
                             Entidades beneficentes.  Imunidade 

                                         face à seguridade social 

 

 

 

 

 

 

 

   Diz o art.   195,  parágrafo 7º  da  Constituição 

brasileira que  “são   isentas de   contribuição  para a  seguridade  social  as  

entidades beneficentes  de  assistência  social que atendam às exigências 

estabelecidas em lei”. 

 

 

   Trata-se, a rigor,  de  imunidade,   não de  isenção, 

como assinala  Sacha  Calmon  Navarro  Coelho (Comentários  à   

Constituição de 1988-Sistema Tributário; ed. Forense, 1995, 6ª ed., pg. 

41). 

 

 

    

   As normas  constitucionais que estabelecem  

imunidades 

são, em geral, de eficácia plena. (1)    Isto é, são  suficientes em  si 

mesmas, 

dispensando, para sua incidência  imediata, suplementação por outras    

nor- 

mas, de hierarquia inferior. 

 

 

 

   O  parágrafo  7º  acima referido, entretanto, dada sua  

re- 

ferência  a  uma  lei  que estabelecerá  “exigências”, não é de eficácia 

plena, mas de eficácia contida.         Na lição clássica de José Afonso da 

Silva, são de eficácia contida as normas  constitucionais  que, em geral, 

solicitam a in-   

tervenção do legislador, fazendo expressa remissão  a  uma  legislação  

futu- 



ra;  mas  têm   eficácia  plena  enquanto o legislador  não  editar a 

normação restritiva. (2) 

____________________________________________________________ 

 

(1) v.  José  Afonso  da Silva,   Aplicabilidade  das  normas  

constitucio-    

     nais, RT, São Paulo, 1968, pg. 93   

 

(2) id., pg. 96   

   A  Constituição  deseja que   as   entidades  

beneficentes sejam imunes  face à  seguridade social;  mas, prudentemente, 

deixa a cargo do legislador ordinário enunciar exceções a essa regra. 

 

 

 

   Portanto,  a  imunidade  estabelecida   pela  

Constituição decorre   -  independentemente de qualquer outro requisito  -   

simplesmente da existência como entidade de assistência social.      Para 

possuir essa imu- nidade, a entidade não precisa adotar  qualquer  

providência, de ordem  civil  ou  administrativa; também não se confunda   

a  prova  da   imunidade  com  sua existência; a imunidade existe 

independentemente da prova, mediante  a qual apenas se faz certa sua 

existência. 

 

 

 

   A Constituição supõe haja um conceito extralegal, 

mate- rial, do que seja “entidade beneficente de assistência social”.      O 

que con- cedeu ao legislador não foi a faculdade de integrá-la, nesse  

passo, mediante a definição do que  se  repute, para gozo da imunidade, 

como “entidade  be- neficente de assistência social”.           Se fosse a 

função do legislador, nesse caso, integrar a norma constitucional,  seria 

complementar  à  Constituição a lei mediante a qual se definissem os tipos 

de entidade  cobertos  pela  imuni- dade.         Mas o que se entregou, ao 

legislador ordinário, foi a faculdade de excluir, do universo daquelas 

entidades, os tipos que, a seu critério, não me- reçam gozar a imunidade. 

 

 

 



   A lei estabelecendo as “exigências” para gozo  da    

imu- 

nidade (na sua forma aparentemente afirmativa),  ou,  na  sua  real  

objetiva- 

ção  negativa,  as  restrições  que  excluem  determinados tipos  do  

universo imunitário, é, atualmente, a lei (ordinária) nº 8.212, de 24.7.91 

(Lei   orgâni- 

ca da seguridade social) em seu art. 55, a saber : 

 

 

 

   “Fica  isenta das contribuições de que tratam os 

artigos    22 e 23 desta lei a entidade  beneficente  de  

assistência 

    social que atenda aos seguintes  requisitos  

cumulativa- 

                              mente : 

 

    I  - seja reconhecida como de utilidade pública  federal 

    e estadual ou do Distrito Federal ou municipal; 

 

 

   II - seja  portadora  do  certificado  ou   do  Registro  

de   Entidade de Fins Filantrópicos,  fornecido  pelo  

Conse- 

   lho Nacional de Serviço  Social,  renovado  a  cada  

três 

   anos; 

 

 

   III- promova a assistência  social beneficente,  

inclusive 

   educacional ou de saúde, a menores,  idosos,  excepcio- 

   nais ou pessoas carentes; 

 

 

   IV - não percebam seus  diretores, conselheiros,  

sócios,    instituidores   ou  benfeitores,  remuneração e  

não usu-   fruam vantagens ou benefício a qualquer título; 

 



 

   V  - aplique integralmente o  eventual  resultado  

opera- 

   cional na manutenção e desenvolvimento de seus 

objeti- 

   vos institucionais, apresentando anualmente  ao  

Conse- 

   lho Nacional de Seguridade Social relatório 

circunstan-         

      ciado de suas atividades. 

 

 

   parágrafo 1º  -  Ressalvados  os  direitos  adquiridos,  a 

   isenção  de  que  trata  este  artigo  será  requerida   ao 

   Instituto Nacional de Seguro Social, que terá o prazo 

de  

   trinta dias para despachar o pedido. 

 

 

   parágrafo 2º  -  A  isenção  de  que trata este artigo não 

   abrange empresa ou entidade que, tendo personalidade   

   jurídica própria, seja mantida por outra  que esteja   no  

   exercício da isenção.” 

 

 

   Estas, barbarismos à parte (é arrepiante, por exemplo,   

a expressão “no exercício  da  isenção”),  e  nenhuma  outra,  as  

“exigências” legais, em vigor, no tocante ao gozo da imunidade do art. 

195,  parágrafo  7º da Constituição.  

 

 

 

   São  portanto  inconstitucionais  (não meramente 

ilegais, pois ofendem diretamente à Constituição), quaisquer  outras 

exigências que, além dessas, sejam ou venham a ser fixadas  mediante  

decreto, ou outro ato da Administração.     Nomeadamente, a maior parte 

das exigências constan- tes dos arts. 30 a 33 do Dec. 612, de 21 de julho de 

1992. 

 

 



    

   Sob o  ponto de vista da constitucionalidade, o art. 55 

da Lei 8.212/91 enseja outra  análise,  no tocante aos seus incisos I e II e 

ao seu parágrafo 1º.      Todos  estes impõem  à  entidade beneficente, para 

gozo da imunidade, a adoção de providências junto à Administração, a 

saber  :    a) a obtenção da declaração de utilidade pública;     b)  a 

obtenção do certificado  ou do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos;     

c) a apresentação de re-  querimento ao Instituto Nacional de Seguro 

Social. 

 

 

 

   

   Esses  preceitos juridicamente aberrantes mostram 

como a burocracia  corrompe tudo   :   para  ver reconhecida pela 

Administração a imunidade  que  a  Constituição  assegura,  a  entidade  

precisaria requerer e habilitar-se  -  fazendo prova dos  mesmos  requisitos  

-  perante  três órgãos públicos  diferentes, obviamente  todos  com  sede  

ou  centro de decisão em Brasília.    Ora, se não fosse pela própria 

irracionalidade da burocracia, qual poderia ser o propósito desse 

despautério, senão apagar a imunidade,  e  em-baraçar ou inviabilizar a 

beneficência ? 

 

 

 

 

   Tenha-se    presente  que    “erradicar   a   pobreza   e    

a marginalização” constitui um dos objetivos fundamentais da República  

bra- sileira, para cuja consecução concorrem as entidades beneficentes.

  

 

 

   Dir-se-ia,  talvez,  que  dos  três  preceitos  aberrantes 

há pouco elencados, não parece exorbitante o que respeita à obtenção de 

decla-ração de utilidade pública. 

 

 

 

   Compare-se  porém   esse  preceito   (inciso  I do art. 

55) com os dos incisos II, III e IV    :   estes apontam para requisitos de 



natureza material, indissociáveis do tipo social da entidade   :  que 

promovam a assis- tência social beneficente, que não remunerem  seus  

diretores,  que apliquem  seus eventuais resultados em seus próprios 

objetivos   institucionais.      Mas os incisos I e II, juntamente   com  o  

parágrafo  1º, põem requisito formal, a necessidade de um título ou 

autorização administrativa.    Isso - como acima ficou demonstrado - 

refoge à faculdade concedida, pela Constituição,  ao le- gislador ordinário. 

 

 

 

   Em conclusão   :   para que uma entidade  beneficente 

de assistência social esteja ao abrigo de qualquer cobrança, por  parte do 

INSS, da contribuição devida pelas empresas à seguridade social  - arts. 22 

e 23 da Lei 8.212/91  - basta que não incorra em qualquer das restrições  

implicadas nos incisos III,  IV e V do art. 55 da mesma lei.       A prova da 

inocorrência dessas restrições, a entidade a  fará sempre que exigida 

pertinentemente pelo INSS, em juízo ou fora dele.        São 

inconstitucionais as normas do art. 55 da   Lei  8.212/91,  em  seus  incisos 

I, II, e parágrafo 1º, assim como as dos arts. 30 a 33 do Dec. 612/92, que 

põem outras exigências ao gozo da imuni- 

dade, além das abrigadas no art. 55-III, IV e V da Lei 8.212/91.    

Responde administrativamente,  e também civilmente pelos danos que 

causar, o agente público que  embaraçar   o funcionamento de entidade 

beneficente,  presente ainda a circunstância de que essas entidades 

exercem  atividade que busca a consecução de objetivo fundamental da 

República.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Diz   Calamandrei,    no   seu   conhecido   “Elogio    dei 

giudici...”    (aqui  publicado  como  “Eles,  os juízes, vistos por um 

advoga- do”) : “o advogado é que tem o dever de fazer-se compreender”. 

 

 



 

   Penitenciam-se os  patronos da América Latina   por 

não haverem sublinhado, com a necessária ênfase,   parte  importante da  

contro-vérsia : a que foi perquirida, na sessão de 26 de junho, pelo 

eminente tercei-  

ro juiz, o dr. Henrique Nelson Calandra : 

 

 

 

   é verdade que parte do papel fotográfico não  chegou  

a 

   ser embarcada ? 

 

 

 

 

    

2.   A  América  Latina, nas linhas que seguem, 

demonstrará que : 

 

 

 

   a) um lote de vinte containers (correspondente às 

averba- 

ções 86 e 87) não foi embarcado; 

 

 

 

   b) o  seguro  desse lote  foi feito após o cancelamento 

do embarque. 

 

 

 

 

3.   Vinte containers não foram embarcados. 

 

 

 



   Diz a inicial  (itens 1 e 2) que  entre  15.2.89  e 7.4.89 

as autoras efetuaram oito embarques de material fotográfico para a 

Austrália. 

 

 

 

   A mesma peça omite-se quanto ao  valor  da 

mercadoria, e à sua distribuição pelos vários lotes.      É  apenas  em  sua  

conclusão  que  menciona   o   valor  do seguro (US$ 6,649,179.64),  do 

qual a autora deseja ser indenizada. 

 

 

 

   Veja-se   porém  o  laudo  de  fls.  94/118  (parcialmente 

traduzido a fls. 432/437) : 

 

 

 

   Foram embarcados seis - e não oito - lotes de papel 

foto- 

gráfico,  no  valor de US$ 4,336,531.84 (averbações 64, 63, 65, 1609, 

1608, 1607), nos dias 15.2.89  (N. Bahrain), 28.2.89 (M. Bonita), 6.3.89 

(S. Ama- 

zon), 31.3.89 (A. Peak) e 7.4.89 (P. Maru). 

 

 

 

   É  verdade  que  a inicial, em seu item 6, fala vagamente 

em dois outros embarques que teriam ocorrido, mas sem  indicar a respecti- 

va documentação.       Não  vieram  para  os  autos sequer os 

conhecimentos de transporte marítimo.       Algumas pegadas documentais, 

entretanto, mos- tram o que aconteceu com esses pretensos embarques. 

 

 

 

   Nos  dias  19.4.89  e 3.5.89, sairam da Kodak - São José 

dos Campos,  com  destino  ao  despachante  Hormino Maia,  em Santos, 

os vinte   containers referidos nos  conhecimentos  de  transporte  

rodoviário de  

 



 

 

fls.  172,  175,  176, 178, 181, 183, 185, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 

239, 241, 243, 255, 257 e 259. 

 

 

    Sucede   que  a  Kodak  suspendeu   o  embarque  

desses containers,   como  se  vê  na informação passada no dia 5 de maio 

de 1989, por seu supervisor de exportação, a todos os superintendentes (fl. 

585).    As respectivas guias de exportação foram canceladas (fl. 90), e os 

vinte  contai- ners devolvidos a São José dos Campos (fls. 89 e 121). 

 

 

 

 

 

4.    O seguro foi feito após o cancelamento do embarque. 

 

 

 

   No dia 8 de maio de 1989, a Kodak solicitou, à América 

Latina, o seguro daqueles  vinte  containers   (fls. 61 e 63), o que foi feito 

na mesma data, pelas averbações 86 e 87 (fls. 62 e 64),  com base nas 

informa- ções passadas pela segurada. 

 

 

 

   Ora,  o  que  dizem as informações da segurada ?   Que 

a mercadoria  estava  em  São  José dos Campos, de onde sairia com 

destino à Austrália, pelo navio Joana Bonita, no dia 13.5.89. 

 

 

 

   Essas as informações passadas pela Kodak à 

seguradora, no dia 8.5.89 (avisos de fls. 61 e 63), quando a mercadoria  

estava  em  San- tos, e cancelado já o respectivo embarque. 

 

 

 

 



 

   Em  resposta   a   essa   observação,  o digno patrono 

das autoras afirmou,  na sessão de 26 de junho, que  o seguro   pode ser 

feito até no curso da viagem (art. 669 do C. Comercial).    Certamente.     

Mas nunca  

“ex post facto”. 

 

 

5.   Por  essas  razões, esperamos que, ao menos nessa 

parte, seja reformada a r. sentença recorrida. 

 

 

 

 

                                                       São Paulo, 29 de junho de 1.995.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelentíssimo Sr. 

 

 

 

 

   Juiz Ademir Benedito 

   DD. Revisor na ap. 532.072-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A     AMÉRICA     LATINA     COMPANHIA     DE 

SEGUROS,  por seu patrono infra-assinado - e na sequência do 

julgamento que teve início na sessão do último dia 26 - vem solicitar, para 

o incluso me-morial, a jamais negada atenção de V. Excª. 

 

 

 

 

 

                                                    São Paulo, 29 de junho de 1.995. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE  : Passamos a seguir à fase dos debates.   O 

primeiro debatedor é  o dr. Sérgio Sérvulo da Cunha,  representante da 

OAB nacional nesta sessão. 

 

 

O SR. GAMALIEL NORONHA   :  O  dr.  Sérgio  Sérvulo  da  Cunha   é 

formado em Direito e Filosofia pela Universidade de São Paulo.      Exerce 

a profissão de advogado em Santos.    Foi Procurador do Estado de São 

Paulo, professor de Direito Civil da Unisantos,  e  um  dos  advogados de 

acusação  do ex-Presidente Collor de Melo, no processo de impeachment. 

 

 

  Exerceu os seguintes cargos : 

 

 

  Vice-Prefeito de Santos, eleito em novembro de 1.988; 

Secretá-rio  de  Assuntos  Jurídicos  do  Município  de Santos,  de janeiro 

de 1.989 a abril de 1.990. 

 

 

  Presidente da OAB-Sub-secção de Santos, de 1.981 a 1.983. 

 

 

  Coordenador  em  Brasília  do  bureau  de acompanhamento 

da Constituinte, do Conselho Federal da OAB. 

 

 

  Assessor da Presidência do Conselho Federal da OAB. 

 

 



O SR. SÉRGIO SÉRVULO DA CUNHA : Excelentíssimo Sr. 

Presidente, Excelentíssimos Srs. membros da Mesa,  Excelentíssimos 

Deputados,  cida- dãos  cearenses  que  ocupam  as galerias dessa 

Assembléia na convicção de não haver democracia que não seja 

participativa. O tema que ora discutimos - reforma da Constituição -  não é 

um tema técnico, mas um tema político, e um tema político na amplitude 

dessa palavra : é um tema humano.       Hoje, mais do que humano,  é  um  

tema  que  diz  respeito à soberania nacional, à subsistência das nossas 

raízes nacionais.       É impossível discutir esse tema sem contextualizá-lo 

na história e dentro  da  conjuntura política  internacio- nal.     As 

propostas que hoje têm curso no Congresso Nacional, são aquelas mesmas   

propostas  que  chegaram  ao  Congresso  por ocasião do chamado 

“Emendão”, no Governo Collor.        E são as mesmas propostas que o 

Con- gresso  discutiu  durante  o  malogrado  processo da Revisão 

Constitucional, em 1.994. 

 

 

  Essas propostas   de  emenda  que  chegam, hoje, ao 

Congresso Nacional, onde foram redigidas ?   Onde foram formuladas ?   

Qual o meca- nismo da sua geração ?     Essas propostas que atravessam os 

últimos gover- nos, e têm a mesma   feição na Colômbia, na Argentina, no 

México,  na Ve- nezuela e em todos os países Latino-Americanos,  onde  

têm sua matriz pro- dutora ?    Quais os interesses que as motivam ?    

Quais seus beneficiários ?   Quais seus objetivos ?  Qual a estratégia que 

está por trás dessas propostas ?        Muito  mais  do  que  um  debate, no 

plano estritamente técnico-jurídico, do conteúdo dessas propostas, 

interessa-nos debater  essas  questões fundamen- tais.      Vivemos um 

momento singular da nossa história, onde se cruzam os antecedentes 

próximos, em grande parte mencionados há pouco pelo Profes- sor Gilmar 

Ferreira Mendes, com os antecedentes que dizem respeito  à con- juntura 

internacional que atravessamos.     O neoliberalismo não é uma dou- trina 

filosófica, nem uma doutrina política; é muito mais uma prática, embo-ra 

essa prática possa buscar apoio aqui e ali, na  reflexão de alguns   teóricos 

como Nozik ou Hayek.       Ele corresponde, antes de tudo, à prática da 

con- centração do capital.       Há na conjuntura econômica que permeia as 

altera-  ções políticas  a  que  assistimos  no  mundo,  do Leste Europeu ao 

Ocidente e  aos  países  periféricos,  há  por  trás  dessa dinâmica  o que 

Robert Kurtz, num livro indispensável chamado “O COLAPSO DA 

MODERNIZAÇÃO”,  mostra como um  processo  irracional  da economia. 

Portanto, mais do que a questão da sobrevivência da nacionalidade, 



fatalmente atingida no momento   em que reformas políticas e econômicas 

retiram de regiões brasileiras fontes indispensáveis da sustentação do 

desenvolvimento e da sobrevivência,  mais do que isso, estamos vivendo, a 

nível mundial, um problema econômico que pode levar ao colapso das 

instituições. 

 

 

  É  este o contexto em que devemos debater a reforma 

Constitu-cional.        E me parece que o Deputado Fernando Lira colocou 

muito bem, dentro desse contexto, as propostas de reforma da nossa 

Constituição quanto à ordem econômica.         Infelizmente não haverá 

tempo para tratarmos dos outros tópicos temáticos desta agenda, como a 

proposta de Reforma da  Pre- vidência,  a  quebra da estabilidade do 

funcionalismo, a proposta de reforma do Judiciário, que aqui foi tratada de 

passagem pelo Dr. Gilmar Mendes. De    qualquer modo, eu gostaria de ler 

aos senhores, antes de encerrar esta  breve exposição, os dez tópicos  que  

correspondem ao resumo  das  conclusões de um seminário  que  o  

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil realizou 

recentemente em  Brasília sobre  essas  reformas,  reunindo  aproxi- 

madamente quarenta especialistas da área do Direito, da Ciência Política, 

da Previdência Social, das Telecomunicações e etc.   São dez conclusões : 

 

                                                 “LÊ”   

 

 

 
 1º A  CONSTITUIÇÃO  É  A  GARANTIA DA FEDERAÇÃO, DOS DIREITOS 

FUN- 

     DAMENTAIS E DA SOBERANIA. 

 

 2º GOVERNOS AMOLDAM-SE À CONSTITUIÇÃO  E  NÃO A CONSTITUIÇÃO 

A  

     CADA GOVERNO.  

  

 3º O POVO É DETENTOR EXCLUSIVO DO PODER CONSTITUINTE E NÃO  DE-  

     LEGOU ESSE PODER A NENHUM DOS SEUS MANDATÁRIOS.      

EMENDAR 

     A CONSTITUIÇÃO NÃO É O MESMO QUE REVISÁ-LA.  

 

 4º ELEGE-SE MANDATÁRIO PARA QUE CUMPRA E FAÇA CUMPRIR A  

CONS- 

     TITUIÇÃO, E NÃO PARA QUE SE EMPENHE EM DESFIGURÁ-LA. 

 



 5º QUEBRA O JURAMENTO DE FIDELIDADE À CONSTITUIÇÃO A  

NEGATIVA 

     DE ASSEGURAR AOS TRABALHADORES  O SALÁRIO MÍNIMO  

CONSTITU- 

     TITUCIONAL. 

 

 6º AGRIDE A LEI MAGNA A PRÁTICA DE GOVERNAR COM MEDIDAS 

PROVI- 

      SÓRIAS. 

 

 7º OFENDE GARANTIAS FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS A TENTATIVA  

DE 

      DESPIR A MAGISTRATURA  DOS SEUS PREDICAMENTOS. 

 

 8º RECURSOS DA PREVIDÊNCIA NÃO PODEM SER DESVIADOS DE SUA 

DES- 

     TINAÇÃO CONSTITUCIONAL, NEM SE PODE FAZER   DOS  

APOSENTADOS 

     OBJETO DA CUPIDEZ PRIVADA. 

 

9º  O EXERCÍCIO DE FUNÇÕES ESTRATÉGICAS PELO ESTADO BRASILEIRO É 

     CONDIÇÃO  DA  SOBREVIVÊNCIA  E  DESENVOLVIMENTO  DE  SUAS  RE- 

     GIÕES.  A SUPRESSÃO DESSES SERVIÇOS E INVESTIMENTOS AMEAÇA   

O 

     EQUILÍBRIO FEDERATIVO E A UNIDADE NACIONAL. 

 

10º PÕE-SE  EM RISCO A SOBERANIA AO ENTREGAR, A PODEROSAS 

CORPO- 

      RAÇÕES  ESTRANGEIRAS, O  PATRIMÔNIO DA NAÇÃO E O PODER DE DI- 

      REÇÃO DE SUA ECONOMIA. 

 

 

O DR. SÉRGIO SÉRVULO DA CUNHA  : Senhores Deputados, minhas 

Senhoras, meus Senhores, nenhum dos últimos Presidentes  do Brasil 

convi- veu confortavelmente com a Constituição.      Poucos dos nosso 

Presidentes, durante a Segunda República, aceitaram  subordinar-se  às  

normas constitu- cionais,  que  se  definem  como  normas  postas pelo 

povo à observação dos governantes.     O que está acontecendo hoje é mais 

um capítulo dessa histó- ria, não já como uma mera competição entre os 

Poderes, e a dificuldade que tem o Poder Executivo de conviver com o 

Poder Legislativo.           O que se assiste hoje, muito mais do que isso, é a 

pretensão, por parte  do  Poder Exe- cutivo, de empolgar o Poder 

Legislativo e, em grande  parte,  de usurpar das Casas Legislativas sua 

função legisferante. No momento em que se pretende uma  reforma  

constitucional  que  entrega  ao  Supremo  Tribunal  Federal o efeito 



vinculante de suas decisões, o que se pretende também é  transformar, a 

cúpula do Poder Judiciário, em órgão para-legislativo.       Junto com essas 

alterações que objetivam paralisar o  Poder  Legislativo, pretende-se uma 

re-  forma eleitoral partidária que afetará  profundamente  o princípio da 

plurali- dade  partidária,  inscrito  em  nossa  Constituição no seu 

preâmbulo, no seu artigo primeiro  e  no  seu  artigo 17;  na  medida em 

que  se instaurar o voto majoritário (distrital puro ou misto) neste país, 

teremos o  retorno às práticas viciosas da República velha, e a instauração 

de  um modelo de partido único ou de bi-partidarismo.  O que infelicita 

hoje o México, não é o fato de ter-se seduzido  pelo  “canto  da  sereia”  do  

neocolonialismo  :  é o fato de que há  mais de setenta anos, 

aproximadamente, o México é uma falsa República de partido único, em 

razão da vigência, lá, do voto majoritário.   Então, minhas Senhoras, meus 

Senhores, advertido já pela Mesa de  que  se  esgotou o meu prazo, 

agradeço a essa Casa o convite que me foi formulado, ou  melhor  di- 

zendo, ao  Conselho  Federal  da  Ordem dos Advogados do Brasil, que 

aqui tenho a honra de representar,  ao  mesmo  tempo em que agradeço a 

atenção de todos os senhores.     Muito obrigado. 

 

 

 

 

 


