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TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

Político, promotor, advogado e acadêmico, nasceu em São
João del-Rei, MG, a 4 de março de 1910. Faleceu em São Paulo,
a 21 de abril de 1985. Sua enfermidade se manifestou de maneira
gravíssima no dia em que iria tomar posse como Presidente da
República (15 de março de 1985). Filho do político e comerciante
Francisco de Paula Neves e de Antonina de Almeida Neves. Sua
fam ília paterna, longamente radicada no Município, tinha tradição
firmada na vida política local. Seu tio-avô Galdino Emiliano das
Neves foi chefe do Partido Liberal, Vereador e Presidente da
Câmara de São João del-Rei e Deputado à Assembléia Geral do
Império, de 1878 a 1881. Seu avô José Juvêncio das Neves
defendeu ativamente a causa republicana na conservadora
Província mineira.

Casado com Risoleta Guimarães Tolentino Neves.
Fez o curso secundário no Ginásio Santo Antônio, em sua

terra natal. Não conseguindo ingressar na Marinha, carreira com
que sonhava na adolescência, e desistindo do curso de engenharia
que iniciava em Ouro Preto, optou pela advocacia, bacharelando-
se pela FDUMG em 1932.

Como estudante universitário, empolgou-se com o
movimento da Aliança Liberal, educado que fora na tradição
oposicionista de São João del-Rei, cuja política, no período
republicano, caracterizara-se por conflitos quase permanentes
com oGoverno Estadual. Sua formação acadêmica foi completada
posteriormente em cursos de especialização em Economia e
Finanças, diplomando-se também, em 1956, pela Escola Supe-
rior de Guerra.

Logo depois de formado, voltou a São João del-Rei onde foi
nomeado Promotor de Justiça da comarca local. Exerceu a
função por pouco tempo, optando pela advocacia em 1933.
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Ingressou na política do município pelas mãos de respeitado

chefe local, Augusto das Chagas Viegas, que em 1934 ali
organizava o Partido Progressista - PP -, agremi~ção que pretendia
reunificar a política minsira, cindida desde 1931, quando o velho
PRM se levantara contra o projeto getulista de neutralização das
oligarquias estaduais 0 de fortalecimento do Governo Federal.
Como candidato do Partido Progressista, foi o Vereador mais
votado do Município, o que lhe assegurou a Presidência da
Câmara de 1934 a 1937, quando todos os órgãos de representação
foram dissolvidos em conseqüência da implantação do Estado
Novo.

Já em 1936, Tancredo Neves começava a projetar-se na
política estadual. Foi o orador oficial de uma assem bléia convocada
em agosto pelo então Governador Benedito Valadares Ribeiro,
que reuniu em Belo Horizonte as lideranças políticas municipais
para discutir as bases da organização de uma nova agremiação
situacionista, o Partido Nacionalista Mineiro - PNM. A iniciativa
justificava-se no contexto das rearticulações políticas que
precederam o golpe do Estado Novo (novembro de 1937). Getúlio
Vargas rompera com o líder mineiro Antônio Carlos Ribeiro de
Andrada, então o principal chefe do Partido Progressista, no
Estado, que apoiava a candidatura oposicionista do paulista
Armando de Sales Oliveira à Presidência da República. A criação
de um novo partido visava a fortalecer a posição de Getúlio
Vargas e apoiar a candidatura de José Américo de Almeida,
concorrente preferido pelo Governo Federal às eleições
presidenciais previstas para janeiro de 1938. Filiando-se ao novo
partido, Tancredo Neves participou ativamente da campanha
eleitoral em São João del-Rei, até sua interrupção pelo golpe que
Implantou o Estado Novo, ocasião em que perdeu também seu
mandato legislativo. No início de 1945, em resposta à pressão
que crescia em todo o País, visando ao fim do regime ditatorial,
Getúlio Vargas tratou de assumir a liderança do processo de
democratização das instituições políticas nacionais. Propôs a
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reorganização dos partidos e a convocação de eleições para uma
Assembléia Constituinte e para a escolha de seu sucessor. Em
Minas, os grupos que apoiavam Vargas e detinham o controle do
poder local por meio dos mecanismos políticos e administrativos
criados pelo sistema da interventoria foram reunidos por Benedito
Valadares Ribeiro no Partido Social Democrático - PSD -,
agremiação oficialmente lançada a 8 de abril de 1945. Ainda sob
a liderança local de Augusto das Chagas Viegas, Tancredo Neves
aderiu ao PSD e passou a apoiar a campanha do General Eurico
Dutra para a Presidência da República. Nas eleições de 2 de
dezembro de 1945 o PSD venceu em Minas por larga margem
sobre a UDN, partido oposicionista. Mas não foi capaz de manter
sua coesão quando das eleições estaduais realizadas em janeiro
de 1947, após a promulgação da Constituição Federal (19 de
setembro de 1946). A cisão ocorreu em torno da indicação do
candidato ao governo do Estado, a maioria da Com issão Executiva
do PSD apoiando o nome de José Francisco Bias Fortes e os
dissidentes, liderados pelos Senadores Levindo Eduardo Coelho
e Fernando Melo Viana, favorecendo a indicação de Carlos
Coimbra da Luz. A divergência pessedista facilitou a vitória do
candidato udenista, Mílton Soares Campos. Tancredo Neves
permaneceu fiel à ala do partido que veio a ser conhecida como
PSD ortodoxo, liderada por Benedito Valadares Ribeiro, elegendo-
se Deputado à Constituinte mineira e para a 1" Legislatura (1947-
1951 ).

Teve ativa participação nos debates e trabalhos da
Constituinte de 1947 e foi escolhido Relator-Geral do projeto da
Constituição mineira. Nessa ocasião, demonstrou grande
preocupação com a criação de condições favorecedoras da
modernização econômica de Minas. Propôs a instituição do
Fundo Estadual de Eletrificação e a construção da Central Elétrica
de Itutinga, projetos realizados pelo Governo de Juscelino
Kubitschek de Oliveira. Durante os debates sobre a questão da
organização municipal e na qualidade de Relator da Comissão
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Con~t.itu~ional, foi gradualmente elaboranpo uma teoria
mUnlcl~ahsta em que ressaltavam os seguintes pontos: 12) a
necessidade de se manter a autonomia municipal; 22) a
conveniência de se resguardar, simultâneamente, a competência
administrativa e financeira do Governo-Estadual. De fató, ao
longo de toda sua vida pública, Tancredo Neves manteve a
convicção de que as forças vivas da democracia e do dinamismo
econômico emergem de municípios ativos e autônomos, r'tão
cerceados em sua capacidade empreendedora por um centralismo
excessivo. Como legislador, desde seu primeiro mandato como
Deputado Estadual, preocupou-se sempre em defender a
distribuição equilibrada do poder entre o município, o Estado e a
Federação. Um dos aspectos da organização política nacional
que sempre o apaixonou foi a questão tributária. Defendeu a
necessidade de uma legislação capaz de harmonizar os direitos
~o pro~utor e do consumidor e o atendimento aos requisitos
fl~a.ncelros dos Governos, de modo a se garantir a administração
eficiente da sociedade e a solução hábil dos problemas públicos.

Na Assembléia Estadual foi Líder do PSD nas sessões
legislativas de 1948, 1949 e 1950, posição conquistada em
conseqüência de seu bom desempenho político durante os
trabalhos da Constituinte. Naquele período, teve atuação decisiva
n~s ~rticulações que resultaram na eleição do pessedista José
Ribeiro Pena para Vice-Governador do Estado, fato que
certamente enfraqueceu o controle da UDN sobre a política
estadual. Como Líder do PSD, contribuiu para minimizar os
conflitos entre o PSD ortodoxo e a ala dissidente, criando condições
que facilitaram a vitória de Juscelino Kubitschek de Oliveira para
o Governo do Estado, nas eleições de 1950. Nessa ocasião,
Tancredo Neves obteve seu primeiro mandato como Deputado
Federal, sendo logo escolhido Líder da Bancada mineira e membro
da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
Começava a despontar como político de porte nacional, o que o
levou a ser indicado para substituir, no Ministério da Justiça, o
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mineiro Francisco Negrão de Lima, político de gr~n~e experi~ncia
parlamentar e diplomática, quando da recompos.lçao do Gabinete
promovida pelo Presidente Getúlio Vargas em Junho de 1953.

A habilidade política de Tancredo Neves manifestou-se
plenamente na condução e resolução de dois sérios pr?~I~mas
que vinham desgastando o Governo Vargas desde o IniCIOde
1953: o inquérito parlamentar aberto por solicitação da .UD~ para
apurar as transações financeiras entre o Banco do Br~sll e O_Jornal
Ultima Hora, que apoiava o Governo Federal, e as artlculaç?es do
Governador oposiCionista Etelvino Lins, de Pernam.buco, vlsan~o
a assegurar para a Oposição o controle da próxima ~ucessao
presidencial. O novo Ministro conseguiu diminuir significativamente
o conteúdo explosivo desses conflitos, facilitando para V~rgas a
condução da política nacional na última parte de seu atnbulado
mandato presidencial. Paralelamente, teve um d~sem.pen~o
administrativo eficiente, em que se destacaram a raclonallzaçao
do quadro de pessoal do Ministério, com a supressão de carg~s
considerados inúteis; a desapropriação dos bens da C?~panhla
Indústria e Viação de Pirapora e da Empresa Fluvialll~ltad~, a
serem substituídas por uma empresa de economia mista
encarregada do transporte de cargas e passa~eir~s no baix~ e
médio São Francisco; e a ampliação e modernlzaçao do Serviço
de Assistência ao Menor - SAM. Durante a última crise que abalou
o governo de Vargas e culminou com o seu suicídio, em 24 de
agosto de 1954, crise desencadeada por um atentado ao seu
mais ferrenho opositor, o jornalista Carlos Lacerda, Tancredo
Neves manteve firme atitude na defesa do Presidente e das
instituições políticas vigentes. Aconselhou Getúlio Var~as a ~ão
colocar óbices ao inquérito policial-m ilitar instau rado para Investl~ar
o atentado no qual foi assassinado o Major da Aeronáutica
Rubens Florentino Vaz, que na ocasião acompanhava Carlos
Lacerda. Mas aconselhou-o, também, a não aceitar nenhuma
pressão da Oposição udenista visando a .obter ~ua renúncia. Já
em junho daquele ano, o Ministro da Justiça agira com presteza
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e ~obranceria, com o fito de evitar que os opositores do Governo
cnassem na Câm.ara Federal clima propício para a aprovação de
um~ pro~os~a de Impeachmen~k:JoPresidente, então apresentada
sob Insplraçao da UDN. Apoiou Vargas a~éseu trágico fim, sendo
um .dos qu~ acompanharam seu corpo ãté o cemitério de" São
BorJa, no RIo Grande do Sul, onde fez duro Qiscurso acusando a
?ha.m~d!1"ala golpist~" da UDN de contribuir para o desgaste das
In~t~tUlçoesdem.ocrátlcas no Brasil. O valor da experiência como
Ministro da ~ustlça de um Governo de orientação nacionalista e
popular :ervru p~r.aaproximá-lo do petebismo e torná-lo sensível
à~ questoes socla.rse trabalhi~tas que se tornavam cada vez mais
p ementes, à medida que o pais se modernizava econom icamente.

Ainda em 1954, reassumiu sua cadeira na Câmara dos
Dep~tados, passando a colaborar ativamente na articulação da
can~ldatu~a. de Juscelino Kubitschek de Oliveira às eleições
preSidenCiais de 1955.

Como não se candidatou às eleições legislativas de 1954
Tancredo N~ves deixou a Câmara em janeiro de 1955, send~
p~uco dep~ls nomeado Diretor do Banco de Crédito Real de
Minas Gerais pelo n~v~ chefe do Governo mineiro, Clóvis Salgado
?a ~a~a, que subStitUIUJuscelino Kubitschek de Oliveira após a
Indlcaç.a~ d~ste, em fevereiro de 1955, como candidato do PSD
~ Pr~s~de~cla da R~p~blica. Pouco depois de empossado na

re~,dencl~ da Repubhca, Juscelino o convocou para dirigir o
órgao mais polêmico do Banco do Brasil, a Carteira de
Redes~ont~s, encarregada de assegurar a Iiquidez da rede
bancá na pnvada do País, sendo, portanto, a predecessora do
Banc~ Central. Permaneceu neste posto, acumulando-o
~~steno~mente com a Presidência do Banco do Brasil, de abril de

56 a !ulho d~ 19_58.. C~mentando sua indicação o Boletim
Comerc/~/, pubhcaçao dlána do Monitor Mercantil, enfatizava a
exp~ctatl~a da classe empresarial de que Tancredo Neves
contlnu.ana,~ s;r um líder i~ento, não considerando "bancos
pessedlstas ou bancos udemstas", mas sim os interesses maiores
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da economia nacional. Neste período, Tancredo Neves não só se
mostrou um hábil financista como um conselheiro político perspicaz
para o Presidente da República. Assim é que foi um dos assessores
mais chegados a Juscelino a recomendar o fechamento de duas
organizações - a Frente de Novembro e o Clube da Lanterna - que
durante o ano de 1956 buscaram polarizar a política nacional, a
Frente visando a fortalecer a posição do Marechal Henrique Lott
no Ministério da Guerra, e o Clube atacando esse militar e todos
os que apoiavam Kubitschek.

Em julho de 1958 Tancredo Neves deixou o Banco do Brasil
para ocupar a Secretaria das Finanças de Minas, na gestão de
José Francisco Bias Fortes. Tal mudança visava à preparação de
sua candidatura ao Governo de Minas, pois crescia no interior do
PSD mineiro a adesão ao seu nome. O exercício deste cargo, no
entanto, criou arestas com algumas lideranças municipais, já que
Tancredo Neves se aplicou a melhorar o funcionamento do
aparelho de arrecadação estadual com o objetivo de fortalecer as
finanças públicas. Tal fato, juntamente com a insatisfação de
líderes pessedistas mineiros que se ressentiam do que julgavam
ser a desconsideração do Presidente Juscelino para com os
interesses do partido, do que resultavam retornos poucos
favoráveis nas eleições de 1958, contribuiu em parte para
enfraquecer o apoio à candidatura de Tancredo Neves ao Governo
de Minas, em 1960. Mesmo assim, na ocasião, tudo indicava sua
vitória, uma vez que o candidato apresentado pela UDN, José de
Magalhães Pinto, não parecia forte o suficiente para derrotá-lo.
Quatro razões principais foram posteriormente aventadas por
analistas políticos para explicar a vitória de seu adversário. Em
primeiro lugar, a cisão dentro do próprio PSD, gerada pela
candidatura paralela de José Ribeiro Pena que, derrotado na
Convenção do Partido, insistiu em concorrer pela sigla de outra
agremiação. Em segundo lugar, um erro de estratégia eleitoral,
que resultou na indicação de dois candidatos a Vice-Governador,
Francisco Clementino de San Tiago Dantas e Nélson Luís Thibau,
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ambos petebistas. Em terceiro .lugar o desgaste de Tancredo
Neves Junto à opinião pública, prov'ocado pela denúncia da
chamada "banda de música" da UDN de que, como Diretor do
Banco do.Brasil,Acar~oque o colocava igualmente na adm inistração
da Supenntendencla da Moeda e do Crédit(j - SUMOC, havia sido
favorável à.concessão de privilégios cambiais irregulares a um
tr~s~eamencano de lataria. Por último, a fulminante campanha de
Janlo Quadros para a Presidência da República favoreceu todos
os candidatos udenistas aos Governos Estaduais. Durante a
campanha. Tancredo Neves foi um dos poucos candidatos
pessedistas a apoiar decididamente o nome do Marechal Lott,
mesmo quando sua possibilidade de vitória já parecia muito
remota. A imprevista derrota foi considerada, na ocasião, como o
começo da decadência .política de Tancredo Neves. Mas o
ostracismo durou pouco.

Quando da crise nacional provocada pela renúncia do
Presidente Jânio Quadros, o político mineiro reapareceu como o
e~colhido pelas diversas correntes políticas para ir ao encontro do
Vice-Presidente João Goulart, então em Montevidéu com a
incumbênci~ de convencê-lo a aceitar o Governo sob u~ regime
parla,~entansta. Sua missão foi bem sucedida e já voltou a
Braslha como Primeiro-Ministro do novo Governo oficiosamente
esc~lhido por Goulart e confirmado no cargo p~lo Congresso
NaCional em sessão realizada a 8de setembro de 1961. Data
dessa época seu bom trânsito com os setores militares mais
conservadores, posteriormente articulados no movimento que
dep~s o Presidente Goulart (março de 1964). Teve contatos
c~~tlnuados com o General Ernesto Geisel, então Chefe da Casa
MIlitar do Presidente em exercício, Raniere Mazzilli, durante os
entendimen~os que resultaram no consenso em torno da solução
parl~m.entansta para a crise política desencadeada pela renúncia
de ~~nlo Qua?ros. Anos mais tarde"discorrendo sobre problemas
P?lItlcos nacionais, declarou-se favorável ao parlamentarismo.
nao obstante reconhecer. faltarem aos brasileiros as atitudes

2.120

políticas propícias ao fortalecimento desse tipo de regime. Afirmou
então: "Acredito que, além da dinâmica altamente fecunda de um
Governo parlamentarista bem estruturado, ele corresponderia
entre nós a uma realidade política incontornável, isto é, à
participação dos militares na vida pública. Com um militar na
chefia do Estado e com um civil na do Governo. e do gabinete,
talvez encontrássemos a fórmula para nossa almejada estabilidade
política em clima de ordem e democracia". E acrescentava: "É
preferível enfrentar crises e trocar de gabinetes tantas vezes
quantas forem necessárias do que ficar sujeito aos golpes de
Estado".

Em 1961, no entanto, aderia ao parlamentarismo, não pelo
valor desta forma de Governo, mas como solução de uma crise
política que ameaçava radicalizar-se. No gabinete que formou em
1961 teve Ulysses Guimarães como Ministro da Indústria e
Comércio e Francisco Clementino San Tiago Dantas na pasta das
Relações Exteriores. No entanto, as bases políticas do novo
regime eram frágeis. Já ao final do primeiro ano de sua vigência.
Tancredo Neves recebia do udenista Mílton Soares Campos um
projeto de reforma constitucional. O Primeiro-Ministro estava bem
consciente das dificuldades de legitimar amplamente o
parlamentarismo: por issoesperava conduzir um Governo modesto
até as eleições legislativas de outubre>de 1962, que certamente
forçariam modificações na composição do Conselho de Ministros.
Apresentou um programa de Governo que, embora não detalhasse
políticas específicas, fixava posições com relação a questões
políticas que apaixonavam a época. Propunha que os reajustes
salariais acompanhassem os índices da inflação, defendia uma
política externa independente, enfatizando a importância do
ativamento de mecanismos mediadores na solução de conflitos
internacionais; considerava essencial a reforma agrária e a
discussão de uma política de remessa de lucros de investimentos
estrangeiros no País - investimentos considerados necessários
para ativar o desenvolvimento nacional - que salvaguardasse os
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interesses brasileiros. O programa propunha também urpa ofensiva
contra o analfabetismo, a intensificação da construção de casas
populares e a ampliação do sistema rodoviário nacional.

Não obstante ter conseguido diminuir 8,s tensões políticas
resultantes tanto da renúncia de Jânio Ou-adros - fato que
representou sério revés para a UDN - como do próprio processo
de modernização econômica do País, acelerado durante o Governo
Juscelino Kubitschek, o primeiro Gabinete parlamentarista não
conseguiu criar condições que assegurassem estabilidade política
e social ao País. Tal constatação motivou Tancredo Neves a
renunciar ao cargo a tempo de candidatar-se novamente à
Câmara Federal. Sua importância como elemento de ligação
entre o PSD e o PTB levou o Presidente Goulart a escolhê-lo como
Líder do Governo na Câmara, após a restauração do
presidencialismo em 1963. A 14 de fevereiro de 1964, era
incumbido pelo Presidente de buscar o apoio de Deputados e
Senadores para a votação de um programa abrangente de
reformas de base. Enquanto tratava de convencer seus pares da
necessidade histórica e da conveniência política de discutir
amplamente tais reformas, apresentando propostas capazes de
evitar o acirramento de conflitos entre diferentes grupos de
interesse que se mobilizavam, o líder pessedista dedicava-se
igualmente a convencer o Presidente a adotar táticas políticas
mais conciliatórias, que não agravassem as áreas de atrito com
os setores militares e elites econômicas mais conservadoras. Se
sua ação mostrava frutos no Congresso, o mesmo não se pode
dizer da assessoria a Goulart. Este, contra o conselho de seu
Líder na Câmara, insistiu em comparecer a um ato público
promovido pelos sargentos a 30 de março de 1964, que
representou o estopim deflagrador do movimento político-militar
que derrubou o Governo.

Dado o seu envolvimento com o Governo que caía, esperava-
se que Tancredo Neves acabasse por ter seus direitos políticos
cassados, como aconteceu a tantos de seus pares durante os
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primeiros anos do regime militar. No próprio Congresso, udenistas
exaltados, como o Deputado Amaral Neto, pediam sua cabeça.
Muito provavelmente foi preservado pela sua tradicional atitude
conciliatória, já reconhecida pelos chefes militares quando da
negociação da volta de Goulart ao Brasil como Presidente de um
regime parlamentarista.

Apesar da atitude de reserva que passou a assumir em sua
vida pública a partir de abril de 1964, apoiou a candidatura de
Israel Pinheiro da Silva à sucessão de José de Magalhães Pinto
no Governo de Minas, não obstante as restrições do novo regime
àquele nome. Após a promulgação do Ato Institucional nQ 2, a 27
de outubro de 1965, que implantou o bipartidarismo no país,
Tancredo Neves não acompanhou a maioria de seus
correligionários mineiros, que ingressaram na Aliança Renovadora
Nacional - ARENA - agremiação governista. Preferiu o bloco
parlamentar da Oposição, o Movimento Democrático Brasileiro -
MDB. Escolheu intencionalmente um lugar de segundo plano na
política do novo regime, recusando cargos de Liderança e de
Presidência do Partido.

Reelegeu-se Deputado em 1966 e em 1970, ocasião em
que, durante a-convenção do MOB para formar as chapas, criticou
duramente o Governo, insistindo em que o Partido mantivesse
posição de intransigente defesa do restabelecimento do habeas-
corpus e da eleição direta para todos os níveis de Governo. No
início da década de 1970, defendia também a necessidade da
pacificação interna do MDB, com a superação da cisão entre as
chamadas ala moderada e ala autêntica, cisão essa que
enfraquecia a Oposição, já tão cerceada pelas restrições das leis
então vigentes. Nessa época, ao lado dos emedebistas Franco
Montoro, Humberto Lucena e Amaral Peixoto, mantinha contatos
com grupos empresariais, visando à elaboração de um Projeto
Brasileiro de Oposição. Em 1974, preferiu ser novamente Deputado
Federal a se candidatar ao Senado. Cedeu a vez a Itamar Augusto
Cantiero Franco, emedebista sem vínculos anteriores a 1964.

2.123



~
Reassumia gradualmente o papel de líder político com posições
definidas, mas não intransigentes. '

Em 1976, por ocasião do enterro de Juscélino Kubitschek de
Oliveira, denunciava a intolerância do GO.~ernoMilitar. Mas, .em
1977, denunciava igualmente a intolerância do MDB, que se
recusava a negociar a proposta de reforma do Poder Judiciário
apresentada pelo Governo. Dessa posição do Partido resultou a
imposição dos chamados "senadores biônicos", mecanismo de
recomposição da Câmara Alta que alterou qualitativamente a
representação do Colégio Eleitoral, no qual cabia eleger
indiretamente o Presidente da República. Nesse mesmo ano
afirmava, .publicamente, haver chegado a hora da reconciliação
nacional. Aprovava a candidatura de José de Magalhães Pinto à
sucessão do Presidente Geisel, por julgar que introduzia na
disputa o elemento político, quebrando "o monólito das opções
militares". Não criticava os generais candidatos, mas, sim, "as
precárias e vexatórias instituições" em que se apoiavam os
Governos militares. Era então favorável à convocação de uma
Assembléia Nacional Constituinte, iniciativa que o MDB naquele
momento não tinha condições de tomar sozinho, em conseqüência
da legislação vigente. Julgava também que, se o preço da
normalidade democrática fosse o apoio do MDB a uma candidatura
de união nacional para a Presidência da República, o Partido
deveria pagá-lO. O candidato deveria comprometer-se com a
anistia e a revogação dos atos institucionais, medidas que
considerava essenciais à reconciliação do País com o estado de
direito. Foi defendendo essa postura política que se elegeu líder
do MDB na Câmara, em 1977, substituindo Tales Ramalho, e
derrotando por apenas um voto o Deputado paulista Freitas
Nobre, apoiado pela chamada ala autêntica, num momento de
crise na vida do Partido, quando se discutia amplamente o sentido
e o papel da Oposição no contexto da "política de abertura"
patrocinada pelo Presidente Geisel. Em seu primeiro discurso
como Líder, criticou duramente a estreiteza da visão política dos
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detentores do poder ao resistirem às pressões de parte significativa
da Nação pela volta do estado de direito.

Em 1978, decidiu candidatar-se ao Senado, tendo sido
eleito com 1.267.500 votos, derrotando os candidatos arenistas
Israel Pinheiro Filho e Fernando Fagundes Neto. Apesar de sua
lealdade ao MDB e à posição oposicionista ao Governo Militar,
TancredÇ>Neves esteve sempre convencido da artificialidade do
sistema bipartidário autoritariamente imposto ao Brasil pelo AI-2.
Em 1979, em discussões públicas sobre a volta do
pluripartidarismo, argumentava que o regime implantado em
1964, ao optar pelo bipartidarismo, havia ignorado uma divisão
real das forças políticas nacionais. Julgava então que as antigas
bases do PSD poderiam dar origem a um novo partido que não
fosse mera repetição do modelo da antiga agremiação. Em sua
opinião, "teria de ser um PSD de centro-esquerda, um partido
sintonizado com as realidades sociais, com conotação social-
democrata mais acentuada, em busca da justiça social, sem
radicalismo e sem compromissos ideológicos". Certamente foi
esse modelo de partido que Tancredo Neves pretendeu real.izar,
fundando o Partido Popular - PP, em dezembro de ,1979. A ele
aderiram políticos ativos antes de 1964, como o mineiro José de
Magalhães Pinto e o pernambucano Tales Ramalho, e políticos
de carreira mais recente, como o Deputado Federal Miro Teixeira,
do Rio de Janeiro, e o ex-Prefeito da Capital paulista, Olavo
Setúbal.

Na convenção nacional da nova agremiação, realizada a 7
de junho de 1981 ,em Brasília, Tancredo Neves foi eleito Presidente
do PP, cabendo a José de Magalhães Pinto a Presidência de
honra. Mas o desenvolvimento autônomo do Partido foi truncado
pelo projeto que o Governo enviou à Câmara, a 25 de novembro
de 1981, estabelecendo o voto vinculado e impedindo a formação
de coligações partidárias para as eleições gerais de 1982. Neste
novo contexto polftico, Tancredo Neves passou a defender a
fusão de todas as correntes de oposição em um só Partido. Três
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destas correntes, reunidas no Partido Trabalhista Brasileiro, no
Partido Democrático Trabalhista e no Partido dos Trabalhadores,
recus.aram a proposta, que foi, todavia, bem acolhida pela maioria
do Partido do Movimento Democrático Braslleiro - PMDB.

Em convenção realizada em 14 de fevereiro de 1982, a
fusão do Partido Popular e do PMDB foi oficializada, sendo
Tancredo Neves eleito Vice-Presidente naCional do novo PMDB.
Por essa legenda candidatou-se ao Governo de Minas, derrotando,
em novembro de 1982, o candidato do PDS, Eliseu Resende, nas
primeiràs eleições diretas para o cargo desde 1965. A significativa
vitória da Oposição em Minas assegurou a Tancredo Neves papel
de destaqu'e nos debates e articulações que visavam a pôr um
termo definitivo ao Governo Militar. Deste modo,' sua habilidade
c<?nciliatória,acompanhada de uma proposta de mudança gradual
:'a'conservadora do regime autoritário, erigiu-o em candidato de
consenso das principais correntes oposicionistas à sucessão do
General João Batista de Figueiredo. Seu compromisso com a
reconstitucionalização do País ficou demo'nstrado na participação
que teve na campanha pelas eleições presidenciais dir~tas que
empolgou 'o País durante os' anos de 1983 e 1984.

,. J'

, Derrotada, em abril de 1984, a emenda constitucional que
p'rppunha,.à, restabelecimento do voto direto na eleição do
Presideflte da República, Tancredo Neves decidiu renunciar, em
agosto daquele ano, ao Governo de Minas para concorrer ao
cargo, em pleito indireto, submetendo-se à escolha pelo Colégio
Eleitoral., Foi eleito, a 15 de 'janeiro de 1985, por uma coligação
que ficou conhecida como Aliança'o'emocrática, essencialmente
formada pelo PMDB e pela Frente Liberal, dissidência do Partido
governista, o PDS. Durante a campanha eleitoral, afirmou que a
soll;Jção dos g~aves p~oblemas sociais a afligir a sociedade
brasileira teria' prioriqade em, seu Governo, tanto quanto a
convocação de, uma Assembléia Constituinte, para rever os
princípios polí~ic~s básicos articuladores da vida da Nação.
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Ao longo de sua carreira política pertenceu ao Partido
Progressista, ao PSD, do qual foi um dos fundadores, ao MDB, ao
Partido Popular e ao PMDB.

Autor dos trabalhos O regime parlamentar e a realidade
brasileira (Revista Brasileira de Estudos Políticos, Belo Horizonte,
1962) e O panorama mundial e a segurança nacional (Escola
Superior de Guerra, Rio de Janeiro, 1962), além de numerosos
discursos e pareceres publicados em jornais, revistas e anais
parlamentares. I;:m 24 de fevereiro de 1983, tomou posse,
sucedendo a Alberto Deodato, da cadeira nO 12 da AML,
patrocinada por Alvarenga Peixoto.

Além de seu pai, que foi Vereador, Presidente da Câmara e
Agente Executivo Municipal de são João del-Rei, atuaram na
política seu tio-avô Galdino Emiliano das Neves, Deputado à
Assembléia Geral do Império, e seu genro Aécio Ferreira da
Cunha. Seu sobrinho Francisco Osvaldo Neves Dorneles, após
exercer a função de Secretário da Receita Federal durante a
gestão do Presidente Figueiredo, foi escolhido Ministro da Fazenda
do Governo inaugurado a 15 de março de 1985.
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