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Apresentação

1-Ia cem anos nascia um mineiro que ajudou a construir, com a pró-
pria vida, a história de Minas e do Brasil. A biografia de José Bonifácio
Lafavette de Andrada nos faz refletir sobre os requisitos necessários pata
se tornar um bom político. Dedicação, sagacidade e firme convicção de
estar defendendo não os próprios interesses, mas os do seu povo, são ca-
racterísticas que fizeram dele um mOdek) a ser seguido por todos os que se
propõem a atuar na vida pública.

Na comemoração do centenário de seu nascimento, relembramos
as qualidades que dele fizeram unia personalidade marcante na nossa his-
tória: paixão pela política, honestidade, bom humor. cordialidade, fran-
queza e pragmatismo.

A leitura deste livro tios leva à certeza de que, com habilidade, de-
dicação e esforço. podemos nos tornar sujeitos da história. Essa a lição
que o saudoso político nos deixou.

Sua atuação combativa e corajosa tios âmbitos social, administrati-
vo e político, seu empenho tio processo de rede niocrat i zação do País e OS

notórios e relevantes serviços que prestou ao nosso estado e à nossa nação
o lizeni merecedor (lesta homenagem.

Deputado Mauri Torres
Presidente da Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais
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Introdução

Esta publicação, alusiva ao centenário de José Bonifácio Lafavette
de Andrada. Zcziiiho Bonifácio. como afetivamente Optamos OF chama-
lo, foi elaborada com base no livro ,José Bonifácio Lafa y ette de Andrada
- Zezirilio Bonifácio - Urna vida dedicada .i política, publicado em 1994
sob os auspícios do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG
Cultural. Portanto. fontes de pesquisa. bibliografia e depoimentos do bio-
grafado e de pessoas que privaram de seu Convívio estão à disposição dos
leitores no livro referido.

Zezinho Bonifácio atuou na esfera pública - em Barbacena. no
Legislativo mineiro e na Câmara dos Deputados - por mais dc 50 anos.
Ao reconstituirmos sua trajetória, estaremos, pois, ainda que de forma
indireta. fazendo breve incursão na história política de Minas e do Brasil.

Em sua trajetória de vida. Zezinho Bonifácio notabilizou-se por
posições e estilo político peculiares. Foi um homem de sua época e soube.
corno bom político, sintetizar o seu tempo. Traduziu. em seu pensamento
e em sua prática, aspirações, conflitos e contradições de toda uma gera-
ção. Expressou, enfim, a cultura política da elite de um país tradicional em
busca permanente da modernidade.

A biografia é marcada por nítida predominância da dimensão públi-
ca de sua vida sobre a dimensão privada. E nem podia ser de outra forma,
já que Zezinho Bonifácio loi um político de tempo integral. Formado na
tradição dos Andrada e em Barbacena - núcleo de verdadeira escola de
política de Minas e do Brasil -' viveu para a política e fez dela o sentido de
sua existência. Era seduzido pelo lúdico. pelo jogo, pela disputa, pelo lra-
ier da vitória e pelo aprendizado da derrota. Exerceu, pois, e com paixão,
o culto da autêntica arte da política.

Finalmente, vale lembrai. Para além do caráter festivo, a honiena-
gem que ora se presta a Zezinho t3onitácio por ocasião do centenário dc



seu nascimento tem significado cívico. já que sua trajetória como homem
público é exemplo de honradez, coerência e verdadeiro amor à Nação
brasileira.

Belo tiorizonte, maio de 2004.

L:g ia Maria Leite Pereira
Maria A tLviliadora (te Faria



1. Laços de Família

Quando José Bonifácio Lafayette de Andrada, o nosso Zezinho
Boniticio, nasceu a 1" de maio de 1904. Barbacena contava com aproxi-

iiadamente 10 mil habitantes. Mesmo assim, figurava entre as quatro

niaiores cidades de Minas, disputando a primazia coro Juiz de Fora. Ouro

Preto e Belo Horizonte, que, recéin-inaiuztirada, não se firmara ainda no
cenário político e econômico do Estado.

Guardiã de tradições políticas e culturais. palco que fora da Revo-
lução Liberal de 1842, Barbacena abrigava, além da família Andrada.

virias outras de projeção regional e nacional. Desfrutava. em decorrên-
cia de seu prestígio, de alguns privilégios em termos de infra-estrutura e

equipamentos urbanos. Merece destaque. por exemplo. o Ginásio Mi-
neiro. cuja unidade. com a de Ouro Preto e a de Belo Horizonte, era o
que havia de melhor no ensino oficial do Estado. Como cidade serrana.
disputava com Petrópolis. no Estado do Rio de Janeiro, a prel'erência de
turistas e de pessoas que buscavam no seu clima ameno a cura para do-
ençis pulnli)narcs.

Nemtodo ,., se fixavam na cidade, mas o fluxo contínuo de turistas
acabou por mesclar o provincianismo local corri certo quê de
cosmopolitismo e modernidade. Mas muitos outros que vieram em busca

do clima saudável ou simplesmente a passeio se fixaram cm definitivo em
Barbacena.

Entre 05 que permaneceram, merece destaque especial o bacharel

em Direito Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. filho de Martim Francis-
co Ribeiro de Andrada e Gabriela Frederica Ribeiro de Andrada - filha e
cunhada de José Bonifácio de Andrada e Silva. o Patriarca da Indepen-
dência. Era, portanto, sobrinho e neto do Patriarca. jã que sua n'iie casara-
se com o tio. Seus irniãos Martim Francisco, o Conselheiro, e José
Bonifácio. o Moço. foram renomados líderes políticos do Partido liberal e



tiveram significativo desempenho no processo de consolidação do 1 mpé-
rio brasileiro.

Antônio Carlos, denominado o Bacharel, chegou a Barbacena em
1864. para curar-se de uma renitente tuberculose. Ao casar-se com a jo-
vem Adelaide, irmã de seu médico. José Rodrigues Lima Duarte, deu iní-
cio ao ramo mineiro da família Andrada. Faleceu a 26 de dezembro de
1893. deixando uma prole de 13 filhos, entre os quais, o futuro Presidente
de Minas e um dos principais articuladores do movimento revolucionário
de 1930. António Carlos Ribeiro de Andrada. e José Bonifácio de Andrada
e Silva, deputado, embaixador e pai de Zezinho Bonifácio.

A carreira política do pai de Zezinho iniciou-se em 1895, quando
coordenou a Liga da Lavoura e da Indústria, movimento que. cm plena
crise econômica, congregava lideranças de setores econômicos mineiros
em prol do desenvolvimento. Em 1899, foi indicado pela Liga candidato a
deputado federal por Minas Gerais. cargo para o qual foi reeleito
ininterruptamente até 1930.

De seu casamento com Corina Lafayette, filha do jurisconsulto
Lafayette Rodrigues Pereira. conselheiro do Império e governador das
províncias do Ceará e do Maranhão, nasceram sete filhos, o terceiro dos
quais José Bonifácio Lafayette de Andrada, o nosso Zezinho Bonifácio.

Em virtude das atividades do pai. boa parte da infância de Zezinho
Bonifácio foi vivida na cidade do Rio de Janeiro, à época Capital da Repú-
blica e sede do Congresso Nacional. As férias, sim, eram invariavelmente
desfrutadas em Barbacena. no Solar dos Andradas ou na Fazenda da Bor-
da do Campo. de propriedade da família. Apesar das longas estadas no
Rio de Janeiro, foi em l3arhacena que Zezinho Bonifácio fincou as raízes
de sua vida, marcando. inclusive, seu futuro estilo político.

Bem ao feitio dos Andrada, Zezinho e seus irmãos se iniciaram
bem cedo no aprendizado de Português, de Aritmética e Religião por in-
terniédio de professores particulares e. por volta dc 1918. estava apto a
ingressar no Colégio Anchieta, dirigido por padres jesuítas no Município
de Friburgo. no Rio de Janeiro.



Por aquela época, o jovem Zezinho Bonifácio já estava integrado
ao cotidiano de Barbacena e não foi sem resistência que acatou a decisão
dos pais de transferir-se pala O internato de Friburgo. A resistência, claro,

nome e sobrenome: Vera Raymunda Henriques Tamm, que mais tar-
de se tornaria sua esposa por mais de meio século.

Filha do engenheiro Simão Gustavo Tamm. Vera tinha entre 12 e 13
anos quando conheceu Zezinho e. a despeito de ainda ser mais menina do
que moça, correspondia com ardor aos flertes daquele jovem de "olhos
muito azuis". Sobre o encontro de ambos, dona Vera relatou em 1993:

Eu conheci o José Bonifácio quando tinha 13 anos e ele, 15. Ele tinha
olhos muito a/los, era inagrinho, iriagrinho, mas eu vi que naquele mo-
mento nascia o nosso encanto 11111 pelo outro e compreendi que minha
vida estava traçada. Começamos a namorar, nos casamos e vivemos
juntos até o dia de sua morte.

Ao sair do Colégio Anchieta, Zezinho Bonifácio foi para o Rio de
Janeiro e matriculou-se no Colégio Santo Inácio, para fazer o curso prepara-
tório à Faculdade Nacional de Direito. Sua vida universitária coincidiu com
o mandato do mineiro Arthur Bernardes na Presidência da República.

Aquele momento, como é sabido, foi de grandes contestações polí-
ticas, mas também de repressão e violência, o que contribuiu para sua
acanhada participação no movimento estudantil de então. Além do mais,
desde aquela época já se sentia envolvido com as questões político-parti-
dárias de M irias e de Barhacena.

Quando da eleição do tio e padrinho Antônio Carlos Ribeiro de
Andrada à Presidência do Estado de Minas Gerais. em 1926, os contornos
da formação moral e intelectual de Zezinho Bonifácio já estavam nitida-
mente delineados. Para além do gosto pela política. manifestado desde a
inlïincia. demonstrava admiração pela figura de Rui Barbosa e marcado
interesse pelo estudo de História.

Um ano depois bacharelou-se em Direito e transferiu-se para Mi-
nas. A convite do tio, foi morar no Palácio da Liberdade e ocupou o cargo
de oficial de gabinete do então secretário de Segurança. José Francisco
Bias Fortes. Iniciava-se ali sua longa e profícua vida política.
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Aos 25 anos tinha um diploma de Bacharel em Direito. um empre-
go e muitos planos. Era chegado o momento de se casar com Vera, que o
esperava desde a adolescência. Dessa união. que durou 57 anos, nasceram
quatro filhos: Bonifácio José Tamm de Andrada. o Andradinha: Simão
Gustavo Tamm de Andrada, falecido na primeira infância: José Bonifácio
Tamni de Andrada e Luiza Maria Tanim de Andrada, além de uma profu-
são de netos e bisnetos, que. em elevado apreço à tradição dos Andrada,
têm quase sempre recebido os nomes dos três construtores do Império
brasileiro: José Bonifácio, Martim Francisco e Antônio Carlos.



2. O Revolucionário

Lia 1 929. jií 1flLI() casado com dona Vera. Le,inho Boni lado trins-
feriu-se para Barbacena e tornou-se professor de História do Brasil no
Coléeio Estadual da cidade, chamado à época Ginásio Mineiro.

Por trás da aparente tranqüilidade do magistério, iniciava um dos
momentos mais cruciais de sua calTeira política. Sua missão era articular
em Barbacena as bases da Aliança Liberal. que, como é sabido. foi o mo-
vimento que desencadeou o processo revolucionário de 1930.

A Aliança Liberal não era um partido, mas a última entativa de
parte da elite Política IXifli conter na ordem os Ímpetos revolucionários que
vinham explodindo no País no decorrer da década de 1920. O presidente
de Minas, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, tido como autor da célebre
l'rasc "taçaiiios a revolução antes que o povo a faça''. foi um dos mentores
c articu ladores da Aliança Liberal.

A indicação ao Palácio da Liberdade decorria, por tradição, de articu-
lações da ('omissão Executiva do Partido Republicano Mineiro - PRM -,
chefiada pelo presidente do Estado. Mas. cru os acontecimentos to-
maram outro rumo e Fernando Meio Viana. que ocupava a Vice-Presidência
da República, apresentou-se como candidato do Palácio do Catete à Presidên-
cia do Estado de Minas Gerais. em detrimento das decisões internas do PRN/II.

Somaram-se, pois, ao tumultuado processo sucessório nacional, as
questões relativas à crise política mineira, o que contribuiu para cindir as
elites políticas, que passaram a se aglutinar em dois blocos: Aliança Libe-
ial, liderada por Antônio Carlos. e Concentração Conservadora, inspirada
por Meio Viana e chefiada por Manoel Tomás de Carvalho Brito. A divi-
são da elite política mineira provocou profunda rachadura no principal
pilar de siistentação da aliança entre São Paulo e Minas, o PRM. Rompida
a aliança com São Paulo em torno da candidatura de Washington Luiz. o
caminho esta\ a aberto para a Aliança Liberal.



Vale lembrar que, desde a cisão do PRM, conhecido como bloco
monolítico e um dos sustentadores do Estado Oligárquico, e mesmo tendo
surgido outros partidos, a vida política mineira passou a gravitar de forma
bipolar: PRM x PP. UDN x PSD. ARENA x MDB. PDS x PMDB. Foi em
meio a essa hipolaridade partidária, que prevaleceu até os anos 70 do sé-
culo XX. que Zezinho Bonifácio construiu sua carreira política.

De Barbacena, acompanhou as pressões do Govenio Federal contra
Minas e, apesar delas, a derrota de Meio Viana e a conseqüente indicação
de ()legário Maciel ao Governo de Minas. No plano federal. a sorte fora
lançada nas eleições de 1° de março de 1930.

Os acontecimentos que se seguiram ao piei lo rai icara tu o
inconformismo dos aliancistas. Antes de dar posse ao seu sucessor a 7 de
setembro de 1930. Antônio Carlos viu o Estado que presidia ser alvo de
todo tipo de pressão política e econômica. A título de exemplo, vale men-
cionar que 14 deputados federais eleitos pela Aliança Liberal não obtive-
ram o devido reconhecimento e foram substituídos por outros ligados à
Concentração Conservadora. Não havia mais como contemporizar. A cons-
piração revolucionária tornou-se inevitável.

Com a eclosão do movimento armado de 3 de outubro. Zezinho
Bonifácio organizou em Barbacena o Comando Revolucionário Regional.
cuja chefia ficou a cargo do coronel Souza Filho, assessorado por jovens
tenentes. Para si reservou a função de assistente civil revolucionário. Sua
missão era a de intermediar as relações entre os militares e a comunidade
local, além da tarefa de recrutar voluntários para a célebre Cavalaria da
Mantiqueira e o Batalhão Revolucionário. Os objetivos da força revoluci-
onária. comandada pelo coronel Souza Filho e seu assistente civil, eram
complexos: vencer o 10° Batalhão do Exército sediado em Ouro Preto:
anular as forças do 11° Regimento de infantaria de São João dei-Rei e,
descendo a Mantiqueira, enfrentar a -V Região Militar de Juiz de Fora.

Com os parcos recursos de que dispunham para tão grandioso obje-
tivo. Ze,inho Bonifácio deu asas àimaginação. Translorniou a telefonia
das Estradas de Ferro ('entrai do Brasil e Oeste de Minas em instrtiinento.s
de guerra psicológica. Transmitia, por exemplo, ordens fantásticas a ou-



tias estações de modo que. em Sio João dei-Rei. Conselheiro Lal'aiete e
Juiz de Fora. checassem notícias de grandes manobras militares e movi-
inentações de tropas e aviões que boinhardeariam aquelas cidades. Os fal-
sos informes tiveram, conforme fora irnacinado. efeito desestabilizador
sobre as forças governistas. À rendição de Ouro Preto seguiu-se a de ou-
ras cidades.

Foi também em meio à turbulência revolucionária que Zezinho fun-
dou e fez veicular o jornal Re%oiuciomírio, que, a despeito da efemeridade
- circulou entre 5 e 29 de outubro de 1930 -, cumpriu com êxito a missão
para a (111a1 fora concebido.

-\s lembranças daqueles dias Iram narradas com graça por Carlos
í)rumniond de Andrade. à época chefe de Gabinete do secretário do Inte-
rior e Justiça. ('ristiano Machado. Mesmo na condição bizarra de "barnahé"
em armas, não se furtou a experimentar momentos de pura emoção e so-
bre eles diria muito mais tarde. "(...) Ali o ar cheirava a rosas, as noites
eram calmas e dançantes... l3arhacena é uma da boas recordações de mi-
nha vida de burocrata'.
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3. O Prefeito de Barbacena

Em novembro de 1930. Le/inh() Bonifácio f01 nonicado prefeito de
sua terra natal, em documento assinado pelo presidente do Estado. Olegírio
Macid, e seu secretário do Interior. Gustavo Capancma. Permaneceu no
cargo até 19 de janeiro de 1935. quando assumiu a cadeira de deputado
estadual constituinte para a qual fora eleito no ano anterior.

De acordo com a crônica política. foi a nomeação de Zezinho Bonifacio
para a Prefeitura Municipal de Barbacena que teria originado o antagonis-
mo político entre as famílias Bias Fortes e Andrada. Tal antagonismo tem
sido objeto de análises de cientistas políticos que se debruçam sobre a ques-
tão do poder local, tem alimentado a curiosidade de jornalistas edo cidadão
comum. É quern originúrios da mesma região e pertencentes às chamadas
famílias governamentais de Minas. Andrada e Bias têm estado cm perma-
nente pugna política desde OS anos 30 do século XX. mesmo que em alguns
momentos tenham se abrigado na mesma legenda partidária.

Urna das possíveis explicações para as disputas entre as duas facções
seria a seguinte: Acostumado ao domínio do pai sobre a região. Bias Fortes
não absorveu a nomeação de Zezinho BoniFácio. sobre a qual. aliás, nem
fora consultado. Não compareceu à cerimônia de posse do prefeito e iniciou
com seu grupo forte movimento de oposição. Aos violentos artigos publica-
dos na imprensa, os partidários de Bias Fortes acrescentaram ação mais
concreta: boicote ao pagamento da taxa sobre o fornecimento de energia
elétrica. A resposta da Prefeitura foi a ação truculenta da Polícia chefiada à
época pelo capitão Laerte. O objetivo era intimidar os adversários.

Logo depois de assumir o cargo de prefeito. Zezinho Bonifácio foi
também designado delegado da Le g ião de Outubro de Barbacena por meio
de telegrama que vinha assinado por Francisco (Tanipos, ministro do Go-
verno Provisório. Gustavo Capanenia e Amam Lanari, secretários. res-
pectivamente. cio Interior e das Finanças do Estado de Minas Gerais.



A despeito de sua efêmera duração um ano -, a Legião de Outu-
bro se consolidou em Minas por ter conseguido se fazer representar em
postos estratégicos da Administração Pública, pela adesão da maioria dos
chefes políticos locais e, principalmente, por ter contado com o apoio de
)legário Maciel. O objetivo da Legião de formar e manter acesa a menta-

lidade revolucionária encontrou no prefeito de Barbacena destemido com-
promisso. () jornal Cidade de Barbacena, fundado em 1898 e, por algum
tempo. dirigido pela família Andrada. não poupava espaços para veicular
os propósitos e ações dos legionários. As críticas à Legião e à administra-
ção municipal ficavam a cargo do Jornal de Barbacena, vinculado poli-
ticamcnte aos Bias Fortes.

Os eslorços conciliatórios de Olegário Maciel no estabelecimento do
chamado "Acordo Mineiro", que pretendia juntar numa — frente única" as
ertentes tenentista e oligárquica da Revolução, não obtiveram sucesso. A

antiga coesão das elites políticas mineiras estava acabada. Ainda assim, os
próceres do "Acordo Mineiro" não desistiram de tentar a pacihcação políti-
ca em Barbacena. De Mário Brarit e Arthur Bernardes, Zczinho Bonifácio
recebeu a seguinte proposta: ele. Zezinho, seria confinnado no cargo de
prefeito, e a Bias Fortes seria atribuído o título de clietè político de Barbacena.
Mais que rápida, a resposta de Zezinho Bonifácio teve o mérito de vir acom-
panhada de nova proposta: que a questão fosse democraticamente resolvida
por meio de um plebiscito. Sugeria, inclusive, o afastamento de ambos do
município nos dias que antecedessem à consulta popular, para que fossem
evitados constrangimentos e pressões psicológicas aos eleitores.

A proposta de Zezinho Bonifácio não fot aceita. Antes, o que se
seguiu foi unia vã tentativa de ridicularizá-lo, atribuindo-lhe "excessiva
generosidade". Bem ao seu estilo. Zezinho veio a público e. por meio de
longo artigo Publicado no .Jornal de Barbacena, explicou em detalhes os
nieindros da política de Barbacena e concluiu:

(... ) Graciosamente, julgando-me fraco, quiseram tripudiar sobre a mi-
nha debilidade. Contam que o Sr. Washington Luiz, apesar de deposto
pelo movimento outubrista. continuava a se dizer representante do povo
brasileiro.



4. O Constituinte de 1935

Passados os momentos mais cruciais do pós- 1930 e depois dos trans-
tornos provocados pela Revolução Constitucionalista de São Paulo, torna-
'a-se necessário adequar a estrutura partidária mineira à defesa dos inte-

resses estaduais diante da nova realidade. O Partido Progressista - PP -
foi, nesse sentido, uma tentativa de se criar base política de apoio ao
interventor Benedito Valadares e recompor a unidade do partido
situacionista com o chefe do Governo mineiro.

Contrariando a vontade de Getúlio Vargas. que preferia vê-lo bem
longe da política e até mesmo do Brasil. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada
ainda se fazia presente na cena política. Foi ele quem articulou o novo
partido. cujo programa foi redigido por Afonso Arinos de Meio Franco.
Entretanto, apesar do rótulo de "novo", o PP apresentava características
oligárquicas que o aproximava do velho e gasto PRN.

Nas eleições para a Assembléia Nacional Constituinte de 1934, o
P1' elegeu 31 deputados, contra 6 do PRM. Antônio Carlos foi o líder do
PP naquela Assembléia e presidente da Constituinte. Noventa dias depois
de promulgada a nova Constituição. houve eleições de deputados às As-
sembléias Constituintes Estaduais e de deputados à Câmara dos Deputa-
dos. Mais urna vez o PP conseguiu maioria: 27 deputados federais e 34
deputados estaduais constituintes. Zezinho Bonifácio, cuja base política
abarcava, além de Barbacena, boa parte da região dos Campos das Verten-
tes. li, entre os 34. o 60 deputado mais votado, com 8.738 votos.

Durante os trabalhos de elaboração da Constituiçào. cujo relator foi
Milton Campos. coube a Zezinho Bonifácio a função de relator da Comis-
são de Organização dos Municípios. A Constituição Federal de 1934 esta-
belecia apenas o princípio genérico de autonomia municipal, o que fez
recair para a alçada das constituintes estaduais a responsabilidade de
discernir princípios e normas constitucionais. Corno era de se esperar, este



foi. entre todos, o tema que suscitou mais debates no âmbito da Assem-
bléia Constituinte Mineira.

Zezinho Bonifácio defendia a representação classista nos municípios
''que arrancará boa parte do eleitorado das mãos do régulo da aldeia, para
restituí-lo à classe a que pertence". A propostatinha endereço certo: o velho
PRM, qualificado por Zezinho Bonifácio como responsável pelo "sistema
político atrasado e caviloso que se pratica nos flOSSO5 municípios".

Em sua insistência para dissociar o 111' das práticas políticas da
Primeira República, estava implícita a idéia de que a solidariedade classista
horizontal enfraqueceria o sistema do poder local. Da votação da emenda
participaram 45 deputados: 20 favoráveis. 22 contrários, 2 votos em bran-
co e 1 nulo. Dos 22 contrários. 14 eram do MM. sendo que os 8 restantes
permaneceram incógnitos. Em relação à eleição dos prefeitos municipais.
Zezinho Bonifácio defendeu a eleição indireta por intermédio das Cânia-
Ias \l unicipais:

)s mandatos têm origem no povo. Entretanto, dos prefeitos. a mesma
coisa não se poderá dizer, porque não se trata de mandato político, mas
de meia função administrativa.'

Outra proposta polêmica foi a criação de outros municípios. Zczinho
Bonifácio se posicionou contrário à medida por meio de consulta popular.
Seu arg umento era o de que, se adotada, essa questão resultaria em confli-
to entre o administrador e o chefe político local.

Dissidências internas em torno das eleições que ocorreriam cm 193$
tiveram efeito devastador sobre o P1'. Portanto, mesmo antes do nefasto
Decreto n° 37. de novembro de 1937, que extinguiu os partidos políticos
do País. o PP já havia deixado de existir. O grupo liderado por Antônio
Carlos, favorável à candidatura de Armando Sales de Oliveira à Presidên-
cia da República, fundou o Partido Progressista Democrático. Já os que
apoiavam a candidatura de José Américo de Almeida, fundaram o Partido
Nacionalista de N'tinas Gerais. Mas ambos estavam com os dias contados.
porque àquela altura Getúlio \irgas já engendrava o golpe a ser desferido
sobre a Nayáo a 10 de novembro de 1937.
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5. O Retorno a Barbacena

O quadro político pós- 1930 caracterizou-se por grande complexi-
dade, O Governo movia-se numa rede de compromissos diversos. As For-
ças Armadas adquiriam importância crescente como base de apoio ao re-
gime. especialmente após a radicalização político-ideológica representa-
da pela Aliança Nacional Libertadora. Instituída a Lei de Segurança riaci-
onal. sindicatos foram fechados e lideranças presas. Em 1936. o Congres-
so aprovou a criação do Tribunal de Segurança nacional e, em lO de no-
vembro de 1937. foi instaurado o Estado Novo. Aquele momento ficou
registrado na lembrança de Zezinho Bonifácio:

Quando chego de manhã. lá na Câmara. me dizem: "Deputado. a Câ-
mara está fechada. Está toda sitiada de soldados, ninguém pode entrar
e ninguém pode sair".

(... Entrei e peguei no livro para escrever o que Getúlio tinha leito. Botei
mais ou menos isso: "Começou a era negra no Brasil''. Assinei embaixo!'

Em Barbacena, o golpe de 1937 significou completa reversão do
jogo político. Nos preparativos para as eleições previstas para princípios
de 1938, Bias Fortes havia se aliado a Benedito Valadares, o que culminou
no afastamento de Antônio Carlos da Presidência da Câmara dos Deputa-
dos. Zezinho Bonifácio passou para a oposição e. juntamente com outros
deputados. sustentou a campanha de Armando Sales de Oliveira na re-
gião. Da Assembléia Legislativa, pronunciava violentos discursos contra
Getúlio Vargas e seu Governo.

Mantido no comando do Estado após o golpe, na condição de
interventor. Valadares nomeou José Francisco Bias Fortes para a Prefeitu-
ra de Barbacena. destituindo Amadeu Andrada. primo de Zezinho
E3onifácio, que se elegera em $936 com seu apoio e de seu partido.

Iniciou-se período de grande adversidade para Zezinho í3oniÍácni.
Sem função na Capital após o fechamento da Assembléia, retornou a
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Barbacena. Como ele próprio assinalou, o quadro político era inteiramen-
te desfavorável:

Você veja como eu estava com uma carga acumulada. O Bias. Prekito
de Barbacena; Benedito. Governador, meu inililigo, porque eu ficara
contra ele por causa cio Getúlio, Getiilio. Presidente da República. mcii
inimigo, porque eu o insultava Lodo dia. Então, comecei a advogar.

Instalou-se com a família na fazenda do pai. a Fazenda do Belém da
Borda do Campo, onde, por alguns meses, ensaiou o ofício de fazendeiro.
Mas esta nunca fora sua vocação e, em pouco tempo, sentiu necessidade
de participar da vida de Barbacena.

O exercício da profissão na qual se formara e que nunca exercera
logo se lhe afigurou como a alternativa mais atraente. Data de 1938 a
abertura do escritório de advocacia de Zezinho Bonifócio, que viria a ser
seu grande instrumento de recuperação financeira, de afirmação social e
de luta política.

Pouco depois deixou a Fazenda do Belém e transferiu-se com a
família para a cidade. Instalou-se no antigo sobrado dos Andrada. que se
encontrava disponível desde a morte de sua tia e madrinha, Narcisa de
Andrada Miranda Ribeiro. Fez dele sua residência e local de trabalho.
instalando o escritório na parte de baixo.

Em face da situação política vigente no País e muito particularmen-
te em Barbacena. Zezinho Bonifácio iniciou sua carreira de advogado com
muita cautela. Mas, a despeito de toda adversidade, corri sua inteligência,
sagacidade e muitos estudos. foi se fumando como advogado, ao mesmo
tempo em que ampliava seu prestígio e liderança na região. Seu primeiro
sócio foi João Raimundo Vieira de Figueiredo. CIUC com o tempo se alas-
(ou. Advogou sozinho por certo período, depois se associou a Mozart
Antunes e, em seguida. a 1 lenrique Horta de Andrade. Outros advogados
desfrutaram de sua convivência. como Hélio Vieira de Figueiredo. que
deu  seguinte depoimento:

Ele foi uni advogado brilhante, uni excelente orador, um boi))
criminalista. Gozava de iiii presLígio muito grande como advogado. E,
naturalmente, como um cscritoric) advocatício tem sempre unia
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vinculação de natureia partidária, seus antigos correligionários afluí-
ram para o escritório. Mas outros também que não os corre liguonários.
Ele tinha uma advocacia intensa.

O crescimento de seu escritório foi expressivo e ganhou nome em
toda a região. Em pouco tempo já advogava em São João dei-Rei, Carandaí,
Santos Dumont, Conselheiro LaEiiete e até Juiz de Fora. Revelou-se um
orador brilhante e afiado, tornando famosos os júris de que participou.
Tinha especial predileção pelo papel da defesa. Um deles ficou na memó-
ria de Lucindo Rodrigues de Paula Filho, o Síndico:

Ainda menino eu assisti a um júri de José Bonifácio. E ele tanto gozava
o advogado de acusação que cm certo momento Etlou: "Vossa Exce-
lência está fazendo desse recinto do júri um circo de cavalinhos'. José
Bonifácio, com aquela presença de espírito que sempre norteou e mar-
cou sua vida, disse: "Acertado, sendo Vossa Excelência o palhaço".

Aos poucos foi se formando em torno dele uma liderança contrária
à do prefeito Bias Fortes. Barbacena voltou a ser palco de intensa agitação
política. Zezinho Bonifácio não mais se limitava ao exercício da advoca-
cia, estendendo sua atuação ao campo político. Passou a posicionar-se
abertamente contra o Estado Novo, Benedito Valadares e seu adversário
local. Bias Fortes.

Nesse novo cenário, foi desfechada contra ele a mais tenaz perse-
guição por parte dos poderes constituídos. Mas com seu temperamento
altivo não se deixou intimidar, respondendo com implacável oposição. Na
ofensiva, sua estratégia consistiu em transformar em disputa política toda
e qualquer eleição para as associações existentes no município, fossem
elas de natureza social. religiosa ou esportiva. Dessa experiência tiraria
mais tarde a máxima:

Ninguém deve deixar nenhuma posição para o adversário. l)evemos
disputar tudo, até Presidência de clube de futebol e grêmio estudantil.

No início dos anos 1940. Zezinho Bonifácio conseguiu eleger-se
presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Barbacena. Tal
vitória repercutiu signilcativamentc na política local. Certos advogados
que com ele disputavam a clientela, especialmente aqueles ligados a seu



.iilversirio. mobilii.arani-se para derrubá-lo nas eleições seguintes. A cam-
panha transcorreu sob fortes pressões. No foram poucas as ameaças de

demissão a funcionários públicos que apoiassem Zezinho l3onitácio, ao

lado de outras formas de coação. Nesse clima, acabou sendo delTotado por

um Voto pelo candidato de Bias Fortes. José Ribeiro de Navarro.

Outra estratégia utilizada por Zezinho Bonifácio para ganhar espa-

ço foi manter os atos do adversário sol) constante vigilância e denunciar

toda e qualquer irregularidade que viesse a ser cometida pela Prefeitura.



6. O Signatário do "Manifesto dos Mineiros"

Nos primeiros anos da década de 1940, assistiu-se no País ao come-
ço de intensa mobilização contra o Estado Novo. Associações civis foram
criadas, outras reativadas, congressos e encontros se realizavam, circula-
vam manifestos.

Em Minas o movimento de oposição avançava a passos largos. O
episódio marcante daquela conjuntura foi o lançamento do célebre Mani-
festo dos Mineiros, datado de 24 de outubro de 1943, como expressão de
algumas lideranças mineiras contra o regi me.

O Manifesto foi assinado por tradicionais personalidades do meio
intelectual e político de Minas e por representantes expressivos da gera-
ção pós- 1930. Defendia as liberdades individuais, os ideais de autonomia
estadual e de democracia política, condenava as formas autoritárias de
governo, até mesmo no que dizia respeito a seus resultados econômicos.

A idéia do Manifesto dos Mineiros remonta ao Congresso Jurídico
Nacional realizado no Rio de Janeiro, em agosto de 1943, patrocinado
pelo Instituto dos Advogados Brasileiros. O primeiro esboço de redação
foi feito por Odilon Braga, com a participação de Virgílio de Meio Franco
e Dano de Almeida Magalhães.

Preparado o texto final, era preciso fazê-lo circular. A forma encon-
trada foi enviar o documento pelo trem da Central do Brasil, para ser en-
tregue pelo maquinista nas estações do Estado. Para fazer o documento
chegar às niãos de Zezinho Bonifácio em Barbacena. Pedro Aleixo contou
com a valiosa colaboração do jovem advogado Carlos 1 lorta Pereira. O
próprio Zezinho relatou o acontecido:

A minha sobrinha, casada com o Dr. Carlos Horta Pereira. telefonou para
minha senhora dizendo que, no m tu rno que passava lã a uma e nicia da
manhã, iria uma pessoa levar o enxoval do batizado. Achei muita praça,
porque foi a senha dos Inconfidentes: renovar o enxoval do hatizado.



Eu. minha mulher, a Vera, e mais o meu filho Andradinha. que
hoje é Deputado Federal, fomos de madrugada à estação. Passou o
trem, e o Luis Camilo de Oliveira Neto. coitado, uma grande figura,
trazia o Manifesto para mim. Ele me entregou e eu assinei o Manifes-
to na estação da estrada de ferro.

Colhidas as assinaturas, abordou-se o problema da impressão do
documento que deveria, por razões óbvias, ser feita por gráfica de confi-
ança. Virgílio de Meio Franco teve notícia de uma grálica em Barbacena
que poderia fazer o serviço. Era a gráfica do "Bazar Moderno", de propri-
edade de Dano Bernardo. Consultado, respondeu que antes precisava ou-
vir seu advogado. Zetinho Bonifácio. Este o aconselhou a fazer a impres-
são e não deixou de orientá-lo como agir caso a polícia o surpreendesse.

O Governo reagiu prontamente ao Manifesto dos Mineiros. Não
tardaram a ser desencadeadas ações concretas em represália ao ,,

 Em Barbacena o cerco a Zezinho Bonifácio se fechou. Estimulados
por ordens superiores, seus adversários tinham razão a mais para perse-
gui-lo. A polícia se postou de modo permanente em frente ao Solar dos
Andrada. com o claro propósito de criar clima de insegurança e espantar
os clientes de seu escritório.

Submetido à implacável perseguição nessa fase, nada conseguiu
fazê-lo esmorecer. Mesmo no exercício da advocacia, as perseguições se
fizeram sentir. Em fins de 1943, o promotor de I3arhacena, hiísta, moveu
contra ele um processo em que era acusado de ter subornado as testemu-
nhas de uni crime. Zezinho Bonifácio armou para si brilhante e bem fun-
damentada dele,-a, que começava por apontar as verdadeiras razões do
processo movido contra ele: a luta política que ali se travava desde o início
dos anos 1930 e afirmava: "Disse e repito: O processo ora em estudo mer-
gulha suas raízes no rancor e nas paixões que nunca foram sopitadas".
Advertia, em seguida, que nada, nenhuma ameaça, o deteria na busca do
esclarecimento da verdade.

A sentença, proferida pelo juiz Archimedes de Faria a 20 de no-
vembro de 1943. absolveu Zezinho Bonifácio da acusação e condenou o
Estado a pagar as custas do processo. E ,,timulado por amigos e correi igio-



nários, decidiu levar ao conhecimento público todas as fases do prOCeSSO

a que foi submetido - a denúncia que lhe deu origem, a defesa apresentada

e a sentença que o absolveu -. fazendo publicar o tolheto Em Torno de
um Processo-Crime, datado do mesmo ano.

Ao término da Guerra Mundial, Zezinho Bonifácio já desfrutava
de amplo prestígio como líder da oposição em Barbacena. A vitória dos
aliados foi comemorada com grande comício na Praça dos Andradas.

Discursaram o prefeito Bias Fortes, autoridades locais e da Capital do
Estado.

Após a cerimônia, a oposição conseguiu que a multidão se aproxi-

masse do sobrado e incitasse a que Zezinho Bonifácio fizesse uso da pala-
vra. 1-louve ali outra homenagem às tropas aliadas. Enquanto discursava,

as luzes da cidade se apagaram e o delegado começou a dispersar a popu-
lação. Zezinho Bonifácio anunciou sem hesitar:

É pena que tenha acabado a energia elétrica da cidade nesta hora, pois
estou vindo da Santa Casa e lá está ocorrendo delicada operação cirúr-
gica de um conterrâneo nosso.

Essas palavras foram suficientes para que, após alguns instantes de

mal-estar, a energia elétrica fosse religada, permitindo a continuidade das
comemorações.

A par do recrudescimento da repressão, o clima que se seguiu ao
Manifesto foi de crescente movimentação das correntes oposicionistas. O

Governo não podia mais conter a onda liberalizante que emanava de seg -
mentos diversos da sociedade.

Em 1944,  ganhou corpo a campanha pela reconstitucionalização do
País. Minas Gerais se tornou, outra vez, palco de importante manifestação
pública por ocasião de uma homenagem a Pedro Aleixo relas contunden-
tes declarações ao Diário Carioca a propósito das tutoras eleições presi-
denciais. () banquete, realizado no salão nobre do Brasil Palace 1-lotei. em

15 de novembro, teve l)arcv Bessone como orador oficial. Zctinho
Bonifácio encerrou a cerimônia e ergueu brinde ao expedicionário brasi-

leiro. Pronunciou breve saudação à FEB em razão da nobre causa a que se



dedicara ciii solo europeu. Suas palavras finais foram para que os intrépi-
dos democratas" regressassem a seus lares e à Pátria.

No plano nacional, a aproximação entre certos setores militares,
representativos da geraçào tenentista. e a oposição civil fez emergir o nome
do brigadeiro Eduardo Gomes como candidato do conjunto das forças
oposicionistas à sucessão de Vargas. A campanha teve ampla cobertura da
imprensa, mas o brigadeiro foi derrotado nas eleições de dezembro de
1945. Foi grande a frustração dos que se envolveram na campanha e. mui-
to especialmente, para a recém-fundada t l)N.

Paralelamente à ''campanha do lenço branco''. a proposta de convo-
cação de unia Assembléia Nacional Constituinte ganhou corpo. sobretudo
a partir do ato adicional à Constituição de 1937. baixado pelo governo em
28 de fevereiro de 1945. Rejeitado pela oposição, pre v ia para três meses a
fixação e a regulamentação das eleições e modificava diversos artigos da
Constituição.

A partir de então, a grande frente oposicionista passou a organizar-se
em termos partidários. No Primeiros meses de 1945. iniciaram-se os prepa-
rativos para a convenção de fundação do partido que iria congregá-la.

Em 7 de abril. realizou-se SeSSãO de fundação da União Democráti-
ca Nacional - UDN -, presidida por Pedro Aleixo, na qualidade de presi-
dente da Câmara dissolvida pelo golpe de 1937. Zezinho Bonifácio estava
presente, ao lado de outros liberais que, a exemplo de Milton Campos e
Odilon Braga. haviam rompido com Vargas com a instauração do Estado
Novo.

Os acontecimentos que se seguiram caminharam para o
questionaniento da permanência de Vargas no Governo. As medidas
continuístas de Vargas e as denúncias da UDN acentuavam os temores da
cúpula militar. A 29 de outubro. Vargas renunciou por imposição do alto
comando militar, sinalizando o fim do Estado Novo e o início de novo
período da história política brasileira.



7. O Intrépido Oposicionista

Nas eleições de dezembro de 1945, foram também escolhidos os
representantes à Assembléia Nacional Constituinte, encarregada de ela-
borar a nova Carta. A UDN obteve 26% dos votos, com 77 cadeiras-, e o
PSD, 42%, com 151 cadeiras. O PTB ficou com 10 1/< e o PCB. com 914,.

Zezinho Bonifácio elegeu-se deputado para sua lia legislatura
federal como o se2undo mais votado da LIDN mineira. dando início a
longa trajetória no Congresso Nacional, que se estendeu até 1978. Des-
tacou-se como parlamentar ativo, polemista e excelente orador. Nesta pu-
blicação serão destacados os principais momentos de sua atuação parla-
mentar.

Na Constituinte, instalada a 2 de fevereiro de 1946, a postura dos
parlamentares da IJDN foi, desde o início e como não poderia deixar de
ser. de oposição ao Governo e teve em Zezinho Bonifácio eloqüente por-
ta-voz de suas idéias.

A continuidade cio uso dos métodos do Estado Novo, por parte dos
interventores nomeados para os Estados e municípios. foi um dos princi -
pais alvos da bancada da UDN rio início dos trabalhos. Com o intuito de
abordar essa questão em Minas Gerais, os sete deputados pelo Estado pro-
gramaram uma série de discursos para abril e maio de 1946.

A "Semana Mineira." como se denominou a série, constituiu a pri-
meira grande oportunidade para Zezinho Bonifácio projetar-se no cenário
nacional. Em seus ruidosos pronulIciaIllentos, notabilizou-se pelo talento,
pela vivacidade e pela presença de espírito, tanto na tribuna quanto nos
apartes que eram marcados por ironia e precisão.

A de 7 de maio. Zezi nho Bonifácio ocupou a tribuna para, cm nome
das oposições. questionar a administração do ex-interventor em Minas.
deputado Benedito Valadares, que. para frustração do orador e de seus
companheiros de bancada. não estava presente. 0 discurso era, de tato.



uma réplica às palavras proferidas na véspera pelo ex-interventor, daquela
mesma tribuna. Começou por atacar a atitude assumida por Benedito
Valadares perante a Assembléia Constituinte de pretender excluir dos de-
mais parlamentares o esclarecimento de suas contas e as de sua adminis-
tração, em nome da autonomia estadual e do regionalismo. Em seu estilo

direto. al)olitou:

De todos os homens que mourejam nesta casa, S. Exa. é o menos auto-
rizado para falar cm autonomia estadual e invocar o regionalismo no
bom sentido.

(... ) Não é possível, no momento exato em que poderosa unidade da
Federação sofre uma administração nociva aos seus iriteresse. seqües-
trar-se o seu estudo para impedir que todos tragam sua palavra de soli-
dariedade. pugnando pela libertação da nossa leira.

A sessão foi longa e agitada. e seu discurso foi por várias vezes
interrompido pelos apartes de deputados do PSD, que tomavam a defesa
de Valadares. Sem se abalar. o orador afirmou que. indiferentemente aos
ares democráticos que tomavam conta do País. 24 horas depois da deposi-
ção de Getúlio Vargas, o interventor impusera aos mineiros uma Consti-
tuição, a "polaquinha totalitária". A crítica central era o poder excessivo
que conferia ao governador do Estado para expedir decretos-lei, em detri-
mento das atribuições da Assembléia Legislativa.

A situação do ensino público em Minas Gerais durante a adminis-
tração de Benedito Valadares foi outro alvo de seus ataques. Zezinho
Bonifácio expôs dados sobre vencimentos de diretores e professoras i

-niárias do Estado em 1942 e. comparando-os aos de 1945, concluiu: os
salários haviam sofrido si g nificativa queda em seus valores.

A certa altura José Maria Alkmim foi conclamado a prestar esclare-
cimentos sobre a situação da Penitenciária de Neves, que estivera sob sua
direção até 1943. É que, tendo sido criada em 1937, até então não havia
sido devidamente regulamentada. Após a troca de vários apartes. Zezinho
Bonifácio deu  assumo por encerrado, não sem antes ironizar a justifica-
tiva apresentada - a ausência de funcionários experientes - para a demora
na ,eulanicntaç5o.
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Quanto à situação financeira de Minas, o orador demonstrou, sus-
tentado por farta documentação estatística, o quanto fora desastrosa a ad-
ministração de Valadares. Os recursos financeiros arrecadados no período
não justificavam os dé!icits registrados.

Juscelino Kubitschck de Oliveira, já então um expoente do PSD
mineiro, fez um aparte em defesa do novo interventor em Minas. João
Beraldo, que também não fora poupado. Zezinho Bonifácio observou que,
quando interventor, Benedito Valadares passava grande parte do tempo
fora de Minas e registrou-se o seguinte diálogo, pequena mostra da forma
irônica que assumiu o debate:

Juscelino Kuhitschek - O Sr. Presidente Antônio ('anos, quando no
Governo de Minas, foi em certa ocasião acusado de fazer muitas via -
gens: e ele respondeu: não governo com os pés; governo com  cabeça.

( ... ) José Bonifácio - O Deputado Juscelino Kuhitschek deu resposta
a si próprio: o Sr. Antônio Carlos governava com a cabeça...

Ao encerrar seu discurso, Zezinho Bonifácio foi lon gamente aplaudido
e muito cumprimentado.

Veio em seguida a cam	 stpanha para as eleições eaduais de 1947,
que. em Minas, ocorreu sob forte clima emocional. Uma pai-te do PSD fez
acordo com a UDN, apoiando Milton Campos, que disputou com o candi-
dato oficial do partido. Rias Fortes.

Como era de se esperar. em Barbacena a campanha ocorreu de for-
ma apaixonada. Zezinho Bonifácio deslocou-se para lá e não mediu esfor-
ços rara conseguir votos para o candidato de seu partido. Os âninms acha-
vani-se tão exaltados que alguns comícios foram feitos sob garantia poli-
cial. Conta-se que, nos preparativos para um comício de Zezinho Bonifácio.
o então comandante da polícia local, coronel Melquíades. comunicou-lhe
não ter condições de colocar a polícia na rua para garantir a ordem. Diante
disso, ele mostrou ao coronel o armamento que ainda guardava da Revo-
lução de 1930. Eram fuzis, metralhadoras e bombas. F avisou que. se não
pudesse contar com a polícia, iria usar aquele material para dar segurança
ao comício. O coronel não teve outra alternativa senão colocar o batalhão
de polícia nas ruas. dando plenas garantias aos oradores e ao público.



Em fins de 1947, ocorreram as eleições municipais, também muito
renhidas em Barbacena. Zezinho Bonifácio teve que se desdobrar para
arrancar Votos dos eleitores. Quase ao final da campanha, seus cálculos
indicavam que a vitória de seu candidato dependia de uma urna na locali-
dade de Santa Bárbara do Tugúrio, distrito de Barbacena. O distrito tinha
cerca de 300 eleitores e era majoritariamente biista. Para sair vencedor,
ele contava com uma margem de apenas 55 eleitores. Confrontado com tal
risco, não teve dúvidas: 30 dias antes do pleito mudou-se com a esposa e
um bom número de amigos para Santa Bárbara e lançou-se à conquista de
votos. A par do ambiente hostil, ele e sua comitiva tiveram que enfrentar
as péssimas condições da localidade. Ele e dona Vera tiveram que ocupar
unia casa que não tinha água e nem instalações sanitárias.

Bias Fortes também se mudou para Santa Bárbara, e a pacata vila
transformou-se em verdadeiro campo de batalha política. Transcorridas as
eleições, o candidato de Zeziiiho Bonifácio, o médico Teobaldo TlendaI.
perdeu em Santa Bárbara por apenas 40 votos, conseguindo eleger-se pre-
feito de Barbacena.

Unia das atuações marcantes de Zezinho Bonifácio na Câmara dos
Deputados nessa fase foram seus corajosos pronunciamentos em defesa
dos interesses de Minas, feito ,, em diversas sessões entre fins de 1950 e os
primeiros meses do ano seguinte. A tônica era a denúncia de atos pratica-
dos pelo Governo Federal, considerados discriminatórios e lesivos aos
interesses de Minas no que diria respeito ao transporte do minério.

Na sessão de 30 de novembro de 1950, subiu à tribuna e, após men-
cionar a série de escândalos e negociatas que marcavam aquele Governo,
denunciou o "escândalo do minério'', fato amplamente comentado pela
ilupi.ensa mineira.

Conforme noticiara o jornal Folha de Minas, enquanto a Central
do Brasil não dispunha de vagões para transportar os produtos da siderur-
gia mineira para São Paulo e Rio de Janeiro, o mesmo não acontecia em
relação ao abastecimento de certas siderúrgicas particulares, pois que pouco
antes fora autorizado o transporte de 63 mil toneladas mensais de minério
para as indústrias do Consórcio .Jafet.



O mais escandaloso era que o Estado de Minas pagava mais caro o
transporte do minério, como provavam as tarifas diferenciais cobradas à
Cia. Siderúrgica Belgo Mineira e ao Consórcio Jatèt por idêntico percurso.
Proclamando que os mineiros exigiam igualdade de tratamento para sua
indústria siderúrgica. suas últimas palavras foram de crítica ao Governo:

Assim. Sr. Presidente. o Governo da República, que caminha para o oca-
so e, como se vê, ocaso sem esplendores, ao contrário, obscurecido por
escândalos, deve tomar, antes de deixar o Poder, providências as mais
enérgicas, porque o interesse de Minas, na questão da siderurgia. coinci-
de. de modo bastante claro e evidente, com os altos interesses do Brasil.

Esta é a minha reclamação. Junto ao do povo montanhês o meu protes-
to, obscuro. mas sincero e enérgico.

Zezinho Bonifácio voltou ao assunto na sessão de 4 de dezembro e
reiterou a necessidade de que se estabelecesse paridade nas tarifas cobra-
das pela Central do Brasil para 05 minérios de ferro e seus produtos. Nessa
ocasião chegou a propor a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito
para apurar a procedência das reclamações referentes à desigualdade de
tarifas.

Reeleito pela UDN, no ano seguinte Zezinho Bonifácio continuou a
ocupar-se do transporte do minério de Minas Gerais.

Na sessão do (lia 23 de abril, levou à consideração da Câmara pro-
jeto de lei estabelecendo a proporcionalidade entre os fretes cobrados para
o transporte do minério de ferro, do ferro-gusa e do ferro laminado. A
proposição vinha assinada por vários deputados e foi objeto de discussão
em três sessões consecutivas. Numa delas Zezinho Bonifácio exibiu os
valores das tarifas cobrados pela Central do Brasil para transporte do mi-
nério de ferro. Os dados obtidos no Conselho de Tarifas e Transportes não
deixavam dúvidas quanto aos privilégios concedidos ao grupo de indústri-
as pertencente a Ricardo Jafet. Ao final e. a despeito de todo o talento
exibido em defesa ele sua posição. teve seu projeto rejeitado e arquivado.

Enquanto mantinha um olho no Governo Federal, o outro estava
atento ao que se passava no âmbito estadual. Em Minas Gerais exercia
implacável oposição ao Governo Juscelino Kuhitschek A par das diver-



gências partidárias. o estilo nada austero do governador mineiro O iflCO-
mudava sobremaneira.

Nas sessões de 23 e 27 de agosto de 1951. o tema de seus pronunci-
amentos foi a posição de Minas no orçamento da União. Após dizer que o
Estado, por sua destinação geogrúlica, tinha seus mais legítimos interes-
ses entrosados e confundidos com os da própria Nação. alirniou:

Infelizmente, tenho de assinalar - melancolicamente o fato - que o
Governador de Minas, interrompendo unia seqüência vinda de longe,
aparece aos olhos do povo brasileiro não apenas corno cidadão que
persegue e fat arbitrariedades, luas, sobretudo, como o mais insensato
de todos os insensatos! Arrancou dos termos matenlúticos uni binômio
- Energia e Transporte - tão abstrato quanto a função algébrica que
exprime, transporte e energia. no programa de Governo de Minas. sig-

nifica vôo, vôo e mais vôo.

(... Mas, infelizmente, este binômio - em discurso subseqüente irei
demonstrar que constitui a maior burla administrativa do Brasil — não
teve clitakluer repercussão no Orçamento Geral da República que aqui
se organiza para 1952.

A bancada pessedista saiu prontamente em defesa do governador
mineiro. principalmente o deputado Tancredo Neves. Seguiu-se acalorada
troca de apartes entre os dois parlamentares mineiros, instigados por inter-
venções dos colegas de bancada.

Zezinho Bonifácio atacou duramente as obras anunciadas pelo Go-
verno de Minas nos setores de energia e transporte. Em relação a este
último. a crítica dirigia-se ao anúncio leito por Juscelino de que 3 mil
quilômetros de estrada de rodagem seriam construídos no período de dois
anos, ao custo de menos de 200 mil cruzeiros por quilômetro. Lembrando
que a variante da estrada Rio-Petrópolis custara 4 milhões de cruzeiros
por quilômetro corrido, salientou o absurdo da proposição:

Isto significa. Sr. Presidente, que, em dois anos. o Governo, excetuan-
do os domingos, sem falar nos dias santos e feriados - dias santos que
o povo mineiro sabe guardar com muito carinho - vai ter de construir 5
quilômetros de estrada por dia. porque só conta nesse período com 600
dias. Sabendo-se que o Exército americano na guerra, batendo todos os



recordes, conseguiu construir três quilômetros por dia, verifica-se que
o Governador pretende ludibriar o povo quando anuncia essa realiza-
ção surpreendente.

EncelTou a longa e agitada sessão anunciando que. cm  seus discur-
sos futuros, dedicaria-se a examinar inúmeros pontos da administração de
Juscelino Kubitschek. Entre eles, a forma como as sociedades de econo-
mia mista vinham sendo organizadas: a construção do Palácio das
Mangabeiras e da rodovia ligando Belo Horizonte a São Paulo, a ausência
de defesa de produtos nimeiros no Rio de Janeiro: e a situação do minério
de ferro. E. coerente com sua postura de austeridade, acrescentou:

Finalmente examinarei as excursões do Governador Juscelino
Kuhitschek através do listado, a receber banquetes e a tomar parte em
bailes e diversões. Certo, não queremos para Minas Gerais um Gover-
nador como Santo Antão. que vivia no silêncio das cavernas, muito
menos um anacoreta ou um apóstolo a pregar novas idéias, o que seria
muito. mas um homem que volte àquele binômio: "austero, como con-
vém à República, e modesto, como é do gosto dos mineiros".



8. A "Banda de Música" e o Seu Maestro

A volta de Vargas ao poder inaugurou nova fase na história da L'DN
e de seus parlamentares. Em convenção realizada em 195 1, o partido deci-
diu não participar do Governo sob a alegação de que o mesmo "conspira-
va contra a democracia, no sentido de promover a subversão social e a
Construção de unia república sindical ista".'

Vargas conseguiu, entretanto, provocar cisão no partido ao atrair
om sucesso parte de seus membros. O grupo que se aproximou do Go-

verno ficou conhecido como os "chapas-brancas". No outro extremo fi-
cou a chamada "banda de música". responsável pela mais sistemática e
ferrenha oposição a Vargas.

No grupo de parlamentares que compunha a "banda de música".
Zezinho Bonifácio. no exercício de sua segunda legislatura federal, des-
tacou-se como um dos parlamentares mais combativos, ao lado de Afon-
so Arinos, Bilac Pinto, Aliomar Baleeiro, Soares Filho, Aluízio Alves,
João Agripino. Ernani Sátiro, 1-lerberi Levy, entre outros. Sentados na
primeira fila do Plenário. "com sua oratória inflamada e muitas vezes
violenta. aparteavam ou discursavam diariamente contra o Governo. A
analogia com a orquestra - depõe João Agripino - devia-se ao fato de o
grupo 'fizer barulho', criar confusão, perturbar, obstruir e tirar o orador
da fleuma''.''

Ainda que o número de participantes da "banda de música" não
tosse expressivo, sua ruidosa atuação tinha grande repercussão lora do
Congresso. Alcançava ampla cobertura da imprensa, inclusive de jornais
de prestígio. como O Estado de S. Paulo. Correio da Manhã, O Globo
e o Diário de Notícias. A esses se somava A Tribuna da Imprensa, jor-
nal fundado por Carlos Lacerda no final de 1949.

Assumindo a postura de "eterna vigilância", uma das principais
questões que mobilizaram os udenistas foi a busca de corrupção tio Go-



verno Vargas. Em 1952.  veio a primeira grande denúncia atingindo o Bati-
co do Brasil.

Nesse episódio. Zezinho Bonifácio destacou-se nacionalmente Como
o articulador da campanha então desencadeada e adquiriu grande notorie-
dade. Durante todo o processo. que se arrastou por cerca de um ano, este-
'e no centro dos acontecimentos, ocupando a cena na tribuna da Câmara

dos Deputados e nas nianchetes de jornais.

Seguindo a marcha dos acontecimentos, a 7 de abril de 1951. em
discurso pronunciado na Rádio Nacional, o presidente Vargas denunciou
que "gravíssimas irregularidades haviam sido apuradas em operações rea-
lizadas no maior estabelecimento de crédito nacional. durante o Governo
de seu antecessor, o general Eurico Gaspar Dutra". '

A comissão de inquérito fora criada a 10 de fevereiro de 195 1, sob a
Presidência de Miguel Teixeira de Oliveira, procurador da Prefeitura do Dis-
trito Federal. Enquanto os resultados dos trabalhos da comissão tardavam em
vir a público, a oposição tomou conhecimento das acusações que pesavam
sobre Ricardo Jalt, empresário paulista nomeado por Vargas para a Presidên-
cia do Banco do Brasil. Foi então que Zezinho Bonifácio entrou em cena e
passou a exigir a divulgação das conclusões do inquérito, com o nome de
pessoas e de estabelecimentos bancários envolvidos nas denúncias.

Na sessão de 22 de janeiro de 1952, Zezinho Bonifácio encami-
nhou à Mesa da Câmara requerimento solicitando que o Governo Federal
informasse o resultado a que chegara o inquérito mandado proceder para
apurar ilegalidades ocorridas no Banco do Brasil e as razões pelas quais
não se publicaram o resultado final do processo.

Na justificativa anexa ao requerimento, salientou a expectativa que
se criara perante o público. desde que a imprensa noticiara o término do
processo, e acentuou:

Se o Governo está disposto à auréola de honestidade tantas vezes apre-
oa(la pelo seu chefe, que lance ao conhecimento do povo o que conse-

guiu desvendar nas arcas do casarão da Rua 1 de março. Os nomes, eis
O S/O'(l!l (IUC dee norteá-lo.

lira o que tinha a dizer.



O requerimento, todavia, não obteve resposta satisfatória. O minis-
tro da Fazenda. 1-lorácio Laler. informou que o inquérito tora providência
interna, determinada pelo presidente Vargas para sua exclusiva orienta-
ção. Zezinho Bonifácio não se deu por satisfeito e, na sessão de 17 de
março de 1952. em discurso marcado por muita ironia, ponderou que nem
ele nem a Nação podiam concordar que um documento daquela ordem
ikesse "sido organizado exclusivamente para manuseio e delícia do SI..
pre s idente da República".

A partir daí Zezinho Bonifácio não (leu trégua. Reforçadas as sus-
peitas de que havia intenção do Governo de manter sigilo a respeito das
conclusões do inquérito, solicitou que o presidente da Câmara encami-
nhasse novamente o requerimento, mas dessa vez diretamente ao presi-
dente da República, que, oficialmente, estava de posse do documento.
Obteve, então, a informação de que a sindicância encontrava-se em poder
do consultor-geral da República, a quem o presidente Vargas solicitara
que desse parecer.

A fim de acompanhar mais de perto o que se passava no Banco do
Brasil, e com a originalidade que lhe era própria, Zezinho Bonifácio ad-
quiriu algumas ações do Banco do Brasil cm companhia dos deputados
Aliomar Baleeiro. José Monteiro de Castro e Bilac Pinto, para ter direito a
requerer a divulgação do inquérito na assembléia geral dos acionistas.

A assembléia negou o pedido. alegando sigilo bancário. Longe de
arrefecer. a negativa acelerou os ânimos de Zezinho Bonifácio. Por três ses-
sões consecutivas, de 7. 8 e 9 de maio de 1952. ocupou a tribuna da Câmara
para denunciar os fato,,, que vinham ocorrendo e reiterar a necessidade de
que o relatório tosse publicado. Àquela altura, depois de muitos percalços, o
documento chegou a suas mãos. Empenhado em levar os termos do inquéri-
to ao conhecimento da Câmara e, por seu intermédio, ao conhecimento do
País, ocupou a tribuna por diversas movimentadas sessões.

Na sessão de 31 de julho. relatou todos os passos percorridos para
obter os resultados do inquérito. Se m revelar noiies e sob fortes aplausos,
requereu ao presidente da Câmara que o relatório da comissão de inquérito
tosse publicado no Diário do Congresso Nacional como peça integrante
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de seu discurso. Em nome do caráter sigiloso do documento, sua pretensão
foi ne2ada. Muitas outras razões foram levantadas para justificar a não-
publicação naquela e nas sessões seguintes, mas Zezinho Bonifácio não
desanimou. Unia a unia foi vencendo as argumentações. E advertiu:

E quero lembrar a quafflos supõem que me intimidam nesta campanha
que perdem tempo, pois, no caminho da defesa das prerrogativas do
povo e na defesa daquilo que reputo ser direito, ser honrado, ninguém
me domina, porque livre nasci, livre vivo e livre quero encerrar-me em
fria sepultura.

Zezinho Bonifácio, de fato, não se deteve diante dos obstáculos.
Depois de outras tantas sessões discutindo a matéria, a 9 de dezembro
procedeu-se à votação do requerimento que apresentara. solicitando a pu-
blicação da fotocópia do inquérito que tinha em seu poder. Na mesma
sessão. a Câmara concedeu autorização para que o inquérito fosse divul-
gado por 170 votos contra 39.

O inquérito do Banco do Brasil foi publicado no Diário do Con-
gresso Nacional de 4 de fevereiro de 1953. suplemento n°26 e, em segui-
da. publicado em livro pelo então jornalista José Aparecido de Oliveira.

Décadas mais tarde, com sua carreira parlamentar encerrada. cm en-
trevista concedida ao Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares de Mi-
nas Gerais, ele declarou: "A campanha mais importante na minha vida polí-
tica, inegaveimente. foi a campanha do inquérito cio Banco do Brasil".

Esse episódio despertou seu interesse pela questão cio sigilo comer-
cial garantido aos bancos de economia mista corno matéria de relevo para
o regime democrático e a garantia de austeridade nos negócios públicos.
Tornou-se um estudioso do assunto, publicando o trabalho Da limitação
do sigilo bancário flOS bancos de economia mista. A publicação era uma
adaptação de conferência feita na Faculdade Mineira de Direito da Uni-
versidade Católica de Minas Gerais. Na Câmara dos Deputados. chegou a
apresentar projeto de lei suprimindo o sigilo bancário e estabelecendo
normas que tornassem obrigatória a publicidade das operações de emprés-
timos efetuadas pelos estabelecimentos de economia mista, desde cine ti-
\adas acima de certos limites.



Em meados de 1953. Zezinho Bonifácio utilizou-se de mais um
expediente para exercer oposição. Retomou a atividade jornalística atuan-
do no Correio cio Dia. jornal então fundado cm Belo Horizonte sob a
direção de Orlando Carvalho. O jornal teve duração efêmera: pouco mais
de um ano. Nesse período Zezinho Bonifácio foi assíduo colaborador. ora
como articulista, ora concedendo ruidosas entrevistas. O principal alvo de
seus ataques era, como esperado, o governador Juscelino Kuhitschek. Os
artigos versavam sobre temas da economia e da política mineiras, muitos
deles objeto de seus pronunciamentos e projetos na Câmara dos Deputa-
dos. Entre eles, a questão da exportação do minério de ferro: a construção
da rodovia ligando Belo Horizonte à Capital Federal; a ausência de Minas
nos conselhos da alta administração do País.

A questão da sucessão presidencial. o seu encaminhamento pelos
partidos e as propostas que surgiram naquela conjuntura mereceram sua
especial atenção. Contra o movimento patrocinado por Juscelino
Kuhitschek, denominado "pacificação da política mineira", desfechou fer-
renha oposição, classificando-o de verdadeiro "cambalacho". Em entre-
vista ao Correio do Dia, Zezinho Bonifácio advertiu que os acordos polí-
ticos em vésperas de eleições deveriam ser tomados com cautela, pois
nem sempre eram informados pela sinceridade:

Esta história de Minas unida para ser ouvida nos conselhos da Repúbli-
ca é chavão ultrapassado. canti lena cacete e cediça. O que se pretende
é muito claro: o Governador do Estado quer se candidatar a Presidente
da República com aliuin êxito, e o primeiro passo é compor os negóci-
os em casa. Daí o apelo: ''Mineiros de todos OS partidos, uni-vos". De-
pois, então, virão outros negócios, outras conversas»

A oposição ao acordo leve como suporte um dos o slo'a,,s da UDN
honestidade na administração, a honrada aplicação do dinheiro do

povo". Zeziiiho Bonifácio não deixou de lembrar-se das denúncias feitas
por parlamentares da UDN na Assembléia Legislativa mineira de que o
governador, se não as realizava, era, no mínimo. tolerante e quase partícipe
de negociatas no Estado.

Em meados do ano seguinte, chegou a admitir o apoio da UDN ao
movimento de Uui() em Minas, mas sob certas condições. O govcrnadc r



deveria assegurar absoluta liberdade de manifestação aos que no o apoi-
assem no próximo pleito: declaração expressa de todos os componentes
da união mineira de que ela se realizava contra o presidente Vargas. Mos-
trava-se, todavia, cético quanto aos resultados do acordo.

Outra proposta de entendimento para a sucessão presidencial surgida
naquela conjuntura, de autoria do governador de Pernambuco. Etelvino
Lins. foi igualmente combatida por Zezinho Bonifácio. Pela proposta. o
general Juarez Tívora. candidato a presidente da República, teria como
companheiro de chapa o governador de Minas. Juscelino Kubitschek. De
acordo com a interpretação do PSD. sendo Juarez Tívora da UDN. o se-
gundo  po sto deveria ser ocupado por um pessedisia. Zezinho Bonifácio
não discordou da candidatura de Juarez Tívora, e sim da interpretação de
que se deveria dar compensações ao PSD.



9. No Furacão de Crises

As campanhas contra a corrupção comandadas pelos oposicionis-

tas, especialmente pela "Banda de Música", concorriam pala o desgaste

de Vargas, que tentava, aos trancos e barrancos, levar adiante seu progra-
ma de desenvolvimento. Nessa tarefa, chocav a-se cada vez mais com o

ideário da oposição, à medida que avançava em posições vistas como na-
cionalistas e estatizantes.

No illtllit() de conciliar as correntes em pugna, Vargas procedeu a

uma reestruturação ministerial tela qual João Goulart. então deputado e
dirigente do PTB, passou a ocupar o Ministério do Trabalho.

O ano de 1954 iniciou-se com maus presságios. Para Zezinho
Bonifácio, foi o momento da triste perda de seu pai, o embaixador José
Bonifácio de Andrada e Silva, ocorrida em fevereiro. Para o País, sinali-
1011 O agravamento da crise cm todos os níveis.

No plano social, a crise manifestava-se pelo aumento da mobilização
trabalhista, inclusive pelo aumento do número de greves. O anúncio, no
início daquele ano, de que o Governo pretendia conceder alimento de l (X)%
no salário mínimo, por sugestão do Ministério do Trabalho, agravou a
situação. A repercussão foi fortemente negativa em todos os grupos oposi-
cionistas. Para a li DN. era instrumento para estimular a luta de classes e
prejudicial à vida da Nação.

No início de fevereiro. a U F)N lançou um "Manifesto à Nação",
denunciando supostas atividades subversivas de João Goulart perante a
classe trabalhadora. Outro documento contra Goulart foi encaminhado ao
ministro da Guerra. o "Memorial dos Coronéis". Diante de tantas pres-
sões, Varas exonerou Goulart do Ministério do Trabalho, mas, cm 10 de
maio, anunciou o reajuste de 100% no salario mínimo.

Zezinho Bonifácio não ficou indiferente à polêmica que se criou
em torno do aumento do salário mínimo. Por meio da imprensa. teve par-



ticipação intensa no debate e apresentou inúmeras críticas.' Eiitre elas, a
de ter excluído os funcionários públicos e a de propiciar o aumento do
desemprego. dado o temor que provocaria no empresariado.

Em junho. o líder da UDN na Câmara dos Deputados. Afonso Arinos,
encaminhou pedido de iinpeach,neni de Vargas, rejeitado por boa margem
de votos. Mas o processo revelou a fragilidade do presidente da Repúbli-
ca, sobre quem recaía toda sorte de acusações.

A oposição radicalizou ainda mais no início de agosto. após o aten-
tado a Carlos Lacerda, no qual morreu o major da Aeronáutica Rubens
Vaz. Instalado o inquérito para apuração do atentado pela Aeronáutica. a
"Banda de Música" passou a cobrar diariamente o resultado das investiga-
ções. Zezinho Bonifácio figurou entre os que ocuparam a tribuna da Cá-
niara com mais ardor para acusar o Governo de omissão e, pior que isso,
de acobertar ilegalidades. Exigia, como outros deputados da Bancada da
UDN, a apuração do crime. Na sessão de 10 de agosto. afirmou:

Sr. Presidente, o que deseja a Nação, nesta hora, não são demissões. nem
notas. Queremos, isto sim, a apresentação do enrninOso. Isso, acaso, num
país civilizado será impossível? Claro que não. Mas para um governo des-
moralizado e que se dissolve dia-a-dia, certo, a exigência é demasiada.

(... Mas. Sr. Presidente, por que o Governo não quer apurar a respon-
sabilidade de ninguém?

Não poupou críticas ao ministro da Justiça, Tancredo Neves, pelo
modo como vinha conduzindo o inquérito. No entender de Zezinho
Bonifácio, ele teria se declarado incapaz de esclarecer o crime, já que
confessara haver considerado a possibilidade de confiar a magistrados a
condução do processo. Acentuou a certa altura:

Assim, continua o inquérito sendo leito pelo órgão de que é chcl o
Ministro da Justiça. mas órgão que. pela atitude que ele assume. segun-
do declarou o próprio Ministro da Justiça. não tem a Isenção necessária
para fazer marchar o inquérito e elucidar os acontecimentos.

() Ministro da .lustiça disse, em alto e bom som, que o seu apare-
lhamento não tinha a necessária isenção para proceder a inquérito ho-
nesto e rigoroso.



Mas o principal alvo dos ataques era mesmo o Presidente Vargas.
Por di versas vezes solicitou sua renúncia, e suas palavras finais foram um
apelo veemente nesse sentido.

Sr. Presidente, demonstrei que a única saída para preservar a democra-
cia e. sobretudo, para lazer voltar, já não aos homens do Governo, mas
sim aos órgãos do Estado, a confiança do povo brasileiro é a renúncia
do Presidente da República, porque S. Exa. representa o grande trope-
ço. o grande embaraço nessa arrancada para a verdade...

Se os seus dias estão contados, se sua hora está a chegar. que tenha o
Sr. (ietúlio \'argas um gesto de altiveL, de verdadeiro gaúcho, e realize,
então, aquele conselho que certa vez o Sr. João Neves da Fontoura.
num dos seus raros minutos de lucidez política, lhe dera: que o Sr.
Getúlio Vargas, na hora do desmoronamento, tenha ao menos a elegãn-
cia dos vencidos, olhe o Brasil de frente, taça continência e tombe.
Ma que tombe, digo eu, envolto, como merece, porque afinal é um
brasileiro que presidiu a nossa terra, tias dobras da dignidade e da hon-
ra: que renuncie.

O discurso obteve ampla repercussão dentro e fora do Congresso
Nacional. Tanto que. décadas depois, seria contemplado no romance de
história e ficção do escritor Rubem Fonseca. Agosto.'

Nos dias que se seguiram ao "atentado da Rua Toneleros'', a ques-
tão da legalidade Ii sendo considerada por parcelas cada vez. maiores dos
comandos militares. No dia 24 de agosto. esses comandos mobilizaram-se
para exigir a renúncia do presidente. Nessa mesma madrugada, após lia-
ver concordado cm renunciar. Vargas dcii um desfecho inesperado ii crise
e pôs fim à própria vida.

Passados os prinleil'os iflometitos de l)erplexidade, revoltados e in-
dignados, os correligionários de Vargas lançaram culpas na oposição, em
particular à LIDN, por ter manobrado em direção ao trágico desfecho. Na
sessão de 3 de setembro, respondendo aos ataques de Lúcio Bittencourt.
líder em exercício da Bancada do PTB, Zezinho Bonifácio proferiu explo-
sivo discurso, que ficou célebre pela virulência de suas palavras e pela
maneira surpreendente com que inverteu os papéis. Depois de dizer que a
oposíÇão cumprira seu papel, afirmou:



Certo, foi além da expectativa geral o resultado, o trágico resultado.
Todos nós, Oposição e Governo, adversários e correligionários, cons-
ternados, debruçamo-nos sobre o ataúde do Presidente e deixamos cor-
rer a nossa lágrima sentida. Sentida com toda a sinceridade.

Compreendo, neste momento. Sr. Presidente, porque o Partido Traba-
lliista Brasikiro, que ao tempo da vida do Presidente se abstinha de vir
à tribuna para deFendê-lo, comparece agora em público para engrande-
cer a sua memória. É amizade, é solidariedade, é gratidão? Não, Sr.
Presidente. 1 remorso. E vou provar.

A indignação tomou conta da liderança cio PTI3. ali representada
especialmente por Lúcio Bittencourt e Fernando Ferrari. Sem recuar em
sua linha de ataque. Zezinho Bonifácio disse mais:

Sr. Presidente, a verdade em todo esse emaranhado é que o Presidente
Getúlio Vargas morreu tragicamente. abandonado dos seus amigos e
correligionários. abandonado de todos aqueles que de S. Exa. tinham
recebido favores, amizade, simpatia e ajuda. abandonado tios trágicos
dias que antecederam a sua morte.

Quando a Pre s idência, Ia República estava quase às bordas do abismo...
nenhum deputado do Partido Trabalhista Brasileiro se achava junto do
Governo... Sr. Presidente, uns se encontravam nos pampas gauchos, tra-
tando de seus interesses pessoais, da sua eleição e. quiçá, pedindo e ob-
tendo favores do Sr. Getúlio Vargas.., Outros. naqueles dias memorá-
eis, se achavam, comodamente, nos seus divãs, nas suas casas ouvindo

OS aparelhos de rádio, acompanhando o desenrolar dos acontecimentos.

( ... ) Ah! Sr. Presidente, já agora lido não à Câmara. mas aos trabalha-
dores do meu país. para que eles. em praça pública, se dirijam aos
comandantes do PTB e exclamem, perguntem interpelem, interroguem:
PTI3! P113! Por que abandonaste o nosso guia? PTB! PTB! Por que
largaste o nosso chefe? PTB! PTB! Por que não assististe até o final a
queda do nosso comandante, do nosso ídolo'?

As acusações aos correligionários de Vargas não pararam aí. Aos
dirigentes do PTI3 denominou de modernos Táquires. 1)01 5 a eles se aplica-
ria a frase: —Choram conto mulheres o Presidente que não souberam defen-
der como homens". Referindo-se à carta-testamento de Var'gi.c hamou a
atenção para o lato de que nela não havia qualquer i'efl.rêiicia aos amigos:
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Aí está a demonstração de que o Sr. Getúlio Vargas carregou para a
sepultura uma mágoa profunda daqueles que hoje estão apegados à sua
meiiória, não para torná-la perpétua ao Pais e à Posteridade, mas para
defender votos e situações políticas...

Sr. Presidente, termino, na certeza de que. com este episódio, levei às
massas trabalhadoras do meu Pais a verdade sem contestação e. sobre-
tudo, de que exibi aos olhos do povo a insinceridade de propósitos
desses falsos líderes, desses pseudo condutores dos trabalhadores do
Brasil.



10. O "Eterno" Opositor de JK

Restabelecida a ordem constitucional, as eleições para a renovação
do Congresso Nacional em outubro de 1954 foram pouco afetadas, preva-
lecendo, de modo geral, os acordos locais e regionais. Computados os
votos, a UDN caiu de 84 para 74. o PTB subiu de 51 para 56 e o PSD de
112 para 114 cadeiras no Congresso Nacional.`

Zezinho Bonifácio foi eleito para a sua Y Legislatura com boa mar-
gem de votos e iniciou mais urna temporada de sistemática e leroz oposi-
ção ao Governo.

Logo depois do pleito de outubro, começaram as articulações para
as disputas à Presidência da República e aos Governos estaduais, a se
realizarem no ano seguinte. Surgiram OS nomes de Juarez Távora pela
UDN e de Juscelino Kubitschek pelo PSD. que obteve número suficiente
de votos para ser homologado na Convenção Nacional do partido em fe-
vereiro do ano seguinte.

Todavia, mesmo antes de referendada pela Convenção. Zezinho
Bonifácio se insurgira contra a candidatura de JK. Por três sessões. entre
os dias 2 e IS de dezembro de 1954, da tribuna da Câmara proferiu infla-
mados discursos contra aquela candidatura. A tônica era a mesma: a de-
núncia de irregularidades das administrações do candidato na Prefeitura
de Belo horizonte e no Governo do Estado. Ao longo dos pronunciamen-
tos. travaram-se intensos debates entre o orador e os defensores daquela
candidatura, destacando-se, entre estes, o deputado Tanci-edo Neves. Em
seu último pronunciamento sobre o tema. Zezinho Bonifácio concluiu com
as seguintes palavras:

Mas quero. no final do meu discurso, dizer que o Deputado Tancredo
Neves aqui falou cm lama por mais de uma vez, aqui falou em lodo e
lama, referindo-se às minhas palavras quando do nicu primeiro disc tir-
SO. Eu o adverti: lodo e lama houve realmente no Britsi 1 à época cm que
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era espancado e morto, numa das delegacias da Capital, sob as vistas
complacentes do então Ministro da Justiça. Sr. Tancredo Neves, o jor-
nalista Nestor Moreira. e que só se descobriu o assassino porque a opi-
nião pública se levantou, os deputados se levantaram e a imprensa tam-
bém se levantou, em reação.

(... ) Lodo e lama escorreram do Palácio do Catete. ao tempo em que ali
também pontificava Gregório. sob as vistas complacentes do Sr. Mi-
nistro Tancredo Neves, que não teve a coragem de retirar-se do Gover-
no no momento em que os rapazes da Aeronáutica lhe usurparam a
competência e o poder para instauração do rumoroso inquérito conhe-
cido de todos.

O povo brasileiro, atentando para as minhas palavras, saberá no um-
mento oportuno repudiar essa candidatura, que não consulta os interes-
ses do Brasil. nem os interesses do povo.

Em meio às repercussões causadas pelo apelo dos chefes militares à
"União Nacional'' e contra as candidaturas partidárias, constituiu-se o
"Clube da Lanterna", movimento destinado a. segundo Zezinho Bonifácio.
"reivindicar para o povo brasileiro o direito de impor aos seus governantes
princípios e normas de moralidade, de honradez e de dignidade". Sua fini-
dação loi celebrada com um comício na cidade mineira de Juiz de Fora,
realizado a 16 de janeiro de 1955. em que Carlos Lacerda foi o principal
orador. O evento foi marcado por tumultos e hostilidades, que terminaram
por dissolvê-lo.

Na sessão do dia secuinle. Zezinho Bonifácio tomou a pilas'ii na
Câmara dos Deputados para lesar ao conhecimento de todos as "graves
ocorrências " verificadas durante o comício, um acinte à democracia, como
fez questão de salientar, os acontecimentos foram narrados cmii detalhe. e

não faltaram acusações à polícia e ao Governo mineiros de conivência
com os baderneiros. E advertiu:

Esta campanha presidencial começa sob um mau signo. Porque. quan-
do os homens da polícia estimulam a desordem para fazer silenciar a
voz dos oradores da democracia, o País ou se está acabando ou se está
no fim, se não reagir. Ou, então, estaretimos às portas de uma revolução,
pois a essa altura ninutiiii mais suportará violências dessa ordem. Ou



flOS permitirão a propaganda livre e honesta e clara, ou assumirenios
falo por mim, mas percebo igual hsionornia dos comandantes da polí-
tica deste país - o caminho da revolução.

(...) Não toleraremos mais isso. Se amanhã não nos derem as garantias
necessárias, percorreremos o País, indiferentes às balas. Bem sabemos
que os defensores do povo acabam sempre morrendo, mas a Nação há
de sobreviver e OS princípios que neste momento encarnamos terào de
'arar as idades e atravessar as épocas.

(... Sr. Presidente, fica aqui o meu protesto de mineiro. sobretudo, mas
também de brasileiro. Fica ainda uma advertência: não enveredem por
esse caminho, porque também aí lutaremos pela democracia, e mais do
que tudo, pela sobrevivência do Brasil.

A proposta de reforma eleitoral, com a adoção de cédula única, for-

mulada antes da realização das eleições, suscitou acirrado debate na Câ-

mara dos Deputados.

O anteprojeto do ministro Edgard Costa. do Superior Tribunal Elei-

toral. previa a adoção da cédula única e oficial já nas eleições seguintes.

Nela os nomes dos candidatos viriam impressos. cabendo ao eleitor assi-

nalar sua escolha. O grande mérito da proposta, reconhecido por todos.

era o de acabar, ou ao menos minimizar, as fraudes que sabidamente ocor-

riam com o sistema de votação anterior, o chamado "voto de marmita".

Enquanto o PSD se posicionou contrário à proposta para as eleições que

se aproximavam e o PTB não firmou posição, a UM, e de modo especial

Zeiinho Bonifácio. assumiu defesa intransigente da cédula única oficial.

A 22 de-te de 1955, prolriu longo discurso, apaado dezenas de

vezes por representantes do PTB e, de forma mais contundente. por repre-

sentantes do PSD. A certa altura, salientou:

Si. Presidente, a questão da cédula olicial, dado o rumo dos aconteci-
mentos. poderá levar este país à salvação definitiva ou, então, à desgraça
irremediável. O povo brasileiro está concncido de que Os l)leitos eleito-
rais do Brasil são fraudados e, o que é muito mais grave, a meu ver, está
convicto de que os homens públicos pensam assim. Não prupugnando,
portanto. pela modificação da lei. estão antecipadmnmcnIe conivenies com
a fraude que vai ser praticada nas eleições de 3 de outubro.



Zezinho Bonifácio se valeu de argumentos técnicos para defender a
adoção da cédula única olicial e, depois de acalorado debate envolvendo
inclusive o relator do prqieto. Lllvsscs (iuirnarães, concluiu respondendo
à acusação de golpista feita por Bruizi Mendonça:

Golpistas, Sr. Presidente, não somos nós que aqui pugnamos. com toda
a energia da nossa alma e do nosso coração, pela lisura do pleito, com
a aceitação da cédula oficial. Golpislas sar) aqueles que dão oportuni-
dade a que o golpe seja desferido. E eu. Sr. Presidente. a essa altura dos
acontecimentos, tenho receios de que o povo. em vez de fazer a revolu-
ção pelo voto, faça votos pela revolução. E isso. Sr. Presidente, será o
caos, será a desordem. E o partido Social Democrático aparece aos
olhos do povo tendo dúvidas entre preterir os interesses estreitos do
próprio partido e os nobres interesses do povo brasileiro.

Entretanto, nas eleições de 3 de outubro, instituiu-se não a cédula
única oficial. e sim unia cédula que. apesar de impressa pela Justiça Elei-
toral. pôde ser distribuída pelos partidos. Juscelino Kuhitschek derrotou
Juarez Távora por 470 mil votos e João Goulart venceu Milton Campos
por pouco mais de 2(X) mil votos. Esses resultados, corno é conhecido.
desencadearam intensa polêmica em torno da legitimidade dos candidatos
vitoriosos, baseados ia tese da maioria absoluta, urna vez que os eleitos SÓ

receberam 113 do total dos votos. Foi essa a tese defendida por lideranças
udeuistas, que ainda apontavam a suposta ilegalidade dos votos de coniu-
nistas que foram dados principalmente a João Goulart.

A oposição de Ze,inho Bonilicio ao Governo JK foi intensa e ciii
muitos momentos maisvigorosa que a de seu próprio partido. a UDN.
como atestam as publicações da época.

Além da tribuna da Câmara dos Deputados, expressou-no jornal
Tribuna da Liiipi'cnsa. Foi assi iii. por exemplo, em relação à exigência
de que o Exército entregasse ao Congresso Nacional a lista de "Oficiais
Comunistas''. Ou com as constaines críticas à "postura demagógica'' do
presidente da República e. principalmente, com a prática política do PTB.

Zezinho Bonifácio esteve sempre atento ao que se passava em Mi-
nas, especialmente naquele período em que o Governo do Estado estava



nas iiiãos de seu tradicional adversário. José Francisco Rias Fortes. Prova
disso é que não deixou passar nem mesmo a proposta de mudança de
nome de municípios próximos a Barbacena. que honienageavam figuras
ilustres de sua família. A 23 dejunho de 1958, em discurso que é exemplo
de sua ironia e sagacidade política, questionou o ato do governador que
mudava o nome da cidade de Antônio Carlos para Sítio e o da cidade de
Conselheiro Lafaiete para Queluz. Depois de alardear os feitos dos que
emprestavam seus nomes aos municípios. afirmou:

Vê, pois, V. Exa.. Sr. Presidente. que o ato é sobremodo injusto. não
tem explicação aparente.

A tini de que o enigma seja decifrado, quero informar ao povo brasilei-
ro que o Conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira era pai de minha
mãe e, portanto, meu avô, e Antônio Carlos era irmão de meu pai e,
portanto, meu tio. Esta é talvez. Sr. Presidente, a chave da charada.

Os nomes das cidades mineiras foram mantidos.

Entre 1955 e 1960. Barbacena foi palco de inúmeros conflito ,., po-
líticos. A emancipação político-administrativa do Distrito de Senhora
dos Remédios. tradicional reduto eleitoral dos Andrada, deu origem a
um deles.

Na fase que antecedeu às primeiras eleições municipais. o antigo
distrito foi administrado por um intendente nomeado pelo governador do
Estado. Sob orientação de Zezinho Bonifácio. a população não deu boa
acolhida ao intendente e se recusou a pagar impostos municipais, deposi-
tando-os em juízo. Quando foram marcadas as eleições, o clima político
ficou tenso e o Governo Estadual determinou a intervenção direta da Polí-
cia Militar. Inconformado, Zezinho Bonifácio requereu. com êxito, a ga-
rantia de tropas federais para a realização das eleições. Presente no muni-
cípio, com sua esposa. dona Vera, e seu filho E3oni laício José. à época
vereador em Rarbacena, assistiu à vitória estrondosa de seu candidato.
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1 1. O 1'-Secretário da Câmara dos Deputados

Em 1958, reeleito para a sua 4 Legislatura. Zezinho Bonifácio ele-
geu-se também para o cargo de 1°-secretário da Mesa Diretora da Câmara
dos Deputados, função que desempenhou. com talento e boa dose de au-
dácia, até 1965.

Ao assumir o cargo, o contunlai. oposicionista de JK. declaradaniente
contrário à mudança da capital do País, viu-se na contingência de admi-
nistrar a transferência da Câmara dos Deputados para Brasília, cuja inau-
guração oficial tora marcada para 21 de abril de 1960.

Na sessão de 22 de janeiro de 1960. tomou a palavra para defender-
se das acusações de que a Mesa da Câmara não estava se empenhando o
suficiente pata que a mudança se efetivasse, e garantiu: mesmo tendo sido
contrário à medida, a lei seria cumprida e. na data prevista, a Câmara seria
instalada em Brasília.

Na sessão de 3() de março daquele ano. Zezinho Bonifácio fez um
relato sobre a situação das obras do edifício que iria abrigar a Câmara dos
Deputados. Depois de confessar sua admiração pela grandiosidade urba-
nística e arquitetônica do projeto da nova capital. como que a pressentir o
que estava 1)01 vir, ad ert iii:

Mas. Si. Presidente, se a minha admiração pela construção da cidade.
Pelas rodovias que nos conduzem a ela, cresce e se aprimora, à medida

que pelim) e examino as conseqüências da mudança do Congresso. já o
meu coração de homem democrático sofre inquietações, sofre sustos e
intranquilidades por perceberque uma mística que devia ser sacrossanta.
qual a construção da cidade, está a comprometer o próprio regime demo-
crático. Lá como aqui. no Rio de Janeiro, como neste recinto, a intole-
rância não apenas do Governo, mas de quantos admiram a obra realizada
em Brasília, tem sido simplesmente detestável. E quero. a esta altura,
não apenas advertira Câmara, mas. sobretudo. a própria Nação: alertemo-
nos contra a marcha para a ditadura que Brasília apresenta e possibilita.



Em 5 de maio do mesmo ano. Zezinho Bonifácio retornou à tribuna
para justificar a precariedade das instalações da Câmara dos Deputados.
Como de costume, o tom provocativo de seu pronunciamento suscitou
inúmeros apartes e acalorada discussão. Sem se intimidar diante das críti-
cas, esclareceu ao deputado Último de Carvalho que sua condição de
1°-secretário da Mesa não impedia sua atuação como opositor ao Governo.

Como 1°-secretário da Mesa, coube a Zezinho Bonil'ácio tomar inú-
meras decisões administrativas no processo de instalação da Câmara em
Brasília. E foi nessa condição que teria ficado indignado ao constatar que
o projeto arquitetônico de Nierneycr não contemplava instalações adequa-
das aos serviços administrativos. Conforme narrativa de Carlos Horta í'e-
reira, a construção do prédio anexo ao Congresso foi resultado de delicada
negociação com o arquiteto Oscar Niemeyer, em que Zezinho Bonifácio
teve que usar de toda a sua sagacidade.

Mesmo tendo vivido em Brasília por 18 anos. de 1960 a 1978. a
opinião de Zezinho Bonifácio sobre a nova capital não se tornou lavorá-
vel. Mas tal posição não o impediu de. no momento certo, obter benefício
político com a mudança da capital para o Planalto Central. Quando do
segundo centenário de nascimento do Patriarca da Independência, em II
de junho de 1963. da tribuna da Câmara lembrou à Nação que fora de seu
antepassado a idéia de mudança da capital para o interior do Brasil.

Na convenção nacional da UDN de março de 1959. a candidatura
de Jânio da Silva Quadros foi o tema principal dos pronunciamentos. A
convenção mineira do partido, a essas alturas, já homologara a candidatu-
ra de José de Magalhães Pinto ao Governo do Estado e a de Jânio Quadros
à Presidência da República. Os desdobramentos posteriores, que culmina-
ram com a aliança de Jânio Quadros com João Goulart. desagradaram os
udernstas ortodoxos.

Com a renúncia de Jânio Quadros. a 25 de agosto de 1961,  o País
ingressou em mais urna crise política. Desta feita, por conta do veto dos
militares à posse do vice-presidente. A fórmula conciliatória adotada pelo
Congresso Nacional foi a instituição, por meio da Emenda Constitucional

0 4, de 2 de setembro de 1961 , do Rciimc Parlamentarista de Gox erno.



Embora reconhecidamente contrário à linha política de João Goulart.
Zezinho Bonifácio se posicionou dentre OS que eram favoráveis à sua
se, ou seja, à manutenção da ordeni constitucional.

A posse de João Goulart não significou o fim da crise. A antecipa-
ção do plebiscito marcado para 1965, para ratificar ou não o Regime Par-
lamentarista de Governo, foi a única saída de que dispunha o presidente
da República para se legitimar no poder. Pelo menos a única que seria
aceita pelo Alto Comando Militar.

Com o propósito de aferira J)osiÇã() da UDN em relação à possível
antecipação do plebiscito, no início de julho de 1962. João Goulart convi-
dou Zezinho Bonifácio a comparecer ao Palácio da Alvorada. No dia 12
do mesmo mês, da tribuna da Cãntara ele relatou a conversa que tivera
com o presidente e apresentou. não a posição da UDN, mas a sua própria,
de todo contraria à antecipação do plebiscito. Seu pronunciamento se fez,
como de costume. de forma apaixonada, e, em meio aos apartes dos ad-
versários. chegou a afirmar:

l)isse isso e aqui reafirmo: estimaria um golpe de e%tado partido do
alto. fosse das classes armadas, fosse do Presidente da República. por-

se solucionaria o problema brasileiro. Nós, da Ii I)N, nós da mino-
ria, jamais poderíamos fazer urna ofensiva desta ordem. propugnar um
golpe. Não queremos a revolução. Não queremos o golpe de Estado.
Não o deflagrarernos, mesmo porque não temos força para isso, mas
bateremos palmas se ele vier, porque porá termo a esta vergonha naci-
onal, porá termo a esta insinceridade.

A 6 de janeiro de 1963. por meio de um plebiscito, o povo brasileiro
0 1) 10 11 pelo Regime Presidencialista. No dia 23 do mesmo mês, o parla-
mentarismo foi revogado e João Goulart conseguiu plenos poderes para
governar. Entre essa data e 1 de abril de 1964, quando foi deposto o pre-
sidente da República, Zezinho Bonifácio exerceu vigorosa oposição ao
Governo.

Llm dos episódios marcantes desse período, narrado por dona Vera
e registrado nos Anais do Congresso, foi a atuação de Zezinho Bonifácio
com vistas a garantir as transmissões pela Rádio Nacional do noticiário do
Congresso Nacional. Em 25 de setembro de 1963, comunicou à Câmarazr



que. ao tomar conhecimento de que o chefe do Gabinete Civil da Presi-
dência da República. Darcy Ribeiro, proibira a transmissão do programa
A Voz do Brasil, que veiculava o noticiário relativo aos trabalhos do Con-
gresso Nacional, dirigiu-se pessoalmente à Rádio Nacional e ordenou o
(lese umprimento da ordem, colocando o programa no ar." A seguir, pe-
queno trecho do discurso que pronunciou na ocasião:

Percebendo desde logo a alta gravidade da comunicação. disse ao Sr.
Senador Atiro de Moura Andrade que pessoalmente eu iria resolver a
situação na Rádio Nacional. a fim de fazer valera autoridade da Câma-
ra dos Deputados e do Senado da República, uma ve, que um e outro
haviam firmado contrato para. diariamente, das 22h30 às 23 horas, se-
rem irradiados os trabalhos da Câmara dos Deputados e do Senado da
República. Convidei para me acompanhar o Sr. Aniz Badra. 2-Secre-
tário da Câmara, o Sr. Deputado Lourival Baptista, e levei junto comi-
go o fotógrafo da Câmara, a fini de lMografar o aviso se porventura lá
estivesse. Chegando à Rádio Nacional, recebi cíetivaniente a comum-
cação de que já passavam 5 minutos das 22113() e que iiiúsicas estavam
sendo irradiadas no lugar do noticiário do Congresso Nacional. Pedi
que me levassem e aos meus companheiros à cabina, ao estúdio da
Rádio Nacional, e lá efetivamente encontramos. pregado na parede. o
aviso que passo a ler:

(..j À vista. Sr. Presidente, daquilo que. pessoalmente, reputo tanianha
ofensa, resolvi arrancar o aviso, metê-lo no bolso, retirar do estúdio os
discos que irradiavam músicas, colocara fita do Senado da República e
da Câmara dos Deputados e ttzcr irradia-las na minha presença.

A crise que tomava conta do País atingiu o Congresso Nacional,
que, polarizado em dois grandes blocos, transformou-se em verdadeiro
campo de batalha. A despeito das legendas partidárias, os parlamentares
de posições de centro-esquerda se agruparam na Frente Parlamentar Naci-
onalista, enquanto que OS de centro-direita formaram a Ação Democrática
Parlamentar - ADP. Zezinho Bonifácio se engajou neste último bloco.
Composta basicamente de parlamentares egressos da UDN e do PSD. a
ADP agiu para bloquear as tentativas de João Goulai'i de implementar as
reformas de base por intermédio do Poder Legislativo, forçando-o a utili-
zar-se de decretos.



Apesar da devotada oposição ao Governo de João Goulart e do
Cn\()lVit11efltO político de seu partido, a UDN, não se tem notícia da parti-
cipação. ao menos de forma direta. de Zezinho Bonifácio no movimento
que depôs o presidente da República a 31 de março de 1964.

O movimento armado de 1964 sinaliiou o início de uma nova fase
na história do País. O mesmo ocorreu na vida pública de Zezinho Boniiicio.
que passaria a atuar tio interior do poder, experimentando, como ele pró-
prio afirmou. o gosto de ser "situação" e não mais "oposiÇão".



12. O Radical de Centro

O primeiro militar a ascendei- ao poder após a deposição de João
Goulart foi o general Humberto de Alencar Castelo Branco, que presidiu
o País até 1967. Um dos principais atos de seu governo foi a dissolução
dos partidos políticos com o propósito de formação de novas agremiações.
A nova legislação estabeleceu, na prática, o bipartidarismo.

Foram então organizados a Aliança Renovadora Nacional - Arena
-. de apoio ao Governo, e o Movimento Democrático Brasileiro - MDB -

de oposição. Zezinho Bonifácio ingressou na Arena, sendo um de seus
fundadores.

No início, o hipartidarismo não mereceu aplausos de Zezinho
Bonifácio. No entanto. com o decorrer dos acontecimentos, a indiferença
inicial cedeu lugar a grande entusiasmo, e ele tornou-se um de seus niais
ardorosos defensores.

Eu prefiro o hi pari idarismo e esclareço. Havendo três partidos, o ter-
ceiro se oterece à corrupção Para decidira-, questões. Se você tem mais
de três partidos, você tem uni g overilo Fundado em favores. Se você
hão der a Presidência do Banco do Brasil a determinado partido. ele
não o apóia. Se você não (ler a Presidência do Banco Central, o outro
não o apóia. Fica tinia coligação de partidos fundada em interesses
pessoais. Já o Governo, este fica em dificuldade de desenvolver o pro-
grama por ele traçado.

Com o movimento armado de 1964. não foi a UDN,c sim parte
dela que chegou ao poder. Em 1965. Zezinho Bonifácio candidatou-se à
reeleição para o cargo de 1°-secretário da Mesa Diretora da Câmara. que
ocupava desde 1958. Foi derrotado e teve a primeira decepção com o gru-
po que freqüentava o Palácio do Planalto. Na Arena, afastou-se dos ex-
udcnistas e elegeu-se. no ano seguinte. 2°-vice-presidente da C'âinara.

Seu desempenho político foi, a partir de então, marcado por extenu-
ante radicalismo. Apesar de não se alinhar com os companheiros que esta-



vani na chamada "extrema direita", e muito menos com OS que estavam à
esquerda. auto-afirmava-se corno um 1)olÍticO de centro. Radical, sim, mas
de centro.

Na longa reportagem do jornal Estado de Minas sob o título "Vida
e glória de José Bonifácio na hora do adeus à política'', publicada em
outubro de 1979. Zeíinho Bonifácio afirmou à jornalista Aline Heloisa
Oliveira:

Sempre Fui um homem de centro. Nunca dei a menor importância às
ideolosias de esquerda ou de direita. ( ... ) Não acredito na sinceridade
de ninguém quando milita nos extremos, pois nessa posição o que se
pretende é lucrar politicamente, pois ambas levam a nada. O Brasil é
notoriamente um país de centro em sura gigantesca maioria e dentro
dela não dá importância a nenhuma ideologia política. seja fascista,
socialista ou comunista.

Em outra ocasião, afirmara em depoimento à equipe técnica do
Centro de Pesquisa e Documentação Contemporânea da Fundação Getú-
lio Var-as: "Eu sou radical: inimigo é inimigo. Sou sempre contra. Nem
água".

Centrista e radical, Zezinho Bonifácio subiu à tribuna da Câmara na
sessão de 1$ de agosto de 1966, para abordar uni tema que considerou
explosivo: o Ato Complementar n`20. que estabeleceu o sistema misto de
votação no Brasil: a cédula oficial e a cédula avulsa ou individual. Seu
discurso. em defesa da emenda, provocou polêriiica. Ao final, ponderou:

Se eu não souhese da sinceridade de espírito dos homens que defen-
dem a cédula única. diria que urna onda de hipocrisia percorre todo
este país. Mas, em verdade, estou certo de (I LIC o Si. Presidente da Re-
pública que viu bem a diferença dos dois Brasis. repito. o dos relatórios
e o Brasil da realidade, e que - - para usar de um chavão conhecido, mas
sempre atual - deu as costas para o mar e voltou-se para o Brasil - há
de ter energia necessária para, indilerente à onda demagógica. nianter
a um só tempo a cédula única para as grandes cidades e a cédula avuilsa
para o interior do Brasil.



13. O Presidente da Câmara dos Deputados

Em 1967, Ze,inho Bonifácio obteve outra vitória na Câmara. Ele-
-eu- ,,e para o cargo de l'-vice-pre s idente. Naquele mesmo ano, foi eleito
Para a 6 Legislatura (1967/1970) pela Arena de Minas Gerais.

Naquela legislatura, foi eleito presidente da Câmara dos Deputados
para o biênio 196811969. Sua eleição se deu em acirrada disputa com o
deputado Batista Ramos, que pretendia reeleger-se para o cargo. O fato
adquiriu projeção nacional. ji que o nome de Zezinho Bonifácio não con-
tava com a simpatia do então presidente da República, general Arthur da
Costa e Silva.

A vitória lhe trouxe grande alegria. Ao recordar-se do episódio, dona
Vera afirmou que um dos momentos de maior felicidade do marido foi o
daquela eleição:

Até então, ele tinha verdadeiro horror a viagens aéreas. Quando se tor-
nou Presidente da Câmara, afirmou: "Vou vencer este complexo. Sem-
pre que for necessário, viajarei de avião".

Zezinho Bonifácio se superava. Vencia a antiga fobia por aviões. A
24 de maio daquele ano, embarcou lampeiro num avião rumo a Belo Ho-
rizonte. onde participaria, no dia seguinte, de reunião com industriais mi-
neiros. Acompanhado por dona Vera e um grupo de deputados, foi aplau-
dido quando o avião aterrissou. Sua "estréia" em viagens aéreas foi am-
plamente divulgada pela imprensa nacional, que o tinha, então. sob a mira
de seus holofotes.

F não era para menos, porque com os desdobramentos do movi-
mento de 1964 e. principalmente, após entrar em vigor a Constituição de
1967. o Poder Legislativo passui a significar a iiiiica réstia de democra-
cia. Era para as duas Casas cio Congresso que todos se voltavam.

O ano de 1968 deu início a um dos períodos mais cruciais da recen-
te história política brasileira. Foi o momento em que ocorreram os mais



sérios conflitos internos entre os 1)OUOS que defendiam e a maioria cine
criticava o reime. Em vista de tais ocorrências, a linha dura militar assu-
miu postos-chave, com perigosa vocação antidemocrática.

Os integrantes democratas do movimento de 3! de março de 1964
articularam-se para impedir a escalada radical de setores agressivos de
direita, destacando-se, entre eles, o vice-presidente da República. Pedro
Aleixo: o presidente da Câmara dos Deputados. José Bonifácio; e o presi-
dente do Senado. Gilberto Marinho.

No âmbito do Congresso Nacional, o momento culminante desses
conflitos ocorreu quando o deputado Márcio Moreira Alves. em setembro
de 1965, proferiu polêmico discurso apresentando críticas às Forças Ar-
madas e ao iflOV i mento armado de 1964.26

Fiel às tradições liberais, Zezinho Bonifácio não acreditava e mio
desejava o fechamento do Congresso. Sua crença era a de que "ruim com
ele, pior sem ele''. Manteve-se, ou pelo menos dava a impressão de man-
ter-se, calmo e confiante na vitória do bom senso. das garantias civis e
democráticas. Tanto que. a 10 de outubro, afirmava em entrevista:

Governo e Congresso manterão o respeito recíproco às atribuições
e prermcmLivas de cada um, sem nenhuma repercussão sensível na
vida política brasileira. Os deputados e senadores são invioláveis
no exercício de suas opiniões, palavras e VOtOS. conforme O) artigo)
34 da ('onsti tliiÇão.

N'las os militares. por seus ministros, encaminharam ao Supremo
Tribunal Federal uni pedido para processar o) Moreira Alves. Na forma da
Constituição. o Supremo solicitou autorização à Câmara para processar o
deputado. O assunto provocou grande agitação na imprensa. enquanto nos
quartéis os militares exigiam a concessão da licença.

Mal inforniados sobre a disposição dos militares e pouco conscien-
tes tia conjuntura delicada por que passava a Nação, os deputados nega-
ram a autorização. As Forças Armadas, comandadas por líderes da cha-
mada "linha dura", viram no episódio unia solidariedade da Câmara dos
Deputados às provocações contra o Governo.



Enquanto a crônica política se debruçava sobre o episódio e a soci-
edade brasileira acompanhava com ansiedade o desfecho dos aconteci-
mentos, urna nota festiva: a visita ao Brasil de Sua Majestade Elizabeth II,
rainha da liiglaterra. Em visita oficial ao Congresso Nacional, foi saudada
por Lígia Doutel de Andrade. que aproveitou para enaltecer o poder civil
britânico e. de modo especial, o seu Parlamento. "a cujo poder até a rainha
se curva". Diante da sutileza do recado, recebeu elogio especial do presi-
dente da Câmara. Zezinho Bonifácio, que lhe disse ao abraçá-la: "você
salvou a festa. Seu discurso foi admirável-."

No início de dezembro, o Senado já estava em recesso em virtude
das férias parlamentares. Mas na Câmara dos Deputados um grupo de
parlamentares da oposição entrou em discussão com o presidente da Casa.
O propósito era exigir o funcionamento da Câmara em sessão permailen-
te, em tranco desafio às determinações dos militares.

Zezinho Bonifácio era contrário a tal medida. com o argumento de
que o comportamento político adequado para a situação era a defesa da
Instituição Parlamentar. Não concordava com atitudes de rebeldia que
poderiam não ter resultado prático favorável. Por outro lado, insistia, lia-
via o risco de tais atitudes provocarem maior retrocesso político. Um de-
putado mais afoito dirigiu-se a ele com as seguintes palavras: "Seja mais
Andrada e menos Zezinho". A frase provocou o famoso gesto e, de mão
fechada, Zezinho Bonifácio acenou-lhe desdenhosamente.

Logo depois, de um pequeno rádio instalado sobre a mesa da sala
onde se encontravam, os deputados puderam ouvir, atônitos, os termos do
Ato Institucional n° 5. que foi dado ao País numa sexta-feira (13). O mês
era dezembro. O ano. 1968.

Às 23 horas do mesmo dia 13. de seu gabinete Zezinho Bonifácio
pronunciou breve discurso cuja tônica foi a esperança de que dias nielho-
res viriam e a crença na perenidade das eleições no País.

Meus Senhores, tomei conhecimento agora. como todos os presentes,
do Decreto do Governo que complcmcnta, como se depreende da leitu-
ra que ouvimos, a Constituição do Brasil ora em vigor. Saimos, assim.
de um estado de direito para entrar na área do estado de fato.



Não é o momento para examinarmos a Situação, tuas e a hora de,
em poucas palavras, manifestar as nossas esperanças de que crises como
esta SejiLHi resolvidas sempre de forma a não iiflpossihililar o desenvol-
vimenio do povo brasileiro. A quantos me ouvem, quero apenas dizer:
não no ,, esqueçamos de que. mesmo por tradição. em I1OSSO país. são
perenes as eleições e os eleitores.

Elevo preces a Deus para que tudo se resolva a contento e o Brasil per-
maneça Íntegro, a fim de que se possa transformar na grande e poderosa
nação que todos os seus filhos almejam. Com  estas palasras, e já agora
sob um novo regime, declaro que a nossa missão está encerrada.

Em 1969, o general Costa e Silva afastou-se da Presidência da Re-
pública por problemas de saúde. Diante da impossibilidade de sua recupe-
ração. uma Junta Militar assumiu o Governo e não o vice-presidente Pedro
Aleixo, conforme determinava a Constituição. Eram tempos de exceção.

A Junta que passou a governar o Brasil era formada pelos três mi-
nistros militares, Augusto Rademaker. Ly ra Tavares e Márcio de Souia
Meio. Pouco tempo depois de assumir o controle do País, a Junta Militar
considerou o mandato do presidente extinto e indicou o general Garrastazu
Médici para assumir o Governo. () novo presidente assumiu a 30 de outu-
bro de 1969 e governou até 1974.

Aquele ano começara sob o sigilo da incerteza. Zeziiiho Bonifácio
fazia vigília quase pernaneutc em seu gabinete. Supervisionava reformas
no prédio do Coiigresso, escrevia cartas aos eleitores e, principalmente.
articulava com os militares a reabertura do Congresso Nacional.

No dia 17 de outubro. em cerimônia no Palácio das Laranjeiras, Rio
de Janeiro. foi outorgada a Emenda Constitucional n° 1. (l)s presidentes
das ditas Casas do Legislativo. presentes à cerimônia, não fizeram ne-
nhum comentário a desperto de o Legislativo ter sido o poder que sofreu
maior número de alterações. Uma delas atingia diretamente as Mesas Di-
retoras, que não mais poderiam ser reeleitas. Assim, se havia por parte de
Zezinho Bonifácio a Pretensão de se reeleger presidente da Câmara, essa
pretensão fora cassada.

Finalmente, anunciou-se que o Congresso seria reaberto. depois de
mais de 10 meses de recesso. Mutilada pela ausência de 83 deputados



cassados no dia 13 de dezembro, de alguns poucos que renunciaram  do
falecimento de outros, a Câmara dos Deputados voltaria a funcionar. Esse
fato, por si só, era motivo de júbilo para todos. Aos 65 anos. Zezinho
Bonifácio estava alegre, mas muito tenso. Teve um enfarte.

Se o destino lhe pregara uma peça, impedindo-o de presidir a ses-
são de reabertura da Câmara, não conseeuiu. contudo, evitar que seu nome
se perpetuas se na história política do País como o grande articulador da
reabertura do Congresso Nacional. Isto não foi omitido pelo deputado
Acciol y Filho. 1°-vice-presidente (Ia Câmara, na breve introdução que fez
ao discurso previamente redigido por Zezinho Bonifácio para a ocasião.
Com emoção. Accioly Filho leu para os colegas a mensagem do presiden-
te da Casa. Eis alguns trechos:

Esta Presidência retoma hoje, nesta saudação. o fio da conduta que se
impôs quando, ao assumira direção dos trabalhos. inaugurou a sessão
legislativa de 1968.
Afirmamos então que o Poder Legislativo não é um mero arcabouço
jurídico no sistema de poderes que constituem a Nação. Não é simples-
mente um dos lados de um triângulo habilmente construído pelos
doutrinadores com o objetivo de compor tão só uma figura geométrica
representando as lorças do governo do País. Dizíamos que o Poder
Legislativo é uma instituição nacional arraigada à existência cívica de
todos nós, ao modo de ser da nossa gente. que Permite ao Estado brasi-
leiro - aos seus principais órgãos de governo sentir e viver a nossa
realidade segundo os seus imperativos mais prementes e angustiosos.
A instituição parlamentar brasileira reflete o que somos, uni povo que
se empenha vivamente em aprimorar-se. Um povo que, diverso em
suas características regionais, vem enfrentando o desafio do tempo e.
com extraordinária energia. procura superar as dificuldades que eniba-
raçani a sua marcha para o desenvolvinienlu,
...) () momento é de recobro 1k) entusiasmo pelo que necessitamos

fazer, no País. em favor do sistema representativo de governo, elevan-
do-o à categoria de um dever cívico da mais alta relevância. Sumos,
sobretudo, legisladores. E legisladores com a l'unçãu política de ouvir.
de ver, de falar. de consultar, de fiscalizar, se sentir, de participar.

Inauguramos hoje outra fose em nossa história política. Quando os
los que estamos testemunhando forem examinados à distância. i que
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muitos irão refletir e, refletindo, irão perceber coma esta nação sabe
superar ela própria suas crises. Crise grave a de que estamos emergin-
do, a qual 50 encontro paralelo 1105 episódios da Regência de Feijó e na
con ,,olidação da República, de J:Ioriano. antes de Prudente de Morais.
E dela estamos saindo, com eleições e eleitores, cumprindo-se assim a
VOCaÇãO) irresistível do POVO brasileiro.

Com a saúde recuperada. Zezinho Bonifácio reassumiu a Presidên-
cia da Câmara em 28 de novembro de 1969. Na ocasião proferiu breve
discurso de agradecimento à colaboração de médicos, colegas e amigos na
fase de sua convalescença.

Em março do ano seguinte, transmitiu o cargo de presidente da Cã-
inara a Geraldo Freire. Nesse novo quadro, foi indicado presidente da
Comissão de Constituição e Justiça, cargo para o qual foi reeleito em 197 1
No mesmo ano, toi eleito vice-presidente nacional da Arena. l'amhém
naquele ano foi reeleito deputado federal para a T Legislatura, ostentando
o título de terceiro mais votado em Minas Gerais. Em 1972. presidiu o
Conselho de Ética do partido e participou das articulações para as eleições
indiretas de governadores e prefeitos das capitais.
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14. O Líder do Governo Geisel

A 15 de março de 1974, o general Ernesto Geisel assumiu a Presi-
dência da República. Certamente influenciado pelo chefe da Casa Civil de
seu Governo, o também general Golbery do Couto e Silva, convidou
Zezinho Bonifácio para líder do Governo na Câmara dos Deputados.

Conforme narrativa de seu filho José Bonifácio Tamm de Andrada,
Zezinho Bonifácio não aceitou o cargo sem discussão prévia. Entre ele e o
presidente da República foram estabelecidos alguns critérios que deveri-
am nortear sua conduta corno líder na Câmara. Esse acordo visava à ob-
tenção de respaldo irrestrito ao seu desempenho político. Mesmo sem
explicitar. sua pretensão era a reabertura do jogo político no Congresso. e
dispensou. por exemplo, a interferência dos militares na aprovação de pro-
jetos, preferindo defendê-los com argumentos puramente políticos.

Não por acaso, o jornalista Tão Gomes Pinto, em longa entrevista
com Zezinho Bonifácio para a edição de junho de 1976 da revista Isto é,
além de considerá-lo como o grande alquimista da política nacional, alcu-
nhou-o de "o agente secreto da distensão".

A Arena referendou a escolha do presidente Geisel e Zezinho
Bonifácio tomou-se assim líder do Governo e da Maioria. Na liderança
II LIC exerceu por quatro anos, revelou-se uni parlamentar aguerrido, inteli-
gente, combativo, que usava a tribuna com freqüência. Sobre seus eniba-
tes com o MDB. costumava afirmar: não sou governo, faço oposição à
oposição.

Para a 8 Legislatura, que abrangeu o período de 1975 a 1978,
Zezinho Bonifácio Ii novamente reeleito. Ao lon go de 1975. ocupou a
tribuna por inúmeras vezes contra as investidas do MI)B e, não raro. para
responder a própria Arena.

Em uma delas, na sessão de 10 de outubro. tomou a palavra para
comunicar que a Comissão Executiva Nacional da Arena se reunira para



examinar as medidas adotadas pelo Governo no enfrentamento de proble-
mas econômicos resultantes da dependência externa de suprimento de pe-
tróleo do País. Informou também a decisão da Arena de prestar irrestrito
apoio ao presidente Geisel pelas medidas tomadas.

Os contratos de serviço com cláusula de risco voltaram a ser abor-
dados na SeSSãO de 13 de outubro, quando Zezinho Bonifácio subiu à tri-
buna lIIa contestar nota do MDB que o condenava sob o argumento de
rompimento do monopólio estatal do petróleo. Conforme informou, era o
início de uma série de discursos que iria proferir para esclarecer a questão.
Advertiu que trataria apenas dos aspectos políticos, deixando os técnicos
para outro deputado. Depois de demonstrar que o contrato de risco não
significava rompimento do monopólio estatal do l)Ctróleo, concluiu sua
fala com perigoso desafio:

(... A Arena, segundo vaticínios de algumas cassandras desta hora.
será Íragort)san)ente derrotada nas iirna. em vista da decisão que o
Presidente acaba de tomar. Pois direi - e talo em nome do meu partido
- q. se é esse o preço que teremos de pagar para que o Brasil se
desenvolva e sobreviva, queremos perder as eleições.

Na sessão de 8 de abril de 1976. subiu à tribuna para ler nota oficial
de seu partido em resposta a outra que fora divulgada pelo MDB cujo
início, segundo revelou, afirmava: "Atos de torça vêm-se tornando rotina
do Governo". Ao final da nota, convidava o MDB à reflexão para que
pudesse preencher seu lugar de "instrumento útil e proveitoso n processo
democrático, que depende do desempenho dos partidos políticos".

Ao longo daquele ano, ZeLinho Bonifácio ainda ocupou a tribuna
por diversas vezes para pronunciar-se em defesa da Arena e do Governo.
Na sessão de 19 de maio, por exemplo, rebateu as críticas do líder do
MDI3 ii Mensagem do presidente da República que regulamentava as elei-
ções municipais. o uso do rádio e da televisão. em longo pronunciamento
que provocou inúmeros apartes dos colegas.

Para além das atividades parlamentares, Zezinho Bonifácio dedica-
va-se, como de resto a maioria dos políticos, às eleições Iiiutlicil)ais que
ocorreriam em outubro de 1976. Mais ativo do que nunca. dava entrevis-



Ias, discursava em comícios e não perdia chance de criticar a oposição.
Como ele mesmo reconheceu em entrevista coletiva concedida a 10 de
junho, a radicalização fazia parte de seu jogo político:

Radicalizo para motivar eleitore.C()mo estamos caminhando para elei-
ções municipais, temos que radicalizar. Considerando o nível cultural
de nossas populações do interior, não podemos Falar em temas nacio-
nais. A esses eleitores interessa saber se eles têm água. luz, hospital.
Com as minhas acusações ao \IDH, eles se sentem mais motivados.2'

Foi por essa época que teria cunhado a célebre frase: "O MDB não
sabe fazer oposição. Nunca descobriram, por exemplo, que ler o Diário
Oficial é a melhor maneira de fazer oposição".

A 18 de abril de 1977, seu pronunciamento na Câmara dos Deputa-
dos foi dividido em três partes. Na primeira, respondeu com ironia às crí-
ticas que em discurso anterior o deputado Alencar Furtado fizera ao regi-
me. Na segunda, deteve-se a recordar e defender o movimento de 1964 e
seus desdobramentos. Finalmente, na terceira parte, a tarefa mais difícil:
defender as reformas políticas que, com base na Emenda Constitucional
de 1967 e no Ato Institucional n 5, o Governo instituía.

Essas reformas previam, entre outras medidas. a prorrogação do
mandato presidencial para seis anos e a introdução da modalidade de elei-
ção indireta no pleito de 1978 para o Senado. Segundo a nova fórmula. li
3 dos senadores deveriam ser indicados pelos partidos e referendados pe-
las assembléias legislativas. Criava-se por esse regulamento a figura do
chamado "senador biônico."

A defesa de tais medidas no momento em que a sociedade civil se
mobilizava em torno da anistia e da redemocratização do País e o próprio
Governo defendia a abertura gradual do regime era, sem dúvida. tarefa
espinhosa. Mas Ze/inhl() Bonifácio não se intimidava frente aos desafios.

Com base em artigos da Constituição vigente e citando exemplos
de países como Alemanha Ocidental, Irlanda e até mesmo os Estados
Unidos. onde os colégios eleitorais decidiam as eleições, fez erdadcira
apologia das reformas que estavam sendo adotadas. Esforços como esse é
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que. por certo, garantiram-lhe a confiança política e a amizade pessoal do
presidente Geisel.

Do desempenho político de Zezinho Bonifácio é possível aventar

a hipótese de que, calculando todos os riscos, inclusive o do próprio
radicalismo, seu discurso - nem sempre explícito - e sua prática como

líder do Governo foram no sentido de unir os dois partidos em torno do
presidente Geisel. Seu propósito era fortalecer em prol do processo de
distensão política.

Esses cálculos não passaram despercebidos à acuidade de analistas

mais experientes e sensíveis à arte de fazer política. Foi assim que. em
agosto de 1976. a exemplo de Isto é. a revista Veja publicou longa repor-
tageni sobre o radicalismo de Zezinho Bonifácio. Na percepção do analis-

ta de Veja. a indicação de Zezinho Bonifácio para líder do Governo tivera,
na ocasião, o propósito de conferir equilíbrio àsua ação no quadro de

distensão política do regime que se pretendia. desde logo, lenta e gradual.
No entanto, com base em depoimentos de alguns companheiros de pai-
do. Zezinho Bonifácio estava "passando da conta" e Geisel pagando preço
excessivo por tê-lo como líder. A interpretação de Veja e que foi dada aos
leitores ti outra:

O "profeta dos radicais" chegou aonde chegou calculando bem o que
faz e não por ser como se apresenta. uru "lrrahrás". destemperado,
tenperaniental e insaciável radical, posto que. na verdade, seu desem-
penho conio deputado miada tem a ver com sua conduta de Lodos os dias
tora da Cámara.



15. A Despedida do Parlamento

No final dos trabalhos legislativos de 1977. o deputado Ruy Bace-
lar prestou, da tribuna da Câmara, homenagem especial ao líder José
Bonifácio Lafayette de Andrada. estendendo-a a sua esposa. dona Vera
Ravmunda Tamm de Andrada.

No discurso forani enaltecidas as qualidades de Zezinho Bonifácio
como homem, político e líder da Arena. Ao agradecer os companheiros de
partido, o homenageado afirmou: o político contemporâneo deveria ter a
mesma fé e coragem dos cruzados medievais. Para tanto, o cruzado mo-
demo carecia de cinco armas.

( ... ) Primeiro, ter fé em Deus, o dado transcendente da existência, a
quem recorrer em todos os insantes mais difíceis e toinientosos. Se-
gundo. ter crença nos destinos da Pátria, aquela que herdamos dos nos-
sos pais e dos nossos antepassados. com OS valores permanentes que
informam a sua estrutura e lhe do fisionomia no concerto mundial.

Terceiro, ter fé no apoio dos entes queridos, na Família, célula básica
do contexto social que nos agasalha e nos estimula e na qual sentimos
como que uma projeçio de perenidade. Quarto. Ler crença no apoio e
na amizade dos companheiros da corporação partidária a que pertence-
mos. Sem a lealdade dos colegas de jornada, jamais poderemos flOS

atrmar na vida pública e sentir aquela segurança indispensável em Face
dos adversários, o que sabemos ser algo natural de quem participa da
Política.

Quinto, crer lrmcinente nos princípios éticos que adornam a nossa
lormaço e fl() ideário político que estabelecemos como orientador de
nossas caminhadas, que neles é que encontramos a la/ão principal
de realizar a promoção de nós mesmos ante o povo, a quem devemos
servir.

(... ) Contudo, se precisamos dessas armas de um cruzado moderno,
devemos, neste mundo tumultuado, dentro do temperamento dc cada
um. cultuar urna virtude que na minha juventude julgava desprezível e



que hoje, com os cabelos encanecidos. julgo fundamental aos jovens e
ao homem maduro em lace da vida pública: a virtude da prudência.

Zezinho Bonifácio ainda permaneceu na Câmara até o final daquele
oitavo mandato. em detemhro de 1978. A partir de então, cedeu seu lugar
no Congresso Nacional ao filho Bonifácio José Tamm de Andrada. o
Andradinha. que ainda hoje o substitui. Antes, porém, participou das arti-
culações para a eleição do general João Batista Figueiredo e seu vice,
Antônio Aureliano Chaves de Mendonça, e teve notável desempenho na
indicação de nomes para os Governos estaduais.

Sendo um político em permanente debate com a oposição. era, no
entanto, admirado e respeitado pelos adversários pela lealdade aos com-
promissos assuniidos.

Tal admiração ficou evidente quando de Sua despedida do Parla-
mento. aos 73 anos de idade, após 50 anos dedicados à vida pública. Na
sessão realizada a 6 de dezembro de 1978 e presidida por Marco Maciel,
vários parlamentares lhe prestaram homenagem. entre eles o deputado Ruy
l3acelar, que afirmou:

Não sabemos a quantas andam as cifras genealógicas dos Andradas.
Consta, porém, que já existem dez Martim Francisco. doze António
Carlos e quatorze José Boni lácio. abra outros descendentes de
antropônimos dilèrentes. Cremos, no entanto, estimado José Bonifácio.
111e nenhum deles conseguiu nem conseguirá superar as virtudes que

exortam o caráter de V. 1j5a

O líder da oposição e seu tradicional adversário desde os tempos da
1JDN. deputado Tancredo Neves, também fez uso da palavra:

. O Líder José Bonifácio Laíayette de Andrada enrola o seu pavi-
lhão e desfaz a sua tenda de combate depois de 33 anos ininterruptos de
atividade parlamentar. Caso raro da vida das nações cultas. esse de um
homem dedicar toda sua existência à representação de seu povo. Ser-
vindo nos Governos ou na oposição. Irritando os Governos quando os
combatia e indignando a oposição quando ao lado do Governo. Feijó
dizia dos Andrada que eles eram tiranos no poder e demagogos na
oposição. () nosso Andrada de hoje fu g iria à sentença, pois que nunca
soubc lazer política sem a paixão do ,bem público. Marcou os anais



desta Casa como poucos têm feito e deixa-nos o exemplo de unia agres-
siva combatividade e sua irrepreensível honradez. A Pátria lhe é reco-
nhecida e os pósteros recordar-lhe-ao o nome e a vida.

Antes, porém, de proferir a homenagem a Zezinho Bonifácio.
Tancredo Neves havia feito críticas ao Con g resso Nacional, ao Governo e
ao regime. Diante disso, Zezinho Bonifácio não se conteve. Solicitou a
palavra e improvisou longo e severo discurso. Roubou a cena. Despediu-
se de cabeça erguida e ainda se deu ao prazer de sair atirando farpas nos
adversários, principalmente em Tancredo Neves, um de seus alvos prefe-
ridos por pelo menos três décadas. Era, aos 74 anos, o mesmo moço impe-
tuoso dos anos 1930. A seguir. trechos de seu último discurso como paria-
nientar:

Sr. Presidente, Srs. Deputados. minha posição é difícil. O Deputado
Tancredo Neves, de longa data meu amigo pessoal. de cidade vizinha à
minha, companheiro de foro nas ditas comunas, refere-se, no seu dis-
curso, à minha saída do Parlamento. Lamenta e diz da falta que farei à
nossa Casa.
Começa o seu discurso. pois, com uni estilo extremamente mineiro.
Envolve, acaricia, recorda os nossos bons tempos da juventude para,
em seguida. atingir com veemência, com inteligência e, sobretudo, com
bravura, aquilo que S. Exa. acha que está errado no Brasil. cm conse-
qüência di) Governo do Presidente Geisel. Assim, obriga-me, de um
lado, a recolher no coração suas palavras carinhosas, mas, de outro
lado, a produzir a defesa do Governo. cm uma contradita.
(... Não somos uma Casa de energúmenos nem tampouco de homens que
não tenham a bravura pessoal e a bravura intelectual de falar. Falamos com
energia quando temos de defender nossos pontos de vista, os quais. evi-
dentemente, não podem ser os pontos de vista da nobre oposição.

(...) O Congresso brasileiro é esse conjunto de homens independentes.
cada um pensando como quer, que aqui se reune. Se há. às vetes, una-
nimidade é porque queremos. ambos os partidos. Se. na maior parte
das vezes. aconipanhamos o Governo é porque assim determina nossa
vontade. N inguénl nos dobra o coração e os seni iiiieiitüs.( ... ) E mais
ainda: as medidas votadas, procedentes do Poder Executivo ou daqui
brotadas. tiveram sempre nosso apoio. nossa dedicação, lloSs() aplauso
e também outras tiserani nossa repulsa. E o jogo parlln1L'litLr de todo.,,



os te lpos,conlum em todos os países. Desgraçada da terra cujo Paria-
menu) não tiver Cofio ponto alto dos seus trabalhos o debate, a diver-
cência. o combate face-a-íace.

(... ) Lamento, meu querido amigo Tancredo Neves, que o discurso de
V. Exa. contivesse, no inicio, restrições à Casa a que V. Exa. pertence e
a que tanto empresta o brilho do seu talento, recriminando, até, às ve-
zes, posições que aqui assunhlmos.

( ... ) 1-lá divergência, mas o voto que predomina é o da maioria, e nem
por isso. por ser o voto da maioria, deixa de ser o voto da Câmara dos
Deputados. I assim o) nosso regime: é assim o regime vigente em (0(10)5

os países democráticos.



16. O Adeus de Zezinho Bonifácio

A despeito de ter sofrido dois ataques cardíacos, quando retornou a
Minas no início de 1979. Zezinho Bonifácio estava cheio de esperanças.
Chegava a insinuar, sabe-se lá se de brincadeira ou não, que voltaria ao
Parlamento em 1982, quando então se elegeria senador da República.

O governador de Minas. Francelino Pereira. nomeou-o presidente
do Conselho Administrativo do Banco de Crédito Real de Minas Gerais.
O cargo era. sabidamente, espécie de prêmio simbólico pelos serviços pres-
tados por mais de três décadas ao Poder Legislativo. Zezinho Bonifácio se
acomodou como pôde à nova situação. Afinal, tinha uma sala para traba-
lhar e receber os amigos. além do leal secretário Luiz Carlos Gomes Men-
des. que se transferira com ele de Brasília para Belo Horizonte.

Entretanto, logo depois de tomar posse no Governo de Minas, urna
das primeiras atitudes de Tancredo Neves foi demiti-lo. Ao contrário do
que se esperava. Zezinho Bonifácio considerou a medida normal. Afinal,
eram adversários políticos e o cargo que ocupava não era técnico.

Aliás, apesar de nunca ter sido confessada. há indícios de que exis-
tia entre Zezinho Bonifácio e Tancredo Neves, além de grande respeito,
uma admiração mútua que se enraizara ao longo de suas carreiras políti-
cas. As relações entre ambos foram sempre marcadas pela cordialidade,
ainda que dosadas de ironia.

Mesmo tendo deixado inúmeros amigos em Brasília, Zezinho
Bonifácio nunca quis voltar à Capital. Instalou-se em Belo Horizonte, de
onde acompanhava os trabalhos dos filhos'. Andradinha na Câmara Fede-
ral e José Bonifácio na Assembléia Legislativa.

Até mesmo a Barbacena suas viagens se tornaram raras. Só visitava
a terra natal em ocasiões especiais, e seu interesse se restringia à Santa
Casa de Misericórdia, da qual era pro edot. Afastado das lides políticas,
tornava-se a cada (lia mais sensível ao sofrimento dos pobres que



vam a Instituição. Sobre sua atuação como provedor da Santa Casa de
Barbacena. o depoimento da irmã Antonictte Paiva:

Ele foi provedor por muitos anos. Tinha lá uma ordem dada por ele,
que paSSOU depois para os filhos: nenhum doente vai voltar. Todos têm
de ser atendidos.

Cada vez que visitava a Santa Casa. corria por todas as enfermarias e
indagava dos pacientes se estavam sendo bem atendidos. Ele tinha um
grande amor à Santa Casa, aos doente. ao  pessoal da zona rural que
vem a Barbacena.

Comprometido a dar continuidade ao projeto de distensão inaugu-
rado por (Jeisel. o novo presidente. João Batista de Figueiredo, aninhava-
se no inlaginan() popular com aquele que representava o ocaso do regime
militar implantado no País desde 1964. E por ter representado e defendido
tal regime. Zezinho Bonifácio se transformara numa espécie de mito po11-
tico ViVO.

Não eram POUC OS OS jornalistas que o procuravam em busca de re-
trospectivas de sua vida pública e de profecias sobre o iminente final da
era dos generais na política brasileira. Confirmando seu apreço pela im-
prensa, a que costumava chamar de 4) poder. Zezinho Bonifácio os rece-
bia a todos. As inúmeras reportagens feitas sobre ele após sua saída do
Parlamento contribuíram para sua miti hcação, na medida em que repre-
sentava o modelo de político que estava se extinguindo no País.

Inteli gente e perspicaz como sempre fora. Zezinho Bonifácio per-
cebia o jogo da imprensa e participava dele como bom jogador. Numa
dessas reportagens. feita por Virgilio Moretzon Moreira. da revista Man-
chete, o cenário foi o Solar dos Andrada, em Barbacena. e o pano de
fundo, a importância histórica da família. Acompanhado por dona Vera e
pelo neto José Bonifácio Borges de Andrada. Zezinho Bonifácio não dei-
xou por menos e informou ao repórter:

A partir de 1 82() houve 17 parlamentares federais na família Andrada.
Além disso. 5 presidentes da Câmara dos Deputados, 1 presidente da
República (interino). 1 presidente do Supremo Tribunal Federal. 1 mi-
lustro do Supremo Tribunal Eleitoral. 7 ministros de Nstado. 3 embai-



xadores, 2 generais de Exército. 1 coronel e 1 capitão de Mar  Guerra.
Gostou das estatísticas?

Em 19 de setembro de 1983. concedeu, em seu apailamento de Belo
Horizonte, longa entrevista aos jornalistas do Centro de Cronistas Políti-
cos e Parlamentares de Minas Gerais. Gravada em vídeo, tal entrevista é
documento histórico relevante para quem se debruça sobre a história polí-
tica contemporânea. Na ocasião, Zezinho Bonifácio já se mostrava menos
paciente. sinal evidente do agravamento da doença que o consumia. Ainda
assim, sustentou horas de entrevista e não se furtou a nenhuma resposta.
Quando lhe perguntaram sobre o papel da imprensa na história política do
País, respondeu:

Bom, eu acho o seguinte: a imprensa livre é de unia importância funda-
mental no quadro democrático. t-u percebo realnicnte que. nu Brasil.
quando a imprensa silencia, há um eclipse nos princípios democráti-
cos. O jornalismo é também urna linha política. sem a qual é impossí-
vel você realizar unia democracia perfeita.'

Semanas depois. sarcástico. apresentava à revista Veja suas apre-
ensões em relação ao futuro do País, sob o título "Tom pessimista - o
radical José Bonifácio não acredita no governo". O diagnóstico que fazia
da conjuntura era mais que pessimista, e há demonstração de sua perplexi-
dade ante a crise que se instalara no País naquele início da década de
1 98O.2

O alastramento da crise por toda a década não fii ' ivcnciado por
Zezi titio Bonifácio. que. ciii 18 de fevereiro de 1986, despediu-se definiti-
vamente da vida. Seu falecimento. precedido de grave enfermidade.
consternou o Brasil. Minas Gerais e Barbacena.

Seu corpo foi velado na Assembléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais, no Solar dos Andrada e na Câmara Municipal de Barbacena.
em cujo cemitério foi sepultado. A presença do então presidente da Repú-
blica. José Sarney do governador de Minas. Hélio Garcia: do presidente
da Câmara. entre outras autoridades, e de mais de 5 mil pessoas no funeral
foi a justahomenagem da Nação ao ''Patriarca de Barbacena''.



17. Impressões sobre Zezinho Bonifácio

Mito de origem no processo de independência do Brasil. o desem-
penho do Patriarca. de José Bonifácio de Andrada e Silva e de seus irmãos
vem atribuindo à família Andrada, dos primórdios do século XIX aos lias
atuais, a missão catalisadora do passado, mas também e sobretudo, de um
certo dever a cumprir: o de estar presente no acontecer histórico do País.

Contudo, se a história pode ser objeto do mito, não se confunde
com ele. Zezinho Bonifácio percebera desde cedo que a missão de preser-
var e manter vivo o desempenho de seus antepassados não consistia em
mitificá-los. Antes, seeundo relato de seu filho Andradinha, preferia não
falar sobre o Patriarca com pessoas estranhas à família. No seu entender.
essa atitude poderia soar pretensiosa e denotar superioridade, e ele gosta-
va de ser igual a todos. Prescindiu. portanto, no decorrer de sua trajetória
de vida, das honrarias cio sobrenome, afirmando-%e como homem e como
político por seus próprios méritos. Méritos que foram reconhecidos até
mesmo por seus adversários.

Zezinho Bonifácio exerceu a atividade política com paixão. A mes-
ma paixão que o atraía para o futebol, de modo especial para o Olimpie de
Barbacena e o Fluminense do Rio de Janeiro, atraía-o para a política. Era
o gosto pelo lado lúdico da política, pelo jo go em si. pela disputa. E como
só se permitia ser um bom .jogadoi. mobilizava-se inteiro a cada campa-
nha. seguindo a máxima de que "em eleições só não vale perder". Ainda
assim, sabia tirar proveito de eventuais derrotas e deliciava-se quando ins-
talado na oposição. Não raras vezes afirmou: "Gosto mesmo é de fazer
oposição. Por isso faço oposição ao MDB".

Dono de rara inteligência. presença de espírito e capacidade de im-
provisação. era um lutador incansável. Quanto mais o instigassem, mais
se sentia estimulado a usar de toda sua agilidade mental e sagacidade,
característica confirmada por alguns de seus amigos e contemporaneos:



O Zé era surpreendente, porque quase todos os seus sucessos não fo-
ram só pelos discursos - ele falava muito - mas também pelos apartes.
( ... ) De vez em quando ele entrava com alguma coisa graciosa que,
primeiro, eliminava o equilíbrio do orador, segundo, conseguia o su-
cesso para si. (José Monteiro de Castro)
Na maioria das vezes falava de improviso e crescia muito nos apartes.
Se tivesse alguém provocando, ele subia e ironizava, tinha muita verve.
Era irônico no sentido de que esta é uma faculdade da inteligência.
(Oscar Dias Correia)
Era excelente orador. Tinha uma velocidade de raciocínio muito gran-
de. Mais que um excelente orador, um grande debatedor. O Zezinho
era um parlamentar por excelência. Não perdia nunca, porque invertia
o processo e passava a atacar o parlamentar que o aparteava. (Ministro
Paulo Afonso Martins de Oliveira)
A qualidade marcante, dominante de Zezinho Bonifácio era a inteli-
gência. Ele era de uma inteligência saltitante. Espertíssimo. falava muito
bem e argumentava muito bem. Era capaz de defender qualquer coisa.
E muito malicioso. (Ministro Paulo Brossard

Outro traço de seu estilo político era a irreverência, que. aliada a fino
humor, era utilizada quase sempre para descontrair situações tensas. Che-
gou certa vez a merecer de um circunspeto colega o seguinte comentário:
Zezinho comporta-se às vezes como uni moleque. Mas mereceu também do
jornalista Andrei de Almeida. do jornal O Globo, avaliação noutro sentido:

Irreverente, sem falsos moralismos - tão típicos de ex-udenistas -.
Bonifácio é urna das mais simpáticas figuras do Congresso para a con-
vivência do dia-a-dia da política. Com sua saída do Congresso. este
certamente perderá um pouco do seu bom humor, pois os candidatos a
substitui-los em cena são seguramente desprovidos de graça e talento.
além de melancólicos."

O orador enérgico da tribuna se tornava ameno no trato pessoal.
sabendo separara disputa política das relações pessoais. Seu convívio com
os colegas de Parlamento. mesmo com os adversários. li marcado pela
simpatia e cordialidade. como testemunharam alguns deles:

Um homem cujo convívio era milito ameno, muito afirmativo. mitite
consciente daquilo em que acreditava. Guardo dele uma lembrança miii-
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to positiva pelo que foi como homem, como político, pelo desempenho
no Conresso. E acho que até [aio com um pouco de autoridade exata-
mente porque nunca fui do nlcsni() lado que ele. (Senador Mário ('ovas)
Eia uni homem público muito respeitado, apesar de suas posições polí -
ticas. E também muito estimado pelos parlainerares. Deixou um
patrimônio de amizades muito grande. Tinha apreço pela Câmara, se
identificava com a Ins(ituição. ( M iilistro Luciano Brandão).
Seus opositores tinham muito respeito por ele. Era um homem ouvido.
muito respeitado. (Senador Saldanha Darzi)

Zezinho Bonifácio fugia. em boa medida, do estereótipo do tradi-
cional político mineiro. () estilo direto e a franqueza de suas interven-
ções e respostas Ciii nada pareciam com a imagem forjada do jeito Conci-
liador do mineiro. Apreciava mais ojogo aberto e mantinha-se longe das
manobras:

Era uma figura peculiar. Era, na realidade, uma personalidade muito ik,
acordo com o temperamento europeu, dos povos do norte de Portugal e
da Irlanda. Era uma figura bem irlandesa. Até sua fisionomia. nos seus
olhos azuis, na sua pele clara, no seu modo de jogar futebol. ( ... ) Não
era uni político mineiro no sentido de fazer manobras, manipulações.
(Bonifácio José Tam m de Andrada)
Era um político realista. Era desse realismo até cruel às vezes. mas essa
é unia das qualidades da boa política. ( Murilo Badaró

Duas máximas de Zezinho Bonifácio expressam seu pragmatismo
Polit teu:

Eleição municipal a gente ganha no dia. Ganha quem souber encontrar
no dia da eleição o maior número de eleitores para dar explicações
muito simples de como ele deve votar. (sobre a política de Barhacena
Política não é só a arte do possível, mas também a arte de tornar possí-
vel o que é necessário. (na condição de líder do Governo (ieisel)

Outra característica da personalidade de Zezinho Bonifácio, como
de testo de todos os seus antepassados e que foi enfaticamente menciona-
da por todos os entrevistados, foi o respeito pela coisa pública. No caso de
Zc,inho Bonifácio. honestidade e probidade chegavam às raias do exage-
ro. trazendo-lhe, muitas vezes, prejuízos financeiros. Seu primo, o general



Andrada Serpa, observou que até mesmo a residência que recebeu do so-
gro como presente de casamento foi consumida em política.

Acertadamente convencido de que ninguém vive na República ou no
Estado, e sim no município onde planta suas raízes e constrói sua história de
vida. Zezinho Bonifácio era ardoroso dclnsor do municipalismo. Esta po-
sição lhe rendeu muitas vezes a pecha de provinciano e até mesmo de "coro-
nel". A tais críticas respondia com a seguinte afirmativa: "O que comanda a
política nacional é o município. O Estado é uma ficção, a vida real se pro-
cessa no município. onde começam ódios, amores e divergências".

Na intimidade, Zezinho Bonifácio não tinha hábitos extravagantes.
Não bebia, não fumava e se alimentava de maneira frugal. mesmo porque
o diabetes o forçava a severa dieta alimentar. Mas isso não fazia dele um
homem carrancudo. Ao contrário, portava uni bom humor contagi ante.
Ria e fazia rir. Seu amigo e companheiro dos velhos tempos da UDN e do
Manifesto dos Mineiros, desembargador Carlos Horta Pereira, lembrou-
se desta característica:

De garrafa o Zezinho Bonifácio só tomava guaraná. Bebida alcoólica
de espécie nenhuma. Aquele frio em Barbacena. eu  doido para tomar
uma cachacinlia e ele nada .... (Carlos Horta Pereira)

Também entre os familiares, as lembranças que se perpetuaram fo-
ram as de um marido, pai e avô amoroso, que respeitava a todos e em
momento nenhum impunha sua vontade, apesar de. secretamente, torcer
para que se engajassem na vida política. Para José Bonifácio Tamm de
Andrada, a quem o pai carinhosamente apelidou de Zé Bodeco, a lem-
brança mais remota que retém é a de estar assentado no seu colo, na cadei-
ra de balanço, ouvindo-o falai de política:

Papai era muito amoroso, ao mesmo tempo severo. Nunca nos deu
uma palmada ou um beliscão. Quando precisava castigar a tareia era
transferida para mamãe.

Emocionada. 1 _ui ia Mariaa se rec nli )U da dedicação do pai:

Como era a única Filha, papai se dedicava muito a mim. Lembro-me de
quando era criança e ele brincava de sapatear e lazer mágica tirando



moedi da orelha. Quand( viajamos de navio para a Europa, eu já era
mocinha e papai dançava Iluito comigo nos bailes do navio.

Finalmente, unia inform Ição enfatuada por filhos e netos: a dedi-
cação e o conipanheirisnio qu permeavam as relações entre Zezinho e
dona Vera. Durante o longo ix íodo em que conviveram, raras foram as
vezes em que não dormiram so o mesmo teto. Dona Vera não abria mão
dc acompanhá-lo em todas as ' agens, mesmo as mais difíceis. "Atraves-
sava até pinguela, mas estava enipre com ele". Essa harmonia familiar
tinha suporte na fé e na religi sidade do casal, afirmou Bonifácio José
Tamm de Andrada:

Sem ser carola, papai senlne foi Irililto rei gloso. Não perdia missa aos
domin gos e sempre levaa no bolso interno do paletó - ele sempre
usava paletó e gravata - Li ri cruci fixo muito bonito. Sempre que preci-
sava. às vezes até atues de um discurso, discretamente beijava fervoro-
samente o crucifixo.

Por trás do homem simples, amigo de seus amigos, que em certa
ocasião se deslocou de Brasília a Barbacena para. na  condição de advoga-
do. defender no júri o amigo P )lidoro David, que se envolvera em ques-
tões policiais. emerge o polític que fez jus às diversas homenagens que
recebeu e que foi e continua sendo reconhecido como um dos homens
públicos que de fato contribuíram no processa de desenvolvimento de
Minas e do Brasil.
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expliquei que não convocava a Câmara para esse eleito. Nós estávamos
diante de unia situação de fato, que eles não queriam enxergar. Eles chega-
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