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Aqui se reúnem manifestações
públicas do Ministro Armando Falcão,
no período de 15 de março de 1974 a
15 de maio de 1975.
São pronunciamentos do titular da
Pasta da Justiça, no exercício do cargo
que lhe confiou o Presidente Ernesto
Geisel.,

Do Presidente Castelo Branco, discurso
de 28 de fevereiro de 1966:
«...os nossos adversários devem desva*
necer~se do propósito de impedir ou perturbar
a marcha da Revolução, que continuará a
usar, com prudência e firmeza, os instrumentos
existentes e indispensáveis para confirmá-la,
garanti-la e desdobrá-la.»
Do Presidente Costa e Silva, discurso de
2 de abril de 1968:
«O que a Revolução vem fazendo
através da espessura de todas as incompreensões, de todas as injustiças e de todos os
despertos, é abrir trilhas, veredas e caminhos
para reeducar o País política, física e administrativamente.»
Do Presidente Emílio Mediei, mensagem
de 7 de outubro de 1969:
«Ê preciso ficar claro que não vamos
restabelecer as instituições que nos levaram à
crise de 1964. Jamais voltaremos àquele sistema político, que subjugava completamente
a vontade poptilar ao jogo das manipulações
de cúpula.»
Do Presidente Ernesto Geisel, mensagem
de 31 de março de 1974, décimo aniversário
da Revolução:
«Volvamos o pensamento ao caótico passado, extinto àquela data, para medir a longa
e difícil caminhada ascensional que, mediante
duros sacrifícios patrioticamente consentidos e
uma crença inabalável em melhores dias, desse
passado nos trouxe à esplanada de estabilidade
e de ordem, de atividade criadora e de realizações fecundas, a que os governos da Revolução souberam conduzir o Pais.»

A REVOLUÇÃO
PERMANENTE

DISCURSO PRONUNCIADO NO PALÁCIO DA JUSTIÇA, BRASÍLIA, AO RECEBER O CARGO DO MINISTRO ALFREDO BUZAID, NO DIA 15-3-1974.

Assumo o exercício do cargo de Ministro
de Estado da Justiça com o propósito firme de
tudo fazer para ser útil ao Brasil, ao Presidente Ernesto Geisel e à Revolução de Março
de 1964.
Espero corresponder à honra da confiança
do Chefe de Estado.
Em oportunidade próxima, anunciarei o
programa de ação que pretendo desenvolver,
no âmbito da Pasta, segundo as diretrizes que
o Chefe do Governo me traçar.
Sei que as tarefas são difíceis e pesados
os encargos. Umas e outros exigem serenidade, firmeza, moderação e energia.
Elevando o pensamento a Deus, humildemente espero que Ele sempre me acompanhe,
a fim de que nunca vacile na escolha do

caminho certo, nem retarde o cumprimento do
dever, funcional ou moral, por temor às circunstâncias ou às contingências emergentes.
Expresso de público ao Ministro Alfredo
Buzaid o meu reconhecimento de brasileiro ao
relevo do trabalho que aqui realizou, sempre
com brilho, sabedoria e segurança. Ficam nos
anais da Casa a marca do seu talento, as
lições de sua cultura e os exemplos de sua
dignidade.
Agradeço às ilustres autoridades, aos
nobres senadores e deputados, a todos os
meus patrícios e amigos, civis e militares, a
honra de suas presenças nesta solenidade.
Começo hoje a trabalhar, no Ministério da
Justiça, com o entusiasmo vivo de quem recebe
uma missão cívica fascinante.
Exercerei a função com impessoalidade,
espírito público e sentimento revolucionário.
É tudo o que posso prometer.
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NOTA OFICIAL SOBRE O TÉRMINO
DE CASSAÇÃO DE MANDATOS ELETIVOS E SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS, EXPEDIDA NO DIA 9 DE
ABRIL DE 1974.

O Ministro da Justiça vem recebendo perguntas dos jornalistas sobre a situação que se
cria quando termina, com referência a alguns
cidadãos, o prazo de dez anos estabelecido em
atos revolucionários que cassaram mandatos
eletivos e suspenderam direitos políticos.
Declara, a propósito, o Ministro Armando
Falcão que o Governo não afrouxa, nem
afrouxará, a vigilância que lhe cumpre sempre
exercer, em nome dos princípios e dos interesses
revolucionários, a fim de que o Movimento de
31 de março de 1964 continue a produzir os
seus efeitos, em benefício do povo e da Nação.
A Revolução é permanente e não depende
de prazo algum para reafirmar a sua presença
em todos os fatos da vida nacional.
Não existe, portanto, significação especial
em que se vençam, no tempo, determinadas
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medidas específicas, de forma e fundo revolucionários, preventivas ou repressivas, sempre
susceptíveis de revigoramento pronto e imediato, caso se tornem necessárias.
Quem houver sido punido e, na vigência
da punição ou depois dela, dentro do território
nacional, estiver entregue ao trabalho individual
pacífico, na linha de atividades pessoais neutras
e sem tentar perturbar o processo revolucionário, ostensiva ou disfarçadamente, certamente
poderá permanecer como se encontra.
A Revolução, entretanto, com prazos vencidos ou sem eles, a título algum permitirá o
retorno dos responsáveis pela situação que
ameaçou levar o País ao caos.
Não serão admitidos os desafios e as
contestações e o Governo saberá usar os instrumentos legais de que dispõe, ordinários ou
extraordinários, para continuar garantindo, na
máxima plenitude, a ordem, a paz e a estabilidade que respondem vitalmente pelo desenvolvimento do Brasil.
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DISCURSO PROFERIDO NO CEMITÉRIO DE SÃO JOÃO BATISTA, RIO DJB
JANEIRO, NO SEPULTAMENTO DO MARECHAL DUTRA, NO DIA 11-6-74. O
MINISTRO REPRESENTAVA O SENHOR
PRESIDENTE DA REPÚBLICA.

O Marechal Eurico Gaspar Dutra foi um
genuíno Soldado da Pátria, a que serviu com
exemplar devoção, lealdade e honra.
A bravura pessoal sempre discreta mas
nunca desmentida; o equilíbrio e o aprumo nas
atitudes e nos atos; a ação silenciosa, porém
continuada e fecunda; a compassividade e a
energia; o espírito de justiça; a integridade que
o converteu num símbolo moral, — foram
marcas do caráter desse homem «sem medo e
sem mácula», que a Nação agora perdeu.
As mais altas funções, a que o elevaram as
suas virtudes e qualidades, foram a de Ministro
da Guerra e a de Presidente da República.
Como Chefe do Exército, em atormentados
períodos da vida do Brasil e do mundo, incluindo
a Segunda Grande Guerra, foi em todas as
circunstâncias e contingências o comandante
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severo e respeitado, o condutor lúcido e seguro,
que sabia prever para prover. Manteve o Exército coeso, disciplinado e preparado para o
cumprimento dos deveres patrióticos, como uma
das instituições nacionais básicas.
Na Presidência da República, demonstrou
a completa e perfeita vocação do estadista,
representando o seu Governo, na História do
Brasil, uma era de estabilidade, de segurança
e de trabalho construtivo.
Homem da lei e da ordem, da hierarquia
e da disciplina, da tradição e da democracia,
lutou de armas na mão contra a mazorca comunista de 1935, como chefe militar, e foi na sua
Presidência que se limpou o Congresso Nacional
do bolsão subversivo que lá dentro se infiltrara,
para solapar o regime.
Proclamando-se «Presidente de todos os
brasileiros», governou com superioridade e espírito público, com firmeza e energia, enfrentando
e resolvendo problemas que há decênios se
arrastavam sem solução.
O «Plano SALTE», a Usina de Paulo
Afonso, o combate à malária, a casa popular,
H

a rodovia ligando o Rio de Janeiro ao Nordeste,
a nova Rio-São Paulo, o projeto da reforma
agrária, o projeto de Diretrizes e Bases da
Educação, o problema do petróleo e dos petroleiros, o projeto de criação do Banco Central
e uma infinidade de iniciativas outras foram
frutos das idéias e da ação desse homem de
poucas palavras, calado, quase taciturno e tão
suave no convívio pessoal, tão austero na
postura do decoro individual, e, ao mesmo tempo,
tão simples e tão humano no contato direto
e nas preocupações com o bem dos seus
semelhantes.
Na preparação do movimento revolucionário que evitou a queda do Brasil na anarquia,
foi de Dutra a voz que saiu de um deliberado
silêncio de treze anos, contra a insânia que
dominava de cima para baixo.
Quando tão decepcionantes eram ainda as
vacilações e quando tantas eram, naquela altura,
as posições de oportunismo e acomodação, frente
ao caos que se aproximava, Dutra falou, antes
de 31 de março de 1964, — e sua voz ecoou,
como disse o inesquecível Presidente Castelo
Branco, como «O grande toque de alvorada».
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Nunca tendo feito, como Ministro ou como
Presidente, a mais mínima concessão à demagogia, nunca tendo fugido à responsabilidade
consciente dos atos que praticou, e nunca,
jamais, em momento algum, havendo cortejado
a popularidade dos líderes vulgares, morreu
sob o respeito da Nação inteira e cercado da
estima notória de todo o povo brasileiro.
Aqui, nesta hora melancólica e final, represento, juntamente com o Senhor General Hugo
de Abreu, Ministro Chefe do Gabinete Militar
da Presidência, Sua Excelência o Senhor
Presidente Ernesto Geisel, e manifesto, em
nome do Governo Federal, o pesar da Nação
pelo desaparecimento do Marechal Eurico
Gaspar Dutra.

DISCURSO SAUDANDO O PRESIDENTE ERNESTO GEISEL, NO DIA DO
SEU ANIVERSÁRIO NATALÍCIO, A 3 DE
AGOSTO DE 1974, EM NOME DO MINISTÉRIO,

Senhor Presidente Ernesto Geisel:
Sabemos os seus Ministros, Sr. Presidente,
que, prestando a V. Ex? uma homenagem
pessoal, estamos infringindo regra tradicional
He sua vida, que é a da inclinação ao retraimento, a do gosto pelo trabalho discreto e a da
preocupação de refugir a toda iniciativa que o
coloque no centro de quadros promocionais.
Não é de hoje que conhecemos o homem
simples e austero, amigo da modéstia e do recolhimento, que desde os primeiros tempos na
existência se firmou pela compenetração e nunca
pela ostentação.
Assim acontecendo, pedimos licença a
V.Ex?, no dia do seu aniversário natalício, não
para submetê-lo ao constrangimento de aceitar,
formalmente, uma projeção pessoal consumada,
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mas sim para trazer-lhe a palavra leal do nosso
respeito. Queremos dizer da solidariedade que
temos vivo prazer em manifestar ao Chefe
eminente, ao mesmo tempo circunspecto e afável,
determinado e compreensivo, que na análise das
questões que lhe submetemos sempre permite
e estimula, democraticamente, o mais aberto
debate, para, estabelecida depois a decisão, ser
cumprida como expressão de Governo, impessoal e indivisível.
V. Ex9, Sr. Presidente, nunca pediu para
ser nada, em passagem alguma de sua vida
pública, militar e civil. Foi e é o antipostulante
caracterizado, o íntegro cidadão de atitude
ética e sóbria, que ninguém viu pleitear, insinuar-se ou avizinhar-se da fronteira dos aspirantes a cargos ou posições. Todos os postos
a que ascendeu, das primeiras funções na
juventude até a culminância da Chefia da
Nação, lhe chegaram naturalmente, sem a sua
mais longínqua instigação, direta ou indireta.
Sempre foi V. Ex? homem de missão e não
de competição.
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O destino muita vez é justo e seguramente
seletivo, colocando o homem certo no lugar
certo. O exemplo de V. Ex? é prova de que
assim pode suceder.
Por temperamento e por formação distanciado das disputas subalternas, infenso à
concorrência que rebaixa e à corrida para as
posições, V. Ex9 foi o que f oi e é o que é pela
inteligência penetrante e compreensiva, pelo
senso grave das responsabilidades, pela devoção
ao estudo dos problemas de interesse público
e pela capacidade de ação ordenadora, coordenadora e construtiva.
A proclamação de suas virtudes de homem
público nunca pode ser interpretada como um
título de louvor gratuito, pois a rota do comportamento de V. Ex?, sem desvios nem desmaios,
já constitui uma tradição, que se afirma e se
renova a cada ato que emana da sua autoridade.
V. Ex? governa o Brasil em momento crítico
da História da Humanidade, que parece haver
perdido, atordoada e confusa, os caminhos que
Deus ensinou aos homens. Longe e perto de
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nós, o crime, a violência, a brutalidade, os
derrames da insãnia desafiam a civilização e
transformam em pesadelo a vida diária das
comunidades. Em muitos países, a paz nacional
submerge no conflito interno, em dramas que
angustiam e parecem não ter fim. A cada dia
se torna mais distante o horizonte da tranqüilidade individual e da segurança geral.

Os seus Ministros, os homens que temos
a honra de ser auxiliares diretos de V. Ex9, aqui
exprimimos ao Chefe seguro e clarividente os
nossos votos de felicidade pessoal e familiar,
que é a mais profícua de todas, e pedimos a
Deus que o ilumine e inspire, a bem dos destinos
do Brasil.

O Brasil, nesse quadro de perplexidade,
contradição e tumulto, é um padrão de trabalho
pacífico, de desenvolvimento continuado, de
modernização sistemática e de estabilidade
fecunda, que o Movimento de 64 soube criar
e consolidar e que a Chefia de V. Ex?, na sua
inspiração patriótica e revolucionária, há de
preservar, acima de quaisquer circunstâncias.
Como o quarto Presidente da Revolução,
V. Ex* em menos de cinco meses de Governo
vem imprimindo aos negócios públicols^a^marca
da vocação do estadista, o selo inconfundível
do dirigente preparado, decidindo invariavelmente com pleno conhecimento de causa e claro
discernimento administrativo e político.
20
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DISCURSO PRONUNCIADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CKARA, NO
DIA 10 DE AGOSTO DE 1974, NA SESSÃO
SOLENE COMEMORATIVA DO CENTENÁRIO DAQUELA CORTE. O MINISTRO
REPRESENTAVA O SENHOR PRESIDENTE DA REPUBLICA.

Cearense e homem público, tenho como
honra inesquecível a designação, recebida do
Senhor Presidente Ernesto Geisel, para representá-lo nesta solenidade comemorativa da
criação, há um século, do Tribunal da Relação
do Ceará, hoje Tribunal de Justiça do Estado.
Embora os absorventes encargos do
Governo da Nação não permitam ao Senhor
Presidente da República vir agora a Fortaleza,
acolheu Sua Excelência o convite que lhe
formulou o ilustre Desembargador Abelmar
Ribeiro da Cunha, Presidente desta alta Corte,
no sentido de participar o Governo Federal do
programa de comemorações de um fato histórico
de tão profunda significação na vida do Ceará.
Assim, aqui me encontro, na qualidade de
representante especial do Chefe da Nação, para
dizer, antes de tudo, do permanente empenho
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do Presidente Geisel em prestigiar o Poder Judiciário, — que é, efetivamente, um dos pilares
em que se deve assentar a ordem democrática
brasileira.
Tendo exercitado a magistratura, como
Ministro do Superior Tribunal Militar, o Senhor
Presidente da República conhece, de perto e
diretamente, a problemática geral do Poder
Judiciário. Por isso mesmo, dispensa à Justiça
todo o apreço e preocupa-se em vê-la sempre
merecer o conceito que a tradição construiu.
Entende o Governo, porém, que a própria
evolução dos tempos impõe à Justiça Brasileira
reformas de atualização e aperfeiçoamento.
Se é certo que são eternos os princípios do
Direito, não se ignora, igualmente, que os mecanismos da distribuição da Justiça muitas vezes
precisam ser renovados, os métodos transformados e os estilos substituídos.
Felizmente para o País, temos a fortuna
de encontrar, à frente do Supremo Tribunal
Federal, um juiz que é também um homem de
Estado, dotado de visão e realmente preparado
para a tarefa da modernização, o Senhor
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Ministro Eloy da Rocha. Antes de iniciar-se o
atual Governo, já o Presidente do Supremo
pregava a reforma da Justiça, e presentemente,
com o decidido apoio e o aplauso do Poder
Executivo, vem procedendo a um paciente e
perseverante esforço de levantamento dos
problemas essenciais do Judiciário.
Trata-se, ainda, de uma primeira abordagem, de fase preliminar, porém absolutamente
imprescindível, de definições e conceitos, de que
falou o Presidente Geisel em sua primeira visita
ao Supremo Tribunal, logo que empossado na
Chefia do Estado. Em seguida, passar-se-á à
etapa do projeto geral de reforma, sempre e
em todos os passos na base de uma estreita
articulação, que reúna o Executivo e o Judiciário
e, também, o Legislativo, no mesmo empenho.
À inspiração básica é preparar a Justiça
para uma sociedade que o desenvolvimento
torna mais diferenciada e complexa, livrá-la de
anacrônicos óbices que em tantas oportunidades
lhe entorpecem os movimentos, equipá-la
adequadamente em recursos humanos e materiais, simplificar, racionalizar e modernizar a
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estrutura e colocá-la, sempre e cada vez mais,
a serviço do homem e da Nação.
Sabemos todos — o Presidente da República, o Presidente do Supremo Tribunal
Federal, o Ministro da Justiça, sabem os que
sentem e vivem o problema — que a tarefa é
árdua e que são variados os fatores a considerar.
Não temos ilusões quanto à sua dificuldade.
Possuímos nítida consciência de que a escalada
é lenta e penosa, mas, mercê de Deus, haveremos
de promover a realização de um trabalho sistemático de renovação e aperfeiçoamento, com a
urgência que o interesse individual e nacional
exigem.
Senhores: a Justiça do Ceará pode orgulhar-se da longa estrada percorrida, da bela
obra edificada, com dignidade e brilho, a serviço
da causa do Direito. Grandes nomes, nesta
egrégia Casa, firmaram uma tradição de integridade, de caráter sem mácula e de saber
jurídico, que honraram e honram o Tribunal.
Foram e são exemplos perenes, que jamais se
hão de perder no tempo.
Houve e há, na coletividade dos homens
que no Ceará se devotaram ao Direito, alguns
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que nunca se quiseram separar da terra natal
e dentro de suas fronteiras ofereceram e oferecem contribuições preciosas, lições inolvidáveis
de análise, interpretação e aplicação da Lei.
Outros se deslocaram para diferentes pontos do
território brasileiro e lá fora souberam elevar
o nome do Ceará. Todos nos inspiram respeito
e admiração.
Aos vivos, cumprimentamos calorosamente,
felicitando o Ceará pelos bons Juizes que se
acham a serviço do seu povo. Aos mortos,
cabe-nos, a nós, jurar não decairmos, em contingência alguma, dos padrões de sua memória
gloriosa.
Em nome de Sua Excelência o Senhor
Presidente da República, neste dia tão expressivo para a Justiça do Ceará, deixo as saudações
do Governo Federal e os votos para que a
magistratura cearense seja sempre, na vida do
Estado, como até hoje, um grande e permanente
esteio da Lei e do Direito.
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DISCURSO PRONUNCIADO EM FORTALEZA, CEARÁ, NO DIA 5-10-74, NA
INAUGURAÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO. O MINISTRO REPRESENTAVA O SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA.

Castelo Branco foi um homem que ingressou na História para dela nunca mais sair.
O Brasil estava na iminência de cair na
anarquia, como etapa final da escalada para o
comunismo.
No momento em que a Nação se deu conta
do perigo e a Revolução de 31 de Março evitou
o desastre fatal, foi na autoridade moral de
Castelo Branco, na liderança da sua inteligência
e na capacidade do soldado e do cidadão exemplar, que se encontrou a saída para a crise, que
estava vizinha do caos.
Ê preciso nunca esquecer os momentos
dramáticos de 1964.
Jamais deixem os brasileiros de lembrar-se
do que era a angústia de uma Nação dominada
pela irresponsabilidade demagógica dos dirigentes despreparados, traumatizada pelo drama
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dos abalos sucessivos em todas as áreas, —
na área política, na área social, na área
econômica, na área administrativa e na área
militar.
Ninguém perca a memória dos dias de
aflição do Brasil pré-revolucionário, quando a
figura de Castelo Branco emergiu verticalmente, e, logo depois, no Governo, passou a
simbolizar o poder restaurado na honradez, na
pureza dos princípios, na desambição pessoal e
na ação renovadora.
Difíceis foram os tempos de Castelo, na
dura batalha de todos os instantes, para reconstruir com paciência e pertinácia, para reabilitar
um País sem ordem e sem crédito e para sanear
os focos da corrupção.
Não foi missão amena lançar as bases
seguras da Revolução, que veio para ficar, e não
para ser, simplesmente, um episódio passageiro
nas tentativas de edificar o Brasil do presente
e do futuro.
À Revolução foi, é e será um fato histórico
permanente, de repercussões profundas e pere30

nes na vida do povo brasileiro, insuscetível de
recuos ou de capitulações suicidas.
Castelo fez muito bem a sua parte, com
lucidez e firmeza, com energia e equilíbrio, e
nenhum brasileiro patriota pode olvidar os seus
exemplos, que são lições exatas e definitivas.
Foi ele quem criou as condições fundamentais para que, depois, Costa e Silva, Mediei
e Geisel pudessem dar prosseguimento à obra
que, sendo do Brasil e para o Brasil, perdura
e perdurará, com força e impulso suficientes
para nunca enfraquecer-se, para nunca estacionar, para nunca perder a continuidade, na
constante evolução para o melhor, em bem do
povo e da Nação.
O Governo do Ceará e o Governo de
Fortaleza homenageiam com justiça a memória
de Castelo Branco, erguendo-lhe um marcomonumento e dando o seu nome a uma nova e
bela avenida da Capital, que na concepção e
no arrojo bem caracteriza a mentalidade de
administradores que não se acomodam na rotina
e constróem como incansáveis semeadores de
uma era de criação.
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Em nome do Presidente Ernesto Geisel —
que nesta inauguração tenho a honra de representar — congratulo-me com o Governador
César Cais, com o Prefeito Vicente Fialho e
com o povo de Fortaleza, o qual, na Avenida
Presidente Castelo Branco, há de identificar um
grande símbolo, um símbolo novo de tempos
novos, que o Ceará e o Brasil vivem, no esforço
dos governantes e no aplauso dos governados.

DECLARAÇÃO SOBRE OS RESULTADOS DAS ELEIÇÕES DE 15 DE NOVEMBRO DE 1974, FORMULADA EM 4 DE
DEZEMBRO DE 1974.

Comecemos por relembrar que, em 1964,
o Brasil fez a Revolução para salvar a Democracia, frontalmente ameaçada, de cima para
baixo, pelos que pressionavam e humilhavam
o Congresso, desmoralizavam o voto e deformavam a liberdade, transformando-a em licença,
para fazer dela a alavanca da anarquia.
Era o tempo em que a maquinação comunista tolhia as iniciativas do empresariado, o
direito de propriedade se contestava na invasão
violenta das terras rurais, a disciplina e a hierarquia militares eram subvertidas e a tranqüilidade social se substituía pela continuada
perturbação das greves encomendadas.
A economia brasileira regredia, a inflação
atingia taxas anuais intoleráveis e o custo de
vida subia vertiginosamente, sem freio algum. A
previdência social, subjugada pelo peleguismo
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sindical, era o território do empreguismo, que
inclusive arrasava a receita dos Institutos. Não
havia nenhum plano de habitação, bom ou mau,
relegando-se a terreno secundário o problema
da casa própria. A administração pública era o
descalabro, em que a última palavra cabia à
demagogia.
Nosso conceito internacional se liquidara,
a tal ponto que um governante estrangeiro
infelizmente disse de nós: «O Brasil não é mais
um país sério».
Era o tempo, ainda, em que um ministro
de Estado do governo deposto no dia 31 de
março, repetindo a sentença de um ditador,
proclamava: «Havendo cada operário com um
fuzil na mão, não precisa haver eleição».
O destino da Nação era a incerteza que
angustiava os patriotas, civis e militares, e os
problemas do povo se achavam entregues à
irresponsabilidade dos falsos condutores, destituídos do preparo mínimo para o exercício das
funções de governo, sem espírito público e não
oferecendo qualidades e condições adequadas
para dirigir o Brasil.
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Dir-se-á que isso é o passado. Mas muita
vez o indivíduo e o povo não entendem o
presente por que não conhecem o passado. A
maioria maciça, por exemplo, dos que estrearam
como cidadãos votantes, em novembro, praticamente ignora o que era a véspera da «república
sindicalista». Daí sempre ser oportuno recordar,
ainda que superficialmente, o Brasil de 1964,
a fim de que se compreenda com clareza, especialmente na área da juventude que agora
desperta para a vida pública, tudo o que se
passou e se vem passando, para colocar o Brasil
no rumo certo da sua grandeza.
A Revolução de 64 inovou e reformou, na
generalidade da vida brasileira. Não cabe aqui
fazer o inventário das transformações operadas.
Mas em um decênio de competência, dinamismo
e continuidade administrativa, o Brasil mudou
de ponta a ponta, queiram ou não queiram os
negativistas.
E a Revolução foi e é democrática, nas
origens e nos fins. Fez uma opção básica, espontânea e fiel às raízes históricas da formação
política nacional: a opção do Congresso, do
voto e da eleição, que no passado estavam
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sendo deliberadamente destruídos. Os governos
revolucionários obedeceram aos calendários
eleitorais, assumiram posição isenta no curso
das campanhas políticas e garantiram a posse
dos eleitos.
Agora, no Governo do Presidente Ernesto
Geisel, a orientação revolucionária não mudou.
O governo prestigiou, em toda a linha, a Justiça
Eleitoral, contribuiu para o aprimoramento do
processo de escolha dos representantes, inclusive encaminhando ao Parlamento, e depois
sancionando, projeto de lei de moralização, cada
vez mais efetiva, da disputa nas urnas. Desenrolou-se a eleição em clima de paz e normalidade. Foi inexpressivo o número de requisições
de tropas federais nos Estados. O povo
compareceu em massa, sendo das mais reduzidas
a abstenção registrada. E desmoralizou-se,
assim, a campanha interna e externa da chamada
«farsa eleitoral».
Ao termo das apurações, vê-se que os
resultados do pleito de 15 de novembro não
foram, em parte, favoráveis à «ARENA» c
propiciaram o fortalecimento do Partido da
Oposição. Não obstante, permanecerá incólume,
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sem risco e sem abalo, a estrutura política do
regime, pois o Governo continua dispondo de
maioria na Câmara dos Deputados e no Senado
Federal.
Os resultados finais serão aproximadamente estes:
Câmara dos Deputados
Senado Federal

«ARENA»

«M.D.B.»

198
46

166
20

Dos Estados da Federação, a «ARENA»
ficou minoritária nas Assembléias Legislativas
de São Paulo, Rio Grande do Sul, Amazonas
e Acre, bem como no futuro Estado do Rio de
Janeiro.
As forças políticas legislativas continuarão
certamente atuando, cada uma em seu setor
partidário, dentro do jogo normal do confronto
parlamentar democrático e legítimo. O patriotismo e o equilíbrio hão de colocar-se acima de
tendências extremadas, que se traduzam em
provocações e na contestação da Revolução de
31 de Março.
No que os resultados do pleito tocam
diretamente à «ARENA», cabe, sem dúvida,
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cretos e específicos que lhe cumpre
perseguir para a segurança social, econômica e política dos brasileiros».

ao Partido proceder às análises devidas, com
vistas às eleições futuras. A autocrítica, as
revisões e os reajustamentos certamente se realizarão, objetivando preparar o Partido para a
vitória em 1976 e 1978.

No discurso de 15 de janeiro de 1974,
assim falou Geisel:

Quanto ao Governo, convém ainda acentuar
que se mantém perfeitamente íntegra, em pleno
e absoluto vigor, a legislação revolucionária
própria — ordinária e extraordinária —, que
lhe oferece o indispensável suporte jurídico
para preservar, acima de todas as contingências, o clima de paz e de ordem, que é
condição primeira da obra de desenvolvimento
econômico e social no Brasil, que se desdobra
no presente e se projeta no futuro.

«Exemplar e pronta contenção de
qualquer veleidade subversiva ou de
qualquer ato de corrupção que venha ao
conhecimento do Governo, resguardará,
assim o creio, o ambiente de tranqüilidade,
de estabilidade social e de ordem pública,
indispensável à marcha ascencional do
País e que cumpre às autoridades assegurar
como um dos seus mais indeclináveis, se
bem que penosos dever es».

O Presidente Ernesto Geisel, aliás, declarou no discurso de 15 de setembro de 1973:
«No aperfeiçoamento do regime e,
pois, das estruturas pertinentes, dever-se-á,
entretanto, evitar o mero formalismo, impedir o retorno ao passado condenado e não
abdicar das prerrogativas ou poderes que
foram atribuídos ao Governo, enquanto
essenciais à realização dos objetivos con38

Linha de pensamento rigorosamente coerente com esses pronunciamentos, o Chefe do
Estado desenvolveu, ainda, na exposição ao
Ministério, a 19 de março próximo passado, e
no discurso que pronunciou no dia 29 de agosto
último, perante os dirigentes nacionais e estaduais da «ARENA».
A Nação permanece tranqüila e confiante,
na intangibilidade dos princípios essenciais da
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Revolução de Março, que é substancialmente
antiditatorial na fiel obediência à regra democrática da substituição periódica dos mandatários no exercício do Poder; genuinamente
cristã no severo respeito à filosofia de vida do
povo brasileiro; e sempre definida no repúdio
inarredável e frontal a qualquer tipo de subversão, capaz de comprometer o ingente esforço
que tem por base a realização dos objetivos
nacionais.
Assim acontecendo, prosseguirá o Governo,
em segurança, na execução sistemática do seu
plano de desenvolvimento — econômico, social
e político —, recentemente aprovado pelo
Congresso Nacional.
Os brasileiros continuarão trabalhando em
paz e construindo a Nação que cresce, aceleradamente, na estabilidade de suas instituições.

PALAVRAS NO PROGRAMA "A VOZ
DO BRASIL", NO DIA 27-11-1974, VÉSPERA DO "DIA NACIONAL DE AÇÃO
DE GRAÇAS".

Por delegação do Senhor Presidente
Ernesto Geisel, o Ministro da Justiça vem pedir
aos brasileiros, na véspera do Dia Nacional de
Ação de Graças, que se reunam em intenção e
espírito, para render graças ao Senhor por tudo
aquilo que nos deu e por tudo aquilo de que
nos poupou.
Este apelo não tem, exclusivamente, o
sentido do cumprimento de um preceito legal,
que há vinte e cinco anos foi implantado, no
Governo do Presidente Eurico Gaspar Dutra.
Queremos transmitir a estas palavras o
sentimento de esperança que as anima.
E o primeiro e maior agradecimento ao
Senhor é por ter conservado em nossos corações
a fé cristã, que assistiu ao nascimento da Nação
e que nos veio com a Cruz.
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Daí partiu tudo o mais. Por isso, damos
igualmente graças ao Senhor pela vocação de
fraternidade que se exprime na coexistência,
entre nós, de religiões diversas — ainda as que
não se filiem ao Cristianismo ~— e também de
homens de vária procedência étnica.
Rendemos graças a Deus pelo benefício
inestimável da tolerância entre a grande maioria
dos brasileiros, que permite conviver pacificamente em um país imenso e desigual pela
natureza.

seus concidadãos. E rendemos a Deus nossa
gratidão toda vez que, fazendo ver os seus
inevitáveis equívocos, lhes permite operar as
retificações inspiradas pelo Altíssimo.
Damos graças, Senhor, pelos frutos do
trabalho ingente do nosso povo que, sobretudo
no último decênio — o decênio 1964-1974 —,
está permitindo impulsionar a nossa Nação
pelas sendas do progresso acelerado e ininterrupto. E a Deus rendemos graças sempre que
os benefícios desse trabalho a todos se estendem
e concorrem para elevar os mais humildes,
diminuindo a distância entre os pobres e os
ricos, entre os fracos e os poderosos.

Somos particularmente gratos ao Senhor
por inspirar aos nossos corações a vontade definida e a coragem firme de buscar o bem comum
e de procurar corrigir, o mais possível, as
inevitáveis diferenças que separam os homens.
E rendemos graças a Deus toda vez que o nosso
esforço não é em vão e nos conduz pelos
caminhos da justiça para com o nosso povo e
em relação a cada brasileiro.

Damos graças ao Senhor por tornar a Sua
fé viva na alma dos que, por qualquer forma,
podem influir nos destinos da nossa gente. E
rendemos graças a Deus quando a inspiração
que representa se exprime em solidariedade
humana e justiça social.

Damos graças ao Senhor por mostrar o
roteiro certo do dever àqueles a quem cabe,
em funções de Governo, a difícil e pesada
responsabilidade de servir superiormente aos

A Vós damos graças, Senhor, por nos
proteger da violência sistemática e brutal, que
infelicita tantos povos, da insânia multiplicada,
que gera o caos, e da crueldade, que rebaixa
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os homens. Rendemos a Deus a nossa gratidão
por ter permitido a nosso País desfrutar de paz
interna, fecunda e progressista, e a nosso povo
a tranqüilidade para o trabalho profícuo, que
se garante a todos que não queiram destruir e
conflagrar.

nossa missão na Terra, amparo no desempenho
eficaz do dever de cada dia e inspiração lúcida
para discernir com segurança entre o bem e o
mal, servindo à Humanidade no mandamento da
consciência cristã.

Damos graças ao Senhor por nos ensinar
a perdoar, mutuamente, as nossas ofensas e a
ter no amor à Pátria o terreno comum dos
brasileiros conscientes para o trabalho e o
entendimento. Rendemos a Deus a nossa gratidão pelas cordiais relações do Brasil com os
povos da terra e pelo espírito de paz que as
anima.
Damos graças ao Senhor por tudo o que
simboliza a Sua divina presença, conservando
a perenidade dos valores morais e espirituais
da formação tradicional, na família e na sociedade, e Lhe pedimos que conserve em paz a
nós e a nossos semelhantes.
No Dia Nacional de Ação de Graças,
lembrando a fragilidade da condição humana,
rogamos a Deus que nos dê força para cumprir
corretamente, sem mesquinhez e sem medo, a
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DISCURSO PRONUNCIADO NO DIA 10
DE MARÇO DE 1975, AGRADECENDO A
"MEDALHA DA ABOLIÇÃO", QUE LHE
FOI CONFERIDA PELO GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ.

Manifesto o meu agradecimento ao Governador César Cais, pela iniciativa de propor me
fosse concedida a «Medalha da Abolição».
Sou reconhecido, também, ao escritor
Manuel Eduardo Pinheiro Campos e à Comissão da «Medalha da Abolição», pelos termos
do Parecer que aprovou a proposta do Chefe
do Poder Executivo no Ceará.
Assinalo que já recebi outras medalhas e
diplomas honoríficos, no plano federal, estadual
e municipal. Não pleiteei, seguramente, nenhum
deles. Mas com orgulho cívico os incorporei ao
pequeno acervo de títulos de distinção imerecida,
que transmitirei aos meus descendentes, como
sinais da minha despretensiosa presença em
fatos e acontecimentos da vida da comunidade
brasileira.

Para mim, todos os títulos recebidos são
valiosos. Nenhum deles, porém, visto do ângulo
da minha sensibilidade pessoal, assume maior
significação do que a «Medalha da Abolição».
Ela simboliza a perene presença do Ceará como
o estímulo espiritual que me dá ânimo firme
para não desertar, em circunstância alguma, da
permanente luta em proveito da causa coletiva.
Talvez por força do destino peculiar da
nossa gente, saí daqui para o Rio de Janeiro
quando ainda não completara dezenove anos de
idade. Fui sozinho e o meu ideal era ingressar
na Escola Militar do Realengo. Mudei de objetivo, eis que o homem põe e Deus dispõe, e
acabei bacharel e político. Em todas as contingências, entretanto, ficou imutável a aspiração
com que partira de Fortaleza: vencer na vida,
pelo esforço perseverante, e, vencendo, contribuir para projetar o Ceará, não esquecê-lo
nunca, convertendo as minhas eventuais vitórias
em instrumento de solidariedade ativa à terra-natal.
O Altíssimo, na Sua bondade infinita, foi
extremamente generoso para comigo, No universo desconhecido do Rio de Janeiro, inicial-

mente perplexo e perdido, como adolescente
provinciano afogado no torvelinho da Capital
da República, adaptei-me e consegui firmar o
passo. Lutei com obstinação nordestina e venci»
Sem nunca deslumbrar-me com glórias enganosas, ascendi, mais pelo esforço do que pelo
merecimento, a posições eminentes, na Administração e na Política. E no exercício delas
— nem ontem, nem hoje — em situação alguma
o Ceará me saiu do pensamento e do coração.
Declaro que sou regionalista confesso, no
sentido do amor à terra-mãe, na admiração
pelas suas tradições profundas, no sentimento
de vê-la diversa e diferençada, na identificação
de suas características originais e únicas, na
contemplação da paisagem humana e geográfica, que para mim não existe igual.
Anos atrás, houve quem se espantasse
quando eu, em Paris, contemplando o «Bois de
Boulogne», considerei-o muito menos aprazível
do que os recantos da minha Fazenda em
Quixeramobim, e manifestei aberta preferência
pelo quadro do nosso sertão, seco ou chovido,
no verão ou no inverno. A manifestação podia
ser insólita, mas era rigorosamente sincera. E
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quando chego a Quixeramobim, o cheiro do
mato me inebriando, lá repito a sentença de um
estadista americano, sempre que alude à sua
propriedade na Califórnia: «É o lugar do
mundo em que consigo renascer.»
Parsifal Barroso entende que isso não é ser
cearense, uma vez que, para ele, cearense da
gema é aquele que se despede de vez, que vai
embora e que nunca mais se lembra da terra.
Eu discordo do meu antigo Professor no Instituto São Luís, porquanto jamais encontrei um
conterrâneo ausente do Ceará, no Brasil ou no
estrangeiro, que não fosse um eterno nostálgico,
um saudoso do cenário de que fisicamente se
separou, mas cuja recordação profunda permanece, viva e vibrante, no recesso do ser.
Colocado agora, pela confiança do Presidente Ernesto Geisel, à frente do Ministério
da Justiça, deparam-se-me, a cada momento,
problemas intrincados e dificuldades de todo
tipo, inerentes ao desempenho da função pública.
E é na invocação dos exemplos de grandes
homens que o Ceará deu ao Brasil, ao longo da
História, que procuro encontrar inspiração e

força para corresponder, com a maior dedicação
possível, aos deveres do meu cargo.
Para citar somente um cearense excepcional recordo Humberto de Alencar Castelo
Branco, que pela visão de estadista, pela autoridade moral, pelo preparo intelectual e pela
capacidade de liderança indiscutida, domou o
caos em 1964 e consolidou a Revolução, que
sem ele talvez não tivesse alcançado estabilidade
definitiva e fosse obrigada a trilhar caminhos
ainda mais ásperos e penosos, até colocar a
Nação no rumo certo.
Senhores:
A «Medalha da Abolição» eu a recebo
como um prêmio que tudo farei por honrar,
procurando sempre servir ao Ceará e ao Brasil
com devoção, lealdade e espírito público.
E é como cearense, sentindo a unidade da
Pátria na diversidade, que quero ser cada vez
mais brasileiro.
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DISCURSO PROFERIDO NA SOLENIDADE EM QUE DEU POSSE AO ALMIRANTE FARIA LIMA NO GOVERNO DO
NOVO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
ATO REALIZADO NO PALÁCIO GUANABARA, NO DIA 15 DE MARÇO DE
1975. O MINISTRO REPRESENTAVA O
SENHOR PRESIDENTE DA REPUBLICA.

Senhor Governador Faria Lima:
Cabe-me o dever legal de empossá-lo no
Governo do Estado do Rio de Janeiro. A poucos
terá a Revolução de Março atribuído missão de
tanta responsabilidade e ao mesmo tempo de tão
grande significação para a vida nacional. O
fato de ter sido ela colocada nas mãos firmes
e honradas de Vossa Excelência demonstra o
grau de confiança em que o tem o Presidente
Ernesto Geisel. Vossa Excelência assume a
tarefa de recompor a antiga província fluminense, projetando-a, em todos os sentidos, para
uma nova era. Não são apenas os problemas —
políticos, administrativos, sociais e econômicos
— inerentes à reunião dos dois Estados, da
Guanabara e do Rio de Janeiro, que Vossa
Excelência deverá enfrentar. Há que consi53

derar, também, os reflexos desse trabalho no
quadro geral da Federação.
Se ampliarmos os horizontes da análise,
veremos que a Revolução Brasileira é um
processo de reforma e modernização da vida
nacional que, sendo constante, assumiu caráter
definido a partir do fim da primeira guerra
mundial. Nas areias de Copacabana a mocidade
militar, de maneira tão nítida, fez sentir a inconformidade do País com estilos políticos e com
uma estrutura social que se constituíam em óbice
ao seu desenvolvimento.
Foi, no entanto, o Movimento de 31 de
Março que deu àquele processo plena consciência de suas finalidades. Viu-se, então, que
em mundo conturbado haveria o Brasil de
garantir-se um mínimo indispensável de segurança para alcançar o máximo de desenvolvimento. Como todo movimento de reforma, teria
a Revolução, necessariamente, de propor-se à
correção de erros anteriores do processo político, deformado pela demagogia e por uma
situação econômica que só podia conduzir à
miséria para todos. E cumpria-lhe afastar os
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obstáculos que, estruturalmente, se opunham à
escalada histórica a que o povo brasileiro
aspirava.
A obra está sendo realizada, com pertinácia e espírito de sistema, pelos governos
revolucionários. CASTELO BRANCO, COSTA E
SILVA, MÉDICI e GEISEL são símbolos de uma
continuidade fundamental, que não se abala
nem se rompe na dinâmica democrática da rotatividade no Poder. Em conseqüência, o Brasil
de hoje não é o de dez anos atrás; em nenhum
sentido, nem no progresso, que alcançou a todas
as suas regiões, nem na mentalidade e na disposição de sua gente.
Vivemos tempos novos. A incompetência,
a improvisação e a irresponsabilidade não mais
podem prevalecer. No governo somente há lugar
para o técnico idôneo e o homem público
autêntico, procurando-se fazer valer, em proveito do País, a experiência adquirida e o
conhecimento conquistado.
Já conhece bem Vossa Excelência os
problemas da nova unidade federada e sabe, por
exemplo, que urge mobilizar todos os recursos
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disponíveis para o combate frontal à criminalidade. As grandes aglomerações urbanas, tanto
quanto as pequenas cidades do interior, as
ruas e caminhos que cortam este Estado, devem
ser lugares seguros e percurso tranqüilo para
todos os seus habitantes.
De outra parte, os dinheiros públicos terão
de ser sempre aplicados, em todos os níveis de
governo, não apenas com elementar honradez,
não podendo também ser desperdiçados no que
não seja de proveito direto para o desenvolvimento e a qualidade da vida, ou malbaratados
pelo descuido ou pela liberalidade.
Vossa Excelência, Senhor Governador,
aqui exprimirá uma mentalidade inovadora no
trato da coisa pública. É a presença vigilante da
Revolução, fato histórico consumado, vivo, forte
e atuante, cujas conquistas são compromissos
permanentes e irrecusáveis, no tempo e no
espaço, não importam as contingências ou as
condições.
A missão que lhe foi atribuída pelo Presidente Ernesto Geisel, Senhor Governador Faria
Lima, seria difícil em quaisquer circunstâncias,
pelos problemas mesmos que lhe são inerentes.
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Tem Vossa Excelência como encargos prioritários, dentre outros, o da recuperação agrícola
da província fluminense, atividade que já fez
a sua grandeza e lhe deu prestígio no concerto
das vozes nacionais; e o de implantar a Região
Metropolitana do Rio de Janeiro, estabelecida
na Lei Complementar n° 20, área que cresceu,
em muitos pontos, ao sabor de conveniências
nem sempre aceitáveis, e que terá de ser ordenada para que adquira outra feição e se lhe
elevem os índices de bem-estar social. Terá
Vossa Excelência oportunidade de fazer zoneamento em escala estadual, contando com a
colaboração dos especialistas que selecione.
Precisa todo esse trabalho da contribuição do
educador, do engenheiro, do economista, do
geógrafo, do ecologista, do agrônomo e do sociólogo, do jurista e do historiador. O político, o
«técnico das idéias gerais», terá por igual um
extraordinário papel a desempenhar. Ele é
indispensável e há de ser rigorosamente responsável.
O trabalho à frente, Senhor Governador
Faria Lima, é fascinante. O Presidente Ernesto
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Geisel teve plena consciência de suas
para com as populações envolvidas
entregou a Vossa Excelência. E pela
deseja, no momento em que Vossa
o assume, assegurar-lhe seu inteiro
todos os terrenos.

obrigações
quando o
minha voz
Excelência
apoio era

Dirijo-me agora aos homens públicos do
Estado do Rio de Janeiro. Fluminenses e
cariocas vivem um momento decisivo. Pode-se
fazer deste Estado um modelo para a Federação.
Um modelo de autogoverno, um modelo político e administrativo. Se assim se fizer, a velha
província, em que hoje potencialidades dispersas
novamente se reúnem, voltará a ter — e o
Brasil precisa disso ~- uma influência que já foi
relevante. Nada conseguiremos sem intenso
trabalho e sem considerável dose de idealismo,
desinteresse pessoal e grupai e fé nos resultados
finais. Juntemos forças na importante jornada,
que interessa a cariocas e fluminenses em
primeiro lugar, mas que é vital para o desenvolvimento político, social e econômico do País.
É imenso o desafio que a História lhe coloca
sobre os ombros. O Brasil espera e está certo
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de que a resposta será da mesma grandeza e
da mesma altitude.
Senhor Governador Faria Lima: declarando-o empossado, em nome do Governo da
República, auguro a Vossa Excelência, carioca
de Vila Isabel e por isso mesmo também fluminense, uma administração feliz para o povo
colocado sob os seus cuidados.
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PRONUNCIAMENTO ATRAVÉS DA IMPRENSA FALADA E ESCRITA, NO DIA
31 DE MARÇO DE 1975, DATA COMEMORATIVA DO 11.» ANIVERSÁRIO DA
REVOLUÇÃO.

O dia 31 de março de 1964 incorpora-se
à História do Brasil como uma data de salvação nacional.
Para que os mais velhos não esqueçam e
os novos sejam alertados, é sempre oportuno
recordar que, paralisada pela incompetência e
sacudida pela desordem, a Nação mergulhara
na perplexidade, na confusão e na angústia.
Estancara o progresso, com a economia
estagnada; a inquietação social e a agitação
política, maquiavelicamente manipuladas de
cima para baixo, tornavam a vida do País
insuportável; a disciplina e a hierarquia militares sofriam graves abalos, pondo em risco a
própria estrutura das Forças Armadas.
O destino da Nação oscilava entre o caos
e o comunismo.
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Graças a Deus, entretanto, o povo e as
Forças Armadas viram o perigo a tempo,
uniram-se e selaram a sorte da subversão, que
não mais pode voltar, de forma alguma, sejam
diretas ou indiretas as tentativas utilizadas.
A caminhada da Revolução tem sido
áspera e difícil. Mas os resultados compensam
todos os sacrifícios. Quem pode comparar o
Brasil de 1964 com o Brasil de 1975? Além
disso, não se deixe de atentar no quadro
continental e mundial: em meio à insegurança
e ao terror, somos uma exceção de paz e estabilidade .
Os Presidentes da Revolução se sucede"
ram, democraticamente, sem afetar a linha de
continuidade essencial à preservação do processo revolucionário.
Ontem, foram Castelo Branco, Costa e
Silva e Mediei. Hoje, o Presidente Ernesto
Geisel conduz o Brasil sem desvios nem vacilações, mantendo com firmeza a rota certa.
Ao completar o seu décimo primeiro aniversário a Revolução é a imagem do Brasil
redimido.
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DISCURSO PRONUNCIADO NO DIA 21
DE ABRIL DE 1975, EM OURO PRETO,
MINAS GERAIS, NA SOLENIDADE COMEMORATIVA DA INCONFIDÊNCIA MINEIRA. O MINISTRO REPRESENTAVA
O SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA.

No dia em que o povo e o Governo de
Minas Gerais comemoram uma das maiores
datas do calendário cívico nacional, venho na
qualidade de representante do Presidente
ERNESTO GEISEL trazer-vos a vós, mineiros, a mensagem da presença solidária do
Poder Federal, que reverente se associa às
homenagens tributadas à memória de Joaquim
José da Silva Xavier.
Os anos se sucedem, passam os séculos.
Mas não desmaia nunca, permanece viva e
palpitante a lembrança luminosa de Tiradentes,
que morreu pelo ideal de emancipação da
Pátria, deixando exemplo que jamais pode ser
esquecido.
Desafiando na conjuração a Corte, adivinhava Tiradentes que destino imediato poderia
aguardá-lo. Mas como disse Montaigne,
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«A premeditação da morte é a premeditação da liberdade; quem sabe
morrer não sabe ser escravo.»
São os idealistas genuínos, sob a inspiração alta do bem impessoal, que acendem a
chama da ação objetiva, clareando os caminhos
da vitória nas causas que empolgam a alma do
homem.
É no sofrimento dos mártires e no sacrifício dos heróis que os povos tantas vezes
conquistam o direito da independência e afirmam a capacidade de ser livres.
Tiradentes assumiu sozinho responsabilidades a que outros, que se tinham por melhores,
refugiram. Deu-se em holocausto ao Brasil, foi
imolado para que nascesse a Nação independente. Sua morte não se perdeu no nada sem
conseqüência, seu sangue não se derramou em
vão. Não vacilou no sacrifício, não teve medo
do martírio. Primeiro, a Nação liberta. O mais
seria acréscimo na sublimidade do amor ao
Brasil.
É o supremo destino dos patriotas: viver
pela Pátria, morrer pela Pátria, numa fideli-

dade desinteressada e total, acima de contingências e circunstâncias.
Tiradentes foi um dos muitos pró-homens
que Minas deu ao Brasil, desde antes da Independência e pelos tempos em fora.
O vosso legado ao País, mineiros, não
tem solução de continuidade. Bendita terra
das Minas Gerais, fecunda e generosa, rica
do metal de suas entranhas e do insuperável
valor dos seus filhos, que na brasilidade da
vocação nacional aqui viu nascerem e se projetarem em amplos horizontes estadistas e líderes, que sempre encontram sucessores.
Na Colônia, no Império e na República,
Minas nunca deixou de ser presença viva e
marcante. Nunca permitiu ficasse vago o lugar
de matriz de homens públicos, de políticos e de
condutores que honraram e honram as tradições
sedimentadas, geração a geração.
Não há fato histórico de relevo, não se
registram acontecimentos de reflexos profundos,
no curso da vida política nacional, em que a
participação, a contribuição, a iniciativa precur65

sora de Minas Gerais não esteja presente,
brilhante, eficaz e decisiva.
Minas quis e quer o Brasil uno de corpo
e alma, indiviso e igual por todos os tempos
a si mesmo. A Inconfidência foi a espontânea
e superior oferta, no supremo sacrifício dos
mártires, à causa da libertação do Brasil-Colônia. A inconformação aberta ante o domínio
estrangeiro, a ruptura das algemas de além-mar
se transformaram aqui em atitude pioneira irreversível . Era a demonstração altiva de que não
aceitávamos tipo algum de cativeiro. Não nascêramos para escravos de ninguém.
Em 1789, Minas tomou posição avançada
no indesviável itinerário da nossa independência política. No processo histórico que culminou
em 1822, o selo de Minas Gerais é uma nota de
perenidade patriótica inserida na alma do
Brasil.
Mais de século e meio depois, em 1964,
Minas deu o primeiro passo, o passo cívico da
sublevação armada, legítima e necessária, para
nos garantir a continuidade da independência
ideológica, isenta de influências estranhas à
nossa civilização nacional.
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O comunismo era uma ameaça ostensiva,
que chegava a proclamar já dispor do poder, só
faltando conquistar o governo. Infiltrados nos
Partidos democráticos, nas Câmaras Municipais, nas Assembléias Estaduais e no Congresso
Nacional; ascendendo a posições de comando,
na administração civil e militar, os marxistas
cresciam em ousadia e manipulavam escandalosamente os agentes sem máscara e a linha auxiliar da maquinação vermelha, preparando o
assalto final, perfeitamente igual a tantos outros
golpes que subjugaram nações e povos, que não
mais puderam libertar-se.
Entre 1961 e 1964, o Brasil quase já havia
perdido a esperança de redenção, semidominado
pelo desatino de muitos, humilhado pela irresponsabilidade de tantos e sustentado, somente,
pela inabalável fé de tão poucos, que não
fugiam a compromissos nacionais básicos, que
não capitulavam, nem admitiam ser sócios da
catástrofe. A resistência se organizou, dentro
do Congresso Nacional, na consciência das
Forças Armadas, no espírito do povo, na comunhão da alma democrática da Nação.
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Haja sempre, em Minas e no País inteiro,
vozes realistas, de alerta e de advertência, para
refrescar a memória dos que esquecem o passado de pesadelo e para apontá-lo claramente
aos moços, aos filhos que não viveram o drama
dos pais, com vistas a que procurem conhecer,
em extensão e profundidade, o Brasil que a
Revolução encontrou, falido e acuado pela
subversão.
É muito importante que a juventude, fruindo
a ordem, a tranqüilidade e o progresso de hoje,
se interesse
em certificar-se da melancólica ver;
dade de ontem, quando a estagnação e a anarquia infelicitavam a Nação que o Movimento
de Março redimiu.
1

Debrucem-se os moços sobre os anais da
história recente do seu país. Não se lhes pede
que aceitem, de plano, a palavra dos mais velhos,
Concitamos a mocidade a pesquisar, a perquirir,
a analisar números e fatos. Não se acredite por
ouvir dizer. Empenhem-se os moços na verificação direta e objetiva. Saibam o que era o
Brasil de 1964 e o comparem com o Brasil de
1975, em todas as frentes: na economia, na
finança, na administração, no plano social, na
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educação, nas realizações materiais, no crédito
e no conceito externo. À juventude são inerentes a boa-fé e o idealismo e essas duas forças
do espírito lhe inspirarão o dever de fazer
justiça.
No território político propriamente dito, a
Revolução, por império das circunstâncias emergentes, teria que colocar em nível prioritário a
restauração da paz interna e a implantação da
estabilidade do Regime, pois sem uma e outra
nada seria possível construir de duradouro. A
agitação sem controle eficaz e a liberdade sem
responsabilidade consciente geram a desordem
e são o melhor caldo de cultura da subversão.
Num quadro de tranqüilidade geral, a Revolução garantiu ao povo brasileiro segurança
para o desenvolvimento, que a guerra subversiva
tentou comprometer, em ações criminosas subjugadas com a necessária energia.
Vivemos, mercê de Deus, num Pais em que
o ódio não consegue sobrepujar a vocação do
povo para a harmonia e a concórdia. Nossa
regra irrecusável é a paz, a paz da maioria, se
for utópica a paz de todos.
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Preservamos nossa filosofia de vida e estamos, felizmente, fora do fogo da violência cruel,
que transforma em tragédia diária a vida de
indivíduos e de comunidades em quase todo o
mundo.

política permanente, de raízes aprofundadas e
aprofundando. É reforma ininterrupta, é modernização contínua, é desenvolvimento integrado,
sob o comando firme e clarividente do Presidente da República.

Sem dúvida, há de procurar-se aperfeiçoar
a prática do Regime de 1964, adaptando-o aos
estilos da evolução, que sempre sugere as fórmulas de aprimoramento da Democracia. Devemos fazê-lo, porém, com ânimo realista e espírito
lúcido, sem jamais colocar em ponto de perigo
o direito de o povo brasileiro continuar vivendo
em paz, consolidando na estabilidade das instituições políticas o desenvolvimento econômico
e social da Nação,,

Todos os anos, a 21 de abril, nesta cidade
de Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar de
Ouro Preto, reúnem-se os mineiros e chamam os
seus patrícios de outros rincões para reverenciar
a memória de Tiradentes. É bom que assim
aconteça, pois se mostra que os feitos coletivos
vivem e sobrevivem, partes que são de nossa
individualidade e de nossa fisionomia.

Evoluir e não involuir, rasgar horizontes
para a frente e nunca pensar em retroceder.
O passado não voltará, de maneira alguma, por
vias diretas ou oblíquas.
A Revolução não foi simples tentativa de
salvação nacional, passageira e breve, a ser
abandonada agora ou depois. Como disse o
Presidente Ernesto Geisel, a Revolução continuará. Ela é um sistema atuante de afirmação
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Minas Gerais exerce com este culto cívico
o papel integrador que lhe deu a sua geografia
t revive ensinamentos que foram de ontem e são
de hoje, pois a História se encarrega de reproduzir, sempre em plano mais alto, situações que
de nós exigem as virtudes de coragem e de
temperança, que foram as de Joaquim José da
Silva Xavier. É a Tiradentes que hoje estamos
aqui para, mais uma vez, tomar como exemplo
da vitalidade da nossa idéia nacional e de que
a sua sobrevivência depende dos sacrifícios que
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saibamos fazer, para que a Nação mude sem
se desfigurar e cresça conservando a sua personalidade única e inconfundível.
Neste momento, em que para Minas se
volta o pensamento de toda a Nação, em nome
do Presidente Ernesto Geisel transmito aos
mineiros, na pessoa do Governador Aureliano
Chaves, votos fraternos de paz, bem-estar e
progresso.
Que o Altíssimo inspire sempre os filhos de
Minas Gerais, no esforço sem pausa pela felicidade do Brasil.

DISCURSO PRONUNCIADO NO DIA 22
DE ABRIL DE 1975, NA SESSÃO PLENÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, EM NOME DOS AGRACIADOS COM
A ORDEM DO MÉRITO JUDICIÁRIO MILITAR.

Cabe-me, por indicação do Conselho da
Ordem do Mérito Judiciário Militar, a incumbência desvanecedora de, pelos agraciados,
dizer o que representa para todos nós, e cada
um em particular, o ingresso honroso entre os
que são distinguidos por serviços prestados, ou
pelo apreço votado à Justiça Castrense. Ministro
de Estado dos Negócios da Justiça, sinto em
sua exata medida a responsabilidade de expressar os sentimentos que animam, neste momento,
os concidadãos, civis e militares, que recebem
tão alto galardão e, ainda, o de o fazer em
resposta a palavras que nos trouxeram, mais
uma vez, mostra do fulgurante espírito e da
expressividade no dizer do Senhor Ministro
Alcides Carneiro.
Não bastou que fôssemos distinguidos por
esta colenda Corte de Justiça. Quis a genero-
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sidade de seus membros que nos acolhesse, na
Ordem em que hoje ingressamos, um dos Juizes
mais ilustres de Casa que, hoje como ontem,
sempre contou em seu seio com figuras cujos
merecimentos e serviços são parte da História
das Forças Armadas e do mundo jurídico
brasileiro.
Na Justiça Militar encontram-se unidos, em
um mesmo propósito, militares e civis. Uns e
outros trazem para aqui a sua prática profissional, no meio militar e no meio jurídico, para
vivificar, pela troca dessas experiências, o senso
de proporcionamento da norma ao fato, que é
da essência da aplicação da lei penal. De uns
a «disciplina militar prestante», que só se
aprende «vendo, tratando e pelejando»; dos
outros, também uma disciplina, a da norma jurídica, cuja preeminência segue as pegadas da
própria civilização ocidental e cristã a que
pertencemos. E reduzindo tais disciplinas a um
denominador comum, aquele propósito de fazer
igual justiça, de receptividade, mutuamente sem
reservas, a experiências que, aparentemente
contraditórias, na verdade se somam.

Tanto a criação da norma jurídica, como
o poder de compelir à sua obediência, pertencem
ao Estado, visando à segurança dos indivíduos
e das instituições. E é aqui que se encontram,
vivas e sempre presentes, as duas variáveis, que
longe de se excluir se completam: a norma e o
poder coativo de a fazer cumprir. Por isso
mesmo, se é certo que, em suas origens, a
função primacial da Justiça Militar era a disciplina no seio das Forças Armadas, mesmo então,
pela natureza e pelo papel fundamental que
estas desempenham, o seu objetivo último era
o da defesa do Estado e, com ele, o da ordem
jurídica que encarna.
Com as suas responsabilidades acrescidas,
este Tribunal também responde hoje pelo julgamento de delitos que exigem, em nome do bem
comum, punição legal enérgica e dissuasória.
Senhores, em nenhum momento se teve
consciência mais clara de que se confundem a
disciplina militar e a ordem jurídica, do que no
Aviso do primeiro Ministro da Guerra da
República e um de seus fundadores — Benjamin
Constant Botelho de Magalhães —, que resultou
na elaboração do que foi o início da codificação
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de normas penais, processuais e disciplinares
para as Forças Armadas. A sua intenção,
expressa a menos de dois meses da Proclamação
da República, como dizia, era a de «acudir à
reparação de tamanha lacuna», de ainda se
regerem os nossos tribunais militares pelo regulamento do Conde de Lippe.
Esse Aviso é uma expressão, antes do mais,
de sentimento de brasilidade. Nele se mostram
a sede de Justiça e o espírito de equilíbrio, que
são marcas indeléveis de nossa gente. Naquele
momento, porém, a sua expressão era a do anseio
republicano que animou a geração militar que
fez a República e continua a estimular os nossos
soldados. Constituiu-se ele de respeito à lei e de
rigorosa fidelidade à Nação, nas suas tradições
sedimentadas. Nem sempre tem sido fácil e
cômodo conciliar esses dois deveres, como já o
comprovara a República romana ao instituir o
consulado em ocasiões de mortal perigo. Mas
a nossa História demonstra o desinteresse e o
senso de medida com que tem sido sempre
cumprido.
Assim, era possível, a quem foi ilustre
membro desta Corte e já no fim da década de
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quarenta, dizer que, «no cenário jurídico do País,
a egrégia instituição, hoje denominada Superior
Tribunal Militar, se tem mantido serena, justa
e imparcial, como ponderoso e eficiente fator de
equilíbrio social». São palavras do General
Raymundo Rodrigues Barbosa, na História do
Superior Tribunal Militar.
ÍÉ que este Tribunal, soma e parcela da vida
brasileira, a resume no que tem de melhor, aqui
se reunindo, no serviço da Justiça e do País, os
que por formação profissional sempre fizeram
um culto da Pátria e da Lei.
Senhor Presidente e Senhores Ministros:
permitam-me Vossas Excelências expressar-lhes,
em nome dos que hoje são agraciados e no meu
próprio, o sentimento de nossa gratidão a mais
profunda, pela honra insigne de sermos admitidos à Ordem do Mérito Judiciário Militar, o
que significa de ter reconhecidos, de uns os
serviços que prestaram, de outros o apreço, que
é de todos os brasileiros, pela instituição a que
servem, e que, juntamente com os que vieram
antes, o labor de Vossas Excelências tornou em
paradigma do ideal de uma Justiça igual e
equânime, reta e firme nas decisões que sabe
adotar.
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DISCURSO PRONUNCIADO NO DIA 15
DE MAIO DE 1975, PERANTE O XIX
CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, REUNIDO EM
CAMPOS DO JORDÃO. O MINISTRO REPRESENTAVA O SENHOR PRESIDENTE
DA REPÚBLICA.

Preside a República um estadista que pensa
no Município.
Está na chefia da Nação um homem que
conhece o Brasil por dentro e identifica, realmente, no Município o elemento básico e o
ponto de partida da vida cívica, tanto no plano
coletivo como no individual.
Desde a juventude devotado com seriedade
ao estudo dos problemas brasileiros, cedo compreendeu o Presidente Ernesto Geisel que nenhum programa de governo alcança sentido certo
e proveito duradouro sem ter como objetivo o
atendimento das contingências e contradições
do Brasil do interior. A Revolução de Março
procura fortalecer o Município e revigorá-lo,
sempre e cada vez mais, pois desse núcleo central se irradia força e substância para todo o
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organismo federado. É claro que não pode
haver País forte se o município é fraco.
O Presidente Ernesto Geisel tem plena
consciência dessa verdade e é por isso que estimula e prestigia toda iniciativa que tenha por
finalidade colocar em nível destacado o papel
do município no quadro da federação brasileira.
Os que desenvolvem atividade no âmbito
municipal não podem ser esquecidos nem subestimados. Muito ao contrário: cumpre situá-los
na primeira linha da valorização e da ajuda,
pois são eles os construtores originais da grandeza nacional.
Definidas e pesadas, em decorrência, são
as responsabilidades dos que assumem participação ativa na vida das comunidades municipais, uma vez que lhes cabe, sem sombra de
dúvida, a obrigação patriótica, impessoal e alta,
de desenvolver o esforço que impulsiona as suas
coletividades, maiores ou menores.
Ser vereador ou prefeito exige devotamento à causa pública, demonstração constante e
real da consciência de trabalhar, não para si
SÓ

mesmo, mas para o povo a que o mandatário
tem o grave dever de servir.
O líder e o dirigente municipais, o político
que influi na esfera do município, não podem
esquecer que é na Câmara de Vereadores e nas
Prefeituras que se exercita o primeiro treinamento para o desempenho das funções mais
amplas, de relevo estadual e nacional.
É ali a grande escola, a primeira matriz de
formação do homem público, que na vida locai
encontra o campo de exercício adequado para
o tirocínio que precisa adquirir.
É indiscutível que no bom vereador e no
bom prefeito despontam o autêntico deputadoe o governador de amanhã. No município está
a oportunidade inicial, o laboratório elementar
para os ensaios da política e da administração.
Impõe-se não desperdiçar a natural oferta municipal, — e sim selecioná-la, aprofundá-la e
aprimorá-la.
O quadro atual ainda é lacunoso, deficiente
e em alguns casos decepcionante. Não há por
que esconder a situação, pois é reconhecendo os
males que se pode corrigi-los. A organização.
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municipal apresenta falhas e defeitos de estrutura, luta com a insuficiência de recursos e tem
contra ela, principalmente, uma mentalidade
geral que não vê no município o que o município
de fato é. Não há motivo, porém, para desanimar, pois a constante evolução do Brasil
acabará por dotar o Município ~ e longe não
estará esse momento •— de meios próprios para
promover a sua modernização.
A Revolução de 1964 ainda não pôde fazer
tudo, eis que encontrou uma Nação falida e
desorganizada, que ao longo de pouco mais de
um decênio vem soerguendo e revitalizando.
Cabe, porém, uma advertência. Não há
projeto político ou econômico, social ou administrativo, visando ao município que tenha viabilidade sem o interesse ativo de suas populações
•e se não contarem com administrações e legislativos eficientes, probos e dedicados ao bem
comum.
Por isso mesmo, cumpre desenvolver em
seu seio o espírito comunitário, congregando as
populações para o estudo e a solução dos
problemas. Nada se poderá fazer sem a parti82

cipação dos que compõem a comunidade e o
nível próprio para despertar e afirmar esse
espírito é, precisamente, o municipal.
Os seus problemas não comportam grandes divergências doutrinárias, e, geralmente,
têm horizontes bem definidos e a sua compreensão se identifica com as necessidades da vida
quotidiana. As lideranças, nesse terreno, se
afirmarão tanto mais quanto maior o seu desinteresse e a sua dedicação.
É a esse verdadeiro mutirão •— expressão
que todo brasileiro entende •— que devem todos
ser chamados. Da propagação desse espírito de
comunidade, estejam certos, depende essencialmente a solidariedade social e o aprimoramento
das formas democráticas de convivência.
Há que abandonar, por outro lado, a
política personalista, que se amesquinha em
disputas sem grandeza e se abastarda no abuso
do poder e na busca do proveito próprio. Diria
mesmo que não há projeto nenhum, cujo sucesso
esteja assegurado, no plano estadual ou até no
plano nacional, se a reforma de nossa vida e
de nossos costumes políticos, para que se fez a
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Revolução, não começar e não for bem sucedida
no município.
Daí a responsabilidade que recai sobre
todos os que vivem a vida e se dedicam aos
interesses de suas comunidades: deles deve
partir o exemplo e do meio em que deitam
raízes deve subir a seiva que tonificará todo o
organismo da Nação.
Estou aqui como representante do Presidente Ernesto Geisel para transmitir aos Prefeitos do Estado de São Paulo a palavra de
encorajamento, de fé e de aplauso do Chefe
da Nação.
É certo, também, Senhores Prefeitos Municipais, que com o Governador Paulo Egídio à
frente dos destinos de São Paulo, não vos
faltarão as condições essenciais para que o vosso
esforço se transforme em grande alavanca do
progresso do Estado.
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