado Márcio Moreira Alves e prestou seu apoio e solidariedade às 
manifestações estudantis de 1968. No processo de redemocratização do 
país, foi um dos principais artífices da anistia, do retorno às liberdades 
democráticas, do restabelecimento da liberdade sindical, da convoca-
ção da Assembleia Nacional Constituinte e da campanha das Diretas.

Um dos momentos mais significativos da história política de Covas, 
sem dúvida, foi sua atuação na Assembleia Nacional Constituinte. Líder 
do PMDB naquele momento, foi líder também do chamado bloco pro-
gressista, formado por uma aliança de centro-esquerda com a esquerda. 
Em grande medida, não só os avanços democráticos, mas também os 
avanços sociais contidos na Constituição de 1988 se devem à ação dessa 
aliança progressista liderada por Covas. Foi justamente em reação às 
teses democráticas e sociais assumidas por este bloco que se formou o 
famoso Centrão, grupo parlamentar que aglutinava os segmentos con-
servadores da Constituinte.

Covas teve ainda uma atuação destacada nas duas principais CPIs 
da história recente do Brasil: a CPI do impeachment de Collor e a CPI 
dos Anões do Orçamento. Estas CPIs também se inscrevem no con-
texto da democratização do país. O que estava em jogo ali não era 
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simplesmente a investigação e a punição de alguém. As CPIs buscaram 
estabelecer uma divisa entre um Brasil patrimonialista, apropriado por 
políticos corruptos e por setores privados, e um Brasil público, republi-
cano, democrático, a serviço da cidadania. Conferir um caráter público 
e transparente ao Estado foi uma preocupação permanente na vida po-
lítica de Covas.

Já no comando do governo do estado de São Paulo, Covas não se 
esqueceu daqueles dias mais duros de enfrentamento do autoritarismo. 
Entre outros exemplos deste não esquecimento pode-se citar a sua pre-
ocupação em viabilizar uma lei de indenização aos presos políticos que 
foram torturados no estado e a reabertura dos exames das ossadas en-
contradas nas valas clandestinas do Cemitério de Perus para identificar 
restos de possíveis presos políticos.

Nós, do PT, tivemos relações de aliados e adversários políticos de 
Covas em diferentes momentos. Mas, seja na aliança ou seja na oposi-
ção, aprendemos a cultivar enorme respeito pela sua figura política e 
pela sua pessoa. Neste momento em que, na política brasileira, se luta 
para elevar os padrões morais do homem público, Covas é um para-
digma de responsabilidade, compromisso e honestidade. Com sua tei-
mosia e simplicidade, despiu-se da vaidade tão comum aos políticos 
quanto prejudicial ao interesse coletivo.

Ao sair da vida para entrar na história do Brasil, Covas ocupa um 
lugar destacado numa galeria constituída por uns poucos ilustres po-
líticos. Estará na companhia de Tancredo Neves, Ulysses Guimarães e 
Franco Montoro. Covas talvez seja o último representante dessa estirpe 
de políticos que fazia política com paixão, responsabilidade e senso de 
medida. Provavelmente inimitáveis nos seus estilos e nas suas singu-
laridades, estes políticos, no entanto, têm muito a ensinar às novas ge-
rações. Uma das lições que eu aprendi dos seus exemplos é a de que a 
política só tem sentido se for feita sob a orientação de valores. E o valor 
que mais me impressionou e que mais identifiquei em Covas é o da 
promoção da dignidade humana.
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Que o seu exemplo prospere

Incomum conjugação de qualidades foi o traço da trajetória 
desse político

O Brasil tem políticos honestos, que não desviam dinheiro público 
em benefício próprio, de suas famílias ou dos apaniguados. Tem tam-
bém políticos coerentes, que acreditam que os seus atos devem corres-
ponder aos seus discursos, apesar do preço às vezes elevado a pagar 
por essa coerência. O Brasil tem ainda políticos sinceros, propensos por 
temperamento e formação a dizer o que pensam e avessos à prática se-
guida pela quase totalidade dos colegas de ofício, de usar as palavras 
para esconder os pensamentos. Se, isoladamente, essas características 
já são pouco usuais – para dizer o menos – no universo da política na-
cional, muitíssimo mais raro é encontrá-las reunidas numa mesma fi-
gura pública. Mario Covas era um desses casos raros – e essa incomum 
conjugação de honestidade, coerência e franqueza decerto foi o traço 
singular de sua trajetória, a marca indelével do político e administrador 
que o país acaba de perder.

 Em recente artigo no Estado, o escritor cubano Carlos Alberto 
Montaner, a propósito da má conduta do então presidente americano 
Bill Clinton no ocaso de seu mandato, comentou que os governantes 
que passam à História nem sempre foram pessoas excepcionais nem 
necessariamente detentoras de uma bagagem intelectual excepcional. 
Tinham, em comum, porém, “uma visão moral e um compromisso 
pessoal autêntico com a missão empreendida”. A observação aplica-se 
como uma luva ao caso do ex-governador de São Paulo. Pois essa visão 
e a consciência do imperativo de tal compromisso – e não eventuais 
predicados de estadista – foram os alicerces sobre os quais Mario Covas 
construiu a sua biografia. Foram também temperados pela coragem e o 
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desassombro, os fundamentos de seu peculiar perfil entre os protago-
nistas de maior expressão da política brasileira contemporânea.

Durante bom número de anos, este jornal divergiu das posições 
ideológicas de Covas, marcadas então por um forte vezo estatizante, 
e criticou com veemência o seu equivocado esforço, como senador da 
República – ao lado do correligionário e parceiro de ideias Fernando 
Henrique Cardoso –, para que a Constituição de 1988 viesse, afinal, a 
ser esse estorvo ao país que aí está. Em momento algum, porém, dei-
xamos de admirar a sua absoluta autenticidade e a franqueza às vezes 
chocante com que costumava defender os seus pontos de vista. De todo 
modo, a conhecida teimosia de Covas não lhe toldou a lucidez, nem lhe 
turvou o senso de realidade. Posto diante de uma situação concreta – na 
condição de herdeiro da massa falida a que o quercismo havia reduzido 
a administração pública paulista –, o Covas governador não hesitou em 
contrariar o Covas parlamentar de outros tempos, desencadeando um 
amplo e bem-sucedido processo de privatização dos setores elétrico e 
rodoviário estadual, além de demitir funcionários e extinguir cargos na 
casa das dezenas de milhares.

Essa metamorfose, ao lado da implantação, sem vacilações, de uma 
política de austeridade como possivelmente nunca antes se viu não ape-
nas em São Paulo, mas em todo o Brasil, foi o que garantiu o sanea-
mento financeiro do estado e a formidável recuperação de sua capaci-
dade de investimento, para não falar no restabelecimento da ética na 
máquina de governo. Não menos admirável do que a honestidade e a 
coerência com que o governador convertia em atos as suas novas con-
vicções, sem receio de contrariar interesses enquistados no aparelho 
administrativo, foi a franqueza até rude, como de seu feitio, com que 
justificava essa sua política de escasso apelo ou compreensão popular. 
Diante da dificuldade do grande público em se dar conta da revolução 
invisível em curso no Palácio dos Bandeirantes, Covas por pouco não 
foi reeleito. Mesmo porque, apesar da genuína satisfação pessoal que 
experimentava no contato com o povo, ele não se distinguia pelo brilho 
da retórica – o que não é demérito neste país, onde, também no perene 
carnaval da política, o que mais brilha é apenas a lantejoula que, em 
geral, mal cobre a nudez moral –, mas pela substância de seu discurso 
sempre coerente com sua atuação.
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Esse padrão foi seguido à risca ao longo de sua enfermidade e du-
rante todo o seu internamento. Hoje, com o reconhecimento público 
tanto de sua postura moral quanto de sua competência administrativa, 
ele seria o candidato natural das forças situacionistas à sucessão do pre-
sidente Fernando Henrique, com enormes possibilidades de vitória – se 
o destino não tivesse decidido o contrário. Que o seu exemplo prospere!
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um idealista sem devaneios

Com sua ranzinzice, salvou a candidatura de FHC, afastando-o 
de Collor

Gilberto de Mello Kujawski

Certa aparente contradição na personalidade de Mario Covas, da 
qual nem todos se deram conta, era esta: como é que um político tão re-
alista como Covas, tão escrachadamente positivo, podia ser, ao mesmo 
tempo, e com igual intensidade, tão entranhadamente idealista?

Covas era, simultaneamente, realista e idealista. Não vai nisso certa 
contradição? Não, se entendermos o que vem a ser realista, na devida 
acepção. Ser realista em política não significa ser “vivo”, esperto, egois-
ticamente oportunista, de modo a servir-se do poder, em vez de servir 
a ele. Ser realista em política equivale a ter a mente aberta para perce-
ber as verdadeiras correntes de força que movem a sociedade e quais as 
metas que ela reclama atingir a longo, médio e curto prazos. O grande 
filósofo alemão Fichte dizia que o estadista autêntico é aquele que en-
xerga sempre “o que é”. O que é nem sempre se confunde com as apa-
rências nem com o que queremos que seja, como o vão voluntarismo 
das ideologias. “O que é” consiste naquilo que tem força, que decide o 
curso das coisas, independentemente das aparências ou do que sonham 
nossas vãs ideologias.

Mario Covas foi, antes de tudo, um grande e exasperado rea-
lista nesse sentido nobre, elevado e – por que não dizer? – oracular. 
Quando seu partido em peso, o PSDB, se entusiasmava com a eleição 
de Fernando Collor, a ponto de Fernando Henrique se prontificar a co-
laborar com o governo recém-eleito, Covas se opôs, terminantemente, a 
que qualquer membro do partido ligasse seu nome ao do político alago-
ano. A sequência dos fatos mostrou como Covas tinha razão de sobra.
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Senso de oportunidade não lhe faltava, o que ele nunca foi é opor-
tunista. Passasse Fernando Henrique pelo Ministério de Collor, e sua 
futura candidatura à Presidência da República estaria definitivamen-
te sacrificada, não se admitindo o representante de um governo tão 
acusado de corrupção parar candidato de nenhum partido. Com sua 
ranzinzice, sua intolerância, sua teimosia, que se tornaria prover-
bial, Covas prestou o maior serviço ao PSDB e salvou a candidatura 
do scholar e brilhante intelectual, mas calouro em política, Fernando 
Henrique Cardoso.

Este era o realismo político de Covas: saber enxergar longe, além das 
enganosas aparências e das veleidades ideológicas interpretadas pela es-
querda e pela direita como se fossem a vontade augusta da História. 
Realismo quer dizer também ser capaz de corrigir-se, de voltar atrás 
para não brigar com os fatos e não dar murro em ponta de faca. Com 
fama de estatizante quando eleito governador pela primeira vez, des-
confiado das privatizações, Covas acabou cedendo, a ponto de muitos 
duvidarem se ele era, ainda, de centro-esquerda. 

Em suma, o realismo político de Mario Covas, com seu incessante 
exercício de crítica e autocrítica, com sua capacidade de enxergar longe 
e de antecipar-se aos fatos, além de superar as aparências e as miragens, 
não está em contradição com o idealismo, a vinculação férrea aos princí-
pios da legitimidade democrática que tanto o marcava. Ao contrário, um 
realismo assim depurado, tão fiel ao ritmo e às palpitações da História, foi 
a própria matriz de seu idealismo; jamais aquele idealismo utópico cujo 
preço se paga com sangue, com aberrações sociais e econômicas, mas um 
idealismo em consonância com o perfil da realidade e suas linhas dinâ-
micas de expansão; um idealismo tópico, não utópico. Seu realismo foi a 
pedra na qual afiava, diariamente, o fio de seu idealismo.

Ao contrário do comum dos idealistas, Covas foi um idealista sem 
devaneios. Em primeiro lugar, sem devaneios ideológicos, nem estra-
tégicos, talvez nem artísticos e culturais. Alguém saberia dizer qual 
seu escritor ou poeta preferido? Sua linguagem era direta, sem rebuços, 
indo direto ao alvo, temida pelos adversários. Como tribuno, falava e 
trovejava, com aquele vozeirão que já dá saudades. Como apóstolo de 
uma democracia face a face com a população, ia para as ruas, falava, 
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brigava, suportava infames agressões, tudo pelo amor daquela fraterni-
dade viril que era como entendia a vida democrática autêntica.

Se André Franco Montoro foi um idealista cujo fio terra era o rea-
lismo, Mario Covas foi um realista exasperado cujas antenas, cujo radar 
poderoso era o idealismo, um idealismo prefigurado nas entranhas da 
realidade e no qual acreditava como sua instância de perfeição.
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dois legados

Foi uma agonia tão lenta quanto sofrida, e desde muito cedo o de-
senlace era sabido. É extraordinário que Mario Covas tenha percorrido 
as estações de sua via-crúcis sem perder num momento sequer o entu-
siasmo de viver e a disposição de lutar.

O governador de São Paulo deixa dois legados, dois exemplos. O pri-
meiro é o do político honesto, do administrador competente, do homem 
público que tratava suas ideias e crenças como quem administra patrimô-
nio de raro valor. É um lugar-comum, exaustivamente repetido nos últimos 
dias e que ainda será ouvido muitas vezes, dizer que ele fará falta, porque 
há poucos como ele no país. Não importa: lugares-comuns não sobrevivem 
pela falta de imaginação da forma, e sim pela verdade do conteúdo.

A segunda herança de Mario Covas vem de seu comportamento em 
face do câncer. É comum na classe política a camuflagem das doenças e 
de qualquer deficiência física por medo de rejeição pela opinião pública. 
São numerosos os exemplos, que incluem os casos em que o disfarce é 
montado à revelia da vítima. Em qualquer situação, mente-se à sociedade.

Foi precisamente o que não ocorreu com Covas. Com absoluta na-
turalidade – incluindo manifestações tanto de senso de humor como 
(mais raras, embora típicas de seu temperamento) de exasperação – ele 
manteve a opinião pública corretamente informada, passo a passo, so-
bre o progresso terrível da doença e sobre o seu empenho pessoal em 
fazê-lo tão lento quanto possível. Nem mesmo ocultou aspectos depri-
mentes do seu sofrimento. É comportamento tristemente raro numa 
sociedade onde ainda existe a atitude preconceituosa que vê na doença 
uma humilhação e em qualquer fraqueza física um motivo de vergonha.

Em resumo: terminou ontem em São Paulo uma vida digna, que 
teve final igualmente digno. Ninguém pode desejar epitáfio melhor; 
raros o merecem.
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Herdeiros de covas

Márcio Moreira Alves

O desfile de políticos no Palácio dos Bandeirantes elogiando Mario 
Covas, declarando ser ele um exemplo de como se faz política fiel a 
princípios de honestidade e transparência, de retidão de caráter e ape-
go à palavra empenhada seria cômico se não fosse trágico. Ver Paulo 
Maluf, Jader Barbalho, ACM, Garotinho e outros quejandos considerar 
Covas um modelo dava engulhos, mesmo nos estômagos fortes.

A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude, dizem 
os franceses. Quando o duque de Guise, chefe da Liga Católica, caiu 
assassinado no Palácio de Blois, o rei Henrique III, mandante do crime, 
comentou ao ver o corpo sem vida no chão: “Morto, ele é maior do que 
vivo”. Morto, Mario Covas também é maior do que vivo. Desaparecem 
os seus defeitos. Ficam apenas virtudes, raras na atual política brasilei-
ra, como a absoluta intolerância com corruptos, a fidelidade a amigos 
e companheiros e o arraigado hábito de se nortear exclusivamente por 
princípios, morais e democráticos, ao longo da vida pública.

Covas redimiu a política aos olhos da cidadania, enojada com o que 
vê no Congresso e em assembleias e câmaras de vereadores. Podia en-
trar em qualquer casa de pobre e ser bem recebido. Ninguém lhe negaria 
um cumprimento, como ninguém lhe negou uma prece. Pergunta-se: se 
tantos políticos o consideravam um exemplo, por que não o imitam?

Resta saber agora quem são os verdadeiros herdeiros de Mario 
Covas dentre os muitos que reivindicarão a sua herança. Logicamente, 
o herdeiro maior seria o seu partido, o PSDB. Mas dificilmente conse-
guirá ele convencer o eleitorado de que é o seguidor coletivo das prá-
ticas políticas e administrativas do líder desaparecido. Está envilecido 
pela complacência que demonstra com o que há de pior na vida pública 
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brasileira, a banda podre a quem se alia a pretexto de garantir a gover-
nabilidade. Esqueceram que os fins não justificam os meios.

O PSDB perdeu, nos últimos anos, além de Covas, líderes como 
Franco Montoro e José Magalhães Teixeira, o Grama, prefeito perfeito 
de Campinas, levado precocemente pelo câncer no início de sua ascen-
são nacional. Não há à vista quem os substitua, como bem assinalou a 
prefeita Marta Suplicy.

O herdeiro imediato é Geraldo Alckmin. Foi para Covas o vice-go-
vernador exemplar, cuidando, discreto, de não aparecer açodadamente 
participando das decisões de governo, cumprindo as funções execu-
tivas quando o substituía, sempre deixando claro que era o governo 
Covas que representava, não a si mesmo.

Pelas últimas conversas que tive com Covas na tranquilidade do 
Palácio do Horto, percebi que depositava em Geraldinho uma confian-
ça sem reticências, como nunca havia visto entre dois outros políticos. 
Era uma parceria de amizade e de ideias como a de Marx com Engels, 
ou, para ficarmos num exemplo nativo, como entre Milton Campos 
e Pedro Aleixo. Com o presidente Fernando Henrique tinha amizade, 
limitada admiração e, do ponto de vista político e administrativo, uma 
prudente distância. As restrições que um fazia ao outro não diminuem 
a dor que Fernando Henrique sentiu pela perda e, ao contrário do seu 
hábito, manifestou de público. Fica ele não só sem um poderoso aliado 
nas horas difíceis, como perde um alter ego, capaz de dizer-lhe poucas 
e boas quando julgava necessário.

Tasso Jereissati, o candidato à Presidência preferido por Covas, é 
quem mais perde politicamente com o desaparecimento do governador 
paulista. A preferência se deve, em parte, às personalidades parecidas 
dos dois homens. Tasso é também um administrador eficiente, que em 
três mandatos transformou profundamente o Ceará. Tem, como Covas, 
sérias divergências em relação à política econômica e à política de tole-
rância de seu partido para com os aliados de biografia suja. Mas, sem 
Covas, terá dificuldade em penetrar nos grandes colégios eleitorais do 
Centro-Sul.

Em relação à mídia, perde-se um objeto de estudo – a administra-
ção de São Paulo – e uma personalidade que não se soube valorizar ao 
seu tempo. A maior mágoa que Covas tinha a respeito da mídia era que 
não reportava as boas notícias que seu governo gerava.
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– Os jornalistas não sabem contar as coisas boas que acontecem – 
dizia. Foi-lhe feita justiça post mortem. Os jornais paulistas são parti-
cularmente rabugentos e adeptos das más notícias. Mas tanto a Folha 
como O Estado de S. Paulo publicaram cadernos especiais reconhecen-
do as suas qualidades. A edição extra do Estadão, muito competente, 
titulava “Desaparece o homem que reergueu São Paulo”. Aliás, um edi-
torial do jornal apontando o governo Covas como um exemplo para o 
Brasil deu ao governador uma das suas últimas alegrias.

Mas a homenagem mais próxima ao coração de Covas seria a pre-
sença de uma massa de populares anônimos no seu velório. Mario 
amava o povo.
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o Globo 
 7 de março de 2001, p. 2

os frutos de covas

“Se não for possível o sabor do fruto, que nos sobre o aroma da 
flor. Se não pudermos contar com o aroma da flor, que nos reste ao 
menos a beleza do orvalho sobre a folha. Mas, se nem isso for possí-
vel, que nos fique o vigor, a multiplicação contida na semente, assim 
como a esperança será o nome deste partido que nasce hoje.” Assim 
dizia Mario Covas, no ato de fundação do PSDB.

Tereza Cruvinel 
Coluna “Panorama político”

Isso foi em junho de 1988, e o partido que ele agora deixa meio 
órfão nascia da indignação de seus fundadores com os descaminhos da 
frente que a todos abrigara na ditadura, o PMDB. Se não colheu a flor, 
Covas foi o semeador, e não só para o PSDB. Depois dos seus em sua 
dor, o partido é que sofrerá o maior revés com seu desaparecimento. 
Mas há que se falar dele, antes de lembrar os órfãos e as decorrências 
do fim de uma vida a que ele deu o sentido pleno da tragédia política.

Da singularidade de Covas na política, traduzida em pequenos ou 
grandes gestos, falou esta unanimidade na partida, que levou ao Incor 
e ao velório tantas e tão díspares personalidades da vida brasileira, alia-
dos e adversários, para dar testemunho de sua honradez, coerência, co-
ragem e compromisso ético. Foi ele mesmo, na consciência que tinha 
de seu papel, que escolheu lutar em praça pública contra o câncer e a 
morte. O recolhimento teria sido mais confortável, talvez lhe tivesse 
dado mais dias de vida, mas, como disse, não se sentiria inteiramente 
honesto.

Quando falava da flor e da esperança em 1988, a palavra era 
social-democracia. Covas dividia com Fernando Henrique sua encar-
nação. Em 1989 ele não chegaria à Presidência, mas FH se elegeria cinco 
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anos depois, por uma aliança de centro-direita que Covas em princípio 
reprovava. Mas ele era, como diz Márcio Fortes, cartesiano na análise e 
objetivo na execução. Se era preciso, que ela fosse feita. Reservou-se, po-
rém, o direito de discordar do presidente e dos aliados ao longo destes 
anos em que o liberalismo impõe-se à social-democracia.

Covas passou oito anos no Senado antes de ser eleito governador, 
em 1994. Teve aí seu píncaro, o fulgor de sua ação parlamentar. Cassado 
em 1969 pelo AI-5, estava de volta em 1987, senador de oito milhões de 
votos. Reivindicou o papel de líder do PMDB na Constituinte com um 
discurso inesquecível para os que o ouviram. Inclusive para os jovens 
jornalistas que ali chegaram na transição, sem conhecê-lo de outros 
tempos. Foi uma oração, tecida com a beleza das palavras, a força da 
oratória, a clareza das ideias. A eleição, um “Ave, Covas”.

A Constituinte era uma usina política e Covas estava no centro 
das negociações diuturnas. Negociava-se tudo, cada artigo ou inciso 
era uma dobra do futuro. O PMDB tinha uma maioria avassaladora, 
mas tornara-se uma federação de interesses. Uma parte juntara-se ao 
Centrão dos liberais do PFL para derrotar a centro-esquerda, que Covas 
liderava. O quercismo comandava em São Paulo. Era tempo de tomar 
outro rumo. Fundaram o PSDB.

Covas era mais que um fundador, “nosso oráculo de Delfos”, como 
diz José Eudes. Ele agora se vai, José Richa e Euclides Scalco deixaram 
a política, FH é presidente e não voltará à planície. Dos fundadores, 
Serra é ministro e pré-candidato a presidente, Pimenta da Veiga é mi-
nistro, deve presidir o partido. A morte de Covas marca esta passagem 
de comando, dos patriarcas para uma geração de jovens tucanos, como 
Aécio Neves, Geraldo Alckmin, José Aníbal, Arthur Virgilio, José 
Roberto Arruda e outros tantos.

Grande será a disputa pelo comando do PSDB paulista. Nem Serra, 
nem Alckmin, nem qualquer outro são exatamente herdeiros do co-
vismo. Por seu papel, Covas seria um eleitor especial na sucessão, um 
cogestor da escolha do candidato. FH coordenará sozinho agora o pro-
cesso, o que não significa liberdade para tirar nomes da algibeira. Terá 
que conciliar um partido órfão com uma aliança em crise.

Mas, no fim, não são eles, mas o país é que perde com a morte de 
um homem público que acreditava na política com dignidade, em mo-
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mento de ceticismo. Se não nos sobra o fruto nem a flor, como ele disse, 
que nos fique seu vigor, a multiplicação contida na semente.

Angústias postergadas, Mario Covas prestou um último serviço ao 
governo ao congelar com sua morte uma semana destinada à turbulên-
cia política. Tudo agora foi adiado, menos a reunião do PFL para dizer 
que fica no governo e quanto cobrará.

O adiamento da agenda não atenua, porém, a apreensão do PMDB 
com as dificuldades crescentes do presidente do Senado, Jader Barbalho. 
O cerco está se fechando em torno do caso Banpará. Jader tem ouvido 
conselheiros políticos e procurado advogados de alta qualificação que 
possam ajudá-lo a enfrentar o que vem por aí.

Muita coisa vem por aí, não só para ele.



467Perfis Parlamentares Mario Covas

o Globo 
7 de março de 2001, p. 28

um dia com covas

O jornalismo tem seus privilégios. Em nome dele, pode-se entrar 
em lugares, fazer perguntas, conhecer pessoas que outras profissões 
não permitiriam. Foi privilégio puro, por exemplo, em abril de 1983, 
passar um dia inteiro na casa de um cidadão de classe média chama-
do Mario Covas. Ele acabara de ser escolhido prefeito e a revista onde 
eu trabalhava me escalou para a reportagem.

Míriam Leitão 
Coluna “Panorama econômico”

Visto da perspectiva de hoje, quando parece normal que se enri-
queça na política, o apartamento no ltaim Bibi, a poucos metros da 
Marginal Pinheiros, poderia parecer modesto demais para quem estava 
na política desde a juventude. Naquele ano, quando o país vivia o pre-
núncio do fim da ditadura, os políticos que lutavam pela democracia 
pareciam estar acima de qualquer suspeita. Felizmente, Covas perma-
neceu assim até o fim da vida, acalentando com esperança uma época 
de descrença.

A luta interna no PMDB que acabara de chegar ao poder estadu-
al em São Paulo era intensa. De um lado o vice-governador Orestes 
Quércia mobilizava sua ala do partido para exigir a prefeitura; de outro, 
o grupo de Covas, Fernando Henrique e Franco Montoro.

Era um tempo de transição. Ainda valiam as regras do regime mi-
litar de não haver eleição nas capitais. A escolha competia ao gover-
nador, só que no caso o governador era o democrata Franco Montoro. 
Ele teve que primeiro superar seu próprio constrangimento por fazer 
sozinho uma escolha que, estava convicto, caberia ao voto popular. Por 
outro lado, a democracia acabara de mostrar a Montoro que a transi-
ção não seria fácil. As grades do palácio arrancadas por manifestantes 
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mostraram que ele não poderia hesitar, nem escolher um político fraco 
para a prefeitura. Tinha que ser decidido e bom administrador. Havia 
quem defendesse a escolha de um técnico. Quem temesse a presença de 
alguém que ofuscasse a estrela do governador. “Eu não posso aceitar 
uma solução medíocre”, disse Montoro.

O próprio Montoro comunicou a Quércia que ele havia perdido a 
disputa e que o cargo seria dado ao seu adversário no partido: Mario 
Covas. Antes disso, Fernando Henrique sondou o vice-governador. 
Perguntou se poderia contar com ele caso a escolha recaísse em Covas. 
Quércia disse que seria um erro. E foi o que repetiu a Montoro: “Acho 
isto um erro político. Você está privilegiando apenas um lado do parti-
do.” “Eu me responsabilizo”, respondeu Montoro. E fez o que era certo.

Covas estava naqueles dias completando 53 anos e sua casa se en-
cheu de gente, de flores, de telegramas, telefonemas e repórteres. As 
televisões foram documentar o parabéns para você e um constrangido 
soprar de velinhas. Na conversa em sua casa, ele e D. Lila me conta-
ram de outros aniversários bem mais solitários. No dia 21 de abril de 
1969, por exemplo, ao completar 39 anos, Covas passou o dia jogando 
xadrez sozinho num sobrado hipotecado no bairro da Ponta da Praia, 
em Santos. “Conheci os dois lados da moeda”, disse Covas, enquanto 
olhava da janela a cidade que administraria. “Muita gente atravessava a 
rua para não me cumprimentar.”

Covas fora preso e cassado quando, líder do MDB na Câmara 
Federal, resistiu à cassação do deputado Márcio Moreira Alves. 
Conheceu então seu ostracismo.

Vi naquele dia D. Lila, dona de casa; na cozinha fritando bolinhos e 
concluindo ela própria o almoço. Lá, longe do marido, ela aceitou falar 
comigo sobre a maior dor da família: a perda de uma filha, Silvia, num 
desastre de motocicleta no réveillon de 1976. Mas D. Lila tinha sido para 
Covas mais que dona de casa: quando o MDB estava sendo montado, os 
dois viajavam para o interior para abrir diretórios. “Os jornais diziam 
que a comitiva do Covas estava indo, e a comitiva era eu”, disse ela.

Naquele ano de 1983 era o momento de colher os frutos desta luta. 
Ele acabara de ser reeleito deputado com trezentos mil votos e agora era 
escolhido prefeito. Prometia fazer uma administração tecnicamente boa 
e politicamente diferente, porque seria aberta às queixas da população.
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Naquele dia, Covas disse que ele era o mesmo de antes, tinha as 
mesmas ideias, mas o país havia mudado. Isto foi o que ele aplicou na 
sua recente administração do estado de São Paulo. Chegou falando con-
tra a privatização e privatizou. Era contra a intervenção no Banespa, 
mas concordou com a venda do banco. Sempre protestou contra o que 
achava excessos fiscalistas e fez uma administração austera que recupe-
rou as finanças do estado. Brigou o tempo todo com a área econômica, 
mas adaptou-se às mudanças do país, agora estabilizado. Aliás, deixou 
muitas lições sobre como recuperar um estado que estava falido quan-
do ele assumiu.

Sua vida deixa tantas lições que assombra: o político franco, que 
dizia o que pensava. Um político honesto mesmo nos tempos de uma 
ética com limites imprecisos. Um cidadão de princípios políticos ine-
gociáveis, numa época de princípios relativos. Um político que sabia 
diferenciar inimigos de adversários eventuais, qualidade que tanta falta 
faz hoje ao Brasil. Até na morte ensinou: abriu as informações sobre seu 
estado de saúde até ao ponto do exagero. Nada escondeu da imprensa. 
Chorou diante dos repórteres. Lutou pela vida com bravura.

Essas são horas de dor e luto, mas o Brasil deveria pensar assim: que 
privilégio foi tê-lo entre nós e que preciosa a sua herança!
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São Paulo (SP), 1955: Mario Covas forma-se engenheiro civil pela Escola Politécnica de São 

Paulo. Foto: Autor desconhecido. Acervo: Fundação Mario Covas.

Santos (SP), 1961: Mario Covas e o jovem advogado Saulo Ramos. Foto: Autor desconhecido. 

Acervo: Fundação Mario Covas.
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Santos (SP), 1961: Mario Covas apoiado por Jânio Quadros. Foto: Autor desconhecido. Acervo: 

Fundação Mario Covas.
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Local não identificado, 1962: Mario Covas candidato a deputado federal. Foto: Autor 

desconhecido. Acervo: Fundação Mario Covas.

Santos (SP), 1962: Mario Covas e família. Foto: B. Kauffmann. Acervo: Fundação Mario Covas.



4ª pArte – fotos496

Brasília (DF), década de 60: Deputado federal Mario Covas na tribuna da Câmara. Foto: Autor 

desconhecido. Acervo: Fundação Mario Covas.

Brasília (DF), 1967: Mario Covas, líder do MDB, em ação no plenário. Foto: Autor desconhecido. 

Acervo: Fundação Mario Covas.
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Brasília (DF), aproximadamente 1968: Deputado federal Mario Covas. Foto: Autor 

desconhecido. Acervo: Fundação Mario Covas.

Brasília (DF), 12/12/1968: Mario Covas discursa em defesa de Márcio Moreira Alves. Foto: Última 

Hora. Acervo: Arquivo Público do Estado de São Paulo.
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Campinas (SP), 16/1/1979: Ato em Campinas marca o fim de dez anos de cassação. Foto: Autor 

desconhecido. Acervo: Fundação Mario Covas.

São Paulo (SP), 14/10/1979: Convenção elege Mario Covas presidente do MDB de São Paulo. 

Foto: Autor desconhecido. Acervo: Fundação Mario Covas.
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São Paulo (SP), 1982: Candidato a deputado federal, Mario Covas discursa em seu comitê de 

campanha. Foto: Autor desconhecido. Acervo: Fundação Mario Covas.

São Paulo (SP), 1982: Comitê da Unidade: sucesso total. Foto: Autor desconhecido. Acervo: 

Fundação Mario Covas.
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São Paulo (SP), 10/5/1983: No dia da posse, o prefeito Mario Covas recebe o presidente em 

exercício Aureliano Chaves. Foto: Utaro Kanai. Acervo: Fundação Mario Covas.

São Paulo (SP), 1983: Prefeito Mario Covas concede entrevista. Foto: Marcelo Furquim/ 

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de São Paulo. Acervo: Fundação Mario Covas.
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São Paulo (SP), 23/5/1983: Prefeito Mario Covas intervém nas empresas de ônibus urbanos. 

Foto: Jorge Araujo. Acervo: Fundação Mario Covas.

São Paulo (SP), 25/1/1984: Comício pelas Diretas Já, na Praça da Sé. Foto: Autor desconhecido. 

Acervo: Arquivo Público do Estado de São Paulo.
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São Paulo (SP), 1984: Mario Covas discursa no comício pelas Diretas Já, na Praça da Sé. Foto: 

Autor desconhecido. Acervo: Arquivo Público do Estado de São Paulo.

São Paulo (SP), 8/10/1984: Com Fernando Henrique Cardoso, Tancredo Neves e Ulysses 

Guimarães, o prefeito Mario Covas participa do Encontro de Lideranças Políticas de São Paulo. 

Foto: Eraldo Alferes/Assessoria de Imprensa da Prefeitura de São Paulo. Acervo: Fundação 

Mario Covas.
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São Paulo (SP), 1985: Prefeito Mario Covas participa de mutirão: com a mão na massa. Foto: 

Eraldo Aferes. Acervo: Fundação Mario Covas.

São Paulo (SP), 1985: Clube do Xadrez agradece o trabalho do prefeito Mario Covas. Foto: Autor 

desconhecido. Acervo: Fundação Mario Covas.
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São Paulo (SP), 25/6/1988: Da esquerda para a direita, Euclides Scalco, Franco Montoro, FHC 

e Covas, na fundação do PSDB. Foto: André Dusek /Agência Estado. Acervo: Fundação Mario 

Covas.

Brasília (DF), 1988: Senador Mario Covas discursa na Assembleia Nacional Constituinte. Foto: 

Autor desconhecido. Acervo: Fundação Mario Covas.
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Local não identificado, 1989: Mario Covas candidato à Presidência. Foto: Autor desconhecido. 

Acervo: Fundação Mario Covas.

São José dos Campos (SP), 16/6/1994: Carreata da campanha ao governo de Covas e à 

Presidência de FHC no centro de São José dos Campos. Foto: Protasio Nene/Agência Estado. 

Acervo: Fundação Mario Covas.
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São Paulo (SP), 20/6/1994: Com FHC e Montoro, Covas comemora o primeiro gol da seleção 

brasileira de futebol na Copa do Mundo de 1994. Foto: Autor desconhecido. Acervo: Fundação 

Mario Covas.

São Paulo (SP), 1/1/1995: Posse do governador Mario Covas. Foto: Agliberto Lima/Agência 

Estado. Acervo: Fundação Mario Covas.
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São Paulo (SP), 1/1995: Reunião de secretariado no Palácio dos Bandeirantes. Foto: Agliberto 

Lima/Agência Estado. Acervo: Fundação Mario Covas.

São Paulo (SP), 1998: Apoio de Lula e do PT a Mario Covas durante campanha do segundo turno 

para o governo de São Paulo. Foto: Agliberto Lima/Agência Estado. Acervo: Fundação Mario 

Covas.
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São Paulo (SP), 1/6/2000: O governador do estado de São Paulo, Mario Covas, tenta entrar no 

prédio da Secretaria da Educação, na Praça da República, e é agredido por professores em greve 

que estavam acampados no local. Foto: Jorge Araújo/Folhapress.

São Paulo (SP), 11/2000: Apoio a Mario Covas, internado no Incor. Foto: Eliana Rodrigues. 

Acervo: Fundação Mario Covas.



509Perfis Parlamentares Mario Covas

São Paulo (SP), 11/2000: Entrevista coletiva concedida durante internação no Incor. Foto: 

Ângelo Perosa. Acervo: Fundação Mario Covas.

São Paulo (SP), 11/2000: Entrevista coletiva concedida durante internação no Incor.  

Foto: Ângelo Perosa. Acervo: Fundação Mario Covas.
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São Paulo (SP), 22/1/2001: Mario Covas, durante reunião com o secretariado do governo para 

anunciar oficialmente seu afastamento para tratamento médico, conversa com o filho Zuzinha. 

Foto: Evelson de Freitas/Folha Imagem.

São Paulo (SP), 7/3/2001: Oficiais seguram caixão com o corpo de Mario Covas durante saída 

do Palácio dos Bandeirantes em direção a Santos, onde foi enterrado. Foto: Ormuzd Alves/

Folhapress.
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São Paulo (SP), 7/3/2001: Populares dão o último adeus durante passagem do cortejo fúnebre 

do governador Mario Covas pelas ruas de São Paulo em direção a Santos. Foto: Jarbas 

Oliveira/Folha Imagem.

Santos (SP), 7/3/2001: O presidente Fernando Henrique Cardoso discursa, ao lado de Geraldo 

Alckmin (dir.), durante o enterro de Mario Covas, no Cemitério do Paquetá. Foto: Jorge Araújo/

Folhapress.
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São Paulo (SP), 16/3/2001: Homenagem póstuma da pinacoteca do estado, importante símbolo das 

ações do governo Covas em prol da cultura. Foto: Marcia Alves. Acervo: Fundação Mario Covas.
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A experiência democrática dos últimos anos levou à crescente presença popular nas ins-
tituições públicas, tendência que já se pronunciava desde a elaboração da Constituição 
Federal de 1988, que contou com expressiva participação social. Politicamente atuante, 
o cidadão brasileiro está a cada dia mais interessado em conhecer os fatos e personagens 
que se destacaram na formação da nossa história política. A Câmara dos Deputados, que 
foi e continua a ser – ao lado do povo – protagonista dessas mudanças, não poderia dei-
xar de corresponder a essa louvável manifestação de exercício da cidadania.

Criada em 1977 com o objetivo de enaltecer grandes nomes do Legislativo, a série Perfi s 
Parlamentares resgata a atuação marcante de representantes de toda a história de nosso 
Parlamento, do período imperial e dos anos de República. Nos últimos anos, a série pas-
sou por profundas mudanças, na forma e no conteúdo, a fi m de dotar os volumes ofi ciais 
de uma feição mais atual e tornar a leitura mais atraente. A Câmara dos Deputados bus-
ca, assim, homenagear a fi gura de eminentes tribunos por suas contribuições históricas 
à democracia e ao mesmo tempo atender os anseios do crescente público leitor, que vem 
demonstrando interesse inédito pela história parlamentar brasileira. 

Câmara dos Deputados

Conheça outros títulos da Edições Câmara no portal da Câmara dos Deputados:
www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/edicoes

Foi relativamente curta a passagem 
do paulista Mario Covas pela Câ-

mara dos Deputados: um mandato e 
meio, ou seis anos, de 1963 a 1968. Mas 
que seis anos! Nesse período, o Brasil 
viveu uma das fases mais efervescen-
tes de sua história republicana, e a 
Câmara dos Deputados, no centro da 
cena política, foi a grande guardiã dos 
postulados democráticos, dentre eles a 
liberdade de expressão e a inegociável 
independência do Poder Legislativo, 
em pleno regime militar.

Líder da bancada do Movimento De-
mocrático Brasileiro (MDB) – da opo-
sição, portanto – na Câmara, o de-
putado Mario Covas teve o mandato 
cassado e os direitos políticos suspen-
sos por dez anos em janeiro de 1969, 
um mês após a decretação do Ato Ins-
titucional nº 5.

Covas voltou à Câmara dos Deputados 
em 1983, eleito por trezentos mil vo-
tos, mas licenciou-se do mandato para 
exercer as funções de prefeito de São 
Paulo até dezembro de 1985; no ano 
seguinte foi eleito senador com a maior 
votação da história política brasileira 
até então. Mais tarde, em 1994, con-
quistou nas urnas o mandato de gover-
nador do estado de São Paulo, reno-
vado na reeleição de 1998, cargo que 
ocupou até morrer, em março de 2001.

Engenheiro pela Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo, Mario 
Covas deixou por onde passou o brilho 
de sua inteligência, a retidão de seu 
caráter e a fi rmeza de suas convicções. 
Seu talento oratório coloca-o entre os 
maiores tribunos do Parlamento bra-
sileiro, sempre ouvido com respeitoso 
silêncio por seus pares.

Este livro narra a trajetória desse po-
lítico incomum desde os primórdios, 
no movimento estudantil, até a bata-
lha fi nal, contra um câncer, e destaca 
a imensa repercussão que sua perda 
despertou  no país, lamentada até por 
seus adversários.

Paulista de Santos e jornalista desde 
1960, Osvaldo Martins foi correligio-
nário político e amigo pessoal de Mario 
Covas durante quarenta anos. Traba-
lhou nos jornais O Diário, A Tribuna, 
de Santos, O Estado de S. Paulo e Jor-
nal do Brasil, na TV Globo e na revista 
Veja. Fundou e dirigiu por dezoito anos 
o Ibec (Instituto Brasileiro de Estudos 
de Comunicação), onde elaborou o Pla-
no Diretor de Comunicação do Banco 
do Brasil e criou a Auditoria de Ima-
gem, adotada pelo setor de comunicação 
corporativa em todo o país. Concebeu o 
Telecurso TEC para a Fundação Rober-
to Marinho, no ar desde 2007 na Rede 
Globo, no Canal Futura e na TV Cultu-
ra – SP. Foi o primeiro ombudsman da 
televisão brasileira (2004-2006), na TV 
Cultura – SP, e membro do Conselho 
Curador da Fundação Padre Anchieta. 
Exerceu as funções de assessor especial 
de Covas quando este foi prefeito de São 
Paulo (1983-1985) e de secretário de es-
tado da Comunicação no governo Covas 
(1999-2001). Coordenou o marketing 
político das campanhas eleitorais de Co-
vas ao governo de São Paulo em 1994 e 
1998. Um dos instituidores da Fundação 
Mario Covas em 2001, foi seu presiden-
te durante nove anos. É organizador e 
coautor dos livros Mario Covas: democra-
cia – defender, conquistar, praticar (2011) e 
Mario Covas: a ação conforme a pregação 
(2002). Em 2005, escreveu e roteirizou 
novela de 96 capítulos para a TV estatal 
chinesa CCTV.


