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PROJETO DE RESOLUçÃO LEGTSLATTVA NoSXDE 2019.

Autoria: Deputado Álvaro Campelo

lnstitui e estabelece normas para
conceder a Medalha de Mérito Jurídico,
Ministro José Bernardo Cabral.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
AMAZONAS na forma que estabelece o artigo 17, l, €, da Resolução
Legislativa n" 469 de 19 de março de2010, Regimento interno, faz saberaos
que a presente virem que promulga a seguinte:

RESOLUçÃO leClS LATTVA:

Art. 1o Fica instituída a Medalha de Mérito Jurídico, Ministro José Bernardo
cabral, que será outorgada, como forma de reconhecimento e prestígio
especial às personalidades que tenham se destacado no meio jurídico, seja
pelo(a):

| - notorio saber;

ll - relevante atuação em defesa das garantias d=mocráticas;

lll - importante representação do Amazonas em eventos e julgamentos em
outros Estados ou Países;
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lV - distinta atuação no campo da pesquisa cien:ifica, da produção intelectual e

da elaboração de projetos.

Parágrafo único. A medalha de que trata o caput deste artigo poderá ser
conferida, inclusive, in memoriam.

Art.2o A "Medalha de Merito José Bernardo Catral" será concedida em sessão
solene, preferencialmente no dia 11 de agosto, como referência ao dia do

Jurista e do Advogado, e poderá ser concedida para:

| - Advogados, Magistrados e Membros do Ministerio Público;
ll - Acadêmico, Pesquisador e/ou Autor de Obras Jurídicas;
lll - Procuradores da República, dos Estados e dos Municípios;
lV - Membros do Ministério Público;

V- Membros das Defensorias Públicas da União e dos Estados;

Art.3o O fato de estar respondendo a qualquer tipo de processo, mesmo que

administrativo, impede a concessão da insígnia desta Resolução;

$ 1o Ocorrendo a absolvição, o indicado estará apto a recebê-la;

$ 20 Se houver condenação judicial ou administrativa, transitada em julgado,

em data posterior à concessão desta honraria, o agraciado terá a sua
condecoração automaticamente cassada, independentemente de realização de

sessão específica, para este fim, nesta casa; e

$ 30 Também não poderão ser agraciados os indicados que tenham cometido
atos contrários à dignidade, à honra, à moralidade da sociedade civil.

Art. 40 A Medalha de mérito jurídico, MinistrorDoutor José Bernardo Cabral,
terá as seguintes características:
| - formato quadrado, medindo três centímetros na altura e largura, em metal

banhado a ouro, em relevo a efígie do Jurista José Bernardo Cabral, com seu
nome e data da de Promulgação da Lei;

ll - no anverso, constará a imagem em relevo do Palácio da Justiça; na parte

inferior a inscrição Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Medalha
de mérito Jurídico; e
lll - a Medalha deverá ser usada na lapela, afixaJa por um grampo especial.

Art. 5o Acompanhará a Medalha, obrigatoriamerte, diploma confeccionado em
papel Luminax, no formato de trinta e um por vinte e dois centímetros,
contendo o nome e a assinatura dos que compõem a Mesa Diretora.
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Art. 8o As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução correrão por
conta do orçamento da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas.

Art. 90 A entrega da Medalha será feita pelas mãos do Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas 3m solenidade interna.

Art. 10 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEG]SLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS,
em Manaus, S de agosto de 2019.

/,,

Deputado Estadual - PP
Ássemb/eia Legislativa do Esúaob do Amazonas
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JUSTIFICATIVA

A indicação do nome do Ministro Bernardo cabral, para que empreste sua

biografia a essa distinta insígnia, que servi'á como reconhecimento aos

profissionais que conquistaram espaço de grarde relevância no meio jurídico,

se torna imperiosa, ante o impressionante legndo de boas-causas, luta pela

democracia, trabalhos acadêmicos e políticos, somados à defesa incansável

dos direitos e garantias fundamentais do nosso povo, sobretudo nos momentos

mais difíceis, que ultrapassamos recentemente.

presidente de sempre do conselho Federal da ordem dos Advogados do

Brasil, cargo que lhe rendeu, segundo suas prÓrrias palavras, a maior de todas

as suas vitórias, atuou de maneira firme pelo fim das perseguições e

arbitrariedades vividas pelos nossos cidadãog durante o período governado

pelos militares.

De acordo com o acervo do Senado Federal e outras fontes idôneas, como o

livro "Bernardo Cabral, um Estadista da República", de autoria do

advogado e acadêmico Júlio Antonio Lopesl; e do livro "A Carta da

Democracia", de autoria do professor Júlio Aurélio vianna Lopes" 2,pode-

se sintetizar atrajetória de Bernardo Gabral, nos seguintes termos:

"José Bernardo Cabrat nasceu em Manaus no dia 27 de março de 1932, filho

de Antônio Bernardo Andorinha e de Cecília Cebral Bernardo.

É casado com Zuleide da Rocha Bernardo Gabral e seu filho, Antonio Julio

Cabral, foi deputado federat por Roraima entre 1991 a 1995, e, hoie, e

conselheiro do Tribunat de Contas do Estado do Amazonas, de onde iá foi seu

presidente.

Bernardo Cabral, em 1952 formou-se em Ciências Contábeis. Bacharelou'se

em lgí4 peta Facutdade de Direito da lJniversidade Federal do Amazonas,

conhecida carinhosamente como a "Velha Jaqueira", onde aos 22 anos

realizou a tríptice proeza de ser o mais novo formando, o primeiro lugar e

o orador da turma. Em seguida iniciou sua carreira profíssional como

1 LOPES, Júlio Antonio, in Bernardo Cabral, um Estadis'a da República", Editora da AmazÔnia,

Manaus,2013.
2 LOPEó, Júlio Aurélio Vianna Lopes, in A Carta da Dernocracia, Editora Topbooks, São Paulo.

Av. Mario Ypiranga Monteiro (antiga Recife), no 3950 - Parque Dez, Ed. Dep' José de Jesus Lins de Albuquerque.

Gabinete 214 (segundo andar), CEP 69.050-410 - Fone 92- 31834:82 -jurídico-depalvarocampelo@hotmail. com



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS
GABINETE DO DEPUTADO ÁLVAF.O CAMPELO

soticitador no Tribunal do Júri de Manaus para acusar o assasstno de seu

irmão, que contava apenas coln 27 anos. Em 1956 trabalhou no iornal A

Crítica como revisor e redator.

De setembro de 1955 a março de 1956 foi prorrntor substituto na Comarca de

Itacoatiara (AM) e, embora aprovado em conccrso de provas e títulos nesse

último ano para promotor de Justiça, não quis 
=xercer 

a função e retornou à

advocacia. Em 1957 foi chefe de polícia do Arnazonas e, no ano seguinte,

secretário do tnterior e Justiça no governo de Plínio Coelho (1955'1959), do

PTB. Ainda em 1958 deixou o cargo de editor no jornal A Crítica e formou-se

em psicologia e serviço social. Entre 1959 e 1960 foi chefe do Gabinete Civil do

governo de Gitberto Mestrinho (1959-1963), também à epoca do PTB, e em

1961 exerceu as funções de procurador iurídico e fazendário.

Na potítica iniciou carreira em outubro de 19e, Çomo o deputado estadual

mais votado no estado, na legenda do PTB, mandato que cumpriu na

integratidade e ganhou destaque por um ato de coragem: foi o único que

não votou em Arthur Cezar Ferreira Reis, indicado pelo regime militar
para ocupar o governo do Estado, após a cassação de Plínio Coelho.

Entre 1964 e 1965 foi também conselheiro da *ção de seu estado da Ordem

dos Advogados do Brasil (OAB).

Apos o movimento político-militar de 31 de março de 1964, que depÔs o
presidente João Goulart (1961-1964), com a extinção dos parÍidos políticos

pelo Ato lnstitucional no 2 (27/10/1965) e a posterior instauração do

bipaftidarismo, filiou-se ao Movimento Democráüco Brasileiro (MDB), partido de

oposição ao regime militar.

No pteito de novembro de 1966 foi eleito Ceputado federal pelo partido.

Assumindo sua cadeira na Câmara dos Depúados ern fevereiro de 1967,

tornou-se vice-líder da bancada a partir de março e foi escolhido pelo Comitê

de lmprensa da Câmara como um dos dez rnelhores deputados do ano. Ao

mesmo tempo trabathava como professor do Centro Universitário de Brasília

(cEUB).

Em fevereiro de 1969 teve seu mandafo cassado e seus direitos políticos

suspensos por dez anos com base no Ato lnsütucional n" 5, de dezembro de

1968. No mesmo mês delxou a Faculdade Ce Direito, transferindo-se em
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seguida para o Rio de Janeiro, onde passou a exercer a advocacia, tornando
conselheiro da seccional da OAB.

Membro do lnstituto dos Advogados do Brasil (AB) a partirde1972,em 1974
tornou-se conselheiro federal da OAB. Em abr'l de 1977 foi eleito secretário-
geral da OAB, na presidência da Eduardo Seabra Fagundes. Na eleição de
1'de abril de 1981 derrotou José Paulo Sepúlwda Pertence, que mais tarde
tornar-se-ta sucessivamente membro e presldente do Supremo Tribunal
Federal (STF), na eleição para presidente do conselho federal da OAB. A
vitória foi espetacular e, até certo ponto, surpreendente, haja vista que
Bernardo era oríundo do esúado do Amazonas, que tinha pouca
representatividade na OAB nacional, na época dominada pelos esÍados
do sul e do sudesÍe do país; ele vencia o candidato do então presidente
Eduardo Seabra Fagundes; e, também, poroue o seu opos itor dispunha
de be/as credenciais com jurista e como ciúadão de conduta ilibada. Até
hoje Bernardo Cabral é o único amazonense a chegar a cargo de tal
magnitude.

Já em seu discurso de posse, m 1981, Cabral defendeu a convocação de
uma Assembleia Nacional Constituinte, resultante de um amplo pacto
social que ahrangesse trabalhadores, empr*ários, profissíonais liberais,
empresariado e forças políticas, EsÍas e outras propostas, como a

revogação da Lei de Segurança Nacional, fcram depoís consolidadas na
lX Conferência Nacional dos Advogados, em 1982, realizada em

Bernardo Cabral filiou-se ao Parlido do Mov.mento Democrático Brasileiro
(PMDB) e no pleito de novembro de 1986, foi eleito deputado à Assembleia
Nacional Constituinte (ANC) pelo Amazonas con 41 mil votos, a maior votação
do estado. Ao invés de indicado pelo líder constituinte do PMDB, o Relator
da Sisúematização foi eleito pela bancada peemedebista. Concorreram
Fernando Henrique Cardoso, senador por São Paulo, que tempos depoÍs
seria presidente da República; Pimenta da Veiga, deputado federal por
Minas Gerais, ambos apoiados respectivamente por Mário Coyas e
U/ysses Guimarães; e Bernardo Cabral, que não teve o apoio de nenhum
medalhão, mas tinha o respeito da bancada, por ser um emedebisÍa
histórico, haver sr'do cassado pelo Al 5, por ser professor de direito, por
ter ocupado a presidência nacional da OAB, o que lhe valeu a eleição para
o cargo, a qual venceu em dois turnos. Primeiro, Fernando Henrique foi
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eliminado. No seg undo turno, Bernardo venceu Pimenta da Veiga' Foi

único relator eleito.

Bernardo Cabrat foi o Retator-Geral em tadas as fases da Constituinte, papel

que the rendeu muito trabatho e muitas críücas. Como relator, cabia-lhe

analisar as emendas parlamentares e selecionar para montar os anteproietos

das diferenÍes fases de votação, razão peta qual sofreu pressão de todo tipo'

Dos proprios colegas, de seÍores da sociedale, do poder econÔmico, dos

governos municipais, estaduais e federal e zte teria sofrido ameaças de

fechamento do Congresso Constituinte duratte as negociações sobre o

capítulo que tratava das atribuições das Forças Armadas'

Não há como negar que cumpriu um trabatho á:duo. Somente na primeira fase

da elaboração da Carta, as oiÍo comissões tenáticas produziram um coniunto

de 526 artigos, consolídado.s eín 501 artigos. O fexfo recebeu 5.624 emendas,

das guais apenas 350 foram aproveitadas. A nova versão produzida de novo

provocou reação negativa, e foi atacada inclusive pelo presidente José Sarney,

em pronunciamento de radio e televisão. E asslm foi ate a votação do proieto

finat da carta em 22 de setembro de 1983. Durante dois anos, cabral

negociou, administrou conflitos para construir com as diferenfes forças um texto

possive/ para a nova Constituição. Foram dias = noites de conversas, acordos,

construção, muitas vezes palavra a palavra, esforço que muito exigiu dos

envolvídos e qne, de Cabral, no final da Assembleia, acabou causando uma

i nte rn ação ho sp ital a r por esfresse.

Bernardo Cabrat posicionou-se favoravelmente a algumas proposfas

consideradas progressisfas. Para o Amazonas, em especial, dedicou o
melhor de seu talento, de sua habilidade de sua condição de Relator para

fazer inserir no texto da Carta Magna de 1988 a intocabilidade dos

incentivos físcais da Zona Franca de Manaus. O professor Ronaldo

Bonfim, economista e mestre pela lJniversidade Vanderbilt (EUA), a esÚe

respeito deu o seguinte depoimento: "O fe'Éo de Bernardo Cabral deverá

ficar inscrito na história da Zona Franca de Wanaus como um ato heroico,

de caráter estratégico, de grande importârrcia para o seu fortalecimento

institucionat. O relato contido nesÍe artigo, de cunho memorialista,

objetiva recordar o valor inestimávet da atuação desse ilustre político

amazonense em henefício da Zona Franu de Manaus, do Estado do

Amazonas e de toda a Amazônia Ocidental. Faço esúe registro na
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expectativa de que tenha vida longa, esperando e fique sempre etn nossa
lembrança, a dívida que temos com o senado, Bernardo Cahral".

Em 1989, na eleição para a sucessão do presidente José Sarney, com a

derrota de U/ysses Guimarães no primeiro twno, des/tEtou-se do PMDB e
aderiu à candidatura de Fernando Collor no segundo turno. Com a vitória do

candidato, foi indicado para a pasta da Justiça 3 e/npossado no ministério em

15 de março de 1990. Sua indicação foi uma fctma de prestigiar o Congresso
Nacional e, ao mesmo tempo, de estreitar os /aços do novo presidente com o
Poder Judiciario, com quem Cabral sempre leve uma otima e respeifosa
relação.

Em outubro de 1990, pouco depois das eleições, Cabral acabo:t deixando o
governo Collor. No mês seguinte reassumiu sua cadeira na Câmara dos
Deputados e exerceu o mandato até ofim de janeiro de 1991, Çom ofiam da

legislatura. Em seguida, montou um escritório de advocacia em Brasília

tratando de assuntos do Amazonas e passou também a advogar no Rio de

Janeiro.

No pleito de outubro de 1994, Cabral foi eleito com 275.652 votos, tendo sido o

senador mais votado do Amazonas.

Em março ainda de 2001, Bernardo Cabral foi eleito presidente da Comissão
de Constituição e Justiça do Senado. Nas e/eições de outubro de 2002

Bernardo Cabral tentou se reeleger senador, mas não teve sucesso. Deixou a
Casa ao final de seu mandato, em janeiro de 2003, consagrado, em sessão
histórica de despedida, quando quase úodos os senadores fizeram
pronunciamentos em sua honra, fato que ficou eternizado nos anais
daquela Casa.

Cabral é ex-presidente para úodas as Américas da World Association of
Lawyer the Wordl Peace Through Law ìenter, membro efetivo da
Academia lnternacional de Jurisprudência e Direito Comparado (AIJDC),

membro efetivo da Academia Brasileira de Ciências Morais e Políticas
(ABCMP), membro efetivo da Academia lnternacional de Direito e
Economia (AIDE), Doutor Honoris Causa da Academia Brasileira de
Filosofia, membro efetivo da Academia Luso-Brasileira de Letras, membro
efetivo da Academia de Letras do Brasil, membro da Associação Nacional
de Escritores, membro efetivo da Acadenia Carioca de Letras (ACL)
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membro da Academia Amazonense de Letras, membro do Instituto
Geográfico e Histórico do Amazonas (IGHA), membro da Academia de
Letras, Ciências e Artes do Amazonas (ALCEAR), da Associações
Brasileira e Amazonense de lmprensa e de outras dezenas de entidades
do gênero. É autor de 33 livros, de pareceres jurídicos, inclusive aqueles
produzidos por ocasião da Assemhleia Nacional Constituinte, de artigos
para revisúas especializadas e centenas de crônicas publicados em
lornats brasileiros. Em 2018. um druDo de iurrs;úas de sua terra, fundou em
sua honra a Academia de Ciências e Letras do Amazonas
(ACLJAI, onde ele ocupa a Cadelra de no 01 e é seu patrono perpétuo.
Cabral, ainda, é Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro e Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do
Amazonas.

Bernardo cabral é a personalidade amazonense e provavelmente
brasileira, mais condecorada da história. Dentre as dezenas de medalhas
que lhe foram outorgadas, desúaca-se, apenas para se úer uma ideia
dessa trajetória de vida épica, operosa e edificante, Írês grandes
Comendas: a Grã Cruz da Ordem do Rio Branco, conferida pelo Decreto
do Presidente da República Federativa do Bnsil, em maio de 1990; a Grã
Cruz da Ordem de "Bernardo O'Higgins", anferida pelo presidente da
República do Chile, em novembro de 1990; e a Grã Cruz da Ordem do
Infante Dom Henrique, conferida pelo presidente da Rep(tblica Portuguesa
em outubro de 1995.

Bernardo Cabral sempre foi um esÍudÍoso e defensor da Amazônia, de
suas potencialidades, de sua integração ao país, que sobre ela deve
exercer a sua soberania, sem ceder à cobiça lnternacional, e de seu povo.
Desenvolveu apaixonado e eficiente trabalho nesÍe sentido, com especial
foco em nossos recursos hídricos. Por esta luta ganhou o epíteto de "o
Apóstolo das águas".

Então, diante desse historico de impressionantes serviços prestados ao Brasil,
que honra de maneira incontestável todo o povo do Estado do Amazonas,
chamamos os Nobres Pares pelo seu indispensável apoio, a fim de que seja
aprovada esta proposição, de modo que o próprio meio jurídico seja prestigiado
com uma insígnia específica, com a efígie do Jurista José Bernardo Cabral,
personalidade que preenche todos os requis tos de indispensável retidão
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biográfica, o que permite e engrandece ainda rrais a impressão de seu nome
na medalha que é o objeto deste pleito.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMMONAS,
em Manaus, S de agosto de 2019,

, -{,**/,AlvfirdCampelo
Deputádo Estaduat - PP

Assemb/eia Legislativa do Estado do Amazonas
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