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Aprendizado democrático
A história do Parlamento mineiro mostra processo de evolução da

instituição e sua busca por maior interlocução com a sociedade.
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uscar as raízes de sua história e captar

 os sinais dos novos tempos para traçar

 caminhos ainda não percorridos. Tudo

num gesto só. Esse foi o espírito que orientou a

programação dos 170 anos da Assembléia

Legislativa de Minas Gerais, comemorados em

2005. Numa direção, foram concebidas ações que

possibilitaram avançar na reflexão sobre a trajetó-

ria recente do Parlamento mineiro, identificando,

no traçado original dos projetos, aqueles pontos

que demandam ajustes de percurso ou, mais ain-

da, sinalizam novos rumos para a instituição.

Com essa inspiração, o Parlamento Jovem

de 2005 foi uma das atividades que integrou a

agenda comemorativa da ALMG. Durante três

meses, 200 jovens de nove escolas públicas e

particulares do ensino médio da Capital, orienta-

dos por monitores do curso de Ciências Sociais

da PUC Minas São Gabriel, participaram, desde a

organização até a realização, de um seminário

legislativo sobre o tema “Redução da Idade Pe-

nal”. As sugestões aprovadas pelos jovens, numa

reunião plenária em maio de 2005, foram enca-

minhadas à Comissão de Participação Popular

para serem transformadas em Propostas de Ação

Legislativa ou enviadas aos órgãos competentes.

Ainda sob essa orientação, foi realizado, no

dia 22 de agosto de 2005, o Ciclo de Debates

“Poder Legislativo Mineiro e Sociedade”, que reu-

niu historiadores, professores, cientistas políticos

e técnicos da Assembléia Legislativa, além do pú-

blico interessado, com o objetivo de discutir as

especificidades da produção legislativa estadual e

avaliar as relações entre a instituição e a socieda-

de. Antes disso, em 21 de junho, uma reunião

especial homenageou os ex-presidentes da Casa,

homens cujas biografias fazem parte da história

política mineira das últimas quatro décadas.

O primeiro evento comemorativo dos 170

anos foi realizado em 24 de maio, quando a As-

sembléia lançou o Manual de Redação Parlamen-

tar. Resultado de três anos de trabalho dos funcio-

nários de diversos setores da Assembléia, o ma-

nual consolida conhecimentos de outras publica-

ções específicas que já circulavam na Casa. O livro

fixa regras para padronizar a redação dos diver-

B
sos tipos de textos legislativos e parlamentares,

levando em consideração as diretrizes da Lei Com-

plementar 78, de 2004, que estabeleceu nor-

mas para a elaboração das leis do Estado.

Numa outra direção, foram concebidas ações

que possibilitaram a todos reencontrar a trajetó-

ria da instituição durante todo esse longo perío-

do, puxando o fio da meada que teceu a sua histó-

ria. Essa foi a tônica da exposição “Os sentidos da

representação”, inaugurada no mês de agosto

de 2005 e organizada por servidores do

Legislativo mineiro, com o objetivo de promover

uma reflexão sobre a importância do Parlamento

na sociedade democrática. Os visitantes puderam

rever, nos fatos concretos da história, o aprendi-

zado democrático de uma sociedade. De um Par-

lamento onde a elite agrária decidia os rumos da

Província, em 1835, para uma Assembléia plural,

que passa a representar os diversos segmentos

da sociedade e trilha o caminho da democracia

participativa.

Foi essa linha que inspirou também a edição

do livro Diálogo com o tempo – 170 anos do

Legislativo Mineiro, resultado da pesquisa da his-

toriadora Maria Auxiliadora de Faria e do cientista

político Otávio Dulci. A Revista do Legislativo publi-

ca a seguir uma síntese desse trabalho, que

abrange seis períodos da história do Parlamento

mineiro. O marco inicial da pesquisa foi a instala-

ção das assembléias legislativas provinciais, e a

investigação avançou até os dias de hoje, passan-

do pela República Velha, pelas incertezas do Esta-

do Novo e pela experiência democrática de 1947

até a insurreição de abril de 1964 e o processo

de redemocratização brasileira.

O livro, segundo os autores, situa-se ainda no

“terreno fronteiriço entre os estudos acadêmicos

e a narrativa jornalística”, inscrevendo-se, “pois, na

esteira da moderna historiografia, que consagra

especial interesse à chamada micro-história, ou à

retomada de um tempo vivido por grupos sociais

específicos, que se constituem em agentes históri-

cos no mundo das instituições, das empresas, das

fábricas, das associações, das vilas, das cidades.”

Os artigos foram compilados com a participa-

ção do jornalista Manoel Marcos Guimarães.
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Raízes imperiais do Legislativo mineiro

Constituição

O imperador Pedro I

outorgou, em 1824,

nossa primeira

Constituição, que já

preconizava o

sistema bicameral

até hoje adotado

O Poder Legislativo surgiu no Brasil como uma

concessão do Império, em 1835, e, como tal, sua

atuação até a Proclamação da República, em

1889, foi caracterizada pela total submissão ao

governo imperial. Em Minas, não foi diferente. Em

decorrência da hipertrofia do governo imperial,

sua Assembléia Legislativa, então chamada de

Assembléia Provincial, não teve desempenho sig-

nificativo, principalmente depois de 1840.

Cerceada por uma legislatura extremamente

rígida, não possuía atribuição para discutir o que

era de fato relevante à Província, como questões

referentes à produção econômica, à infra-estru-

tura, à arrecadação de impostos e à segurança.

O que sobrava à discussão dos deputados provin-

ciais eram temas de somenos importância, como

a aprovação obrigatória do orçamento, e veleida-

des políticas.

Além disso, as relações das assembléias pro-

vinciais com os presidentes das províncias – man-

datários do Poder Executivo – eram apenas for-

mais. Como funcionários do Governo Imperial,

aquelas autoridades nem sempre tinham com-

promisso com a região para onde eram nomea-

das. Na maioria das vezes, sequer eram nascidos

nas províncias que eventualmente presidiam. Nos

curtos espaços de tempo em que ocupavam o

cargo, os presidentes limitavam-se, quase sem-

pre, aos enfadonhos despachos de gabinete.

A despeito dessa submissão geral, a análise

do desempenho legislativo mineiro nesse período

revela que já estavam presentes ali alguns ele-

mentos que seriam consolidados, pela história,

como marcantes da atuação política de Minas

Gerais. Ainda que sem poder deliberativo, os de-

putados não deixaram de mergulhar no debate

dos principais temas da vida nacional, evidencian-

do algumas posições que permaneceram ao lon-

go da história, como a capacidade de conciliar e

de resistir, a fidelidade às oligarquias e às raízes e

a defesa do regionalismo e da nascente

“mineiridade”.

Reprodução de pintura a

óleo de autoria de

Simplício Rodrigues de Sá,

exposta no Museu Imperial

em Petrópolis (RJ)
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Autonomia reduzida

A instalação da Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais se deu

a 31 de janeiro de 1835. Compunha-se de 36 membros, representantes

de diferentes regiões da Província. Entretanto, com o decorrer do tempo

esse número foi sendo alterado. Por ocasião da última legislatura, no biênio

1888-1889, já se contavam em Minas 60 deputados provinciais. Por outro

lado, em diversas legislaturas o número de deputados que tomaram as-

sento na Assembléia não foi exatamente o que a lei determinava. Ora por

falecimento, o que importava em eleição do substituto, ora por impedimen-

to do suplente ou até mesmo pela simples ausência dos eleitos às sessões

de diplomação.

A exemplo de outras assembléias provinciais, a mineira tinha como fun-

ção, de acordo com o art. 81 da Constituição de 1824, “propor, discutir e

deliberar sobre os negócios mais interessantes de suas províncias; formu-

lando projetos peculiares e acomodados a suas localidades e urgências”. E,

de acordo com o art. 88, todas as resoluções deveriam ser encaminhadas

à Assembléia Geral para serem discutidas e deliberadas. Em outras pala-

vras, o grau de autonomia das assembléias provinciais era muito reduzido,

já que toda e qualquer deliberação devia ser submetida à Assembléia Geral.

Harmonia e resistência

A Capitania das Minas Gerais teve sua histó-

ria marcada pela rebeldia, de que Felipe dos San-

tos e Tiradentes são os principais exemplos. A

partir da derrota dos revoltosos no episódio co-

nhecido como Inconfidência Mineira e, principal-

mente, após a independência do Brasil, em 1822,

Minas Gerais harmonizou-se politicamente com

as demais províncias, não se destacando mais

pela efervescência que tanto marcara a Capita-

nia. Era uma província como tantas outras do vas-

to Império brasileiro.

Assim, foi em meio a uma conjuntura marcada

pelo arrefecimento dos ímpetos liberais e nativistas

que se instituiu o embrião do Poder Legislativo

brasileiro, fruto de uma Constituição imposta ao

país que teimava em constituir-se como nação

livre e soberana. Dissolvida a Assembléia Consti-

tuinte de 1823, o imperador Pedro I outorgou,

em 1824, nossa primeira Constituição, que pre-

conizava o sistema bicameral do Império – Câma-

ra de Deputados e Senado – e, nas províncias, os

Conselhos Gerais.

De acordo com o art. 71 da Constituição, a fina-

lidade dos Conselhos Gerais era assegurar a todo

cidadão o direito de intervir nos negócios das pro-

víncias. Mas os participantes dos conselhos seriam

indicados pelo imperador, dentro de um grupo alta-

mente restrito: deveriam ser figuras reconhecida-

mente importantes na região, homens e ter idade

mínima de 25 anos.

Frente a essa realidade em que o imperador

mandava e a Nação obedecia, não foi difícil o

surgimento no País, já naquele momento, de duas

tendências políticas definidas. De um lado, uma opo-

sição que fez germinar anseios de um liberalismo

mais atuante, que sequer se intimidava com possí-

veis ameaças separatistas por parte das províncias,

e de outro, um conservadorismo retrógrado, estu-

ário natural da vitória de um imperador que se colo-

cava acima das facções e que fora educado na

mentalidade absolutista portuguesa.

A abdicação do imperador Pedro I fez uma onda

liberal varrer o País, e com ela veio uma avançada

proposta de descentralização político-administrati-

va. Em 1834, foi promulgado o Ato Adicional à Cons-

tituição, que significou grande conquista político-jurí-

dica no processo de construção do Estado brasilei-

ro, pois pretendia atribuir razoável grau de autono-

mia política às províncias. Tanto que a criação das

assembléias legislativas provinciais foi o principal ins-

tituto preconizado por ele.

Com os devidos reparos políticos, o mérito do

Ato Adicional de 1834 foi a substituição dos conse-

lhos pelas assembléias legislativas provinciais, que,

com o advento da República, se consolidaram nas

assembléias legislativas estaduais. Vale observar

que o exercício da cidadania no Império brasileiro,

mesmo considerando-se apenas os aspectos for-

mais, era excludente e hierarquizado, como, de res-

to, era também a sociedade. E, no que dizia respei-

to ao processo eleitoral, o Ato Adicional não alterou

em nada o que fora estabelecido pela Carta outor-

gada em 1824.

Embora não tão ampla, a mudança foi conside-

rada radical pelos conservadores, que temiam que

a descentralização administrativa prevista pelo Ato

Adicional pudesse ser desfigurada na prática políti-

ca. Aliás, seu próprio redator, o mineiro Bernardo
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Onda liberal

A abdicação do

imperador Pedro I fez

uma onda liberal

varrer o País, e com

ela veio uma

avançada proposta

de descentralização

político-administrativa

Pereira de Vasconcelos, teria afirmado, ao

entregá-lo a seus pares: “Entrego-lhes o estatuto

da anarquia”. Para os defensores da ordem

estabelecida, as experiências das assembléias

legislativas provinciais entre 1835 e 1840 demons-

traram que os temores de Bernardo Pereira de

Vasconcelos tinham razão de ser. E foi ele nova-

mente que, por reconhecida coerência, tornou-

se, em 1837, o líder do movimento regressista e

um dos mentores da Lei nº 105, de 12 de maio

de 1840, que “interpreta alguns artigos da Refor-

ma Constitucional”, a célebre Lei de Interpreta-

ção do Ato Adicional, que revogou alguns avan-

ços obtidos na legislação anterior.

A Lei de Interpretação do Ato Adicional tinha,

entre outros, o objetivo de restringir ainda mais a

autonomia das províncias e as atribuições de suas

assembléias. Esperava-se com isso “conter o car-

ro da revolução” e evitar os freqüentes conflitos e

rebeliões que assolavam o País desde a abdica-

ção do imperador Pedro I, em 1831. A referida

lei, no entanto, não trouxe de imediato os resulta-

dos almejados, e a instabilidade da ordem pública

iniciada após a abdicação do imperador persistiu

pelo menos até meados da década de 1840.

Tempo de conflitos

Desde a abdicação, foram quase duas déca-

das de ajustes políticos entre os variados interes-

ses das províncias e os do Governo Central. E, não

raras vezes, tais ajustes chegaram à exacerba-

ção, sob a forma de rebeliões, conflitos e revoltas,

pondo à mostra a fragilidade dos governos da

Regência.

A vitória do Partido Liberal na eleição dos de-

putados à Primeira Legislatura da Assembléia

Provincial Mineira, em 1835, e os atos que ali se

produziram foram, no dizer de um de seus inte-

grantes, o Cônego José Antônio Marinho, “um

monumento de boa-fé e patriotismo”. Mesmo fora

do poder, os políticos favoráveis às idéias liberais

mantiveram-se unidos. Na Província de Minas

Gerais, essa união vinha desde a sedição militar

de 1833, quando se posicionaram contrários aos

revoltosos que defendiam o retorno do impera-

dor Pedro I.

Foi, pois, da coesão dos membros do Partido

Liberal com simpatizantes das idéias por ele de-

fendidas que se geraram as condições favoráveis para

transformar a Província no principal palco da Revolução

de 1842. O movimento, tipicamente de elite, originou-se

da insatisfação de parte dela com a condução da política

brasileira.

A primeira eleição para a Câmara de Deputados do

Segundo Reinado foi realizada em 1841 e ficou conheci-

da como “eleição do cacete”, tal a violência empregada

no seu decurso. Mas, resultado ou não da violência, o

certo é que, antes mesmo de se instalar, o perfil da Câ-

mara desenhava-se como nitidamente liberal e de fran-

ca oposição ao Governo Imperial. As sessões prepara-

tórias foram iniciadas a 25 de abril de 1842 e concluídas

a 1o de maio. Quando o primeiro-secretário da Casa se

preparava para dar ciência oficial do fato ao ministro do

Império, recebeu do mesmo o decreto que comunicava

a destituição da Assembléia. O fechamento da Câmara

e a destituição dos deputados eleitos representaram a

gota d’água para a eclosão da Revolução Liberal. Os

cenários do movimento foram Sorocaba, em São Paulo,

e Barbacena, São João del-Rei e Santa Luzia, em Minas

Gerais.

Maioria conservadora

Na Assembléia mineira, os conservadores eram

maioria na Legislatura de 1840-1841. Entretanto, era

sobejamente conhecido que tal maioria decorrera das

manipulações eleitorais do então presidente da Provín-

cia, Bernardo Jacinto da Veiga. No entendimento dos

liberais, a vitória dos conservadores só fora possível em

virtude da Lei Provincial nº 170, de 16 de março de 1840,

que alterou a organização da Guarda Nacional.

Não foi por acaso, portanto, que o primeiro compro-

misso entre paulistas e mineiros, na fase que antecedeu

o movimento de 1842, referia-se à Guarda Nacional.

Ficou estabelecido que líderes das duas províncias impe-

diriam a mobilização e a convocação de membros da

Milícia para atuarem a favor das forças imperiais.

Na Assembléia Provincial mineira, a Revolução Libe-

ral de 1842 foi, como esperado, tema de intensas dis-

cussões. A 17 de julho, deputados ligados ao Partido

Liberal aprovaram mensagem de gratidão a José

Feliciano Pinto Coelho da Cunha: Os deputados ofere-

cem ao governo interino a coadjuvação de seu voto, sua

pessoa e bens para levar-se a efeito a restauração da

Constituição do Império, rasgada por essa lei de sangue

que a facção absolutista se atreveu a promulgar.
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Ainda sob o impacto da revolução, a Assem-

bléia mineira voltou às suas atividades normais

em outubro. Na sessão do dia 2 daquele mês, o

deputado Gomes Cândido solicitou que se felici-

tasse, em nome dos mineiros, a sua majestade o

imperador Pedro II pela pacificação da Província.

Depois de intenso debate, a indicação foi aprova-

da, desde que com emenda pedindo a reconstru-

ção da ponte sobre o Rio Paraibuna, que havia

sido incendiada no decorrer dos combates.

Quando, finalmente, as rebeliões foram

apaziguadas e os conflitos amortecidos, a elite

brasileira alcançou consenso quanto ao que con-

siderava prioritário: a conservação da ordem, a

integridade territorial do Império e a manutenção

do regime de monarquia constitucional.

Para garantir tal consenso, estruturou-se um

sistema político original que, vez por outra ajusta-

do, manteve as principais engrenagens do regi-

me alicerçado na grande propriedade da terra,

na mão-de-obra escrava e no crescimento das

exportações de café. Assegurados benefícios à

elite, e garantida a ordem imperial, a próxima cri-

se só viria depois da Guerra do Paraguai, na vira-

da para a década de 1880 e, já então, como evi-

dente sinal de que mudanças mais bruscas esta-

vam por vir.

Fidelidade às oligarquias

As assembléias provinciais eram destituídas de

competência político-jurídica para legislar sobre a

questão do escravismo, o que não impedia, contu-

do, que a questão fosse ali debatida. Em Minas,

onde havia presença maciça de escravos, o tema

foi, obviamente, objeto de discussões e revelou a

dificuldade de posicionamento dos deputados.

A Província de Minas Gerais não era apenas a

mais populosa do Império. Era também a que

detinha o maior plantel de escravos dissemina-

dos por todas as regiões e ocupados nas mais

variadas atividades produtivas. A presença desse

grande plantel de mão-de-obra escrava foi, deci-

didamente, um dos principais fatores que propi-

ciaram à Província sua auto-suficiência econômi-

ca ao longo de todo o século XIX.

Mesmo após 1850, quando, em obediência

à Lei Eusébio de Queirós, foi oficialmente proibida

a importação de africanos, o plantel de escravos de

Minas Gerais continuou sua curva ascendente. Es-

tudos recentes indicam que isso só foi possível gra-

ças ao contrabando, ao dinâmico mercado interno,

que era alimentado pelo excedente da escravaria

das províncias do Nordeste, e à reposição natural

fortemente incentivada por parcela significativa dos

escravocratas.

Dessa forma, mesmo havendo entre os deputa-

dos uma tendência a apoiar a abolição, persistia um

problema a ser resolvido: conciliar o altamente cen-

tralizado Estado Imperial, condição indispensável

para garantir a ordem, com a necessidade de aten-

der às demandas das oligarquias regionais, onde de

fato se situava o poder econômico. E essas oligar-

quias não abriam mão, por exemplo, da estrutura

escravista e de outros privilégios que garantiam a

grande propriedade e a agricultura de exportação.

Abalados com a perspectiva de uma crise eco-

nômica de grandes proporções, os deputados de-

fendiam a necessidade de “se promover indeniza-

ção aos fazendeiros prejudicados com a Lei de 13 de

maio e generalizar o benefício a todas as zonas da

Província”. Mas houve também quem fizesse ques-

tão de lembrar a seus pares que a abolição “era fato

magnânimo que perpetuou na história dos povos

cultos o nome do Brasil, inscrevendo-se no estandar-

te da Pátria a memorável data de 13 de maio”.

Declarações desse tipo foram freqüentes no

interior da Assembléia. É que, naquele momento,

não seria politicamente aconselhável às autorida-

des lamentar a iminente derrocada do Império.

Antes, o que convinha era, mais que a aceitação, o

alinhar-se aos defensores da nova ordem, onde não

havia lugar para o escravismo.

Regionalismo defendido

Em Minas, como de resto em todas as provín-

cias, mais que diferenças partidárias, o que conta-

va mesmo era a defesa dos interesses relativos à

Província. Acreditavam os deputados, e não sem

razão, que, sob a égide do centralismo do Governo

Imperial, a presença de algum conterrâneo no Mi-

nistério garantiria à Província o prestígio necessá-

rio para fazer jus às benesses do Poder Central.

Os sentimentos regionalistas – comuns em to-

das as províncias – tornaram-se perceptivelmente

Conflitos

Desde a abdicação,

foram quase duas

décadas de ajustes

políticos entre os

variados interesses

das províncias e os

do Governo Central
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mais fortes a partir da propagação dos ideais repu-

blicanos. Em meio a tais sentimentos, começaram a

florescer em Minas os primeiros sinais do processo

de mitificação da figura de Tiradentes, que, no alvo-

recer da República, seria alçado à condição de herói

e mito de origem do discurso ideológico da

“mineiridade”. Na sessão de 26 de setembro de

1873, por exemplo, o deputado Batista Pinto fez

emocionado pronunciamento abordando dois te-

mas considerados tabus para o regime monárquico

brasileiro: a pena de morte e o reconhecimento de

Tiradentes como herói de Minas e do Brasil.

Também nessa ocasião, setembro de 1873,

havia rumores de que alguns municípios do Norte

de Minas poderiam ser anexados a uma nova pro-

víncia – a Província de São Francisco – que se loca-

lizaria na confluência das Províncias da Bahia e de

Pernambuco. A proposta já havia sido discutida na

Assembléia Geral, mas, em Minas, recebeu

enfurecida rejeição por parte da Assembléia Pro-

vincial, exemplo que seria seguido em outras opor-

tunidades, com novas tentativas separatistas, como

as do Triângulo Mineiro e do Sul de Minas.

Erudição e cortesia

De modo geral, os membros da Assembléia

Legislativa Provincial Mineira eram pessoas ilustres

e, não raro, homens eruditos. Além disso, a impor-

tância socioeconômica e as tradições de Minas

Gerais fizeram de seu Legislativo uma espécie de

celeiro de políticos de grande envergadura no ce-

nário imperial.

Os debates travados entre conservadores e libe-

rais e, mais tarde, também entre republicanos, eram,

em geral, pontuados pelo alto nível das discussões e

a acentuada cortesia com que se tratavam.

Os discursos, mesmo em se tratando de te-

mas corriqueiros, transformavam-se em peças de

erudição, sendo mobilizados, quase sempre, auto-

res clássicos para a sustentação dos argumentos

e apresentação de projetos. Outro dado interes-

sante era o excessivo apego aos valores do cristia-

nismo e as recorrentes citações de textos bíblicos,

com farta utilização de expressões latinas.

Mesmo não tendo competência para legislar

sobre questões de relevância econômica, social e

política, a Assembléia mineira as abordava de forma

sutil e, quase sempre, subjacentes a outros temas.

Instruídos e cultos, a maioria dos deputados era

formada também, e principalmente, por autênticos

representantes de um tempo em que a cidadania

era privilégio masculino. Logo, direitos fundamentais

como o de votar e o de educar-se, por exemplo, não

deviam ser estendidos às mulheres.

Não é de estranhar, portanto, o debate ocorrido na

sessão do dia 8 de novembro de 1873 em torno do

item do orçamento destinado à instrução pública femini-

na. Felizmente, já havia também vozes dissonantes, como

a de Xavier da Veiga, que defendiam a universalização

da educação, mas a maioria considerava absurda a

idéia de destinar verbas à educação das meninas.

República inesperada

Não obstante ter sido uma das bandeiras da

Conjuração Mineira de 1789, a idéia de República

não contava com muitos adeptos na Província. Ain-

da assim, ao ser comparada ao resto do País, a

força do republicanismo mineiro era tida, ao lado da

Província do Rio Grande do Sul, como das mais ex-

pressivas. Jornais como “O Jequitinhonha”, de

Diamantina, “O Farol”, de Juiz de Fora, “O Liberal

Campanhense”, do Sul de Minas, e “O Tiradentes”,

de Ouro Preto, veiculavam idéias antimonarquistas

e defendiam a República.

Ao que tudo indica, o trabalho da imprensa sur-

tiu resultado, posto que, como foi constatado por

George C. Boehrer, no momento da proclamação

da República, 30% do colégio eleitoral mineiro se

dizia republicano.

Contudo, segundo o depoimento de Cristiano

Otoni, os republicanos mineiros adotavam posição

volátil, ao sabor dos grupos que assumiam o poder:

“Nos partidos de oposição surgem declarações de

republicanismo, mas, logo que sobem os amigos,

adeus mesquita republicana”.

Além desse oportunismo político, a longa distân-

cia da Corte, onde se travavam as discussões sobre

a iminência da República, contribuía para que os

mineiros ficassem relativamente alheios aos acon-

tecimentos. Não foi, pois, de estranhar que o ines-

perado episódio do dia 15 de novembro de 1889

tenha surpreendido a Assembléia Provincial, a po-

pulação em geral e até mesmo os republicanos.

Centralismo

Mais que diferenças

partidárias, o que

contava mesmo era

a defesa dos

interesses relativos à

Província
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 O Legislativo mineiro na 1ª República

Quando a instauração da República no Brasil

completava dez anos, o presidente do Estado de

Minas Gerais afirmava aos membros do Poder

Legislativo: “O nosso Estado foi organizado não

como um simples Estado, mas, antes, como uma

grande Nação”. Mais que uma frase de efeito para

persuadir os parlamentares a evitar despesas que

onerassem os combalidos cofres públicos, a afir-

mativa de Silviano Brandão expressava, em boa

medida, a realidade mineira.

Do ponto de vista geográfico, por exemplo, o

registro mais comum de Minas era o de uma “na-

ção” montanhosa, onde cada fazenda, cada vilarejo,

cada cidade estava encravada no socavão de um

vale ou aos pés de uma áspera serra. De fato, no

seu espaço físico, articulam-se características geo-

gráficas extremamente variadas, conferindo ao

território o sentido de “um painel geográfico do

Brasil”. Nele, a cercadura montanhosa do Sul isola

Minas do mar e o relevo plano da metade setentrio-

nal favorece seu adentramento pelo interior.

A essa mistura de paisagens que encanta poetas

e geógrafos, somou-se a especificidade da formação

histórica, cujo resultado foi o retalhamento de seu

território em regiões e sub-regiões com relativa auto-

nomia político-econômica, compondo o que o histo-

riador John Wirth chamou de mosaico mineiro.

Mas a República subverteu a harmonia do

“mosaico” e pôs à mostra as disparidades econô-

micas entre as partes que o compunham. O con-

traste mais evidente foi apresentado pelas regi-

ões da Mata e do Sul, onde o rápido crescimento

da economia cafeeira alimentava também um tipo

de liberalismo reivindicativo que, em busca de au-

tonomia político-administrativa, não havia sequer

repelido a possibilidade separatista.

Desnudadas as diferenças e contradições que

o Império escamoteara, Minas se embrenhou na

aventura modernizante da República sob o signo

da pluralidade, que era a um só tempo geográfi-

ca, econômica e política. O Poder Legislativo, cuja

existência no Império fora meramente decorati-

va, também foi sacudido por essa aventura e

transformou-se em palco dos principais debates

e de algumas decisões que ajudaram a consoli-

dar o perfil da Minas Gerais atual.

A Câmara dos

Deputados, uma das

casas do Congresso

mineiro, instalou-se

provisoriamente numa

edificação erguida pela

Comissão Construtora

em 1895, na Avenida

Afonso Pena, onde

funcionou até 1905.
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O grande Estado conservador

No alvorecer da República e pelo menos nas três

décadas seguintes, Minas manteve-se como a uni-

dade mais populosa do País. Esse grande contin-

gente demográfico já lhe valera, ao longo do Impé-

rio, a maior representação na Assembléia Geral e,

como o sistema de proporcionalidade não foi altera-

do com o advento da República, Minas manteve o

maior número de representantes na Câmara de

Deputados (37), até ser demograficamente suplan-

tada por São Paulo, no início dos anos 1940.

As eleições para a Assembléia Constituinte esta-

dual foram marcadas para 25 de janeiro de 1891,

mas, como a determinação federal já dava ao País

uma Constituição antes mesmo que se reunisse a

Constituinte, João Pinheiro, o presidente do Estado,

também se antecipou e, em julho de 1890, nomeou

uma comissão de sete membros para elaborar o

projeto da Constituição estadual, “para lhe fornecer

um modelo maduramente refletido e estudado”.

Após muitos embates entre republicanos histó-

ricos e adesistas, a 7 de abril de 1891, data que

lembrava a abdicação do imperador Pedro I, insta-

lou-se em Ouro Preto o Congresso Constituinte Mi-

neiro, que concentrou em três temas suas princi-

pais discussões: a organização do Estado, o sistema

bicameral e a mudança da capital.

Na Constituinte brasileira, como na mineira, ha-

via forças novas que, de certo modo, foram derrota-

das pelo sentimento conservador. Em Minas, os vito-

riosos do 15 de novembro não foram os republica-

nos autênticos ou históricos, mas os evolucionistas e

adesistas. Assim, em relação ao federalismo, a proe-

minência ficou por conta da ordem econômico-finan-

ceira do Estado sobre os municípios, como já havia

ficado consagrado também na relação entre a União

e os Estados. Vencidos os setores progressistas que

encarnavam o ideal republicano, prevaleceu a dire-

ção habilmente imposta por Afonso Pena, segundo

o qual o novo regime poderia ser construído a partir

da idéia de “uma República possível” ou de uma “de-

mocracia possível”, pela sagacidade política dos ve-

lhos líderes.

O mesmo espírito conservador foi responsável

pela manutenção da existência, em nível estadual,

do bicameralismo, com a existência do Senado

(“Senadinho”), ao qual caberia a missão de conter

os impulsos apaixonados da Câmara, que, mais

próxima do eleitor, representava menos os reais

interesses do Estado. Acreditavam, portanto, na

necessidade de uma câmara moderadora, por-

tadora da razão, longe das paixões. Até sua dis-

solução, no entanto, logo após a Revolução de

1930, o funcionamento do Senado foi pífio.

O terceiro grande ponto de debate no Con-

gresso Constituinte foi a idéia de mudança da ca-

pital, um dos sonhos dos inconfidentes, que

reacendera em alguns momentos do século XIX

e acabou provocando os mais intensos debates

no Legislativo estadual, despertando até mesmo

idéias separatistas. Nesse caso, prevaleceu uma

solução conciliatória, traduzida no próprio texto

da resolução, que sequer definiu o novo local, di-

zendo apenas: É decretada a mudança da capital

do Estado para um local que, oferecendo as pre-

cisas condições higiênicas, se preste à constru-

ção de uma grande cidade. A escolha do Curral

del-Rey para edificação da nova capital foi atribuí-

da a uma comissão técnica, sob a presidência do

engenheiro Aarão Reis.

A mudança da capital fora desejada e entu-

siasticamente discutida pelos segmentos mais au-

tênticos do republicanismo, mas, quase que por

um capricho da história, o sonho só se concretizou

quando estava à frente do Governo de Minas um

ex-conselheiro do Império, Afonso Pena, que, àquela

altura, já se libertara do saudosismo monárquico e

se afirmava como ardoroso defensor do

republicanismo. A escolha do arraial foi a primeira

grande vitória dos ideais republicanos e da política

de equilíbrio entre as várias regiões. A missão de

Belo Horizonte seria, pois, a de ser, mais que a

simples sede do governo, a síntese de Minas.

A primeira Constituição Republicana de Minas

Gerais foi promulgada, em sessão solene, no dia

15 de junho de 1891. Transformado em Con-

gresso Legislativo, deputados e senadores – an-

tes constituintes – deram início à trajetória do

Poder Legislativo mineiro do regime republicano

a 22 de abril de 1892.

 As casas do Legislativo

A escolha da nova sede do Legislativo foi uma

das questões que ocupou os novos legisladores.

Constituinte

O Congresso

Constituinte mineiro,

instalado em 1891,

concentrou suas

discussões em três

temas: a organização

do Estado, sistema

bicameral e mudança

da capital
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Inicialmente, decidiu-se pela construção do Palácio

do Congresso, que deveria se situar à Avenida Afon-

so Pena, entre a Delegacia Fiscal e o Teatro Muni-

cipal. A construção não chegou a ser concluída e

só foi retomada em 1936, já com outra destinação:

um dos prédios abrigaria a sede dos Correios e

Telégrafos e o outro seria o Palácio Municipal ou

Prefeitura Municipal, ainda hoje ali situados.

A Câmara dos Deputados instalou-se, então,

provisoriamente numa edificação construída pela

Comissão Construtora em 1895, na Avenida

Afonso Pena, entre as Ruas da Bahia e Tupis,

onde hoje se encontra o Othon Hotel. A Câmara

funcionou naquele local até 1905.

O Senado teve endereços variados. Em 1898,

funcionou em um dos salões da Secretaria de Agri-

cultura, depois Secretaria de Viação; depois, mu-

dou-se para o mesmo local onde funcionava a Câ-

mara dos Deputados; posteriormente, foi para a

Avenida João Pinheiro, na casa da antiga Pagadoria

do Estado, onde atualmente funciona o Museu Mi-

neiro. Algum tempo depois, foi transferido para um

suntuoso prédio na Praça da República – atual Afon-

so Arinos – que havia sido concluído em 1897 e

fora projetado para ser uma das escolas da nova

capital. Permaneceu naquele prédio até ser extin-

to, após o movimento revolucionário de 1930.

Em 1905, o prédio passou por obras de adap-

tação para que nele se instalasse também a Câ-

mara dos Deputados e se reunissem, no mesmo

local, as duas instâncias do Poder Legislativo, o

chamado Congresso Mineiro. Já ostentando o

nome de Assembléia Legislativa, a antiga Câma-

ra dos Deputados funcionou naquele prédio até o

fatídico incêndio que o destruiu, a 19 de setem-

bro de 1959.

Política e economia

O Congresso Legislativo, se não chegou a atin-

gir grau adequado de autonomia em relação ao

Poder Executivo, representou avanço significativo

na comparação com o chamado Legislativo impe-

rial. Muitas práticas desse período, entretanto,

ainda persistiram nos primeiros anos.

Se, sob a égide do centralismo monárquico,

por exemplo, eram comuns ocorrências de atroci-

dades, fraudes e falsificações de toda sorte nos

pleitos eleitorais, o advento da República não trou-

xe alterações significativas e a fraude eleitoral

consubstanciou-se como um dos principais proble-

mas herdados do regime imperial. Em Minas, as

fraudes eram facilitadas pelas longas distâncias

entre a Capital e as regiões e, obviamente, pelo

precário sistema de comunicação. Esse foi um dos

temas recorrentes nos debates no Congresso

Legislativo, conforme os registros especiais.

Outra questão que emerge como decisiva, e

já indicadora dos novos tempos, diz respeito à “cri-

se sem precedentes” que abalava a economia e,

principalmente, a produção cafeeira e que gerou

intensos debates e tentativas de encaminhar so-

luções por parte dos congressistas estaduais. É

exemplar desse debate a realização do Primeiro

Congresso Agrícola, Comercial e Industrial de

1903, patrocinado pelo governo mineiro e coor-

denado por João Pinheiro, que suscitou a inclu-

são na pauta legislativa de temas como imigra-

ção, colonização, ensino agrícola e outras formas

de atrair trabalhadores e fixá-los no campo. Os

anais registram, inclusive, a ativa presença de fa-

zendeiros e líderes empresariais, preocupados

com o futuro.

Já na segunda sessão da Primeira Legisla-

tura, em 1892, por exemplo, o senador Afonso

Arinos de Melo Franco chamou a atenção dos

colegas para a importância da questão agrária

para a economia mineira. Com perceptível sensi-

bilidade para a questão social, apresentou, na-

quele final do século XIX, argumentos perfeita-

mente adaptáveis à realidade brasileira do início

do século XXI. A questão agrária, aliás, polemizou

os debates por longo tempo, com destaque para

as correntes favoráveis e contrárias à cessão de

terras públicas, quer para empresários e traba-

lhadores nacionais, quer para a atração de imi-

grantes.

Prevaleceu, no caso, a posição das oligarquias

rurais, temerosas de ceder espaço à formação de

pequenas propriedades e, com isso, perder o con-

trole sobre a mão-de-obra, situação que se torna-

ra crítica para eles, com o fim da escravidão. A fala

do deputado João Pio é uma pequena – mas inci-

Questão agrária

O Congresso mineiro

votou e aprovou

várias leis destinadas

a organizar,

demarcar e distribuir

terras devolutas do

Estado
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siva – mostra das divergências em torno da questão:

Se nós dividimos o terreno entre o povo, segue-se que

imediatamente os fazendeiros não terão trabalhado-

res, porque estes têm terreno próprio para a sua

cultura.

Não obstante as inúmeras dificuldades para se

chegar a um consenso, o Congresso Mineiro votou e

aprovou várias leis destinadas a organizar, demar-

car e distribuir terras devolutas do Estado. Aliás, o

início de certa racionalidade no trato da questão agrá-

ria já havia ocorrido em 1892, quando foi criada uma

seção especial para o serviço de terras e coloniza-

ção na poderosa Secretaria de Agricultura, Comér-

cio, Indústria, Viação e Obras Públicas.

Industrialização e café

Inversamente ao que ocorreu em São Paulo, onde

o processo de industrialização ao longo da Primeira

República resultou, em boa medida, do capital exce-

dente da produção cafeeira, em Minas, pelo menos

até o início da década de 1920, a relação entre os

dois setores econômicos foi muito tênue. Tal

constatação não significa, no entanto, que ambos os

setores, assim como o comércio e o desenvolvimento

econômico de modo geral, não fossem temas recor-

rentes nas discussões do Poder Legislativo.

A 24 de agosto de 1900, por exemplo, o deputa-

do Júlio Tavares propôs a seus pares o projeto de nº

83, de apoio ao Centro da Lavoura do Café, cujo

objetivo era a propaganda do produto no exterior.

Na sessão de 18 de julho do ano seguinte, a propos-

ta do deputado Assis Lima vinha na mesma direção.

A solicitação do deputado recebeu boa acolhida e,

naquela mesma sessão, foi nomeada uma comis-

são responsável pela propaganda do café mineiro

no exterior. Em 1902, o deputado José Gonçalves

sugeriu o estabelecimento de uma comissão mista

de quatro deputados e três senadores para estudar

com maior profundidade a crise da cafeicultura e

buscar soluções. Entretanto, esse apoio só se con-

cretizara mediante a certeza de que Afonso Pena

era favorável à política de valorização do café. Foi,

pois, com essa certeza, que os três Estados produto-

res – São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro –

estabeleceram, em fevereiro de 1906, o célebre

convênio de Taubaté.

Em agosto do mesmo ano, o Congresso Minei-

ro ratificou o convênio, mas recusou uma cláusula

importante: a limitação de novas plantações. Além

disso, mostrou-se insatisfeito com a sobretaxa e,

principalmente, com a desvalorização dos cafés in-

feriores aos do tipo 7. É que, a exemplo do que

ocorria no Rio de Janeiro, o café produzido em

Minas Gerais era, em sua maioria, de qualidade

inferior, resultado óbvio da exaustão das terras.

Atendendo aos apelos dos produtores de café

que se fizeram ouvir no Congresso Mineiro e por

meio de suas entidades de classe, o presidente

de Minas, João Pinheiro da Silva, fez constar da

mensagem que enviou ao Legislativo, em 1908,

a decisão de reverter aos cafeicultores os valores

da sobretaxa.

Fim do atraso

O relativo atraso da economia mineira, se com-

parada às de São Paulo e do Rio de Janeiro, esta-

va definido desde o início do século. Não por aca-

so, desde o Congresso Agrícola, Comercial e In-

dustrial de 1903, o tema predominante nos en-

contros promovidos pelos setores produtivos foi

a necessidade de formulação de um projeto mais

amplo de desenvolvimento econômico.

O mesmo ocorria no  Congresso Mineiro, que

instigava, por meio de sugestões, propostas e pro-

jetos de lei, as ações do Poder Executivo nos setores

industrial e comercial. Assim, não obstante a

hegemonia do setor agrário, houve, sim, em Minas,

tentativas significativas de incentivo à indústria,

notadamente na produção de bens não duráveis.

Os tradicionais setores de mineração e side-

rurgia (pequenas forjas), que remontavam ao pe-

ríodo colonial, tiveram, como é sabido, certo vigor

durante o Império e adentraram o período republi-

cano com relativa importância na economia do Esta-

do. Mas os mineiros haviam aprendido bem a lição

da história; tornaram-se desconfiados. Sabiam que

a extração do ouro e do diamante pela metrópole

portuguesa, no decorrer do período colonial, pou-

cos benefícios trouxera à região e resistiam a se

embrenhar em novas aventuras.

Traduzindo esse sentimento, os membros do

Legislativo defendiam, na hipótese de

Industrialização
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renascimento daquele setor econômico, severa

legislação que garantisse algum benefício ao Es-

tado. Mas as lições do passado não impediram,

pelo menos nos primeiros anos da República, que

questões relativas às riquezas minerais ainda fos-

sem tratadas com certo romantismo.

Mesmo afirmando-se como um Estado essen-

cialmente agrícola, Minas Gerais acolheu, até mes-

mo com certa cortesia, investimentos de capital

estrangeiro nos setores de mineração e siderur-

gia. Entretanto, a marca principal daquele período

foi o rumoroso embate travado no início dos anos

1920 entre o governo de Minas e o famoso em-

presário norte-americano Percival Farquhar no

caso da Itabira Iron Ore Company. Tal embate

explicitou, de maneira vigorosa, o sentimento na-

cionalista há muito nutrido pelos mineiros.

A primeira tentativa de Artur Bernardes e seu

secretário de Agricultura, Clodomiro de Oliveira,

de cercear a verdadeira corrida às reservas mi-

nerais do Estado foi a proposta de considerável

aumento do imposto sobre exportação do miné-

rio de ferro. Por trás da proposta havia, por parte

do governo, a defesa de criação de usinas side-

rúrgicas em Minas Gerais. Transformada em pro-

jeto de lei, a proposta foi aprovada na Câmara

dos Deputados, resultando na famosa Lei nº 750,

de 26 de setembro de 1919. É dessa época a

famosa afirmação “minério não dá duas safras”,

atribuída a Artur Bernardes, que, como síntese

da defesa de nossas jazidas minerais, tornou-se

slogan do pensamento e da luta nacionalista nas

décadas posteriores.

A educação republicana

Os temas econômicos dominaram, mas não

foram exclusivos no debate congressual. A ques-

tão educacional e outras relacionadas com a área

cultural também mereceram amplo debate dos

congressistas, que lograram até apresentar pro-

postas avançadas.

A política educacional brasileira, tanto no perío-

do colonial quanto sob o regime imperial era, via de

regra, instituída e executada pela sociedade civil,

representada por sua instituição mais poderosa, a

Igreja. Com o advento da República, a separação

entre Igreja e Estado e o fortalecimento deste, sob

a forma de sociedade política, implicaram altera-

ções no encaminhamento da política educacional.

Tais alterações não podem, contudo, compor a fal-

sa imagem de que a educação popular tenha sido

uma dádiva republicana e de que o 15 de novembro

tenha trazido a sua democratização. O que mudou,

isto sim, foi o discurso em torno da educação, que,

como tarefa do Estado, devia, pelo menos teorica-

mente, ser extensiva a todos os cidadãos.

A implantação da Reforma da Educação, que

introduziu conceitos e técnicas da chamada Escola

Nova, e a criação da Universidade de Minas Gerais,

hoje UFMG, em meados da década de 1920,

redimiram o Estado de sua tradicional inércia em

termos educacionais. A reforma tem sido exausti-

vamente analisada por especialistas, que são unâ-

nimes em considerá-la como um dos maiores fei-

tos do governo mineiro naquele período e, como

tal, mereceu reconhecidos aplausos por parte do

Congresso mineiro.

Quanto à criação de uma universidade, todos o

sabiam: era outro anseio dos mineiros e sonho acalen-

tado pela elite desde o século XVIII, quando os inconfi-

dentes idealizaram Minas Gerais livre e independente

de Portugal. Ao enviar à Câmara dos Deputados o

projeto de criação da Universidade de Minas Gerais, o

presidente Antônio Carlos tinha consciência da

grandiosidade de sua pretensão e do significado da

mesma para a sociedade mineira. Não foi surpresa,

portanto, a homenagem que, na tarde do dia 12 de

agosto de 1927, lhe prestou um grupo de deputados

pelo envio do projeto, nem tampouco o parecer da

Comissão de Instrução Pública da Câmara dos Depu-

tados dado ao projeto na sessão do dia seguinte. O

projeto foi aprovado sem debate e a Comissão de Ins-

trução Pública considerou oportuno o aumento dos

recursos financeiros para assegurar a implantação e

o funcionamento inicial da universidade.

Outra louvável postura do Legislativo mineiro foi

o incentivo à cultura e à preservação da memória de

Minas, que teve seu marco inicial com a criação do

Arquivo Público Mineiro (APM), em 1895. Sob inspi-

ração do então senador José Pedro Xavier da Veiga,

que renunciou ao mandato para dirigi-lo, a fundação

do APM foi a primeira demonstração, por parte de

nossas elites, de um justificado e louvável apreço

pela história mineira. Treze anos depois, em 1908,

sob autoria do deputado Nelson de Sena, entrou

Educação

A questão educacional

e outras relacionadas

com a área cultural

também mereceram

amplo debate dos

congressistas, que

lograram até

apresentar propostas

avançadas



REVISTA DOLEGISLATIVO 17

em discussão o projeto de criação do Museu Mi-

neiro. E, como se fosse nos dias atuais, seu autor

salientou a necessidade de apoio da iniciativa priva-

da como garantia de viabilidade do museu.

Voto secreto

Se a década de 1920 foi marcada por crises

de várias naturezas, foi também, e principalmen-

te para o Estado de Minas Gerais, momento privi-

legiado de avanços democráticos e de conquis-

tas sociais e políticas. A chegada de Antônio Carlos

Ribeiro de Andrada à Presidência do Estado, em

1926, representou a inauguração de um novo

estilo de governar, marcado por conquistas há

muito reclamadas pela sociedade.

Para além das inúmeras realizações na área

da administração pública e do pioneirismo no siste-

ma educacional, o Estado de Minas Gerais tam-

bém saiu à frente de outras unidades da federa-

ção ao propor e implantar a reforma do sistema

eleitoral. Ao incluir em sua primeira mensagem ao

Legislativo a proposta de reforma eleitoral instituin-

do o voto secreto, Antônio Carlos deu mostras de

audácia política e sua atitude repercutiu em todo o

País. Mas, como era de se esperar, antes de ser

votado e aprovado, tal projeto deu “pano para

mangas”. Aprovado, o projeto transformou-se na

Lei 995, de 20 de setembro de 1927, “que institui

o voto secreto e cumulativo, para as eleições esta-

duais e municipais do Estado de Minas Gerais”.

Por essa mesma época, já era aventada em

vários estados a possibilidade de estender o direito

de voto às mulheres. Essa era a principal bandeira

de luta do incipiente movimento feminista, que, mes-

mo contando com a simpatia de algumas autorida-

des, só foi conquistada após o movimento revolucio-

nário de 1930. Na sessão de 27 de agosto de 1927,

por exemplo, o deputado Francisco Badaró Júnior

já falava a seus pares do pioneirismo de três mulhe-

res do Norte de Minas na luta pelo voto feminino.

A articulação frustrada

A articulação de mineiros e gaúchos para fazer

de Getúlio Vargas o sucessor de Washington Luiz –

e cujo fracasso levou à Revolução de 1930 – mere-

ceu irrestrito apoio do Congresso Mineiro. Para ofi-

cializar tal apoio, o deputado João Beraldo sugeriu,

na sessão de 25 de agosto de 1929, moção de

solidariedade da Câmara ao presidente do Estado.

Depois da eleição de Júlio Prestes,

sabidamente fraudulenta, e do assassinato de João

Pessoa, a 23 de julho de 1930, o recurso às ar-

mas, antes apenas uma hipótese, passou a ser

“exigência da população brasileira”, conforme os

líderes da Aliança Liberal. Em sua última mensa-

gem ao Legislativo mineiro, a 3 de agosto, Antônio

Carlos acrescentou um adendo dando o tom de

que careciam os revolucionários para deslanchar

o movimento. A mensagem foi lida, como de costu-

me, em reunião conjunta da Câmara e do Senado,

a 7 de agosto, e nela o deputado João Beraldo

pronunciou um longo discurso de apoio a Antônio

Carlos, à Aliança Liberal e a Olegário Maciel, que

tomaria posse no cargo de presidente de Minas

Gerais no dia 7 de setembro vindouro.

Em meio às idas e vindas, telegramas, reuniões e

principalmente rumores, o início do movimento revo-

lucionário chegou a ser marcado para 26 de agosto,

depois para 7 de setembro e, finalmente, para o dia

3 de outubro, às 5 horas da tarde. Apesar dos par-

cos recursos financeiros do Estado, a Força Pública

de Minas Gerais organizou diversos batalhões e par-

tiu para a luta contra as forças federais. De seu lado,

os membros do Legislativo acompanhavam com en-

tusiasmo os episódios militares, vibrando de emoção

a cada vitória dos revolucionários.

A 14 de outubro, a vitória do movimento revo-

lucionário já era garantida e as tropas militares já

se preparavam para depor Washington Luiz e

empossar Getúlio Vargas no cargo de presidente

da República. Em Minas, o entusiasmo era gran-

de. Por feliz coincidência, o final daquela legislatura

assinalava também a vitória do movimento revo-

lucionário de 1930. Contudo, ao encerrar aquela

etapa dos trabalhos, deputados e senadores não

imaginavam os tumultos que estavam por vir. Cer-

tamente não supunham, nem de longe, as ten-

dências autoritárias de Getúlio Vargas, que fechou

o Poder Legislativo em todas as instâncias e só o

convocou para uma Assembléia Constituinte de-

pois da insurreição dos paulistas em 1932. Mas,

por ora, ainda era tempo de comemorar a vitória

da revolução.
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Avanço institucional sob o autoritarismo

A revolução de outubro de 1930 rompeu a

jovem ordem democrática brasileira e resultou no

fechamento dos órgãos legislativos em todo o País,

incluindo a Assembléia de Minas. Mas, paradoxal-

mente, foi um período de modernização institucional

do Poder Legislativo, que criou normas e padrões

ainda hoje vigentes. No caso específico de Minas, o

Governo Provisório de Getúlio Vargas, com seus

desdobramentos, acabou por forçar uma renova-

ção dos quadros políticos e quebrar a monotonia

da representação política reservada apenas às

velhas oligarquias. É nesse período, por exemplo,

que emergem lideranças classistas e se rompe

parcialmente o monopólio das elites econômicas.

De qualquer forma, o período é marcado prin-

cipalmente pelo autoritarismo do poder central,

que impunha nomes e normas e os mudava de

acordo com suas vontades e conveniências. Res-

tava ao Legislativo submeter-se à vontade do Exe-

cutivo – o que ocorria na maioria das vezes – ou

resistir protestando, já que pouco lhe cabia fazer,

em termos concretos.

Minas de fora

O Governo Provisório de Vargas instituiu-se

com poderes para nomear os interventores es-

taduais, que também tinham poderes absolutos,

inclusive os legislativos. Minas Gerais, no entanto,

ficou livre da interferência direta do Governo Pro-

visório, pois, tendo tomado parte influente na re-

volução, enquadrava-se na categoria dos “esta-

dos já organizados”. A rigor, apenas aqui as for-

ças políticas tradicionais mantiveram as rédeas

do poder naquela conjuntura de instabilidade. As-

sim, o presidente Olegário Maciel, que se

empossara um mês antes do início dos comba-

tes, continuou no cargo, agora investido dos Po-

deres Executivo e Legislativo.

Tratava-se de uma fórmula acentuadamente

centralizadora, que tinha o objetivo de criar condi-

ções para as medidas que o Governo Provisório

devia implantar em nome da revolução. Com a

dissolução do Congresso Nacional e das demais

casas legislativas, os políticos ficaram em compas-

so de espera. Sabiam que o movimento armado

O golpe de 1937 pegou de

surpresa o meio político

mineiro. Benedito

Valadares era um dos

poucos que
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preparativos. Há tempos
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idéia do golpe.
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não se destinara apenas a derrubar um governo

prepotente, mas significava o fim do primeiro regi-

me republicano no Brasil. Uma nova ordem esta-

va para se construir – como previa o decreto re-

volucionário, ao mencionar a realização de uma

futura Assembléia Constituinte. Nesse caso, ha-

via a expectativa de uma transição relativamente

breve, a ser concluída com a nova Constituição.

A transição, no entanto, foi longa. O Governo

Provisório estendeu-se até 1934 e o Legislativo

mineiro só foi reaberto no ano seguinte. Nesse

meio tempo, disputas ferrenhas no âmbito das

forças vitoriosas em 1930 contribuíram para pro-

longar a ditadura do Governo Provisório. Se a

maioria dos líderes políticos desejava voltar logo à

rotina das eleições e das instituições representa-

tivas, para recuperar seus espaços habituais de

atuação, os militares – sobretudo os “tenentes” –

expressavam na outra ponta a intenção de prote-

lar a convocação da Constituinte, para que o Go-

verno Provisório tivesse mais tempo de introduzir

mudanças que, em boa medida, visavam justa-

mente a enfraquecer as poderosas oligarquias

regionais da República Velha.

O primeiro passo para a restauração do regi-

me constitucional foi o novo Código Eleitoral, de-

cretado a 24 de fevereiro de 1932, um dos fru-

tos mais importantes da Revolução de 1930.

Com ele, instituía-se na legislação brasileira o voto

secreto, já aprovado em Minas, o voto feminino, a

Justiça Eleitoral e a representação de classes,

sendo esta última um reflexo das idéias

corporativistas então em voga. Em maio de 1932,

novo decreto marcou para maio do ano seguinte

a data da eleição para a Constituinte Federal, e foi

designada uma comissão de juristas para elabo-

rar o anteprojeto da nova Carta. Esta comissão

não foi instalada de imediato, pois, a 9 de julho,

irrompeu a guerra civil em São Paulo, e só no fim

do ano o anteprojeto começou a ser discutido.

Após tentativa apaziguadora de Olegário

Maciel, o governo mineiro apoiou Vargas contra

os paulistas, inclusive militarmente, reiterando as-

sim o compromisso de Minas com a Revolução

de 1930 e, ao mesmo tempo, demarcando uma

estratégia pragmática das elites mineiras diante

do novo quadro político do Brasil, que já não lhes era

tão favorável quanto o da época do “café com leite”.

Ao invés de remar contra a corrente, como os

paulistas, os mineiros procuraram se articular ativa-

mente com o poder central para aumentar sua influ-

ência no cenário nacional.

A reciclagem das elites

Com a perspectiva das eleições, o meio político

se reanimou em torno da organização dos partidos

e das chapas de candidatos à Constituinte Federal.

O sistema vigente era ainda o de partidos estaduais,

modelo herdado da Primeira República, mas com

uma novidade importante: em lugar do partido úni-

co, surgiram várias agremiações, caracterizando um

quadro de diferenciação partidária e de maior

pluralidade de representação de interesses. O Parti-

do Republicano Mineiro parecia firme num primeiro

momento, em virtude da sua contribuição para o

êxito da Revolução de 30, mas sua situação era ins-

tável, diante das pressões antioligárquicas que se

desencadearam no âmbito das forças vitoriosas.

Houve certa renovação de lideranças, pela qual qua-

dros jovens, embora em geral oriundos de famílias

tradicionais na política, subiram aos escalões supe-

riores do governo estadual. Como o tenentismo ti-

nha pouca penetração em Minas, foi desse segmen-

to jovem que partiu a ofensiva para enquadrar a

política mineira nos marcos da revolução. Isso signi-

ficava, antes de tudo, desmontar a máquina do PRM.

O mais importante desses movimentos foi a Legião

de Outubro, articulada por Francisco Campos, minis-

tro da Educação, Gustavo Capanema e Amaro

Lanari, secretários do governo Olegário Maciel, que

logrou atrair a maioria dos diretórios municipais do

PRM. O velho partido, no entanto, não sucumbiu,

pois a ele se conservaram fiéis diversos líderes, sob

a chefia de Artur Bernardes.

Bernardes esteve desde o começo na mira dos

renovadores, por encarnar, mais do que qualquer

outro, o estilo do velho regime. O esforço para pre-

servar o PRM era uma reiteração dessa perspecti-

va, que não se conciliava com as idéias de reforma

política dos “tenentes” e seus aliados civis, sob cuja

esteira surgira a Legião de Outubro. Seria difícil, po-

rém, atribuir-lhe sentido efetivamente renovador,
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uma vez que os “legionários” eram os mesmos

homens da rede oligárquica, agora vestidos de

uniforme, como era moda nos anos 1930. Novo

rótulo em velha garrafa.

Um ano depois, foi negociado um acordo en-

tre o PRM e a legião, pelo qual eles se fundiram

em uma frente denominada Partido Social Nacio-

nalista. A união foi efêmera. Eclodindo a insurrei-

ção de São Paulo, Bernardes e seu grupo apoia-

ram a causa paulista. Com a derrota, foram cas-

sados e exilados.

Para consolidar essa posição, foi fundada uma

nova agremiação, o Partido Progressista, consti-

tuído como partido situacionista, aglutinador das

bases políticas locais em torno do governo esta-

dual e como instrumento de acomodação desse

conjunto no quadro pós-revolucionário. Distinguia-

se, nesse sentido, do PRM, nostálgico do velho

regime. Por outro lado, embora criado com a

mesma finalidade da malograda Legião de Outu-

bro, dela se distinguia visivelmente porque nada

tinha de exótico: era um partido de feição tradicio-

nal, com características oligárquicas e regionalistas

que o aproximavam ideologicamente do PRM.

Soma de gerações

A elite governamental mineira se mostrava

nesse momento como uma soma de gerações.

Na direção do PP figuravam políticos maduros, que

haviam feito carreira na República Velha, dos quais

o mais influente era Antônio Carlos, presidente do

partido e seu líder maior no plano nacional. Havia

também uma geração intermediária, surgida ao

longo da década de 1920. E, finalmente, um grupo

jovem, com pouca ou nenhuma ligação com o regi-

me anterior, que teve no PP seu canal de ingresso

em funções eletivas. Deste último grupo fizeram

parte, como deputados federais nos anos de 1930,

Pedro Aleixo, Juscelino Kubitschek, Gabriel Passos,

Francisco Negrão de Lima e José Maria Alkmim.

Entre os deputados estaduais eleitos pelo PP esta-

vam Milton Campos, Bilac Pinto e José Bonifácio. E

ainda nomes como o de Gustavo Capanema, vice-

presidente do partido, que atuava no Executivo –

primeiro como secretário do governo de Olegário

Maciel, depois como ministro da Educação.

O PRM, por seu turno, não se limitou ao velho

esquema. Empurrado para a oposição, atraiu não

só os políticos descontentes, mas também uma nova

safra de militantes – estudantes, profissionais libe-

rais – que ajudou a revitalizá-lo. O traço de união de

setores tão díspares era a defesa da autonomia

estadual contra o centralismo do novo regime. Com

Bernardes no exílio e outros líderes afastados, o

partido foi reconstruído em Belo Horizonte pelos

novos membros.

Observa-se que o eixo PP-PRM, precisamente

pelo potencial de reciclagem que demonstrou, foi ca-

paz de confinar nos seus marcos o processo político-

eleitoral pós-1930 em Minas. Outros partidos tam-

bém se registraram, mas nenhum deles superou 1%

dos votos em 1934. O que exibiu maior fôlego foi a

Ação Integralista, que chegou a ter muitos núcleos

municipais em Minas e uma imprensa partidária atu-

ante, com diversos periódicos. Os integralistas pro-

grediram no pleito municipal de 1936, elegendo ve-

readores no interior e até um prefeito.

O velho e o novo na Constituinte de 1935

Eleita em maio de 1933, a Assembléia Constitu-

inte Federal foi instalada em novembro, concluindo

seus trabalhos a 16 de julho de 1934, quando foi

promulgada a nova Constituição do Brasil. No dia

seguinte, Getúlio Vargas foi eleito presidente consti-

tucional para um mandato de quatro anos, nos ter-

mos da mesma Carta.

Essa também previa a reorganização política dos

estados-membros por meio das respectivas assem-

bléias constituintes, a serem eleitas no prazo de três

meses. Assim, a 14 de outubro de 1934 ocorreu o

pleito para a Constituinte Mineira, ao qual concorre-

ram os diversos partidos registrados no Estado. Fi-

nalmente, a 3 de abril de 1935, foi instalada a Cons-

tituinte, composta de 48 deputados – 34 do Parti-

do Progressista e 12 do Partido Republicano.

A composição da Assembléia expressava bem a

combinação entre velhos e novos personagens que

marcou a década de 1930. Dos 48 membros, 25

haviam ocupado cargos no Legislativo ou no Executi-

vo durante a Primeira República e 23 só os exerce-

ram depois da revolução. Dos que já atuavam antes

de 1930, a grande maioria – 18 – servira apenas
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em funções municipais (vereador, juiz de paz ou

prefeito), três haviam atingido posições na esfera

estadual e outros três haviam passado pela Câ-

mara Federal. A proporção dos parlamentares que

estrearam depois de 1930 era a mesma no PP e

no PRM, cerca de 40% das respectivas bancadas.

A investidura dos parlamentares em 1935 já

guardava uma importante novidade. Em virtude da

recente instituição da Justiça Eleitoral, a responsa-

bilidade pelas eleições foi transferida do Poder

Legislativo para o Poder Judiciário. Este passou a

apurar os votos e diplomar os candidatos eleitos.

Foi abolido, portanto, o ritual de verificação de po-

deres, característico da Primeira República, pelo

qual, no início da legislatura, os órgãos legislativos

examinavam e julgavam a validade dos mandatos

dos respectivos membros. Esse procedimento

dera margem a inúmeras manobras, em todos os

níveis de poder, a começar do Congresso Nacio-

nal; basta lembrar a incrível “degola” da bancada

mineira em 1930, como retaliação das forças go-

vernistas à campanha da Aliança Liberal.

Surge a controvérsia

Uma vez empossada, a primeira incumbên-

cia da Assembléia era essencialmente política: ele-

ger o governador do Estado. A exemplo do que

ocorreu na órbita federal, foi escolhido para o car-

go o próprio interventor, Benedito Valadares, que

governava Minas desde dezembro de 1933.

Valadares havia sido uma opção pessoal de Getú-

lio Vargas, quando este se deparou com a opor-

tunidade, proporcionada pela morte de Olegário

Maciel, de controlar mais diretamente a política

mineira por meio de um delegado de confiança.

O PRM não participou dessa votação nem da

eleição da Mesa da Assembléia, que ficou compos-

ta apenas de membros do partido governista. Di-

vergindo da elegibilidade dos interventores para os

governos estaduais, que consideravam contrária

aos ideais de 1930, os republicanos se retiraram

da sessão após a leitura de uma declaração de

protesto pelo líder Ovídio de Andrade. O protesto

se concentrava na defesa da autonomia estadual.

 Funcionando no mesmo edifício do anti-

go Congresso Mineiro, no centro de Belo Hori-

zonte, a Assembléia Constituinte tinha três meses

para ultimar sua tarefa. Logo após a posse, foi elei-

ta pelos deputados uma Comissão Constitucional

de nove membros (sete do Partido Progressista e

dois do Partido Republicano), que preparou o pro-

jeto até o fim de maio, quando esse entrou em

discussão no plenário. O relator-geral foi o deputa-

do Milton Campos, um dos juristas que haviam tra-

balhado no anteprojeto e que se tornou o principal

artífice da Constituição.

Enquanto a Comissão Constitucional promovia seus

estudos e relatórios, a Assembléia realizava diariamen-

te reuniões plenárias que se caracterizaram por deba-

tes constantes entre governistas e oposicionistas, a res-

peito da política nacional e de questões relativas ao go-

verno estadual, até chegar, às vezes, a problemas mu-

nicipais. Foi também muito abordada a crise da econo-

mia cafeeira, que se arrastava por vários anos, desde a

quebra da Bolsa de Nova York, em 1929.

Sentia-se, nesse ambiente, o contraste com o

Legislativo de antes de 1930, em que eram raras as

controvérsias, já que todos pertenciam ao mesmo

partido e quase sempre se conformavam placidamen-

te à vontade do Palácio.

O fim do Senadinho

Um dos capítulos mais debatidos foi o que se re-

feria ao próprio Poder Legislativo, cujo formato foi

posto em questão. Dever-se-ia manter o

bicameralismo ou suprimir o Senado Estadual? O

Senado era defendido por alguns deputados, mas

ficou claro, ao iniciar-se a Constituinte, que essa insti-

tuição não seria mantida. Foi logo retirada de cogita-

ção, prevalecendo o unicameralismo, sob a denomi-

nação de Assembléia Legislativa, modelo que perma-

nece até hoje.

CPIs controladas

Quanto às comissões parlamentares de inquéri-

to, a Constituinte Mineira incorporou o mecanismo,

como desdobramento da Carta Federal, mas seu cri-

tério foi mais exigente que o federal para aprovar uma

CPI: requerimento de um terço dos deputados e apro-

vação da maioria da Assembléia. A Constituição Fede-

ral previa requerimento de um quarto dos deputados

e não se referia à aprovação da maioria do Plenário.
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Ao ampliar as exigências, a Constituinte Mineira as-

segurava o poder da bancada majoritária de blo-

quear qualquer CPI que não lhe interessasse.

Imunidade parlamentar

As imunidades parlamentares propiciaram de-

bates doutrinários em que se destacaram os dis-

cursos de Bilac Pinto em defesa de um conceito

amplo de imunidade. Bilac Pinto, então com 27 anos,

era o deputado mais novo da Constituinte, mas já

revelava a consistência jurídica que o credenciaria

ao Supremo Tribunal Federal no fim de sua longa

vida pública. A Comissão Constitucional não endos-

sava o conceito amplo, preferindo que o deputado

preso em flagrante fosse julgado pela Assembléia

Legislativa após a formação de culpa. O Plenário,

porém, votou a favor de uma imunidade ampla: se

um deputado fosse acusado, a própria Assembléia

decidiria pela formação ou não de culpa.

Iniciativa popular

Especialmente importante foi o debate sobre a

iniciativa das leis. A Constituinte modificou a idéia

clássica da competência exclusiva do Poder

Legislativo para iniciar leis, estendendo-a ao Poder

Executivo, às câmaras municipais e aos próprios

eleitores. Quanto a estes últimos, a discussão ca-

minhou progressivamente para facilitar a iniciativa

popular. Enquanto o anteprojeto dos juristas não a

incorporava, foi o projeto da Comissão Constitucio-

nal que provocou a mudança: seriam admitidas

propostas com o mínimo de 30 mil assinaturas. Já

o plenário avançou ainda mais, reduzindo a exigên-

cia para 10 mil assinaturas de eleitores.

Mandatos não remunerados

A atividade parlamentar tinha caráter menos

profissional do que hoje. Restrita às elites, a Assem-

bléia se compunha de personalidades que residiam,

em muitos casos, fora da Capital e que assumiam

mandatos públicos em decorrência de sua posição

social, não como meio de vida. Era raro o deputado

que não possuía sólida fonte particular de renda,

seja como fazendeiro, empresário, advogado ou

médico. Os médicos, por exemplo, somavam nada

menos que 17 na Constituinte de 1935. Por isso, o

mandato era tarefa complementar à atividade prin-

cipal de cada um, não ocupando mais que uma

parte de seu tempo de trabalho anual. Além desse

aspecto, havia as dificuldades de transporte e de

comunicação, impedindo que os deputados circu-

lassem entre a Capital e as bases com a freqüên-

cia com que o fazem atualmente. A lei, nesse sen-

tido, se ajustava às circunstâncias e aos usos.

Tribunal de Contas

O Tribunal de Contas foi criado na ocasião, ten-

do representado um dos principais resultados da

Constituinte Estadual de 1935. A possibilidade de

criação desse órgão em Minas tinha sido aventada

pela Carta de 1891, retomada em 1920, mas só

foi concretizada em 1935, por influência do desta-

que que a Constituição Federal conferira à matéria.

Representação classista

Entre as novidades que incomodavam os cons-

tituintes mineiros, estava o conceito de represen-

tação de classes, estabelecido pela Carta Federal

como um dos princípios constitucionais da União.

A representação corporativa era uma fórmula tí-

pica do período posterior à Primeira Guerra Mun-

dial, adotada em diversos países e debatida em

muitos outros, mas não absorvida no Brasil como

fórmula exclusiva, e sim como complemento à

modalidade clássica de representação territorial.

A Carta Federal fixou o princípio, mas não estabe-

leceu o número de deputados classistas nas as-

sembléias legislativas e foi exatamente em torno

dessa questão que os constituintes mineiros tra-

varam significativos debates.

A matéria foi relatada por Milton Campos

e o texto definitivo acabou por acolher uma emen-

da que omitia a referência ao quinto da represen-

tação popular, e, com isso, o segmento classista

foi reduzido para sete membros, a saber: três

representantes dos empregadores (do comér-

cio, da indústria e da agricultura), três represen-

tantes dos empregados (idem), mais um do fun-

cionalismo público. A experiência de representa-

ção profissional em Minas, todavia, ficou restrita à

Assembléia Legislativa, não se estendendo às câ-

maras municipais, e só durou o tempo truncado

daquela legislatura.
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Erosão e colapso do regime

A segunda Constituição do Estado de Minas

Gerais foi promulgada em 30 de julho de 1935 e

com isso a Constituinte se transformou em As-

sembléia Legislativa, conforme estipulava a Cons-

tituição Federal.

A legislatura estava prevista para se encerrar

em 1938. Entretanto, foi interrompida pelo golpe

de 10 de novembro de 1937, que instituiu o regi-

me ditatorial denominado Estado Novo. Assim, a

Constituição Mineira recém-elaborada vigorou

durante pouco tempo. Contudo, os debates

institucionais dessa fase enriqueceram o quadro

político brasileiro, resultando em mudanças signi-

ficativas no arcabouço do regime herdado da

República Velha.

A pacificação entre as oligarquias e os milita-

res favoreceu o aparecimento, entre tais segmen-

tos, de tendências autoritárias que visavam res-

tringir o âmbito das liberdades públicas. Já em

abril de 1935 (por coincidência, no dia seguinte

ao da instalação da Constituinte Mineira), o Con-

gresso aprovou uma Lei de Segurança Nacional

cuja necessidade era justificada pelos principais

expoentes do regime, civis e militares, para com-

bater o “extremismo” operário. Houve resistência

à medida nos meios sindicais, jornalísticos e mes-

mo em setores das Forças Armadas e do Parla-

mento, mas a Lei de Segurança ficou conhecida

como marco inicial de uma escalada que destrui-

ria a Segunda República.

O impulso autoritário das elites políticas, em-

presariais e militares emergiu como reação aos

movimentos político-ideológicos que se intensifica-

ram no Brasil em meados da década de 1930,

refletindo os embates de idéias que ocorriam no

cenário internacional. Logo após a revolução ti-

nha nascido a Ação Integralista Brasileira, movi-

mento de inspiração fascista cuja base social era

composta de segmentos das classes médias e

altas. Por seu turno, as esquerdas, organizadas

em torno do Partido Comunista e de outras

agremiações menores, procuravam dar expres-

são às classes populares. A expansão do projeto

fascista provocou, em contraponto, a fundação

da Aliança Nacional Libertadora (ANL), segundo

o modelo de “frente popular” que vinha surgindo

em diversos países europeus.

Na Assembléia Legislativa de Minas, essa con-

juntura ecoou em calorosos debates entre go-

vernistas e oposicionistas. Havia um ponto de con-

senso, que era a rejeição unânime ao comunis-

mo e aos extremismos em geral. Mas a indigna-

ção provocada pela Intentona Comunista não

abrandou a dureza das críticas do PRM a Getúlio

Vargas. As queixas eram antigas, vinham da fase

inicial da Revolução de 1930. Em agosto de 1935,

por exemplo, o presidente fez uma visita oficial a

Belo Horizonte, o que levou a bancada do PRM a

repudiar sua presença, acusando-o de inimigo de

Minas, com discursos veementes, rebatidos pela

bancada governista.

O fim da bipolaridade

Daí por diante ocorreram alterações significa-

tivas no âmbito da política mineira que se refleti-

ram na vida da Assembléia Legislativa. Eram os

primeiros movimentos de peças rumo à eleição

presidencial prevista para 1938. O governador

Benedito Valadares, buscando consolidar seu

comando sobre a política mineira e, com isso, pro-

jetar-se no cenário nacional, tomou sucessivas

iniciativas em várias frentes. Contudo, sua lideran-

ça ainda era ofuscada pelo prestígio de Antônio

Carlos e outros próceres tradicionais. O governa-

dor tinha que suplantá-los para se tornar o chefe

efetivo da política mineira.

O ano de 1936 foi marcado pelo entrecho-

que dos dois políticos. Tornou-se aberta a disputa

pelo comando da política mineira que já estava

latente desde a morte de Olegário Maciel. Os dois

organizaram em conjunto as chapas do partido

ao Congresso Nacional e à Constituinte Mineira,

mas a própria eleição de Valadares não ocorrera

sem uma tentativa prévia de descartá-lo, por meio

de uma articulação para eleger outro nome com

a soma dos votos do PRM com os de diversos

deputados do PP – entre os quais os que segui-

am a liderança de Antônio Carlos. Esse preferiu

recuar depois de uma sondagem a Vargas, cuja

resposta não deixava margem a dúvidas: Em ne-

nhuma hipótese abro mão de Minas. Já não pos-
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so contar com o Rio Grande e São Paulo, este nas

mãos de Armando de Sales e aquele nas de Flo-

res da Cunha, que me combatem. De sorte que,

se preciso, empregarei a força militar para eleger

Valadares.

Mesmo após a eleição de Valadares, Antônio

Carlos prosseguiu articulando, com o objetivo de

suceder o próprio Vargas. Para isso, não hesitou

em enfrentar a liderança do governador em Mi-

nas. O governador reagiu em duas frentes. A pri-

meira visava atingir diretamente Antônio Carlos,

enfraquecendo seu grupo político em Minas. O

passo mais ousado nessa direção consistiu em

uma troca de comando na Mesa da Assembléia.

Ao se abrir a sessão de 1936, o deputado Abílio

Machado, muito próximo a Andrada, não voltou à

Presidência da Casa, que exercera com acata-

mento geral desde a instalação da Constituinte.

Valadares promoveu sua substituição por um ele-

mento de confiança, o deputado Dorinato Lima.

Ao mesmo tempo, os aliados de Antônio Carlos

perderam os cargos que ocupavam no governo,

entre os quais seu filho, que era o secretário da

Educação.

Essa manobra produziu tensões consideráveis.

Na Assembléia, ela empurrou os carlistas para a

oposição, além de desagradar outros deputados

do PP como Milton Campos, que começara sua

carreira de advogado sob a orientação de Abílio

Machado. Diante das circunstâncias, Antônio

Carlos quis renunciar à Presidência da Câmara dos

Deputados, mas permaneceu no posto em virtude

das manifestações de apoio do Plenário. Foi des-

pojado, contudo, da liderança do PP, em reunião

da bancada com Benedito Valadares.

O governador estava muito próximo de alcan-

çar a almejada supremacia em Minas. As fissuras

que se abriam no Partido Progressista não o preo-

cupavam muito, pois seriam compensadas, com

vantagem, por uma segunda frente de manobras.

Tratava-se de um acordo interpartidário, costu-

rado desde o início de 1936, com o aval de Vargas.

A intenção de Valadares era atrair o PRM para

uma aliança que ele definia como uma fórmula de

pacificação da política mineira em defesa do regi-

me democrático.

O presidente do PRM, Artur Bernardes, recu-

sou o acordo: não confiava em Valadares, consi-

derando-o incapaz de contrariar Getúlio Vargas.

O tempo lhe daria inteira razão. No entanto, a

intransigência de Bernardes não impediu a cisão

do velho partido. O PRM teve um resultado

decepcionante nas eleições municipais de junho

de 1936, o que persuadiu grande parte de seus

membros a se aproximar do governo, aprovei-

tando a oportunidade que se lhes oferecia. Dos

14 deputados estaduais republicanos, dez mu-

daram de lado. Mais da metade da bancada fe-

deral adotou o mesmo caminho.

Com isso, Valadares provocou uma

reestruturação profunda no cenário político esta-

dual. Os remanescentes do PRM pouco repre-

sentavam diante da avassaladora maioria gover-

namental. Do lado oposto, a ofensiva contra Antô-

nio Carlos resultou na desagregação do próprio

PP. Em maio de 1937, quando o Congresso Na-

cional foi reaberto, ele perdeu a reeleição para a

Presidência da Câmara. Estava indisfarça-

velmente na oposição. Enquanto isso, a aliança

de progressistas e republicanos patrocinada pelo

Palácio da Liberdade deu origem a uma nova

agremiação, o Partido Nacionalista de Minas Ge-

rais. Em suma, o sistema bipartidário PP-PRM se

extinguiu ainda no regime constitucional, como

prelúdio para o golpe de novembro de 1937.

Freio naquela gente

O golpe pegou de surpresa o meio político

mineiro, como aconteceu em todo o Brasil. Bene-

dito Valadares era um dos poucos que acompa-

nhavam os preparativos. Há tempos defendia

com Vargas a idéia do golpe.

A Assembléia foi fechada em surdina. Os de-

putados não puderam esboçar qualquer reação

política. Aos que divergiam, e eram muitos, res-

tou a indignação pessoal. José (“Zezinho”)

Bonifácio era um deles. Impedido de entrar no

recinto, abriu o livro de presenças que ficava na

entrada e anotou em letras garrafais: “Come-

çou a era negra no Brasil”. Assinou embaixo e

se foi.
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Polarização entre dois grandes partidos

Fechada em novembro de 1937 pelo golpe

do Estado Novo, a Assembléia Legislativa só vol-

tou a funcionar dez meses depois, no que foi o

período mais longo de interrupção do funciona-

mento do Poder Legislativo em toda a história do

País. Quando essa fase se encerrou, o panora-

ma político-partidário apresentava nova fisionomia.

A política brasileira evoluíra do antigo conglome-

rado de partidos e chefias estaduais para uma

estrutura de partidos nacionais, ainda que enrai-

zados regionalmente, como é natural em uma

federação.

Em Minas Gerais, o quadro partidário que

emergiu após a ditadura foi marcado pela polariza-

ção entre dois grandes partidos, o Partido Social

Democrático (PSD) e a União Democrática Nacio-

nal (UDN), cujas bancadas protagonizaram deba-

tes que ficaram célebres nos anais da Assembléia.

A origem dessa polarização se encontra nas

reviravoltas políticas que aconteceram a partir de

1936: os políticos se dividiram em dois campos,

um a favor e outro contra o governo Benedito

Valadares. Esse atraiu a maior parte do Partido Repu-

blicano Mineiro (PRM), somando-a à sua base no Par-

tido Progressista (PP). Uma parcela do PP, no entan-

to, passou nesse momento para a oposição, sob a

liderança de Antônio Carlos. Quando sobreveio o gol-

pe de 1937, outros membros do PP também divergi-

ram e romperam com o esquema Vargas/Valadares.

Como os órgãos legislativos foram dissolvidos,

quem estava contra a ditadura voltou às atividades

profissionais, limitando-se a uma esfera de atuação

exclusivamente privada. A maioria da elite política, po-

rém, permaneceu na órbita do governo. Vários parla-

mentares que perderam os mandatos com o golpe

foram aproveitados em cargos da alta administração

federal e estadual. Outra forma utilizada pelo governo

para acomodar os aliados foi a nomeação de ex-de-

putados ou parentes e correligionários para as prefei-

turas municipais.

A parcela da elite que ficou à margem do poder

durante a ditadura de Vargas era composta de vários

Apesar de sustentada
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A cisão pessedista

A Constituição Federal foi promulgada em julho de 1946, e a etapa

seguinte seria a reorganização constitucional dos estados. Ficou mar-

cado para janeiro de 1947 o pleito para escolha dos governadores e

dos deputados estaduais constituintes. Nessa segunda disputa eleito-

ral, o quadro político mineiro passou por surpreendente reviravolta. O

PSD, que parecia imbatível para o Palácio da Liberdade, foi vítima de

uma cisão interna e perdeu a eleição para uma aliança, encabeçada

pela UDN, em torno da candidatura de Milton Campos.

Para a Assembléia, no entanto, o PSD continuou demonstrando

sua força no interior e, mesmo amputado de seus dissidentes – que se

candidataram por outros partidos –, fez a maior bancada em 1947.

Tendo sido o mais votado, foi favorecido pela regra que lhe destinava

todas as sobras de votos no escrutínio proporcional e conseguiu 29

deputados, ficando a UDN com 16, o PR com 14 e o PTB com seis.

Pequenos partidos completaram a composição do Legislativo, que era

de 72 membros naquele momento. Um deles foi o Partido Comunista,

que elegeu seu primeiro deputado em Minas, Armando Ziller. Outro foi

o Partido de Representação Popular, que reunia os antigos integralistas

e também elegeu um representante, o advogado José César Soraggi.

setores, mas os mais importantes eram dois: os

“bernardistas”, que se conservaram fiéis à ban-

deira do PRM, apesar dos acenos de Valadares;

e uma parcela do PP que se opôs ao golpe de

1937, a qual incluía Pedro Aleixo (presidente da

Câmara dos Deputados), Odilon Braga (ministro

da Agricultura) e os deputados estaduais Milton

Campos e Bilac Pinto. Quando ocorreu a abertu-

ra política, o primeiro grupo restaurou o Partido

Republicano, enquanto o segundo formou o nú-

cleo da UDN mineira.

A aproximação entre essas duas correntes

resultou da convergência de suas posições no

combate ao regime ditatorial. Após vários anos

de controle absoluto, o Estado Novo entrou em

um processo de desgaste progressivo que o le-

vou a capitular após sucessivos recuos. A primei-

ra brecha foi aberta pelo Manifesto ao Povo Mi-

neiro, conhecido como “Manifesto dos Mineiros”,

de 24 de outubro de 1943, que, divulgado clan-

destinamente, obteve grande repercussão e foi

decisivo para apressar o fim da ditadura.

PSD x UDN

O PSD e a UDN se formaram, nacionalmen-

te, como agregados de facções regionais, mas

em ambos a influência mineira também era for-

te, com bancadas parlamentares quase sem-

pre superiores às de qualquer outro estado. Isso

se devia, é claro, ao tamanho da representação

de Minas na Câmara dos Deputados, mas outro

fator deve ser levado em conta: o peso limitado

das demais forças partidárias no cenário esta-

dual. A partir de 1945, o PSD e a UDN polariza-

ram a competição eleitoral em Minas, tendo o

PR como fiel da balança.

O aparecimento dos trabalhistas e dos comu-

nistas na cena política estadual, embora tímido,

assinalava as transformações que vinham ocor-

rendo na estrutura socioeconômica. A moderni-

zação, com a expansão das cidades e das fábri-

cas, transcorria mais lenta em Minas do que em

outras partes do Brasil, mas não deixou de influ-

enciar sua vida política e cultural. Isso até por volta

de 1950, pois, na segunda metade do século XX,

o ritmo das mudanças se acelerou.
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Renovação conservadora

Os deputados estaduais eleitos em 1947 se

distinguiam sob vários ângulos de seus

antecessores da Legislatura 1935-1937. Em pri-

meiro lugar, pela idade: mais de dois terços deles

tinham menos de 45 anos. Na Constituinte de

1935, ao contrário, os mais jovens constituíam

apenas a metade da Casa, e havia um bom nú-

mero de idosos. Observava-se, portanto, uma re-

novação do Legislativo mineiro, que podia ser igual-

mente verificada na trajetória política de seus

membros. Apenas quatro deputados, num total

de 72, já tinham exercido o cargo anteriormente.

Entretanto, 21 tinham sido vereadores, o que ate-

nuava um pouco a inexperiência parlamentar das

bancadas. Especialmente notável era o vasto nú-

mero de ex-prefeitos: nada menos que 24, quase

todos do PSD, oriundos da máquina político-admi-

nistrativa que Benedito Valadares havia implanta-

do durante o Estado Novo.

Menos poder

A tarefa de elaboração da Constituição Esta-

dual seguiu, em linhas gerais, o roteiro da Assem-

bléia de 1935. Instalando-se em 16 de março de

1947, a Constituinte elegeu sua Mesa Diretora,

que tinha na Presidência o republicano Feliciano

Pena. No dia seguinte, o presidente nomeou uma

comissão para elaborar o Regimento Interno. Em

função deste, foi designada, a 28 de março, a

Comissão Constitucional, presidida por Júlio de

Carvalho, dissidente do PSD eleito pela legenda

do PR, e tendo como relator-geral Tancredo Ne-

ves, do PSD, que já se destacava pela formação

jurídica e pela habilidade política. Ambas as comis-

sões, bem como a Mesa, englobavam membros

das diversas bancadas partidárias.

Tratava-se, basicamente, de adequar a orga-

nização do Estado de Minas Gerais às normas da

Constituição Federal recém-promulgada, mas, em

certas matérias, os constituintes mineiros utiliza-

ram sua margem de liberdade a fim de adotar

critérios específicos na Constituinte Mineira.

No tocante ao Poder Legislativo, houve mu-

danças significativas em face da Carta anterior.

Os constituintes de 1935 tinham concedido à

Assembléia uma vasta área de competência pri-

vativa, que incluía a definição do Orçamento do

Estado, da arrecadação e distribuição das ren-

das do Estado, do efetivo da Força Pública (Polícia

Militar), da organização judiciária, da divisão admi-

nistrativa em municípios e da estrutura do serviço

público, entre outras matérias de alta relevância.

Em 1947, a margem de competência privativa foi

reduzida: a tarefa de fazer, modificar e revogar as

leis competia à Assembléia, mas agora com a

sanção do governador, notadamente nos impor-

tantes assuntos acima mencionados. Houve, por-

tanto, um fortalecimento do papel do Executivo no

processo legislativo.

Os temas novos da Constituição se referiam,

especialmente, à ordem econômica e social, tra-

tada de modo relativamente extenso, espelhando

a recente Constituição Federal. É nessa parte da

Constituição Mineira de 1947 que se acham seus

dispositivos mais avançados, a começar pelo arti-

go 116, que abre o título respectivo: “O Estado

organizará sua vida econômica conforme os prin-

cípios da justiça social, conciliando a liberdade de

iniciativa com a valorização do trabalho humano”.

Educação e Cultura receberam um título es-

pecífico. O Estado passaria a aplicar no ensino pelo

menos 20 por cento da renda dos impostos e

deveria conceder verbas especiais ao custeio de

pesquisas científicas. Os constituintes deram rele-

vo também à criação de escolas profissionais pelo

Estado e à responsabilidade das empresas pela

educação dos empregados e seus filhos,

enfatizando, além disso, a importância da educa-

ção física e dos esportes. Na área cultural, desta-

cava-se a referência à proteção do patrimônio his-

tórico e artístico, bem como dos “monumentos

naturais, das paisagens e dos locais dotados de

particular beleza”. Previa-se a criação de bibliote-

cas populares e a isenção de tributos às confe-

rências científicas ou literárias, aos recitais e às

exposições de arte.

Controle pessedista

A Constituição Mineira de 1947 apresentava

uma singularidade no Ato das Disposições Transi-

tórias. Contendo nada menos que 44 artigos,
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esse anexo não foi assinado por 20 deputados (toda

a Bancada da UDN e alguns de seus aliados do

PR), evidenciando uma forte divergência entre go-

verno e oposição. Segundo um autorizado intér-

prete da trajetória constitucional de Minas, o referi-

do ato equivale a uma “pequena constituição”, tal a

dimensão da matéria incluída nas disposições tran-

sitórias.

De fato, tais regras demonstravam a inten-

ção da maioria, capitaneada pelo PSD, de legiti-

mar a máquina funcional herdada do regime di-

tatorial, fechando o espaço de renovação e cer-

ceando a atuação dos adversários que agora

ocupavam o governo estadual. A Constituição,

em seu artigo 159, estipulava que “o Estado não

despenderá mais de 30% de sua renda com o

funcionalismo” e, atendendo a essa norma de

responsabilidade fiscal, previa, nas Disposições

Transitórias: “Não serão admitidos novos funcio-

nários para cargos administrativos, vagos ou que

vagarem, salvo os técnicos, até que a despesa

com o funcionalismo público se reduza a 30% da

receita estadual”. Logo em seguida, no entanto,

a Carta concedia estabilidade aos funcionários

contratados que tivessem mais de dez anos de

exercício e efetivava automaticamente os funcio-

nários interinos do Estado e dos municípios com

pelo menos cinco anos de exercício. Eram servi-

dores que, em sua maioria, haviam sido incorpo-

rados ao quadro burocrático precisamente sob

os auspícios de Benedito Valadares e seus cor-

religionários do PSD.

Um comunista no ninho

A eleição do deputado Armando Ziller assina-

lou a presença de uma nova força política e social

no Legislativo mineiro. Embora em condição solitá-

ria, como único representante de seu partido, Ziller

trabalhou ativamente ao longo de 1947, tendo lo-

grado aprovar na Constituinte sua proposta de

supressão do latifúndio. Líder sindical, presidente

do Sindicato dos Bancários de Minas (cargo que

acumulava com o de deputado estadual), desta-

cou-se na tribuna por seus discursos em defesa

das causas trabalhistas e sindicais. E também por

sua defesa do Partido Comunista, que enfrentava

um processo na Justiça Eleitoral que logo o reme-

teria de volta à ilegalidade. O registro do PCB, foi

cassado efetivamente pelo TSE em maio de 1947

(decisão publicada em 7 de julho) e, a partir daí,

cresceu a expectativa em torno da questão dos

mandatos dos comunistas. Ziller prosseguiu em

suas atividades regulares na Assembléia até o final

do ano, mas, em janeiro de 1948, teve cassado o

seu mandato, juntamente com todos os demais

parlamentares comunistas do País.

Muito querido por seus pares, Ziller foi home-

nageado na sessão de 21 de junho de 1948 por

Oscar Correa, da UDN. Notando que o colega ha-

via reassumido seu lugar de simples funcionário do

Banco do Brasil, Correa pediu que fosse apurado

o motivo da remoção de Ziller para o Rio de Janei-

ro, uma vez que lhe parecia ligada a algum tipo de

perseguição política. Essa de fato ocorreu, na es-

teira de uma intervenção no Sindicato dos Bancá-

rios que levou à destituição da diretoria e à transfe-

rência forçada de seus membros para outros es-

tados.

Conciliação partidária

Todos os governos mineiros do regime de

1946 tiveram que se organizar conciliando os va-

riados interesses partidários. O primeiro deles, eleito

em 1947, foi pautado até por um protocolo escri-

to, entre a UDN e o PR, que exemplifica bem a

questão. O documento foi assinado pelos dirigen-

tes dos dois partidos, referendado pelo candidato

a governador, Milton Campos, e detalhava os com-

promissos a serem cumpridos por ele. Após o plei-

to, ficaram definidas as proporções de votos de

cada corrente coligada, sobre as quais se fariam

as indicações para cargos da administração esta-

dual. Milton Campos organizou o secretariado de

acordo com o protocolo. A UDN preencheu três

pastas, o PR, duas e o PSD Independente, uma;

para a Secretaria de Saúde e Assistência, criada

em 1948, foi convidado um cientista de renome,

apartidário.

No entanto, o Executivo tinha dificuldades na As-

sembléia, onde sua área de apoio era numerica-

mente precária. O bloco de oposição PSD-PTB reu-

nia 35 deputados, número equivalente ao da coali-
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zão governista, integrada pela UDN, pelo PR e por

mais alguns deputados de pequenos partidos. Nes-

se contingente estavam nove deputados do PSD in-

dependente, eleitos pelas legendas da situação. Mil-

ton Campos, contudo, conduziu com serenidade as

relações com o Legislativo e, mais tarde, em abril de

1948, alcançou uma pequena maioria pelo apoio

de uma facção do PSD denominada “ala liberal”.

A união em torno de JK

A sucessão estadual de 1950 apresentou um

quadro inverso ao de 1947. A UDN encontrou difi-

culdades para construir uma fórmula eleitoral viável,

enquanto o PSD não só recompôs a sua unidade

como mobilizou um leque de apoios capaz de lhe

garantir nítida supremacia para voltar ao poder.

Do lado da UDN, não houve defecções, mas

divergências sobre o perfil da chapa. Os secretá-

rios Pedro Aleixo, Américo Giannetti e Magalhães

Pinto tentaram a indicação do partido, o que gerou

certo impasse. Por sua vez, a bancada de deputa-

dos federais também pleiteava essa indicação e

acabou por prevalecer o nome de um dos seus,

Gabriel Passos.

Do lado do PSD, houve uma recomposição in-

terna entre os “valadaristas” e os dissidentes que

haviam se aliado à UDN em 1946. O candidato es-

colhido, Juscelino Kubitschek, era ligado a

Valadares, mas construiu sua candidatura em fai-

xa própria, somando ao PSD unificado o apoio do

PR e de outros partidos menores. Atraiu, além dis-

so, a maioria dos votos do PTB, que decidira abrir a

questão. Com essa coalizão, Juscelino foi vence-

dor, com cerca de 55% dos votos válidos.

Para a Assembléia, a eleição de 1950 trouxe

modificações em relação à de 1947. O PSD, mes-

mo unido, caiu para 22 deputados, ao passo que

a UDN, com 21, quase o alcançou. Deve-se no-

tar que a repartição das sobras nesse pleito já

se fez sob a nova regra de distribuição propor-

cional. A vigorar a leonina regra anterior, a dife-

rença de cadeiras entre as duas bancadas seria

obviamente mais ampla. O crescimento da UDN,

na faixa de 50% (considerando o número de 14

deputados que fizera em 1947, sem contar os

dois do PSD que nela se abrigaram), refletia a

influência que exerce a posse do governo estadu-

al: a UDN cresceu tanto em 1950 quanto em

1962, quando ocupava o Palácio da Liberdade, e

decaiu nas demais eleições em que disputou como

oposição.

A Bancada do PR ficou do mesmo tamanho em

1950, com os nove deputados que elegeu (foram 14

na disputa anterior, mas cinco pertenciam ao PSD in-

dependente). Notável foi o crescimento do PTB, que

ultrapassou os republicanos e chegou a dez deputa-

dos. Outros partidos menores completaram o quadro

da Assembléia.

A base de apoio parlamentar ao governo de Jus-

celino Kubitschek, portanto, representada pelas Ban-

cadas do PSD, do PR e do PTB, totalizava 41 deputa-

dos. Mas ela podia contar também com a maior parte

dos votos dos pequenos partidos. Apenas o Partido

Democrata Cristão (PDC), com três representantes,

ficou na oposição ao lado da UDN.

Juscelino Kubitschek reproduziu, em linhas gerais,

o esquema de organização do governo anterior: re-

partiu as secretarias entre o PSD e o PR, destinando

uma pasta ao PTB. Essa mesma aliança formou a base

de sua candidatura vitoriosa à Presidência da Repúbli-

ca em 1955, com a diferença de que, na órbita nacio-

nal, o PR era pequeno e os trabalhistas muito mais

expressivos do que em Minas, o que lhes propiciou uma

quota bem maior da administração federal.

Poder e crescimento partidário

Em 1954, o padrão de crescimento eleitoral dos

partidos governistas e de declínio dos oposicionistas

se configurou nitidamente. Para a Assembléia, a Ban-

cada da UDN foi reduzida quase à metade: apenas

12 deputados. O PSD cresceu um pouco, para 25

deputados, assim como o PTB, que aumentou para

11 a sua bancada. A ampliação mais notável foi a do

PR, que, elegendo uma bancada de 14 membros,

mostrou sua capacidade de tirar proveito da partici-

pação no governo.

Essa eleição foi em outubro de 1954. Daí a um

ano, haveria as disputas para a Presidência e para o

Governo do Estado, cujos mandatos eram qüinqüenais.

Juscelino Kubitschek articulava sua candidatura à Pre-

sidência e, no começo de 1955,  desincompatibilizou-

se, passando o governo para o vice, o republicano Cló-
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vis Salgado. Este ficou quase um ano no posto e

promoveu remanejamentos no secretariado que

resultaram em maior espaço para seu partido.

As Secretarias do Interior e das Finanças, que,

por seu cunho estratégico, sempre ficavam com

personalidades expressivas do partido do gover-

nador, foram então, pela primeira vez, ocupadas

pelo PR.

O governador eleito em 1955 foi Bias Fortes,

do PSD, que tentava chegar ao cargo desde

1947, quando perdeu para Milton Campos. Des-

sa vez, alcançou uma grande vitória sobre a UDN,

representada pelo deputado federal Bilac Pinto.

A aliança PSD-PTB-PR continuava sólida, mas ou-

tro fator que influenciou a votação de Bias Fortes

foi a própria campanha presidencial de Juscelino

Kubitschek, que atraiu forte apoio do eleitorado

mineiro. Bias Fortes governou respaldado por

ampla maioria na Assembléia. A organização do

secretariado e dos demais escalões da adminis-

tração seguiu o padrão tradicional: tal como seu

antecessor, nomeou alguns deputados estadu-

ais para o secretariado.

A UDN estava fragilizada em Minas, à mar-

gem do poder, mas nacionalmente apresentou

crescimento, elegendo governadores em estados

importantes e ampliando seu espaço no Congres-

so. Mesmo em Minas, por sinal, a vitória de Milton

Campos para o Senado, em 1958, com grande

votação, prenunciava uma possível recuperação

do partido.

De fato, em 1960, a UDN se impôs, com Ma-

galhães Pinto, à aliança PSD-PR-PTB, cuja

hegemonia em Minas parecia inabalável. Esse tri-

unfo, até certo ponto inesperado, ocorreu na es-

teira da campanha presidencial de Jânio Quadros,

que deu ímpeto à oposição. Mas não derivou ape-

nas disso. A campanha de Magalhães Pinto foi

bem conduzida – com instrumentos de marketing

político, então em seus primórdios – e puxou o

apoio a Jânio no interior. Contudo, outro fator in-

fluenciou bastante o resultado: o PSD novamente

se dividiu e, tal como em 1947, pagou alto preço

pela desunião.

O candidato da aliança governista era

Tancredo Neves, com dois vices: Clóvis Salgado

(PR) e San Thiago Dantas (PTB), já que a legisla-

ção da época não exigia a vinculação do vice ao

titular da chapa. Apesar de sustentada por

Kubitschek e Bias Fortes, a candidatura de

Tancredo Neves enfrentava resistências no PSD.

Houve disputa na própria convenção do partido.

A ala derrotada na convenção não acatou o re-

sultado e cindiu o PSD, registrando pela legenda

do PDC a chapa Ribeiro Pena, para governador,

e Alkmin, para vice-governador. Os votos que essa

chapa obteve fizeram diferença para proporcio-

nar a vitória apertada da UDN. Clóvis Salgado vol-

tou ao posto de vice-governador, embora dessa

feita não tenha assumido o cargo durante o man-

dato.

Na aparência, a situação do governo Maga-

lhães Pinto na Assembléia era difícil, pois a UDN

tinha apenas 11 deputados num total de 72. Mas,

na prática, ele não teve problemas graves na re-

lação com o Legislativo. Com habilidade, construiu

uma relação positiva com o PTB, sobretudo de-

pois que o chefe desse partido, João Goulart, as-

sumiu a Presidência da República, em virtude da

renúncia de Jânio Quadros. O sempre pragmáti-

co PR, por sua vez, aproximou-se, e uma peque-

na parte do PSD já se entendia com a UDN desde

a eleição.

Assim marcharam as relações entre o Palá-

cio e a Assembléia, até que, na eleição parlamen-

tar de 1962, a UDN virou o jogo e fez uma banca-

da de 26 deputados, que correspondia a 36% da

Casa. O PTB manteve sua parcela de 12 repre-

sentantes. Já o PSD, estando na oposição, caiu

para 18 deputados – o pior resultado de sua his-

tória. O mesmo aconteceu com o PR, só que em

maior escala: a queda foi de 17 para dez mem-

bros. Enquanto isso, o PSP quase o alcançou, com

os nove deputados que fez. Como de hábito, ou-

tros pequenos partidos completaram as cinco

cadeiras restantes.

Mulheres e sindicalistas

Houve uma grande renovação na Assembléia

em 1962. Mais da metade dos deputados se ele-

geu para o cargo pela primeira vez, embora sete
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dentre eles já tivessem servido como suplentes

na legislatura anterior. Em geral, os mais jovens

tinham sido vereadores em seus municípios: eram

21 ex-vereadores. Ex-prefeitos eram vários, mas

menos do que na avalanche de 1947. Uma parte

dos ex-prefeitos já tinha ingressado na Assem-

bléia em legislaturas anteriores. Dos estreantes,

apenas seis traziam na bagagem a experiência

de prefeitos.

A comparação entre 1947 e 1962 – ou seja,

entre a primeira e a última eleição para o

Legislativo sob a égide da Constituição de 1946 –

também revela certas modificações na política e

na sociedade ao longo dos 15 anos que separa-

ram as duas disputas. Um fato se destaca desde

logo: em 1962 foi rompido o monopólio masculi-

no da representação parlamentar em Minas, com

a eleição de duas deputadas: Marta Nair

Monteiro, dirigente do segmento das professo-

ras, pelo PDC; e Maria Pena, pelo PTB.

A maior parte dos novos deputados perten-

cia a famílias tradicionais na chefia política de suas

regiões. Contudo, alguns se originavam de estra-

tos sociais mais pobres. E, pelo menos, quatro

deputados se apresentavam como representan-

tes orgânicos de suas categorias: além de Marta

Nair Monteiro, seu companheiro de bancada José

Gomes Pimenta, mais conhecido como Dazinho,

dirigente do Sindicato dos Mineiros de Nova Lima;

e os deputados do PTB Sinval Bambirra e

Clodsmidt Riani. Bambirra era do Sindicato dos

Tecelões de Belo Horizonte e ativista do PCB, par-

tido que continuava ilegal. Riani, líder dos

eletricitários de Juiz de Fora, presidia na época a

Confederação Nacional dos Trabalhadores na

Indústria (CNTI).

Rodízio no comando

A Mesa da Assembléia era um órgão im-

portante, mas menos decisivo que atualmente,

pois a estrutura administrativa era muito me-

nor, tanto na quantidade de sessões quanto na

de servidores. Politicamente, no entanto, ela ti-

nha papel de relevo e a Presidência ostentava

grande prestígio. O presidente era eleito anual-

mente, o que não significava necessariamente altera-

ção de nomes.

Na 1ª Legislatura (1947 a 1950), houve rodízio en-

tre representantes dos partidos que compunham a

coligação de apoio ao governo, exceto a UDN. Feliciano

Pena, do PR, presidiu a Constituinte e, em seguida, a

Assembléia foi presidida por deputados da dissidência

do PSD: Alberto Teixeira (sessão ordinária de 1947) e

Américo Martins da Costa (1948 e 1949). Em 1950,

não houve acordo e Feliciano Pena candidatou-se, ga-

nhando por dois votos de Martins da Costa, que pleitea-

va um terceiro mandato.

Já durante os dez anos de hegemonia do PSD,

houve apenas dois presidentes: José Ribeiro Pena (de

1951 a 1955) e José Augusto Ferreira Filho (de 1956

a 1960). Com a volta da UDN ao governo, o PSD, que

era a bancada majoritária, continuou na Presidência

por meio de Castro Pires (1961) e Pio Canedo (1962).

Apenas em 1963, iniciando-se a 5ª Legislatura, a UDN

alcançou o cargo pela primeira vez, com Walthon

Goulart (1963-1964), sucedido por Jorge Vargas, do

mesmo partido (1965).

O incêndio de 1959. Suspeito?

Na noite de 16 de setembro de 1959, um incêndio

destruiu o prédio onde funcionava a Assembléia. Devido

à estrutura de madeira, o fogo se alastrou rapidamente

e em pouco tempo o telhado desabou. As chamas con-

sumiram quase tudo que havia dentro: o plenário, as

galerias, as salas da Maioria e da Minoria, a sala das

comissões, os arquivos particulares dos deputados, a

contabilidade e o serviço de pessoal. Grande parte da

biblioteca se perdeu, bem como praticamente todo o

mobiliário.

A impressão inicial é que toda a documentação da

Assembléia estava perdida. Depois se constatou que

nenhum projeto importante tinha sido afetado. No en-

tanto, a “Folha de Minas”, em matéria intitulada “Quei-

mou o de imposto, salvou-se o de aumento”, noticiou

que os projetos de aumento do imposto de vendas e

consignações e da taxa de recuperação econômica ti-

nham sido destruídos pelo incêndio, mas o projeto de

aumento de vencimentos do funcionalismo estadual

estava a salvo. O que ocorreu, de fato, foi um trabalho

dedicado de recuperação dos papéis, feito por funcio-

nários que serviam à Casa.
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Calmaria, antes da tempestade

Na segunda metade da década de 1950, o clima político na Assem-

bléia foi mais calmo. No tocante à política econômica, por exemplo, o

governo Bias Fortes revalorizou a agricultura, o que contornava uma das

críticas da oposição ao seu antecessor. O perfil do governador era mais

discreto, não provocando a animosidade quase pessoal que caracteriza-

va os debates em relação a JK. A oposição, por sua vez, enfraqueceu-se

em virtude dos resultados eleitorais de 1954 e 1958. A aproximação

tácita do PSD e da UDN, quanto a idéias e realizações administrativas,

prosseguiu no governo Magalhães Pinto. O PSD sentiu o baque de voltar

à oposição – em uma Casa em que tinha o comando da maioria –, mas

não se produziram divergências de monta a respeito dos projetos do

Executivo.

Enquanto o PSD e a UDN se alternavam no governo e debatiam na

Assembléia questões políticas e administrativas, o PTB preservava sua

aliança política com o PSD, mas desenvolvia uma linha própria de atua-

ção, servindo de porta-voz a problemas sociais e a questões relativas aos

trabalhadores. A bancada trabalhista na Assembléia nunca foi homogê-

nea, abrangia deputados da classe média e até mesmo da elite tradicio-

nal, mas seus componentes mais ativos possuíam origem popular, em

geral oriundos do meio sindical.

O fogo foi provavelmente provocado por cur-

to-circuito, mas surgiu na época uma versão de

que ele poderia ter sido intencional. Estava em

andamento na Assembléia uma CPI sobre o jogo

do bicho e o envolvimento de policiais e autorida-

des com a contravenção. Essa CPI havia sido ins-

talada na esteira de uma operação policial que

recebera grande destaque em reportagens do

“Binômio” publicadas em junho de 1959. Daí a

suspeita de incêndio criminoso, pois uma parte

das provas obtidas pela comissão foi destruída

pelas chamas.

A Assembléia se transferiu, então, para a Rua

Tamoios, no edifício que pertencera à Casa d’Italia

e que, confiscado aos italianos durante a Segun-

da Guerra Mundial, vinha abrigando o Grupo Es-

colar Pandiá Calógeras. A Assembléia não pre-

tendia permanecer por muito tempo nessa casa

emprestada. Com efeito, em 1962 foi promovido

um concurso de projetos arquitetônicos para a

construção do Palácio da Inconfidência, sua sede

própria e definitiva.

A renúncia e o golpe fracassado

Em 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros

renunciou à Presidência da República, abrin-

do com esse gesto uma fase de tensão políti-

ca e militar. A posse de seu sucessor constitu-

cional, o vice-presidente João Goulart, não era

aceita pelos setores militares antivarguistas,

que comandavam naquele momento as For-

ças Armadas. Jânio Quadros foi um presiden-

te paradoxal, pois, ao lado de uma política eco-

nômica ortodoxa, que agradava aos conserva-

dores, lançou a “política externa independen-

te”. Nos dias de agosto que antecederam à

renúncia, sucederam-se na Assembléia pro-

nunciamentos contrários a Jânio Quadros e

sua política externa.

A renúncia do presidente foi comunicada à

Assembléia por Wilson Modesto, do PTB, que

acabara de ouvir a notícia pelo rádio. Wilson Mo-

desto era um político muito próximo a Goulart. O

tom do seu discurso deixava entrever as incerte-

zas do momento para os trabalhistas.

Acervo ALMG/José Góes
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Em pouco tempo, o golpe parecia armar-se, a

julgar pelos fatos que ocorreram em Belo Hori-

zonte. Prisões de líderes sindicais e estudantis,

censura aos jornais, movimentação de tropas.

Circulavam notícias desencontradas sobre as con-

versações em Brasília, em que se engajavam as

autoridades do Congresso e os expoentes dos

principais partidos, com o objetivo de preservar a

legalidade democrática.

A Bancada do PTB se destacou na tribuna

durante todo o tempo que a crise durou. Na ata

da sessão de 28 de agosto, percebe-se o receio

de que os promotores do golpe viessem a fe-

char a Assembléia. Aludindo a essa hipótese,

Wilson Modesto novamente discursou,

conclamando os deputados a falar e denunciar

enquanto podiam.

Enquanto os trabalhistas se mobilizavam, os

membros das demais bancadas pareciam aguar-

dar os acontecimentos, intimidados com a movi-

mentação de tropas, que chegaram a cercar a

Assembléia. O PR tinha uma grande bancada, que

não se manifestou por vários dias, assim como a

da UDN e a do PSD. Os três grandes partidos

esperavam para ver os desdobramentos.

No dia 29 de agosto, a Comissão Executiva da

Assembléia tomou uma primeira posição política

diante da crise. Reuniu-se durante cerca de uma

hora, com a participação de todos os líderes de

bancadas, e resolveu que a Mesa se manteria

em sessão permanente, atenta à evolução dos

acontecimentos.

Esses se desenrolavam vertiginosamente. O

Congresso, no dia 30 de agosto, rejeitou por

ampla maioria o impedimento de João Goulart,

exigido pelos ministros militares em manifesto à

Nação. Na área política, a fórmula parlamenta-

rista já circulava como alternativa, sabendo-se

que o vice-presidente a admitira para resolver o

impasse.

Brasília fervia, mas em Minas prevalecia a in-

certeza. O governador Magalhães Pinto adotou

comportamento cauteloso, que lhe rendeu críti-

cas muito fortes na Assembléia. Não se compre-

endia por que os órgãos policiais mineiros esta-

vam efetuando prisões e pressionando jornais.

Sob as ordens de quem? Do Palácio ou do Exérci-

to? A ambigüidade de Magalhães Pinto e sua

propalada submissão ao comando militar contras-

tavam com a audácia de outros governadores,

sobretudo Leonel Brizola, do Rio Grande do Sul, e

Mauro Borges, de Goiás, que enfrentaram aber-

tamente os golpistas.

Na Assembléia, essa linha de conduta se re-

fletia no persistente silêncio das Bancadas da

UDN e do PR. Os dois partidos tinham uma longa

história de conflitos com Getúlio Vargas e não

nutriam simpatia política por Goulart. Já a Ban-

cada do PSD finalmente se pronunciou a favor

da posse. Apesar do proverbial receio de Bene-

dito Valadares, presidente do diretório, diante

dos militares, os deputados do PSD foram incen-

tivados por um discurso afirmativo de Kubitschek

no Senado. Outro expoente do PSD mineiro,

Tancredo Neves se tornara o interlocutor-chave

de João Goulart para encaminhar o impasse.

Com a adoção do parlamentarismo, Tancredo

Neves foi convidado para presidente do Conse-

lho de Ministros, ou seja, primeiro-ministro do

gabinete que governou o País de setembro de

1961 a junho de 1962.

A despeito das diferenças de comportamen-

to entre as bancadas em face da crise, a Assem-

bléia de Minas viveu um momento importante na

manhã do dia 31 de agosto, quando, em reunião

extraordinária, os deputados aprovaram por una-

nimidade (52 votos) um pronunciamento que,

redigido por Patrus de Souza, do PTB, chegara

ao plenário assinado por todos os líderes de ban-

cadas. No documento, a Assembléia reafirmava

seu “inteiro devotamento ao regime democrático

e repulsa ao comunismo, ao fascismo e a todas

as formas totalitárias de governo”, “sua obediên-

cia e fidelidade à Constituição e às leis”, e manifes-

tava “sua definição pela posse na Presidência da

República do vice-presidente João Belchior Mar-

ques Goulart, nos termos da Carta Magna”.

Parlamentarismo efêmero

Contornando o golpe em marcha, o Congres-

so instituiu o parlamentarismo por meio de ato
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adicional à Constituição de 1946. Foi, claramente,

uma solução emergencial, que seria logo revertida,

reabrindo a crise. Na Assembléia de Minas, a institui-

ção do parlamentarismo provocou debates imedia-

tos. Havia desconfiança sobre os rumos do País com

o novo sistema de governo. Seria possível considerá-

lo um avanço? Ou era apenas um artifício, uma espé-

cie de golpe institucional? Os deputados mais

combativos a favor da posse de Goulart o interpreta-

ram como fruto da imposição dos militares. Por ou-

tro lado, o parlamentarismo tinha na Casa seus de-

fensores por convicção doutrinária, como Bonifácio

Andrada, da UDN, que salientava o que o novo siste-

ma podia trazer de positivo para a estabilidade de-

mocrática do Brasil.

Polarização convencional

Como haveria eleição em outubro de 1962 para

renovar a Assembléia, esperava-se que a UDN ex-

pandisse sua bancada para oferecer ao governo

maior sustentação. Isso de fato ocorreu em grande

escala, tanto pelo poder de atração do Palácio quan-

to pela oportunidade de que dispõe um partido go-

vernista para motivar o aparecimento de candidatos

competitivos em suas hostes.

Houve, além disso, um terceiro elemento a in-

fluir no pleito de 1962: o intenso envolvimento de

organizações extrapartidárias no processo eleito-

ral. As campanhas, tanto para os Executivos esta-

duais (eram onze em disputa) quanto para o Con-

gresso Nacional, foram travadas numa atmosfera

de polarização política. O governo federal empre-

gou seus meios de influência, contando ainda com

o auxílio proporcionado pela estrutura sindical. A

oposição foi fortalecida por contribuições financei-

ras e outras modalidades de suporte de associa-

ções empresariais, pelo apoio ostensivo da grande

imprensa e, acima de tudo, pela interferência de

organismos como o Instituto Brasileiro de Ação

Democrática (Ibad).

Em Minas, a campanha de 1962 foi menos ideo-

lógica que em outros estados altamente polarizados,

como Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do

Sul. Na aparência, era mais uma disputa em moldes

convencionais, mais um capítulo da velha rivalidade

entre o PSD e a UDN. Porém, sob a superfície, as

organizações extrapartidárias fizeram valer sua

influência. De um lado, o movimento sindical, as

entidades estudantis, os jornais alternativos, bem

como segmentos da Igreja Católica atentos à ques-

tão social, trabalharam para os candidatos da

área popular, de filiação trabalhista ou socialista.

De outro lado, as associações rurais e as entida-

des empresariais se mobilizaram em prol de can-

didatos afinados com os respectivos setores. Pa-

ralelamente, verificou-se uma estratégia de sus-

tentação a candidatos que empunhassem a ban-

deira do anticomunismo por parte do Ibad e de

entidades congêneres. Entre os deputados esta-

duais que buscavam a reeleição, o auxílio dessas

entidades beneficiou 11 parlamentares do PR,

nove do PSD, cinco da UDN, dois do PSP, um do

PTB, um do PRP e um do PDC. Todos pertenciam

ao Bloco da Ação Democrática Parlamentar.

Tensão nacional e pauta regional

Os debates suscitados no plenário e nas co-

missões da Assembléia a respeito das eleições

de 1962 demonstravam a elevação da tempera-

tura política na legislatura que se iniciou em feve-

reiro de 1963. O calor das disputas não amainou

durante todo o ano e prosseguiu em 1964.

Os deputados, nessa fase crítica, dividiram

sua atenção entre as questões rotineiras, liga-

das à política e à administração estadual, e as

questões de fundo ideológico que figuraram na

agenda brasileira até o momento da ruptura do

regime.

Após a posse de Goulart, Magalhães Pinto se

aproximou do governo federal, adotando posição

moderada, que contrastava com o crescente ra-

dicalismo de Carlos Lacerda, seu rival na UDN em

disputa pela candidatura presidencial. Essa atitu-

de de diálogo com Goulart lhe servira, além disso,

para atrair o PTB à sua base parlamentar na As-

sembléia.

A confirmar as boas relações com o Palácio,

ainda em maio, Wilson Modesto voltou à tribuna

para propor congratulações a Magalhães Pinto

por declaração que este havia feito sobre as “re-

formas de base”, a principal bandeira de Goulart.

A parceria entre Magalhães e Goulart, no entan-
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to, era malvista pelos deputados “ibadianos”,

como Aníbal Teixeira, que divergiu de Modesto, afir-

mando que o governador não era homem preocu-

pado com as reformas de base e que estava fa-

zendo aquelas declarações somente para agra-

dar a certas parcelas da sociedade.

Esse tipo de divergência mostrava que, na-

quele momento, mesmo quando se discutiam

assuntos relativos ao governador, a discussão

estava direcionada ao contexto político nacional –

ao contrário de épocas anteriores, quando ela

quase não saía do contexto estadual.

O quadro político nacional, complicado, se re-

fletiu claramente na Assembléia Legislativa minei-

ra, onde, durante o ano de 1963, o problema da

reforma agrária foi tratado sob os mais diversos

ângulos. Observava-se, no seio da Assembléia,

uma defesa muito forte do direito de proprieda-

de, que tendia a ser encarado como inviolável.

Pronunciamentos que relacionavam a reforma

agrária com o risco de uma revolução socialista

ou comunista se tornaram ainda mais intensos

com o desenrolar da conjuntura, no segundo se-

mestre do ano.

Ao se iniciar o ano de 1964, a cena política

brasileira já apresentava os sintomas da desa-

gregação que conduziu ao fim do regime. Nos

três primeiros meses de 1964, a crise atingiu seu

ponto alto. Em meio à deterioração da economia,

as instituições eram assoladas pelo confronto de

forças que se polarizavam com intensidade inédi-

ta no Brasil. Enquanto Goulart, em articulação com

os comandos sindicais, aprofundava a política de

mobilização popular em favor das reformas, as

altas chefias militares amadureciam suas combi-

nações com a elite empresarial, ultimando a cons-

piração contra o regime. Os setores mais radicais

da esquerda, por sua vez, seguiam o mesmo ca-

minho.

Os anais do Legislativo mineiro nesse período

fornecem uma boa demonstração da impossibili-

dade de se chegar a uma conciliação que salvas-

se o regime do seu fim iminente. A hostilidade à

reforma agrária atingiu o auge, com discursos de

franco apelo à resistência dos proprietários por

meios violentos. “Contra a violência, só outra vio-

lência maior”, disse Álvaro Sales (PSD), represen-

tante da região do Rio Doce, onde se organizava

um forte movimento de fazendeiros com esse in-

tuito. O movimento, cujo núcleo era a cidade de

Governador Valadares, foi alvo de manifestações

de apoio do numeroso grupo de adversários da

reforma agrária dentro da Assembléia.

Em 25 de fevereiro, ocorreu em Belo Horizon-

te um confronto bastante grave, quando forças

organizadas da direita reagiram com violência à

presença de líderes importantes da esquerda, em

uma concentração política garantida pelo gover-

no estadual. Esse episódio revelou o grau de

mobilização civil contra Goulart e seus aliados, fru-

to do trabalho do Ipes e de outras entidades

congêneres. O confronto de rua foi visto pela opo-

sição como um ensaio para a reação à “guerra

revolucionária” que os comunistas estavam para

lançar no Brasil.

A 3 de março de 1964, houve breve pausa

nesse clima de paranóia e excitação ideológica,

quando se discutiu na Assembléia um manifes-

to de Magalhães Pinto em defesa da concilia-

ção, contra os radicalismos da direita e da es-

querda. Magalhães Pinto reagia, com esse

manifesto, ao lançamento da candidatura pre-

sidencial de Carlos Lacerda pela UDN. O apelo

do governador à pacificação foi elogiado por

muitos deputados.

Entretanto, o ambiente se tornou mais febril

com o comício governista de 13 de março, o “Co-

mício da Central”, no Rio de Janeiro, que reuniu

enorme massa popular. Após esse comício, a

mobilização contra o regime avançou rapidamen-

te. A insurreição militar já estava em marcha. Na

área política, a frente oposicionista passou a con-

tar com o governador mineiro, que se moveu

para o centro dos acontecimentos. No dia 31 de

março, começou a rebelião, que já contava com

forte respaldo político em Minas, inclusive da vas-

ta maioria dos membros da Assembléia

Legislativa. Em dois dias, ela seria plenamente vi-

toriosa. Feita em nome da salvação da democra-

cia, resultou na liquidação do regime democráti-

co instituído pela Constituinte de 1946. Uma nova

e tortuosa época se abria para o Brasil.
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Os anos de chumbo: submissão e resistência

Entre abril de 1964 e 1985, a sociedade bra-

sileira viveu um dos períodos mais sombrios e con-

traditórios de sua história recente. Ao lado de

impor severa repressão política, à base de pri-

sões, tortura, cassação de direitos civis e políti-

cos, censura à imprensa e cerceamento das li-

berdades individuais, o regime inaugurado em

1964 apresentava-se como um arremedo de

democracia, “permitindo” o funcionamento do

Poder Legislativo e garantindo, nos freqüentes

comunicados oficiais, que “a ordem, a paz e a pros-

peridade da Nação estavam garantidas”.

Como instituição cuja finalidade essencial era

– e continua sendo – representar a sociedade, a

Assembléia Legislativa de Minas Gerais, a exem-

plo de todas as Casas do Poder Legislativo brasi-

leiro, viveu momentos cruciais. Isso não a impe-

diu, contudo, de dar seqüência à busca incessan-

te de eficiência em sua estrutura administrativa.

Um dos exemplos está na criação de novas co-

missões temáticas, assim como nas alterações

de nomenclaturas ou na ampliação dos objetivos

de outras, para adequação aos tempos. Não

obstante as adversidades e contradições que

marcaram o período, os anais da Casa registram

momentos de intensa participação parlamentar

nos episódios mais importantes da vida nacional,

como os da anistia, da campanha das diretas e

da reconstrução democrática.

Página infeliz

Nos dias subseqüentes ao movimento que

depôs o presidente João Goulart, a Assembléia

mineira protagonizou triste e vergonhoso espetá-

culo. Escreveu página infeliz de sua história, ao

antecipar-se às decisões do novo regime e, no dia

8 de abril, cassar os mandatos de três de seus

deputados, que haviam sido democraticamente

eleitos: Sinval de Oliveira Bambirra, Clodesmidt

Riani e José Gomes Pimenta, o Dazinho. A cassa-

ção se deu em sessão secreta, a partir de rito

sumário especialmente criado para aquela finali-
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Mais sete

Durante o regime
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Pereira de Almeida,

Aníbal Teixeira de

Souza, Matosinhos de

Castro Pinto, Raul

Belém, Sebastião

Fabiano Dias e Sílvio

Menicucci

dade. Bambirra e Riani eram filiados ao PTB e

Dazinho ao PDC. Todos estavam no primeiro man-

dato, eleitos em 1962 para a 5ª Legislatura, de

1963 a 1967.

 No dia 3 de abril, o deputado Athos Vieira de

Andrade, do PR, protocolou requerimento pedin-

do a cassação dos três deputados, já então acu-

sados de subversão e de ligações com o Partido

Comunista Brasileiro. Assinado também por ou-

tros 68 deputados, o requerimento foi entregue

oficialmente à Comissão de Constituição e Justi-

ça no dia 6 e, no dia seguinte, os três deputados

foram notificados a apresentarem suas defesas.

Eles já haviam sido presos e, da prisão, improvisa-

ram as suas defesas. A comissão, contudo, já havia

previamente decidido pela cassação, aprovada em

sessão secreta naquele mesmo dia, após a cria-

ção, às pressas e para cumprir os rituais jurídicos

de praxe, de uma Comissão Especial de Inquérito

para colher depoimentos, informações e dar o

parecer definitivo.

Os documentos e atas relativos à cassação

só foram conhecidos 34 anos depois, em abril de

1998, a requerimento do deputado Sebastião

Navarro Vieira Filho. Os três parlamentares foram,

então, reabilitados.

Democracia, doce ilusão

A despeito das arbitrariedades cometidas

pelos novos donos do poder, houve de início a

ilusão de que a promessa dos militares seria cum-

prida: em 1965 haveria eleições e a Presidência

da República seria entregue ao civil que fosse de-

mocraticamente eleito. Por aquela época, já ha-

via até mesmo alguns candidatos a candidatos,

lançados pela imprensa antes mesmo do movi-

mento armado de 31 de março. Dentre os de

maior destaque, estavam Carlos Lacerda, pela

UDN; Juscelino Kubitschek, pelo PSD; e Leonel

Brizola, pelo PTB. Em Minas Gerais, o governador

José de Magalhães Pinto também não escondia

suas pretensões de chegar ao Palácio do Planal-

to e, certamente, concorreria com Lacerda na

convenção nacional da UDN.

Com a prorrogação do mandato do mare-

chal Humberto de Alencar Castelo Branco até

1966, Magalhães Pinto tentou, em explícita ma-

nobra na Assembléia Legislativa, a prorrogação

de seu próprio mandato, na ilusão de que pode-

ria fazê-lo coincidir com o do presidente da Repú-

blica. A proposta tramitou por mais de seis me-

ses. O grande entrave para sua votação foi o PSD,

que  utilizou procedimentos regimentais e fez com

que a discussão se arrastasse ao máximo, com o

propósito de mobilizar a imprensa e convencer a

opinião pública sobre a inconstitucionalidade do

projeto. A 31 de março de 1965, primeiro aniver-

sário da revolução, a emenda constitucional foi

aprovada, sob protestos da oposição.

Ao contrário do que imaginara o governador

Magalhães Pinto e seus acólitos, no entanto, as

eleições estaduais previstas para outubro de

1965 foram mantidas pelo governo federal.

Rebeldes em Minas e na Guanabara

Mas, naquele março de 1965, outra polêmi-

ca já havia se instaurado no interior da Assem-

bléia. O deputado Wilson Modesto, do PTB e,

conforme ele mesmo afirmava, amigo pessoal

do ex-presidente João Goulart, propôs, à revelia

de seu partido, a realização de solenidade co-

memorativa do primeiro aniversário da revolu-

ção. A Bancada do PTB reagiu bravamente à

proposta. Longe de imaginar que, em julho do

ano seguinte, seus direitos políticos seriam cas-

sados pelo Ato Institucional nº 2, Wilson Modes-

to rebateu a nota divulgada por seu partido, afir-

mando que não carregaria a responsabilidade

de ser o anti-revolucionário da Assembléia, como

queriam seus colegas.

Mal sabiam os deputados que tais manifesta-

ções, favoráveis ou contrárias à comemoração,

eram de todo inócuas, pois, independentemente

da aprovação dos partidos, a Comissão Executiva

da Assembléia já preparava os festejos alusivos

ao primeiro aniversário da revolução e todos os

partidos seriam convocados a comparecer à so-

lenidade.

O início do segundo semestre de 1965 foi

marcado por intensos debates sobre as eleições

para o governo do Estado, esperadas para outu-

bro. A possibilidade da vitória de candidatos não
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alinhados ao regime militar provocou diversos pro-

nunciamentos na Assembléia, alguns de adver-

tência para o risco de intervenção do governo fe-

deral. O então deputado Hélio de Carvalho Garcia,

líder do governo na Assembléia e um dos princi-

pais militantes da UDN, conclamou seus pares a

rechaçarem qualquer tipo de intervenção federal

no Estado.

Os resultados das eleições de outubro de 1965

representaram, efetivamente, severa ameaça ao

novo regime. A vitória de candidatos apoiados pela

ainda poderosa aliança PSD/PTB em Minas Ge-

rais e na Guanabara teve efeito devastador na

estrutura partidária brasileira. Os vencedores do

pleito – Negrão de Lima, na Guanabara; e Israel

Pinheiro, em Minas Gerais – não podiam ser con-

siderados oposicionistas, muito menos radicais.

Mas a vitória de ambos era o prenúncio de que,

em votação direta, o regime não elegeria seu can-

didato à Presidência da República.

Três semanas após as eleições, a 27 de ou-

tubro de 1965, o presidente da República, Ma-

rechal Castelo Branco, assinou o Ato Institucional

nº 2 que, entre outras medidas, transferiu para

o Congresso Nacional o poder de eleger o presi-

dente da República e, sem escamotear a face

antidemocrática do regime, extinguiu os parti-

dos políticos existentes. Com esse ato

institucional e outros dois subseqüentes, foi ini-

ciado o processo de corrosão da cidadania que

impediu os brasileiros de elegerem os governa-

dores de Estado por 17 anos e o presidente da

República por quase 25.

Partidos de laboratório

Contraditoriamente, e não obstante a profu-

são de atos institucionais, os militares não preten-

diam que o regime político que comandavam fos-

se rotulado pura e simplesmente como uma dita-

dura. O propósito era manter um arremedo de

democracia em que o Poder Legislativo, mesmo

tolhido, funcionasse em suas três instâncias –

Câmaras Municipais, Assembléias Legislativas e

Congresso Nacional.

Daí a necessidade de se montar novo siste-

ma partidário, simplificado o bastante para ga-

rantir ao governo o apoio de pelo menos dois ter-

ços dos membros do Congresso Nacional. O novo

modelo comportaria três partidos, de acordo com

os cálculos dos militares, mas acabou se restrin-

gindo a dois: a Aliança Renovadora Nacional (Are-

na), de apoio ao regime; e o Movimento Demo-

crático Brasileiro (MDB), obrigado a ser oposição,

fundados ainda em novembro de 1965.

Segundo José Bonifácio Tamm de Andrada, o

Andradinha, ex-presidente da Assembléia, no en-

tanto, apesar de o País já viver sob a égide do novo

bipartidarismo, o jogo político ainda se pautava pela

antiga estrutura partidária e assim ficou por muito

tempo. Ele fora eleito pela UDN e, naquele momen-

to, os arenistas da ex-UDN compunham a maioria

na Assembléia. Ainda assim, para conseguir o car-

go de presidente da Casa, ele teve de buscar refor-

ço em Brasília para vencer a resistência dos

pessedistas. O próprio Andradinha relatou:

Liguei para o brigadeiro Eduardo Gomes, que

era amigo de meu pai e do meu sogro. O assunto

chegou aos ouvidos do presidente Castelo Bran-

co, que mandou um emissário a Belo Horizonte

para dizer ao Israel Pinheiro: se o governo do Es-

tado estava nas mãos do PSD, era justo que a

Presidência da Assembléia ficasse com alguém

da UDN.

A partir dessa primeira e decisiva interferên-

cia do governo federal, ficou informalmente esta-

belecido o acordo que previa o rodízio de repre-

sentantes da UDN e do PSD na Presidência da

Assembléia.

 Democracia claudicante

 Em janeiro de 1967, o governo federal outor-

gou a nova Constituição. Para os que estavam

fora do poder, o perfil da nova Carta era nitida-

mente autoritário; já para os defensores da cha-

mada linha dura, o documento era extremamen-

te frágil. Contudo, por ter garantido o funciona-

mento do Poder Legislativo, tido como a única

réstia de democracia no País, a Carta não se cons-

tituiu objeto de grandes questionamentos.

 Quando os 63 deputados estaduais eleitos

pela Arena e os 19 pelo MDB tomaram posse de

seus mandatos à 6ª Legislatura (1967-71), o

Arremedo
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REVISTA DOLEGISLATIVO 39

Brasil estava sob a batuta da nova Constituição e

aguardava, apreensivo, a posse do general Arthur

da Costa e Silva na Presidência da República. Fiel

à decisão de não fechar todos os canais demo-

cráticos, Castelo Branco garantira o cumprimen-

to do calendário eleitoral, a despeito de muitas

pressões em contrário. A ascensão do general

Costa e Silva, legítimo representante da linha dura,

no entanto, levantava suspeitas de que as bre-

chas de democracia ainda restantes no País cor-

reriam sérios riscos.

A Assembléia mineira não estava, por certo,

imune a essas previsões pessimistas, mas teima-

va em manter a velha rivalidade entre UDN e PSD.

Na sessão de 15 de janeiro de 1967, por exem-

plo, foi apresentada proposta de congratulações

ao ex-presidente Juscelino Kubitschek, que, na-

quele momento, iniciava a formação da Frente

Ampla, com Lacerda e Jango. Alguns deputa-

dos da Arena, ex-udenistas, fizeram questão de,

ao declarar a razão por que não assinaram tal

documento, fazer também uma profissão de fé

ao regime.

A oposição aos governos federal e estadual

ainda estava, àquela altura, marcada pela fideli-

dade aos antigos partidos. O caso do governador

Israel Pinheiro era especial: eleito pela coligação

PSD/PTB, teve sua posse e mandato garantidos

pelo novo regime e foi, sabidamente, apoiado pela

UDN. Visto em termos da estrutura partidária

anterior, havia de fato certas dissonâncias que

geravam conflitos no interior da Assembléia. Mes-

mo porque, vale ressaltar, a formação do MDB

era heterogênea o bastante para abrigar até

mesmo alguns ex-udenistas.

Para garantir esse bipartidarismo forçado,

instituído pelo Ato Institucional nº 2, o governo fe-

deral criou o recurso da sublegenda a partir das

eleições de 1966, permitindo que grupos diver-

gentes se acomodassem no mesmo partido (era

a “Arena 1”, “Arena 2” e assim por diante).

1968, os estudantes na rua

O ano de 1968 foi marcado, no mundo oci-

dental, por uma avalanche de manifestações

contestatórias e de naturezas as mais diversas.

A mais célebre delas ocorreu no mês de maio,

em Paris, de onde barricadas armadas por estu-

dantes instigaram a eclosão de movimentos se-

melhantes em variadas partes do mundo.

No Brasil, o movimento estudantil tinha espec-

tro diferenciado. A luta não era, como na França,

contra arcaicas regras que norteavam o ensino,

principalmente o de nível superior. Lutava-se aqui

pela garantia dos direitos civis e pelo retorno à

democracia. Ao movimento estudantil brasileiro

somavam-se, ainda que timidamente, outros seg-

mentos sociais igualmente insatisfeitos com o re-

gime. A resposta dos militares a tais manifesta-

ções foi violenta. O número de prisões aumentou

significativamente e a tortura se tornou procedi-

mento banal nos porões da ditadura.

O Poder Legislativo mineiro não ficou alheio aos

novos acontecimentos. Em 21 de junho, o líder do

MDB, deputado Sílvio Menicucci, reportou-se a eles

de maneira contundente, criticando o quadro

desalentador do País. Aparteado várias vezes,

Menicucci concluiu, criticando o regime, que cada

vez mais está vitalizando o seu sistema militar para

pressionar, para violentar e até para matar os nos-

sos filhos que estão reagindo por um direito que

lhes tem sido negado: o de lutar em benefício de

melhores condições para o ensino.

Poder acuado

Por aquela época, os presidentes da Assem-

bléia Legislativa de Minas Gerais eram

freqüentemente pressionados pelos agentes do

governo federal com ameaças de cassação de

mandatos parlamentares e de fechamento da

Casa. Alguns deputados reagiam de forma herói-

ca a essas ameaças e iam à tribuna para denunciá-

las. Foi o que fez o deputado Jorge Ferraz, do

MDB, a 2 de agosto, quando em “questão de or-

dem”, e de maneira abusiva para a época, qualifi-

cou o movimento revolucionário de 1964 como

“golpe de Estado”. Disse ele na ocasião:

A minha questão de ordem teve razão de ser,

porque em uma das últimas vezes que ocupei esta

tribuna, a fim de tratar de torturas praticadas a

um jovem estudante de Belo Horizonte por ele-

mentos do Exército Nacional, fui acordado pela
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madrugada por colegas desta Casa, que me soli-

citavam, aflitos, que viesse a esta Assembléia

Legislativa rever o discurso pronunciado naquela

tarde, de vez que naquele discurso eu criticava os

atos praticados pela Polícia Militar, pelo Exército,

pelas forças que estavam exorbitando no cumpri-

mento do seu dever, de vez que as torturas prati-

cadas naquele jovem estudante até hoje não fo-

ram desmentidas.

 Mas, Sr. Presidente, já se disse que é o pró-

prio governo que se encarrega de mostrar à Na-

ção que a democracia da qual fala não passa de

uma caricatura, pois, inclusive a própria Constitui-

ção, imposta pela Revolução, é semidemocrática e

é o próprio Ministro da Justiça que vem infringi-la.

 Os Atos Institucionais, criados para consoli-

dar o golpe de Estado de 1964, são acobertados

pelas portarias ministeriais a que nos referimos,

deixando claras ilegalidades constitucionais no

País, mesmo dentro da Carta de 1967. Estamos,

pois, ao contrário do que afirmou V. Exa., Sr. Pre-

sidente, em resposta à nossa questão de ordem,

numa verdadeira ditadura, ditadura que sofre in-

fluência de setores militares.

Na sessão do dia 14 do mesmo mês, o depu-

tado Emílio Haddad Filho, também do MDB, foi pro-

fético ao chamar a atenção de seus pares para

uma possível radicalização do regime, que consi-

derava o Poder Legislativo inútil e desnecessário.

A 17 de outubro, o deputado Jorge Ferraz voltou

à tribuna para reclamar contra o cerceamento

do Poder Legislativo, cuja ação se limitava a apro-

var orçamentos e a apresentar votos de congra-

tulações.

O saudável impulso dos deputados mineiros

no sentido de valorizar o Poder Legislativo era for-

temente compartilhado por assembléias

legislativas de outros estados. Tanto que fora cria-

do um Conselho Interestadual que congregava

as cúpulas das assembléias legislativas, com o ex-

plícito propósito de defendê-las. A 14 de outubro,

o deputado arenista Cícero Dumont, represen-

tante mineiro no referido conselho, comunicou a

seus pares o recebimento de telegrama da As-

sembléia gaúcha, convocando o conselho para

um encontro nacional. A pauta de discussão, es-

clareceu, seria o prestígio do Poder Legislativo em

todas as instâncias. Prestígio que, por sinal, vinha

sendo seriamente abalado por constantes rumo-

res de fechamento do Congresso Nacional.

AI 5, o adeus às ilusões

Os radicalismos de movimentos de direita e

de esquerda marcavam a conjuntura política bra-

sileira desde o final de 1967. O segundo semes-

tre de 1968 começou sob ameaças, nem sem-

pre sutis, de um possível fechamento do Con-

gresso. Em meio a boatos, prisões, incertezas e

medo, um estopim detonou a crise. O deputado

federal Márcio Moreira Alves, do MDB do Rio de

Janeiro, pronunciou da tribuna da Câmara um

discurso considerado ofensivo às Forças Arma-

das. Seu pronunciamento foi pequeno e nem

teria tido repercussão, não fosse o oportunismo

dos ministros militares que, sentindo-se ofendi-

dos, solicitaram à Câmara o direito de proces-

sar o deputado.

Nos dias subseqüentes, e com pequenas va-

riações, os principais jornais do País indicavam que

a Câmara não agiria sob pressão no caso Márcio

Moreira Alves e assim ela o fez. Na sessão do dia

12 de dezembro, a concessão da licença entrou

na pauta de votações e a Câmara a negou, “rom-

pendo a barreira do medo”, segundo depoimento

do então líder da oposição, deputado Mário Covas.

Se a opinião pública ficou perplexa com a au-

daciosa decisão da Câmara, mais ainda ficou com

a reação do governo militar: na tarde do dia se-

guinte, uma sexta-feira (13), baixou o Ato

Institucional nº 5, que, em 12 artigos, cassou a

cidadania do povo brasileiro, e, pelo Ato Comple-

mentar nº 38, fechou o Congresso Nacional por

tempo indeterminado.

Dias piores

O ano de 1969 se iniciou sob a estranha sen-

sação de que dias piores ainda poderiam vir. Mas

havia um alento: apesar de cerceadas, as assem-

bléias legislativas estaduais ainda estavam aber-

tas, embora de suas tribunas quase se falasse

apenas, abertamente, a favor do governo. Os dis-

cursos contra ele eram raros e tímidos.
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Pra frente, Brasil

No início dos anos 1970, o regime militar entendia que tinha do que se

orgulhar. De um lado, a estabilidade social e política já estava garantida –

ainda que à custa de prisões, tortura e cerceamento das liberdades indivi-

duais. De outro, a orientação desenvolvimentista de sua política econômica

também já havia sido firmada. Chegara, portanto, a hora de cuidar da eco-

nomia.

Ao mesmo tempo, o governo do general Médici tentava, por meio de

massiva propaganda, passar a impressão de que, além do crescimento

econômico, a ordem, a paz e a segurança dos cidadãos brasileiros estavam

mantidas e preservadas. A conquista do tricampeonato mundial de futebol

pela seleção brasileira, no México, em 1970, deu à propaganda oficial o

mote necessário para difundir a sua ideologia, por meio de jingles e slogans

de um ufanismo quase acintoso.

Audacioso, Dalton Canabrava foi à tribuna, em 24 de setembro, para

fazer severa crítica ao marketing – a palavra ainda não era usada no Brasil

– do governo federal, suscitando acirrado debate com o deputado Dênio

Moreira de Carvalho, da Arena. Canabrava criticou os slogans usados pelo

governo federal “para incutir na opinião púbica a sensação de uma euforia

nacional”. Os slogans mais usados eram: “Ninguém segura este País”; “Bra-

sil – Ame-o ou deixe-o”; e “Brasil 70 – muito mais Brasil”. Dênio Moreira

considerou “frágeis” as críticas, porque “o que o governo tem anunciado é

que a inflação está sob pleno controle.”

A 14 de março daquele ano, o Conselho de

Segurança Nacional cassou o mandato parlamen-

tar e suspendeu por dez anos os direitos políticos

do deputado Raul Décio de Belém Miguel, do MDB.

A Assembléia Legislativa sofria, pela primeira vez,

os efeitos do AI 5. Mas ainda viriam outros. A 14

de abril, foi a vez do deputado Matosinhos de Cas-

tro Pinto, da Arena, que estava em seu primeiro

mandato parlamentar; a 17 de outubro, o cassa-

do foi o deputado Silvio Menicucci, líder do MDB.

O “milagre mineiro”

Minas Gerais apresentava, nessa época, um

conjunto de fatores que faziam do Estado um local

adequado para aquela etapa de expansão da in-

dústria nacional. Dessa conjuntura favorável resul-

tou o chamado “milagre mineiro”. O trabalho de di-

vulgação das oportunidades econômicas do Estado

atraiu número crescente de investimentos estran-

geiros, com destaque especial para a implantação

da Fiat Automóveis, em Betim. Foi na década de

1970 que se verificou também expressivo cresci-

mento de empresas públicas com atuação em Mi-

nas, como a Vale do Rio Doce, a Usiminas e a Acesita

– todas posteriormente privatizadas –, e a implan-

tação de outras, como a Açominas, em 1976.

Aquele momento se apresentava, portanto,

como o de maior cerceamento das liberdades

civis e políticas do País, muito propriamente cha-

mado de “anos de chumbo”. Contraditoriamente,

porém, em termos econômicos, a situação era

de justificado otimismo para a elite brasileira e

mineira. Eram as dissonâncias dos anos 1970.

No interior da Assembléia Legislativa, a déca-

da se iniciava sob ambiente de explícita inércia. A

grande novidade foi a realização, em maio, de um

seminário para discussão da economia mineira.

O deputado Dalton Canabrava foi ao plenário no

dia 12 daquele mês para rejubilar-se. Finalmen-

te, afirmava com alívio, os trabalhos legislativos

sairiam da monótona rotina de concessão de tí-

tulos de cidadão honorário, votos de pesar ou con-

gratulações, moções de aplausos e outros temas

de total irrelevância para o Estado e para o País.

Naquele mesmo ano, o general Médici deu

ao então presidente da Arena, Rondon Pacheco,
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Triângulo simbólico

Depois de funcionar em locais improvisados na capital mineira, a atual

sede da Assembléia foi inaugurada a 1º de maio de 1972. O projeto do

Palácio da Inconfidência foi escolhido mediante concurso e é obra suntuosa,

de instalações afinadas com a ideologia de grandiosidade que moveu a déca-

da de 1970. Em meio à modernidade do prédio, uma profusão de represen-

tações simbólicas, como o hall das bandeiras na entrada principal, onde foi

instalada bela escultura em ferro fundido, de autoria do artista plástico Amílcar

de Castro, para assinalar o início dos trabalhos da Constituinte mineira, em

1988. O triângulo dá passagem à representação popular e aponta para o

caminho da reconstrução democrática. Já o círculo simboliza a aliança da

sociedade com o Poder Legislativo, parte e síntese da vontade geral.

a incumbência de articular o processo sucessório

nos estados. O indicado para Minas Gerais foi o

próprio Rondon Pacheco, que ocupou o Palácio

da Liberdade entre março de 1971 e março de

1975. Sua eleição ocorreu em reunião especial

no dia 3 de outubro de 1970 e, na ocasião, o

MDB fez vigorosa declaração de voto, lida da tri-

buna pelo deputado Carlos Cotta. O documento

era, para além de um protesto contra o processo

antidemocrático que vinha presidindo a escolha

dos nossos governantes, uma eloqüente defesa

dos princípios a serem defendidos pela oposição.

Minas marginalizada

Em junho de 1972, havia sido iniciado, no

interior da Assembléia, um longo debate que

feria em cheio sua já debilitada autonomia. Tra-

tava-se de solicitação feita pelo governador

Rondon Pacheco de delegação de poderes para

deliberar sobre matérias referentes ao funcio-

nalismo público. A reação dos deputados foi

geral. Dalton Canabrava foi um dos primeiros a

se manifestar, a 26 de junho, afirmando que

neste velório do Poder Legislativo é uma ques-

tão de coerência, é uma questão de autentici-

dade, de representação popular. Se recebi de

meus eleitores um mandato para fiscalizar o

Poder Executivo, não posso abrir mão da minha

prerrogativa e sinto-me na obrigação de ficar

contrário a essa delegação de poderes. E disse

mais: nem a meu pai, se fosse vivo, jamais dele-

garia poderes, porque não recebi do povo au-

torização para delegar poderes que ele entre-

gou a mim.

Já Tarcísio Delgado, seu colega de partido,

declarou, a 26 de agosto, que a delegação de po-

deres era a “degola” do Legislativo. E mesmo as-

sim, como tudo indicava, a delegação seria dada, o

que significava uma degola permitida, consentida.

O Legislativo, afirmava, não vai ser executado, vai

suicidar-se porque estamos aqui pacíficos, tranqüi-

los, como carneiros, cabisbaixos, aceitando todas

as imposições, e vamos entregar essa delegação

ao Executivo, à sua assessoria técnica.

 Na Arena também não havia consenso. O

deputado Ibrahim Abi-Ackel foi um dos primeiros

a negar o pedido do Executivo e declarou: sou

contrário à delegação de poderes, quando nada,

por entender que, estando a cargo desta Casa

assuntos de somenos importância, em virtude de

sua competência residual, não devia o Estado re-

tirar da área de decisão da Assembléia a matéria

mais importante com que esta se defrontaria, no

curso da Legislatura.

Foi em meio a essa pugna, da qual o Executivo

saiu vitorioso, que o general Médici visitou Minas

Gerais, recusando-se a receber o título de cida-

dão honorário.

O pacote biônico

No início de 1977, governo e oposição trava-

vam no Congresso Nacional sério embate em tor-

Helena Leão
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no da proposta de reforma do Poder Judiciário.

Derrotado, o general presidente Ernesto Geisel

reuniu o Conselho de Segurança e, valendo-se do

AI 5, fechou o Congresso Nacional por tempo

indeterminado e baixou emenda constitucional

conhecida como Pacote de Abril.

Dentre as principais medidas, figuravam: a al-

teração do colégio eleitoral; o mandato de seis

anos para os futuros presidentes da República; a

divisão do território do Mato Grosso em dois esta-

dos; e, o que era mais importante para o gover-

no, a garantia de maioria no Senado, com a cria-

ção dos mandatos biônicos. O pacote determina-

va que um dos dois senadores de cada estado a

serem eleitos em 1978 chegaria ao cargo por

eleição indireta, o que, desde logo, garantiria à

Arena 21 cadeiras no Senado. Os beneficiários

desse artifício foram logo apelidados de “senado-

res biônicos”, em alusão ao personagem

cibernético de um seriado de televisão muito apre-

ciado à época.

A exemplo do que ocorreu em outros esta-

dos, o MDB de Minas Gerais reagiu de maneira

veemente aos novos acontecimentos. Nascia aí a

luta pela Constituinte, da qual a Assembléia de

Minas foi uma das principais caixas de ressonân-

cia, abrindo suas portas às manifestações da so-

ciedade civil, como o movimento estudantil e o novo

sindicalismo, que se intensificaram a partir daí e

pelos meses seguintes. Desses movimentos, o

mais importante foi o da anistia, que recebeu to-

tal apoio do Legislativo mineiro.

Morte sem foguetes

O Ato Institucional nº 5 expirara em dezembro

de 1978 sem que muitos se dessem conta, pois

não houve grande celebração por parte da impren-

sa e, de modo geral, nem mesmo manifestações

de alívio por parte da chamada classe política. Como

a sociedade já havia reconquistado alguns direitos,

inclusive o de liberdade de imprensa, houve certo e

merecido descaso ao fim do nefasto AI-5. Entre-

tanto, como bem lembrou o deputado emedebista

Luiz Ferraz Caldas, a 16 de abril de 1979, tornava-

se necessário e urgente extirpar, um por um, to-

dos os artifícios, todas as artimanhas que espíritos,

cegos pela cobiça ou obscurecidos pela intolerân-

cia, inseriram na legislação brasileira. Ele alertava:

É agora ou nunca. É agora que esta Assembléia

pode se firmar perante a história como o poder

por excelência democrático. É o momento de mar-

carmos o primeiro gesto de efetivo compromisso

com a abertura política.

 A 26 de junho de 1979, o governo do gene-

ral Figueiredo finalmente enviou ao Congresso

Nacional seu projeto de anistia. Mesmo não con-

templando todas as reivindicações do movimento

popular, o projeto representava, ainda que tardia-

mente, uma conquista da sociedade brasileira. A

votação estava marcada para o dia 22 de agos-

to, data em que o deputado Sebastião Mendes

Barros, do MDB, foi à tribuna da Assembléia mi-

neira para ressaltar o significado de tal votação.

Mais uma reforma imposta

Com a mal disfarçada intenção de enfraque-

cer a frente oposicionista capitaneada pelo MDB,

o governo federal apresentou, em 1979, propos-

ta de reforma partidária que previa o fim do

bipartidarismo e abria possibilidade para a forma-

ção de novas agremiações partidárias. A propos-

ta era, reconhecidamente, a última e arriscada

tentativa do regime militar para reduzir as pres-

sões que o fragilizavam. A estratégia – a história o

demonstrou – não deu certo e acabou por gerar

uma situação inédita na história política do País.

A intenção de promover a reforma partidária

havia sido anunciada ainda no primeiro semestre

de 1979 pelo governo do general João Batista

Figueiredo, omitindo, contudo, as regras que a

norteariam. Essa incerteza gerou inúmeros de-

bates nos meios políticos nacionais, com forte

participação da imprensa e no interior da Assem-

bléia Legislativa, onde se multiplicaram os pronun-

ciamentos a respeito do assunto. De modo geral,

o tom era de crítica à proposta governamental,

mesmo porque, àquela altura, o MDB já se firma-

ra ideologicamente como partido e já contava,

conforme análise de um deputado arenista, com

“substância popular”.

Na sessão de 4 de outubro, Dalton Canabrava

observou que, havia mais de dez anos, Arena e
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MDB vinham polarizando a opinião pública brasi-

leira e que extingui-los seria o mesmo que levar

ao sacrifício todos os jovens que fossem filhos na-

turais bastardos, de origem espúria, mesmo que,

na juventude, demonstrassem imensas aptidões

e potencialidade. No dia 24 do mesmo mês, o

deputado arenista Jésus Trindade também fez

seu desabafo. Dizia-se decepcionado com a refor-

ma e, apesar de afirmar que o governo precisava

acabar com a Arena, porque o povo não queria

mais votar nela, mantinha a opinião de que se

deveria exigir do governo uma reforma de fato,

que não beneficiasse partidos da oposição. No

início de 1980, os novos partidos já estavam em

fase de estruturação, mas no interior da Assem-

bléia o clima ainda era de profunda insatisfação

com a reforma.

Fim do jejum

Em 1982, ocorreriam eleições para renova-

ção do Congresso Nacional e dos Legislativos

estaduais. Mas o ano prometia, principalmente,

a concretização de uma grande e importante

reivindicação da sociedade brasileira, depois de

17 anos: eleição direta dos governadores de

Estado. Em Minas Gerais, nem bem entrara o

ano e já era grande o alvoroço em torno dos

possíveis candidatos aos cargos executivos e

legislativos. Para o governo do Estado, já era dada

como certa a candidatura oposicionista de

Tancredo Neves.

 O governo federal estava atento. Manteve os

já existentes e criou novos mecanismos capazes

de barrar o avanço da oposição. Além do chama-

do voto vinculado, em que o eleitor era obrigado a

escolher seis candidatos da mesma sigla – gover-

nador, senador, deputado federal, deputado es-

tadual, prefeito e vereador –, sob pena de ter seu

voto anulado, ainda havia outro complicador. Os

nomes dos candidatos não figuravam nas cédu-

las e sim em listas afixadas nas cabines de vota-

ção, o que complicava a escolha por parte dos

menos esclarecidos. E mais, em obediência à cha-

mada Lei Falcão, que regulamentou o horário elei-

toral gratuito nas emissoras de rádio e televisão,

os partidos só podiam exibir a foto e um breve
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perfil biográfico dos candidatos, sem debates ou

divulgação de propostas.

Apesar do empenho do governo federal

para barrar o avanço da oposição, ela saiu-se

vitoriosa em nove estados, com destaque para

Franco Montoro em São Paulo, Leonel Brizola

no Rio de Janeiro e Tancredo Neves em Minas

Gerais, derrotando com dif iculdade o

situacionista Eliseu Resende, que teve total apoio

do aparato oficial.

 O mesmo pleito que elegeu Tancredo Ne-

ves ao governo do Estado também registrou mu-

dança significativa na composição da Assembléia

Legislativa. Dos 77 deputados eleitos, 39 eram

do PMDB, 37 do PDS e um do PT. A presidência

da Casa foi ocupada no primeiro biênio, 1983-

84, pelo deputado Genésio Bernardino, que che-

gou a ocupar interinamente o cargo de gover-

nador do Estado entre 19 e 26 de outubro de

1984, dada a ausência do vice-governador Hé-

lio Garcia.

O clima de euforia com a eleição de Tancredo

Neves só era turvado pela situação econômica. O

Brasil entrara em ritmo de crescimento vertigino-

so da inflação, o que preocupava a todos.

O País nas ruas pelas diretas

Em fevereiro de 1983, o deputado federal

mato-grossense Dante de Oliveira, recém-eleito

pelo PMDB e ex-militante de esquerda, havia apre-

sentado proposta de emenda constitucional que

restabelecia eleições diretas em todos os níveis

e fixava a data de 15 de novembro de 1984 para

eleição do presidente da República. A proposta

não teve repercussão imediata. O diretório naci-

onal do PMDB só resolveu encampá-la em abril

de 1983 e lançar a campanha pelas eleições

diretas.

Por volta de setembro, o País começou a vi-

ver o que o ex-governador Rondon Pacheco cha-

mou, apropriadamente, de “síndrome de transi-

ção”, que demarcava, no seu entendimento, uma

crise previsível em momentos de abertura políti-

ca. Mas àquela altura, final de 1983, o lema “dire-

tas-já” estava nacionalmente consagrado, mes-

mo porque, se aprovada a Emenda Dante de Oli-

veira, como todos esperavam, as eleições deve-

riam se realizar em novembro do ano seguinte.

A votação da proposta de emenda constitu-

cional foi marcada para o dia 25 de abril de 1984

e, naquele dia, Brasília amanheceu sob forte ten-

são. A Presidência da República decretara, pre-

ventivamente, estado de emergência na Capital e

em dez municípios vizinhos a ela. Seis mil soldados

ocuparam, sob o comando do general Newton

Cruz, o entorno do Congresso Nacional. A cena

lembrava filmes de guerra.

No plenário da Câmara, 298 deputados vota-

ram a favor das diretas, 65 contra e três se abs-

tiveram. A ausência de 112 parlamentares impe-

diu a obtenção dos dois terços exigidos para mu-

dar a Constituição. Faltaram 22 votos para resti-

tuir ao povo brasileiro o direito de eleger o presi-

dente da República pelo voto direto.

 A vitória da conciliação

Em meio à frustração da sociedade brasileira

com a rejeição da Emenda Dante de Oliveira, a pers-

pectiva de um presidente civil depois de 20 anos era

alentadora, mesmo eleito pelo Colégio Eleitoral. E, a

partir de setembro de 1984, esse foi um dos temas

preferidos da imprensa e da Assembléia.

O País caminhava a passos firmes rumo à

democracia e a disputa entre dois civis, ainda que

no Colégio Eleitoral, já era politicamente reconfor-

tante. Nesse processo, dois mineiros se destaca-

ram: Tancredo Neves, cuja candidatura pratica-

mente não encontrou concorrentes entre os se-

tores de oposição; e Aureliano Chaves, que lide-

rou a criação da Frente Liberal, dissidência do PDS,

para apoiar a candidatura oposicionista contra

Paulo Maluf.

Naquele mesmo ano, o deputado Dalton

Canabrava, que no decorrer do período militar

dera inúmeras demonstrações de sua postura

oposicionista, foi eleito presidente da Assem-

bléia Legislativa. Para ele, aquele foi um dos mo-

mentos mais significativos de nossa história

política recente: Foram os anos em que a de-

mocracia se reinstalou soberana na vida políti-

ca nacional, coroando de êxito a resistência

democrática.
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