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APRESENTAÇÃO

Minas Gerais escreveu em 1891 sua primeira Constituição sob o regi-
me republicano. Em 1935, a segunda, por força da Constituição Federal
promulgada em 1934 e conseqüente à ruptura de 1930. Em 1947 os minei-
ros teriam outra Constituição, face à queda do Estado Novo (1945) e à As-
sembléia Nacional Constituinte (1946).

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais, por seu Conselho de Infor-
mação e Pesquisa - CINPE, em projeto interinstitucional com relevante par-
ticipação da Fundação João Pinheiro, resgatou as circunstâncias e o cenário
desses momentos históricos, fazendo publicar, neste volume, o resultado fi-
nal do Projeto História do Legislativo Mineiro - As Constituintes Re-
publicanas

Por coincidir com os trabalhos da IV Constituinte Mineira, esta publica-
ção alcança um significado especial, uma vez que reconstitui etapas funda-
mentais do passado político de Minas, analisa a composição interna, a esfe-
ra de competência, os temas candentes c as formas de atuação das Consti-
tuintes anteriores.

Estabelecendo um diálogo com a nossa tradição, este trabalho propõe
instigante desafio à compreensão das questões do presente, através da te-
matização de nossa herança política.

Assim, a conjugação de tempos históricos, a par da visão retrospectiva
que registra avanços e ambigüidades na evolução política e constitucional
do Estado, permite distinguir ênfases e recorrências que, embora circunscri-
tas a limites peculiares da História, podem bem ser considerados traços du-
radouros da política mineira. Aí se projeta a temática da conciliação - ine-
rente às três Assembléias e que ainda hoje sobrevive.

Os Constituintes mineiros de 1989 e demais segmentos da sociedade
civil dispõem, com este trabalho, de instrumental valioso, capaz de contri-
buir, significativamente, para a historiografia dos processos constituintes es-
taduais.

Atingido tal objetivo, estará plenamente justificada a iniciativa da As-
sembléia Legislativa e da Fundação João Pinheiro e recompensadas a dedi-
cação e a competência da Equipe Técnica responsável pelo desenvolvimen-
to do Projeto.



Cabe-nos, por fim, registrar nosso especial agradecimento aos ex-Pre-
sidentes desta Assembléia, Deputados Genésio Bernardino, Dálton Cana-
brava e Neif Jabur; aos ex-Presidentes do Conselho de Informação e Pes-
quisa - CINPE, Deputados Manoel Cone gundes. José Maria Chaves e Car-
los Pereira; e aos funcionários do Departamento de Informática e Pesquisa
- que concorreram para a viabilização desta obra.
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INTRODUÇÃO

Este estudo nasceu de uma iniciativa da Assembléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais, através do seu Departamento de Informática e Pesquisa, com o objetivo de
lançar as bases para a elaboração da História do Legislativo Mineiro. O projeto foi de-
senvolvido em conjunto com a Fundação João Pinheiro, a partir do segundo semestre
de 1985, contando, na sua equipe técnica, com integrantes de ambas as instituições,
além de dois consultores externos.

Pesquisar a história do Legislativo mineiro é tarefa que exige um grande número
de projetos parciais, a se efetivarem durante um lapso de tempo bastante longo. Assim,
a opção adotada para o presente estudo foi a de focalizar as três Assembléias Consti-
tuintes reuaidas em Minas Gerais durante o período republicano - em 1891, 1935 e
1947—como ponto de partida para uma futura História do Legislativo.

Afigurava-se viável essa opção, em vista do tempo e dos recursos disponíveis.
Mais importante do que isso, contudo, era a perspectiva, que já se abria, de um novo
momento constituinte. Em conseqüência da promulgação da nova Constituição Federal,
os estados deveriam também adotar novas Constituições, tal como o fizeram antes. O
exame das experiências passadas adquire relevo, como ponto de referência para a im-
portante tarefa de que se incumbem os constituintes estaduais. Nesse sentido, o estudo
aqui apresentado procura contribuir para a nova Constituição de Minas Gerais, ao
mostrar como as Assembléias do passado levaram a termo empreendimentos equiva-
lentes.

Outra contribuição consiste no destaque às Constituições estaduais como objeto
de análise e discussão. O tema é pouco trabalhado, a não ser pelos especialistas do Di-
reito Constitucional, e mesmo nesse campo parece ocupar posição secundária em face
da primazia natural conferida às Constituições nacionais. Entretanto, as Cartas dos es-
tados constituem, em princípio, elementos importantes no quadro da organização fe-
derativa, sobretudo quando produzidas por Assembléias Constituintes, como nos três
casos focalizados aqui. As variações nas relações federativas, em que o Brasil tem sido
pródigo, deram ao longo do tempo sentidos diferentes às Constituições dos estados-
membro. Assim como tivemos o ultra federalismo de 1891, passamos mais tarde pela
emasculação dos Estados em 1937, reiterada, de forma algo mais branda, em 1967. Pois
bem: tanto as experiências de criação de modelos constitucionais próprios aos estados,
quanto as de mera adaptação das normas federais às Cartas estaduais, proporcionam
aos interessados valiosas indicações para a análise das relações federativas nas diversas
fases da história republicana.

As três Constituintes mineiras correspondem a três etapas singulares da história
política do estado e do país, tendo manifestado em seus debates e em sua formulação
jurídica as circunstâncias que orientavam o pensamento e a ação das elites em cada um
desses momentos. Em 1891 vive-se a construção do federalismo, usufruindo os estados
de ampla liberdade de auto-organização. Em 1935, na seqüela da centralização inau-
gurada cm 1930, a auto-organização estadual é limitada pela regra da obediência aos
princípios constitucionais da União. Em 1947, o federalismo é reconstruído, porém
dentro dos parâmetros constitucionais herdados da década anterior.

O desenvolvimento dos três estudos procurou refletir as características de cada
Constituinte. Não se tentou seguir um padrão único de análise. Ao contrário, verá o
leitor que as três seções deste projeto guardam suas marcas próprias, e isso desde os
esquemas com que se organizam, definidos em função daquilo que a pesquisa apontou
como mais importante em cada caso.

Deste modo, a análise da Constituinte de 1891 concentra-se em alguns temas
cruciais que dominaram o debate constitucional, tais como o bicameralismo, o estatuto



dos municípios e a mudança da capital. Não havia divisão em partidos, embora facções
distintas estivessem presentes na arena política sob a capa do republicanismo.

A seção referente à Constituinte de 1935 procura situar o contexto político e só-
cio-econômico da época - uma fase de conflitos e contradições ideológicas - para ca-
racterizar de que forma ecoava na Assernhh5ia a reorganização social e política do país
desencadeada com a Revolução de 1930. O acento recai também sobre os grandes te-
mas da elaboração constitucional, mais numerosos que os de 1891: a expansão do Esta-
do, a representação política das classes sociais, a revisão do Judiciário, a criação de ór-
gãos auxiliares, o sistema educacional, assuntos largamente debatidos. O unipartidaris-
mo da Primeira República cede a vez a um ensaio de fragmentação partidária.

Finalmente, em 1947 o que se apresenta corno mais importante é o quadro de
pluralism5 partidário, bem como as conseqüências dessa nova configuração, nascida em
1945, para o processo constituinte. Os grandes temas são, em geral, os mesmos de
1935, dado o curto lapso de tempo decorrido, mas o contexto político é diferente. Os
prenúncios da modernização são perceptíveis na ação do Executivo estadual, surgindo
então, como tema de investigação o modo como o Legislativo encara o novo estágio da
vida mineira, assinalado pelos planos de expansão industrial e de modernização agríco-
la.

Registradas as particularidades de cada Constituinte, a pesquisa teria que desta-
car, por outro lado, certas bases comuns à política mineira, ainda hoje existentes e que,
provavelmente, estão a influir nos trabalhos da próxima Constituinte Estadual. Neste
ponto, deve-se assinalar, desde logo, o tema da conciliação, tão caro à elite política do
Estado.

Em 1891, com a queda da Monarquia; em 1935, como fim da Primeira Repúbli-
ca: e cm 1947, com a derrocada do Estado Novo, as Constituintes vieram sempre co-
roar uma mudança de regime. Fntretanto, nos três casos não houve ruptura com o
passado, não houve vencedores nem vencidos propriamente ditos. Houve, de fato,
transação política entre o velho e o novo. A influência das velhas elites foi notória (os
antigos monarquistas em 1891, os próceres da República Velha em 1935, os estadono-
vistas em 1947), ao passo que as facções que as antagonizavam não lograram imprimir
a marca da ruptura nas novas ordens que se instituíam: foi o caso dos republicanos
históricos cm 1891, dos tenentistas cm 1935 e dos antigetulistas em 1947. É importante
acrescentar que, se tal ocorreu no plano estadual, foi como reflexo dc transações e ten-
dências maiores no plano nacional. Só que cm Minas, devido à natureza oligárquica das
elites, essas tendências apareciam mais acentuadas do que em outras áreas do país em
que a sociedade civil podia estar mais presente na cena política.

Há muitas dimensões a destacar, a propósito desse processo. Duas delas parecem
particularmente dignas de análise. Uma primeira é ideológica: o contraponto das rup-
turas históricas referidas era uma ênfase especial na idéia de reconstrução da ordem.
Daí que propostas de inovação e de mudança etn profundidade não encontrassem clima
para florescer, unia vez que a preocupação principal era a de estabelecer laços de con-
tinuidade entre a ordem rompida e a ordem a construir. A idéia da ruptura contrapu-
nha-se a idéia da evolução. Em cada corte histórico, vemos as Constituintes tratando
(te adaptar a ordem fragmentada aos fatores de mudança que inviabilizaram o statu
quo ante, tarefa que requer competência e capacidade de negociação, de transação
entre interesses divergentes. Isso não faltou aos constituintes mineiros, atentos às suas
realidades.

A idéia de evolução é o eixo da perspectiva liberal. E o liberalismo era a ideolo-
gia comum às três Constituintes mineiras. Ele aparece sobretudo no sentimento de que
o processo histórico é essencialmente espontâneo, e a ação dos homens (no caso, de



Assembléias eletivas) não deve contrariar a evolução natural. Não deve apressá-la, co-
mo querem os revolucionários. Não deve detê-la, como querem os reacionários. Deve,
sim, adaptar as instituições e as leis a realidades novas, facilitando a evolução e anteci-
pando-se a rupturas indesejadas. Nesse sentido, a frase de Antonio Carlos, em 1930—
"façamos a revolução antes que o povo a faça" - constitui o grande lema da elite políti-
ca mineira. Tal lema implica que as elites devam sempre realizar os ajustes inevitáveis
para que o povo não se mobilize para fazê-los. Se elas se mostram capazes de assim
agir, elas poderão imprimir às mudanças o rumo conveniente aos interesses que repre-
sentam. Temos aí um dos sentidos profundos da competência e do realismo que celebri-
zaram os políticos mineiros em todas as épocas.

A segunda dimensão a se destacar relaciona-se com a sintonia das Constituintes
com seus momentos históricos. Aqui observamos uma defasagem nos debates entre
aquilo que mais preocupava os constituintes e aquilo que correspondia às novas reali-
dades do Estado. Com a possível exceção de 1891 - quando o conflito entre as regiões
cafeeiras e o Centro decadente foi manifesto - o que observamos é um relativo anacro-
nismo dos representantes face ao que de fato estava ocorrendo em seu tempo. Em
1935, por exemplo, deu-se pouca atenção à economia. Essa atenção era restrita à agri-
cultura, sobretudo ao café. Ora, o país e o mundo estavam mergulhados em grave crise
econômica, que desagregou o velho modelo e, para enfrentá-la, era preciso considerá-
vel esforço de diversificação produtiva. O governo de Minas já estava empenhado nis-
so, colocando-se na pauta as culturas de mercado interno, a pecuária moderna e a in-
dústria (a começar da siderurgia). As elites empresariais, a imprensa, os municípios,
mobilizavam-se para essa nova fase. Mas a Constituinte estava presa ao passado. Em
1947, algo de semelhante sucedeu, se levarmos em conta que o governo estadual im-
plantava pioneiramente uma experiência de planejamento macroeconômico (através do
Plano de Recuperação Econômica e Fomento da Produção, do mesmo ano). As ques-
tões relativas à capacitação da máquina administrativa para planejar e executar as polí-
ticas de desenvolvimento não ecoaram na Constituinte, a qual, nessa área, se restringiu
à consideração de matérias financeiras, colocando-se numa postura caracteriscamente
libera] (isto é, alheia ao tema do intervencionalismo estatal).

Essa defasagem, ao mesmo tempo que exprime o apego da maior parte das elites
parlamentares dessas épocas a concepções tradicionais, explica a pouca expressão do
Parlamento na definição das políticas do Estado. As instituições parlamentares foram
perdendo importância nas grandes decisões de Estado. Estas se referem cada vez mais a
estratégias de expansão econômica, desenvolvimento de sub-regiões, etc. e são toma-
das, via de regra, na órbita do Executivo - onde pontificam a tecnocracia e o empresa-
nado virtualmente sem participação do Legislativo. E comum atribuir-se às mudanças
ocorridas desde 1964 a emasculação do Parlamento, mas o estudo das Constituintes
mineiras do passado mostra que a tendência de alheamento do Legislativo cm face das
grandes questões estaduais é bem mais antiga. Caberia, nesse ponto, adaptr à esfera
estadual a tese de Celso Furtado sobre a contradição no Brasil pré-1964, entre um
Executivo moderno, empreendedor e reformista, e um Legislativo conservador e oli-
gárquico, contrário a políticas de mudança. No plano nacional, segundo Furtado, o re-
sultado foi a intensificação de conflitos, levando a insanável crise institucional. Em Mi-
nas e em outros estados, a conseqüência foi a secundarização do Legislativo, colocado à
margem do processo de transformação estrutural pelo qual passaram a economia e a
sociedade mineiras, ao longo das últimas décadas.

Os Anais das três Constituintes mineiras foram estudados em detalhe, servindo
como documentação básica para este trabalho. Para o tratamento das questões de ca-
ráter constitucional, recorreu-se, como complemento aos Anais, a obras referentes às
Constituintes - federais e estaduais - dos três períodos. No caso das Cartas federais a



bibliografia é relativamente vasta, mas o mesmo não acontece com respeito às esta-
duais. Quanto à análise da configuração interna das Constituintes, foram utilizados os
dados eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral (para 1947) e os boletins incompletos
- publicados no Minaz Gerais após as eleições de outubro de 1934, os quais no en-
tanto permitiram um mapeamento razoável das bases políticas dos deputados de 1935.
Isso no que diz respeito às eleições. No tocante ao perfil social, político e ideológico
dos constituintes, as biografias constantes do Dicionírio Biográfico de Minas
Gerais - Período Republicano, elaborado pelo Centro de Estudos Mineiros da FÁ-
FICH-UFMG, foram de grande auxílio, tendo sido complementadas pela consulta a li-
vros de memórias, depoimentos políticos e biografias capazes de informar sobre as
personalidades que interessavam à investigação e sobre o próprio ambiente das Cons-
tituintes estudadas. Os títulos respectivos são mencionados no corpo do trabalho e na
bibliografia que se encontra no final do volume. Finalmente, recorreu-se ao variado
acervo de análise historiográficas, sócio-políticas e econômicas sobre as conjunturas
em que se reuniram as três Constituintes, ou seja, a passagem do Império para a Repú-
blica, a Revolução de 1930 e seus desdobramentos, e o colapso do Estado Novo com a
abertura de 1945.

Ao cabo deste empreendimento, espera a equipe ter contribuído, com a soma de
informações e as perspectivas de análise aqui apresentadas, para resgatar a história das
Constituintes de Minas, ensejando assim novas investigações. A análise desses mo-
mentos de reformulação jurídica do Estado ofereçe uma perspectiva de longo prazo
que permite apreciar, entre outras coisas, a lenta transi5ão de Minas, de um estágio
eminentemente rural, para outro, industrial e urbano. E importante esse esforço de
análise, do ponto de vista histórico, uma vez que pouco existe a respeito, na bibliogra-
fia.

Além disso, a pesquisa sobre as Constituintes Mineiras pode contribuir para o
entendimento de questões que se põem agora. Esta não deverá ser, por certo, mera
adaptação da Carta vigente e, sim, um documento adequado às peculiaridades do Esta-
do e ajustado às exigências de nossa época. A revisão das experiências anteriores, com
seus impasses, suas conquistas e suas lacunas, poderá constituir valiosa fonte de orien-
tação para esse trabalho, sobretudo se considerarmos que muitas questões do passado
ainda não foram resolvidas e permanecem em aberto.
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1. A CONSTITUINTE DE 1891

No momento em que o país se empenha em votar urna nova Constituição, revela-
se toda a importância e oportunidade do estudo sobre as Constituintes Mineiras, pro-
movido pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais, visando resgatar, a nível da pra-
xis, o exercício do Poder Constituinte no Estado.

O projeto tem em conta os documentos mineiros que resultaram dos processos
constituintes de 1891, 1935 e 1947. Eles exprimem os diferentes momentos que as pro-
vocaram: a instauração do Regime Republicano, a tcntantiva de ultrapassar os vícios da
chamada República Velha, abalada pelo episódio de 30, e o restabelecimento da ordem
liberal atingida pelo corporativismo de corte fascista em 46. Todas significaram pro-
ruessas não realizadas, com textos aquém das exigências dos momentos.

Em breve será feita a Constituição cio Estado de Minas. O instante é muito rico,
a realidade incomparavelmente mais complexa que a das Constituintes anteriores. A
convocação para Constituinte Federal não foi a mais feliz, corno não o foi o processo
elaborador do texto. Sobre ela pesaram pressões de todo tipo: além dos grupos normais
cia sociedade, que tntcrvirarn com suas tendências diversas e até opostas, pesaram as
forças do establishement governamental, com interferências estranhas até do Execu-
tivo.

A Constituinte mineira de 1891 reuniu-se para organizar o novo regime, bem di-
verso do anterior. Era ampla a tarefa a enfrentar. Saía-se do unitarismo do Império e
das limitações das Províncias para o Federalismo cia República e das maiores possibili-
dades dos Estados, O Constituinte enfrentava muitas opções: podia adotar uma forma
de plenitude federalista ou uma forma restritiva, moderada. O problema já se apresen-
tava no plano geral, quando venceu um Federalismo cauteloso. Se o modelo era o nor-
te-americano, não se chcou aqui a igualá-lo, podando-se os Estados-membro de
prerrogativas que, na República dos Estados Unidos, existiam. A moderação foi a tôni-
ca dominante, corno não era de supreender, em um conjunto legislativo no qual muitos
dos expoentes emanavam dos velhos quadros imperiais, alguns corno deputados, sena-
(fores, ministros, presidentes de Províncias. Os republicanos históricos eram em menor
número que OS adesistas, que aceitaram a República como fato consumado ou aderiram
à causa nos últimos instantes.

O mesmo se verifica no panorama de Minas, como se verá pela análise cio que
eram os constituintes eleitos em 91. Digladiaram-se no plenário da antiga capital, em
Ouro Preto, orientações opostas. O certo é que as eleições foram realizadas em clima
de ordem, mas em um povo ainda não acostumado a manifestar-se nas urnas. Se a uni-
dade era a mais povoada do país, era ainda demograficamente pouco expressiva, com
densidade rala, pela extensão do território. Os meios de comunicação eram precários, a
imprensa atingia raros pontos do Estado. A população era, na maioria composta de
analfabetos, talvez 85%, com traços vivos de falta de sentido de cidadania, homens
presos a proprietários em cujas terras viviam ou das quais dependiam. O patriarcalismo
da colônia era ainda realidade presente e custaria a ser superado.

Se o país tinha complexidade social recente, com a extinção do estatuto escravo
há menos de três anos, era frouxa a consciência reivindicante da maioria: os ex-escra-
vos não se haviam incorporado à sociedade de classes os segmentos médios era reduzi-
dos e de pequeno fôlego, de modo que a participação política era íntima; os senhores de
terras, do comércio, das finanças, os incipientes industriais, os funcionários públicos, o
clero - eram reduzidos e dividiam-se às vezes por interesses menores, meramente loca-
listas, consumindo-se em disputas municipais. Os elementos politicamente ativos eram
em número pequeno, como se sabe, de modo que a representatividade dos constituintes
era bastante limitada. É nesse ambiente de tantas limitações que se vão processar os de-



bates conducentes a uma Constituição para o Estado de Minas, cujos parâmetros, na-
turalmente, são os do documento federal de 24 de fevereiro de 1891 Dispunham.
contudo, de poder para realizar algo mais que simples adaptação.

1.1. Minaz Gerais cm 1891

Minas tem singularidade na tragetória nacional, bem marcada sobretudo no sé-
culo XVIII. Quando começa o Brasil livre, em 1822, tem de adaptar-se ao modelo
central, dada a ordem estabelecida pela Constituição do Império de 1824, com o rígido
unitarismo. Minas tem de igualar-se às demais Províncias, ao compasso centralizador
do Executivo, com normas exigidas para todo o território. Como área central, tem pro-
blemas específicos: as dificuldades de comunicação com o litoral a afastam do comércio
exterior, emperrando-lhe o desenvolvimento em época de economia eminentemente li-
gada a esse comércio. Demais, desde os censos feitos ainda na Colônia, já no fim do sé-
culo XVIII - conhecido como século mineiro do Império português - é a unidade de
mais população do país.

Esse lugar de destaque é confirmado no primeiro censo realizado no oitocentos.
em 1872. quando a Província se distingue, entre as demais, como se vê pelo quadro que
eleva em conta apenas as principais unidades:

QUADRO 1

Levantamento da População

PROVfNCIAS
	

CENSO 1872	CENSO 1888	CENSO 1890

Minas Gerais
Bahiaia
Pernambuco
São Paulo
Rio de Janeiro

TOTAL NO PAÍS

	

2.102.689	3.018.807

	

1.379.616	1.821.089

	

841.539	1.119.831

	

837.354	1.396.272

	

819.6	1.154.438

	

10.1 12.061	14.002.335

3.184.099
1.919.802
1.030.224
1.384.753

876.884

14.333.915

Se o censo de 72 é passível de muitos reparos, como é apontado pelos conhece-
dores do assunto que lhe fazem correções, mais ainda é o de 90, a ponto de os estatísti-
cos, historiadores e outros cientistas sociais, o usarem pouco, por suas reconhecidas
falhas. Seus números valem apenas como indicadores.

É fácil perceber as inconsistências: Minas teve crescimento excessivo, o Rio de
Janeiro quase não cresceu. O dado populacional tem peso político, pois dá a Minas uma
bancada muito maior que as demais na Constituinte de 1823, como em todas as legis-
laturas do Império desde 1826, na ('âmarca dos Deputados ou no Senado (este, pela
Constituição de 1824, também é proporcional à população, não é expressão das unida-
des políticas, como se dará na República, mas constitue uma Câmara Alta, conserva-
dora e vitalícia, encarregada de refrear os possíveis avanços da Câmara Baixa).
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A população mineira em 89, quando instaurada a República, reparte-se em 113
municípios: 16 foram criados no período colonial e 97 no monárquico.

Alguns dados financeiros podem dar imagem da situação do Brasil e de Minas
cm 1 889 e 90.

QUADRO II

Dados Financeiros (Lei orçamentária de 24 de novembro de 1888)

	

ANO 89	 ANO 90

ORÇA1vNTO	RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA

Império	141.200:000$	153.148:422$	150.769:5005	1b1219:720$

Minas Gerais	3697500$	3.697-500$	3.951.500$	3.947.957S

As cifras devem estar aquém do real, pois o exercício (tc 86-87, dc acordo com
Amaro ('avalcanti em Resenha financeira do ex-Império do Brasil. de 1890. te-
ve a receita orçada eia 5. 1 1 tOOS. atingindo 5.7 1)', coto um excesso de
683:6255: a despesa, orçada cm 5.1 1 5.300$ atingiu 5. 5 1:1435. com um excesso de
235:843$. Segundo o mesmo autor, a receita mineira pode ser orçada para 90 cm
3.678:762$ e a despesa em 4.(8X):(X)S. iii lormando ainda que a lei orçamentária da
Província, de 13 de agosto de 89, fixou a receita em 3.95U 5W5 e a despesa em
3.947:957$. Os número^ são pouco confiáveis: os fornecidos por Amaro ('avalcanti são
estranháveis, por muito aquém dos lembrados do exercício dc 86-87: demais, não com-
cidcrt) corri os que c iirheccmnos de pesquisas em fontes riginais. Valem corno
dores, fla() riais.

l mpõc - se. crin( (1(10. comparar as mi ormnaçõcs do rei erido livro quanto as I'rovín -
cias de maior relevo.

QtAl )R( ) III

()ua(Iro (',cr,nl 88 18 1)

I'ROVÍN('IAS	 R ECEI1A	 1 )FSI»LSA

Rio de Janeiro	 4.399:2565
	

4. 399: 25h$
Sa() Paulo
	

4. 149:(XX)S
	

4.089:318$
Pará
	

3.925:1315
	

3.073:672S
Minas Gerais	 3.474:000$

	
3.474:()( IS

Bahia	 1213:7265
	

3.345:101$
Goiás	 191: 373$

	
225:330$

TOTAl.	 33.110:876$
	

32.890:414$
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Esses números, mineiros ou brasileiros, falam pouco, pois têm muito de fictício.
Os documentos oficiais ora afirmam a excelência da situação, ora a dizem calamitosa.
Falta sinceridade a esses informes - mesmo às leis de cálculo da receita e da despesa ou
às aprovações dos exercícios. As contas são Feitas de vários modos, de conformidade
com os interesses. Se o desejo é de quadro favorável, escamoteia-se a despesa, omitin-
do-se algumas: na receita também há artifícios, levando-se em conta não a arrecadação,
mas os recursos extraordinários - empréstimos ou emissão de apólices, quase sempre
discutíveis, ora lembrados, ora omitidos. O déficit deve ter sido a norma, no plano geral
ou nos provinciais. Felisberto Freire na História Constitucional da República dos
Estados Unidos do Brasil, em apêndice ao 1 volume, mostra que houve excesso de
despesas sobre receitas em todas, flO período de 1839 a 89: Minas figura até cm boa
posição, pois tem um total de 8,687:583$ de excesso de despesa, importância altamente
superada pelas províncias de São Paulo, Mato Grosso. Minas e outras, aparecendo em
honroso 12 lugar. O dado pode não ser rigoroso, mas é verossímil, pela timidez dos
políticos mineiros - a Assembléia Legislativa e os presidentes nomeados -. sempre
cautelosos, atentos à observância do equilíbrio orçamentário, cuidado nem sempre
existente em outras unidades. Aqui, seja por carências locais ou por falta de audácia no
comportamento político de então, característica nem sempre louvável e que se tornaria
proverbial para a Província, em um dos estereótipos das suas atitudes: timidez, ausência
de sentido empresarial, gosto de poupança e até sovinice.

Dado significativo da mesma timidez verifica-se quanto ao crédito. Minas só tem
estabelecimento bancários nos últimos anos do Império. Desde o princípio falava-se na
necessidade de casas do gênero, com a exortação a negociantes e capitalistas. Estes,
contudo, não ousavam. Pensou-se em uma Caixa Econômica na Capital, em 39, com a
proteção do governo, mas a idéia não vingou. Só a lv de janeiro de 56 foi instalada, em
Ouro Preto, a filial do Banco do Brasil, que teria certo movimento, por causa do go-
verno provincial, que ali fazia empréstimos freqüentes. Continuava a existir o onzená-
rio, o agiota. As operações de crédito e câmbio se faziam em várias cidades: São João
l)el Rei, por exemplo, teve casa bancária em 60 - a Casa Almeida Magalhães. há notí-
cias de outras, precariamente conhecidas por falta ele maiores pesquisas.

Bancos, proprianlcnte, só no fim da monarquia. Em julho ele 87 instala se em
Juiz de Fora o Banco Territorial e Mercantil de Minas. () Banco de Crédito Real de
Minas Gerais é de janeiro ele 89, também em Juiz ele Fora. De junho de 89 é o Banco de
Minas Gerais, em Ouro Preto. Só às vésperas da República fazia-se algo de mais posi-
tivo. A iniciativa privada, quanto a Bancos, foi tardia na Província, enquanto se desen-
volvera de forma apreciável na Bahia, no Maranhão. em São Paulo. no Rio de Janeiro.
no Rio Grande do Sul.

Entre as razões elo fato, pode-se falar em rarefação elos núcleos urbanos apesar
de tudo, aqui mais vivos que no resto do país. pela prioridade da área nesse sentido -.
na distância entre os vários centros - distância que leva a intensa economia de auto-su-
ficiência, sem operações comerciais dignas de nota. Pela posição central, não havia re-
lações diretas com o comércio exportador, cine configurava a complexidade ela vida dos
portos. Demais, a parte de maior desenvolvimento - a Mata e Sul mantinha ligações
intensas com a Província fluminense e com a Corte. que contavam com sólidos estabe-
lecimentos bancários. Paradoxal mente, estes apelavam em suas dificuldades para in-
dustriais e agricultores mineiros prova de que estes tinham recursos, mas não os em-
penhavam em negócios. O mineiro, que mais usava o crédito, usava os serviços dessas
casas do Rio de Janeiro. As visitas ao litoral eram frequentes entre eles. Quanto aos
outros, prejudicavam-se na província, sem possibilidades ele ampliação de sua modesta
vida econômica, sem as perspectivas que o crédito pode proporcionar
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Tem-se aí mais uma sinal da timidez da vida mineira, o temor ante o risco de
qualquer audácia, notadamente em questão financeira. Este é mais um dado para expli-
car a relativa estagnação. E o Estado começa a vida em 89 com modéstia, pequenos re-
cursos, falta de estrutura financeira. A posição interior era condicionante negativo, di-
ficultando participar do comércio exportador, o de mais apelo na economia. Tinha po-
tencial econômico e a maior população do país. O índice de crescimento, no entanto,
era menos intenso que o (te outras unidades. Decerto. Minas perdia substância e conde-
nava-se a permanecer em segundo plano, relativamente a outros Estados. A hegemonia
do século XVIII pertencia à História, não estava no presente nem em um futuro pró-
ximo, previsível.

1.2. O Congresso Constituinte Mineiro de 1891

"Se, por um fenômeno de taquirismo, fosse permitido a alguém trans-
por a década de 1889 para cá, sem conhecimento das ocorrências, mal
presumiria que as instituições tivessem passado por urna transformação
radical: veria nas posições oficiais quase os mesmos homens que pro-
curavam esmagar os mesmos adversários, utilizando as mesmas armas e
processos e visando o mesmo fim

(Antônio Olinto. Jornal do I'oo, 01.03.1900)

O que o texto de Antônio Olinto revela e, ao mesmo tempo, oculta, são as lutas
políticas pelo controle do Estado, ocorridas após a proclamação da República, a absor-
ção do discurso republicano pelos ex-monarquistas e a derrota de um projeto político,
no caso, o do seu grupo.

Para recuperar o sentido histórico de lutas políticas tão distantes de nós, que a
um primeiro contato parecem quase ininteligíveis, talvez pela pouca importância atri-
buída hoje às questões então consideradas centrais, tem-se que buscar a transparência
que, para os interlocutores da época, tinham palavras tais como: República, Evolução,
Revolução, Constituinte, Constituiçáo, Liberdade, Indivíduo, Federação, Presidencia-
lismo, Ditadura, Progresso, Ciência, etc. Palavras que por si só são opacas, aparente-
mente ahistóricas, mas que, se inscridas no processo e no contexto em que são enuncia-
das, revelam significados distintos, históricos e precisos, datados, pois são constituídas
e constituintes de projetos políticos específicos, e mesmo, de maneira mais geral, do
"mundo" ao qual esses homens deram vida.

A transparência histórica desses conceitos só se revela através da reconstituição
de todo o contexto estrutura] que, no bojo do processo histórico, data, define e possibi-
lita um fundo de sua compreensão, constituindo-lhes um significado próprio. Apenas o
reconhecimento do processo econômico, social e político, no qual se digladiam as for-
ças sociais, permite localizar suas diferenças, interesses e projetos que tanto se explici-
tam, imprimindo um cunho próprio aos discursos que professam, quanto são silenciados
ou tornados contraditórios pela adoção, na prática, do projeto de uma delas, que conse-
gue, por determinado tempo, impor às outras a sua direção.

1.2.1. O processo de dissolução do Estado Imperial:
os contendores de uma luta

Afastando um pouco mais no tempo, vamos perceber que as lutas políticas que se
travaram nessa época se deram no bojo do processo das transformações que ocorriam a
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nível nacional e mundial, atualizando-o na província, no lento e longo caminho percor
ndo, no qual se forja a diferenciação das províncias cafeciras e. dentre essas. das re
giócs da Mata e do Sul de Minas. O capitalismo no qual o Brasil se inserira, como for
necedor de produtos primários, passa, a partir dos anos cinquenta do século XIX. de
sua fase concorrencial para a monopolista, em que o capital, transformado em merca-
doria, deve ser reproduzido fora das fronteiras nacionais originárias. É assim que o
(;ovcruo imperial consegue empréstimos para serem alocados na expansão caíceira,
que adquire agora um novo sentido e uma nova forma: a de um complexo. A expansão
caíccira para o Oeste paulista e a Zona da Mata Mineira levou consigo as transforma-
ções nos meios de transportes, com a construção de ferrovias nas cidades, que ganham
um sentido mercantil e de prestação de serviços, e no campo. cuja produção para ex-
portação passa a ser mediada pelo capital externo.

Nos centros urbanos. o corpo social se estende, dinaini7.a e ganha novos scg
mentos m&lios, que se ocupam de um trabalho não-manual, livre e assalariado, ao lado
da massa de escravos que se desloca para as regiões agrícolas lucrativas '\ província
mineira, por possuir o maior conti gente de escravos do Brasil 230(R) cm
segundo (lado corrente entre historiadores. ou, mais correntamente. 1 O4.74 ('ii)
384.015 escravos que adquirem liberdade com a lei de 1 dc maio (tc t), não irá ii'
correr à rniigração externa, como riieram os cafeicultore s paulistas

Num esforço último, os escravos domésticos e de aluguel que viviam nas cidades
são deslocados para OS campos de café, forçando os melhoramentos materiais urbanos
que substituíram aquela força de trabalho, tais como saneamento básico, serviços de
água, etc. A política que os dirigentes imperiais levam a efeito não se limita à feição vi-
sível da política de urbaniiação. forjando o palco sobre o qual novos personagens irão
atuar A cidade, até entao mero posto dc arrecadação fiscal ou porto. transforma-se cm
mercado. A ação dissolvente do capital, mercantiliiando relações sociais, organica-
mente hierarquizadas, se instala nas cidades pela ação da própria ('orna que. ao  objcti -
var a preservaçao e a expansão, cmii novos moldes, dos monopólios ou privilégios que
caracterizavam a classe senhorial, buscou difundir uma "civiliiaçâo'

Tal pro leto , embora tivesse suposto a preservação (Ia escravidão, viabilizou e
agenciou a penetração niettuadorii (li) capital inglês A interriicdiação ln capital externo
implica que o ciclo econômico da mercadoria, no caso do café, só se complete como a
sua venda na metrópole. desenvolvendo o setor urbano nas "colónias*'. na medida em
que exige relações bem mais complexas no nível financeiro. Importa, por um lado, na
criação de bancos, agências financiadoras. comissários do café, companhia de exporta-
ção e importação e. por outro, no aumento do capital circulante, fomentando o comér-
cio urbano. A cidade é agora um mercado, não apenas de bens, mas também de servi-
ços. Cresce, assim, no cenário urbano imperial, o trabalhador intelectual assalariado. A
inserção social desse novo segmento médio na sociedade escravista é essencialmente
contraditória. Para o imaginário de uma sociedade escravista, o trabalho é sempre des-
qualificado, por ser inerente ao reino da necessidade, o qual m$ necessário superar para
se atingir a esfera do político, dos interesses gerais. Para este novo segmento social.
contudo, típicos indivíduos de uma sociedade de mercado, a condição de legitimação de
seu próprio lugar social é a distinção, com base no critério de competência, entre o tra-
balho intelectual e trabalho manual, possível apenas em um contexto dc valorização (10
trabalho como um todo, que a existência mesma da escravidão impedia. Tal segmento
encontrava uma Inserção social fundada apenas no nível do favor, da parentela. com <) o
revela o próprio conceito de funcionário pthlicn no Império do Brasil. ao atribuir-lhe o
dever absoluto de lealdade para com o Governo, ou mais precisamente, para com a fac-
ção política que lá o colocou.
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Assim, parcela significativa desses setores médios se engajam de corpo e alma na
luta abolicionista e republicana, na defesa de seus próprios interesses, a modernização
do Direito e do Estado. A real emancipação social e cultural do negro não lhes interes-
sa, mas apenas o fim formal da escravidão, caracterizada como injustiça social funda-
mental, na medida em que impede a igualdade formal de todos perante a lei, bem como
o fim da ordem imperial, entendida como ordem de privilégios e favores, que deveria
dar lugar a uma República onde todos teriam uma igual oportunidade social, onde a as-
censão dependeria exclusivamente da competência de cada um.

Palavras de ordem como Igualdade, Federalismo, Abolicionismo, República,
Progresso e Indivíduo ganham um sentido radicalmente distinto, que esse novo mundo
vem possibilitar, apontando para a dissolução da forma como até então aquela socieda-
de se organizara, o que permite a esta força progressista desnudar o imaginário que
a fundamentava e a alicerçava ao nível da palavra, da política. ('orno afirma Lassafle,
"o indício de urna nova época nunca se manifesta senão através da aquisição da cons-
ciência do que até então era a realidade" (PACHUK ANIS, 1977). A partir da década
de 70 "um bando de idéias novas invade o Império do Brasil". O evolucionismo, o po-
sitivismo em suas feições ortodoxa e heterodoxa, aliados ao realismo-naturalismo no
âmbito literário, propagam-se pelo país. Tais correntes possibilitam, em maior ou me-
nor grau, forjar um novo discurso e a tradução em palavras de novo olhar, materialista
e cientificista, da sociedade e da história, pondo a nu o seu pilar escravista, a estrutura
hierarquizada, assentada nos monopólios e privilégios herdados dos tempos coloniais,
que a ordem imperial objetivava preservar.

Curiosamente, é o positivismo heterodoxo aqui difundido nessa época uma lei-
tura profundamente contraditória do Positivismo, uma vez que o torna revolucionário,
construído por setores desses novos segmentos médios no seu dia a dia, para exigirem
uma ruptura total com a ordem imperial. Para eles a única saída possível do estado de
atraso em que viviam era o início de um tempo novo, que apenas o recurso às armas
poderia possibilitar. Como Silva Jardim, em âmbito nacional, Lúcio de Mendonça em
Campanha, no Sul de Minas, e Antônio Olinto, em Ouro Preto, durante a campanha,
participam ativamente de centros abolicionistas, cujas atividades transcendiam de muito
o nível da legalidade, furtando e contrabandeando escravos para a liberdade. São eles
que, viajando por todo o país, fazendo palestras, participando de comícios, editando
jornais como "O Colombo", escrevendo poesias e vivendo intensamente a esperança de
construção desse tempo novo, na campanha republicana, buscavam incendiar o castelo
imperial pela palavra.

Ao mesmo tempo, liberais, membros da classe senhorial, que sofreram a presença
dos ex-conservadores da Liga Progressista em finais dos anos sessenta, sentindo o es-
vaziamento do discurso oficial frente à realidade cada vez mais complexa e à força
dissolvente desse novo discurso que surge, ameaçando a preservação de seus monopó-
lios, absorvem o discurso republicano, esvaziando-o de seu sentido revolucionário. São
os chamados evolucionistas, impregnados do determinismo da época, que transporta-
vam para a política a noção da inevitabilidade, em um processo que previa a República
como algo naturalmente dado, necessário, decorrente do progresso da humanidade, mas
que não se poderia abreviar o ponto final, o coroamento do lento e tortuoso evoluir
que apresentava suas leis rígidas. Não apenas já assinam o Manifesto de 1870 como,
durante todo o período imperial, constituirão a direção do Partido Republicano, trans-
formando-o em mais um partido imperial. Encaram a política com pragmatismo e, no
exercício de alianças, ora com os liberais, ora com os conservadores, buscam atingir o
poder. São identificáveis nas figuras de João Pinheiro, Silviano Brandão, Felício dos
Santos, constituindo a facção que, mais tarde, fará a aliança com Cesário Alvim.



A província de Minas foi, no entanto, até o último instante, baluarte do escra-
vismo: quando da lei do Ventre-Livre. em 1871. foi a que deu mais votos contra o
projeto, depois da Bahia: na votação do projeto abolicionista, em 1888. foi. Juntamente
com a Bahia, a que mais votou contra. Demais, quando da derrubada da Monarquia. te-
ve papel de menos realce que São Paulo, embora contasse com jornais republicanos cru
vários municípios. () Partido Republicano só foi fundado em Ouro Preto cm 1888,
quase às vésperas da queda da Monarquia, em que pese o fato de anteriormente, já se
encontrarem organizados Diretórios Regionais. cm alguns municípios.

A historiografia tradicional é unãnime em apontar a chamada questão militar,
que se desdobra ao longo das últimas décadas do Império, como a razão imediata da
República. Fm estudo mais minucioso - se fosse o caso --. dever-se-ia lembrar o ini-
pac(o da lei que extingue o estatuto do trabalho escravo, que aliena dc vez da Coroa o
aJslio do grande proprietário dc estilo tradicional, já abalado desde os anos setenta, pe-
las disputas de ordem religiosa e a crescente propaganda republicana --. pelo exemplo
ria instauração da República na França em 1870 - exatamente quando termina a guerra
do Paraguai, que tanto sacudira o sentimento escravista no Império. Cresce a divulga -
ÇatI de idéias novas, com o laicismo e o culto do progresso e da ciência palavras vivas
na Europa e nos Estados Unidos - (te modo a enfraquecer a velha ordem. A década <te
Oitenta também assinala a intensificação do progresso industrial, até aí tímido, que leva
ao trabalho livre. ( ) fim do escravismo era imposto pela nova conformação social. Ou-
tro modo de ver que não o tradicional forçou o trabalho livre. A República era seu des-
dobramento, corno foi logo percebido pelos cidadãos mais conscientes e lúcidos
frente ria política da época.

Retornando a qucstao iii iii ar. deve - se t ra tá - la agora de forma adequada,' iii
aprcsent á - la corno causa imediata, mero acidente. superticial. ocasional, rias coriir de-
corrente de diversa ordem, negadora do patriarcalismo fundado no escravo, no latifún
dio, ira rrronocultura. A sociedade, já de certa diversificação, começa ater outra tisio
noinia económica. Demais. cresce a campanha federalista, antigo ideal que vem dos
primeiros anos rio Império. contra sua Constituição de 24. centralista, unitária: se esta
provocou críticas pesadas dc políticos e pullicistas, chegou mesmo a uma oposição r3-
dic;ul, logo abafada. Nos anos oitenta, contraio, a campanha ganha força, sobretudo pela
consciência (te algumas unidades (te fisioraunia bem definida, COLHI) Sito Paulo. Rio
Grande do Sul. Minas Gerais. Variável desenvolvimento regional requer a descemitrali
iação até aí negaria

-\ questão militar deve ser vista coni() resultante de uma das principais contra(li-
ÇO('S. no nível político, inerentes à crise da estrutura administrativa do Estado Imperial.
() l'.xércit() Imperial Brasileiro é torçado a assumir, ao longo das cariipanhas externas,
características dc uma nova organizaçao, abrindo-se à generalidade da população e or-
ganiiando-se hierarquicamente. com base rio critério de competência e, não mais. rio (te
apadrinhamento político, processo de organização impessoal e racional que se intensifi-
ca no decorrer da guerra com o Paraguai. 1 ai estrutura torna-o contraditório cm rela-
ção a es til! t tira administrativa p re valente na o interri imperial, n)omn)e o te frente à ( uarda
Nacional, organhiaça() tipicarnente aristocrática. Essa estrutura mesrria, aliada ao fato
dc os militares -,crem homens livres, que vivem dc seu solrio, fez nascer a necessidade
dc legitirnareni o trabalho, menosprezado nas sociedades escravistas, e de defenderem
intransigentemente a corporação e sua organização interna, gerando LIII) csprrt de cor
ps' sem prcccoleiitcs. Esses niesnioS fatores tornam o exército um terreno propício à
propagação das travas idéias sccularizadoris, abertas à pregação positivista heterodoxa
e revolucionária de Benjamim ('onstant. Ser,.edello ('orrca e outros

rssirn. a questão militar e a própria Proclamação da República são o resultado d
urna contradição mais profunda. que nasce rio seio da sociedade imperial, explicável, ria
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medida em que se conheçam as suas contradições orgânicas e, sobretudo, conjunturais.
O embate dessa.,; tendências, uma VC7 proclamada a República. marcará em Minas outro
complicador as disputas regionais entre o ('entro (região inineradora, cm decadência
económica), e as zonas da Mata e Sul (regiões cafeciras e de abastecimento, em ascen-
são econômica). O cotidiano dessas lutas explicitará melhor o que estamos afirmando.

1.2.2. A construção cotidiana de uma direção política de conciliação: o poder como
confronto e guerra

Ioi com surpresa que Minas se descobriu republicana ao anoitecer do dia 15 de
novembro. pouco mais de luto ano após a realização do Congresso de Ouro Preto, que
organizara o Partido Republicano na província. O Governo Provisório nomeia Cesário
Alvim. ex-liberal. Governador de Minas, por indicação de Quintino Bocaiúva. Uni dos
políticos de maior prestígio, Alvim prefere, antes de assumir o cargo, passar pelo Rio
de Janeiro, para conversar com r)eodoro. Nesse ínterim. Aristides Lobo, republicano
"histónco", na pasta do Interior, investe provisonamente Antônio ()liuito no Governo
do Estado Este sena o primeiro de uma série de embates entre a força em que se auto-
denominam os "históricos", buscando demarcar aqueles a quem historicamente deveria
caber a construção (te uma sociedade raducaluncntc nova e. 1 )01' ISSO Tulcsuno. republica-
na, em oposição à ordem de privilégios que caracterizava a sociedade imperial, e os "a-
desistas" Cesário Alvim, enquadrado nesses últimos, consegue o apojo e a não-resis-
tência dos políticos monarquistas. Com a exceção de Juiz de Fora e Barbacena, cm ne-
nhum outro município os republicanos se assenhorearam dos governos locais.

Alvim, típico representante dos proprietários de terra, toma posse a 24 de no-
vembro e convoca João Pinheiro, histórico evolucionista, para Secretário de Estado,
impedindo que se fizesse a distinção entre vencedores e vencidos. Por Decreto Federal,
é facultada aos governadores a transformação do sistema de administração municipal, o
que lhes permite a dissolução das Câmaras Municipais. O terreno da política, desagre-
gador, cede lugar a um órgão meramente administrativo, controlado pelo Governo
central.

O Federalismo criara os Estados mas não acabara com  controle do Rio de Ja-
neiro sobre todo o país. A substituição de Aristides Lobo por Cesário Alvim vem via-
bilizar ainda mais o projeto de uma República conservadora para Minas. A saída do go-
verno de Minas, para a pasta do interior, trouxe para Alvim fatos novos: de um lado, a
aliança definitiva com uma ala dos "evolucionistas", na figura de João Pinheiro, que
controlava o Partido Republicano e que, agora, a lO de fevereiro de 1890, assumia o
Governo do Estado: e de outro, com a volta de Arístides Lobo ao Estado, a oposição
sistemática dos "históricos", dissidentes ligados à Zona da Mata e ao Sul.

No Governo Federal, Alvim fora incumbido de elaborar a legislação eleitoral
para a próxima Constituinte. O Decreto 511, Regulamento Alvim. de 26 de junho, es-
tabelecia, entre outros dispositivos, a mesa apuradora dos votos, o que garantiu ao Go-
verno Provisório o controle absoluto dos nomes dos repre sentantes que deveriam ela-
borar a nova Carta Constitucional. Pelo Regulamento, os intendentes passaram a con-
trolar todo o procedimento eleitoral e o voto pas sou a ser por lista completa, círculo
único, isto é, o eleitor votaria em quantos candidatos houvesse por número de vagas.
Minas Gerais, por ser o Estado mais populoso, detinha a maior bancada: 37 vagas para
deputado e 3 para senador - aqueles representando a população, estes a unidade. Os
demais Estados tinham número menor de deputados: São Paulo e Bahia tinham 22, os
outros menos ainda, alguns com apenas 2, proporcionalmente à população. Acrescente-
se que a lista de cada partido teria de conter o número exato de vagas. Na executiva do
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PRM, permanecia somente um "histórico' que não afinava com a política Alvimlioão
Pinheiro: Antônio ()linto

Em S de maio de 1 M), o PR M, Único partido em Minas, marca e Iciç's
vias'', para o dia 22 de junho, quando seriam indicados os candidatos à Constituinte te-
deral. Antes dessa (lata, no entanto, a 16 de junho, por iniciativa de João Pinheiro, lei-
se uma reunião em Ouro Preto, onde se confraternizaram ex-liberais, ex-conservado-
res e republicanos, e onde se criou o Centro Político de Ouro Preto, cm que todos os
signatários "aceitavam a forma republicana federativa", e prestavam ''mtciro apoio ao
governo provisório'

'nado como clube político republicano. esse Centro assume a tarefa da Comis-
sao 1- secutiva do PRNI e convoca o eleitorado do 1'' Distrito )( )uro l'retw para a ''dei-
çao prévia" dos candidatos da chapa oficial Antônio Olinto, ressentido, abandona a
('omissão Executiva. A ''política ele conciliação — alvinista ainda não açambarcara todas
as correntes. João Pinheiro renuncia ao governo no dia 24 de julho. para se ocupar ex -
clusivamente da política interna mineira, na direção da Comissão Executis a do PR M
grupo dissidente tenta influenciar o nome do seihstituto, através do Ministro Rcnjanum
('onstant. um aliado no ( ,overno Federal. E preterido o nome de Antonio ()lintu ciii
favor do ele Uias Fortes, o escolhido de A vim. Renamirn ( 'onstanl pedi.' elcrnissao do
IIU lii St éflo

Em 1 de agosto, Fernando l .ot, do grupo dissidente' político de prestígio na
Lona da Mata, convoca uma reunião do PRM em Juiz de lora, para discutir a tegitimi-
dade da chapa tirada a 22 de junho. João Pinheiro comparece e apela para a unidade do
partido. Os dissidentes aceitam a chapa oficial. Realizadas as eleições de 15 de sete' mm-
hro. a relação elos eleitos conferia com a chapa que a ('omissão Executiva apresentara
coilai resultado elas "eleições prévias'', a qual garantia ao grupo dissidente, os republi-
canos revolucionários, significativa representação política, na bancada federal consti-
tuinte de Minas, embora sob controle da facção governista

Garantido o controle da Constituinte Federal. Alvimim e João Pinheiro passaram a
se preocupar com a Constituinte Estadual, que tinha suas eleições marcadas para o (liii
25 ele janeiro ele 1891.  A iiiatéria já fora objeto de cogitação, por parte do ( ;overni) Fe -
(lera], mesmo antes da Constituição da República (esta seria eleita dia IS de setenibro e
começaria solenemente no (lia IS ele novembro, primeiro aniversário elo regime). í o
que se vê no Decreto 8t)2, de 04 de outubro de 1S90, com base na Constituição que de-
cretara dia 22 ele junho Decreto 510 e seria fonte dos futuros constituintes federais:
curioso comportamento que fornece ao legisladores um modelo feito pelo Executivo.
No Decreto 802 se diz que as Constituições elos Fstaelos são indispensáveis para a esta-
bilidade política: 'os governadores dos Estados convocarão as respectivas Assembléias
Legislativas até abril ele ')l" e essas "receberão dos eleitores poderes especiais para
aprovar as Constituições dos Estados, assim como eleger os Governadores e Vice-Go-
vernadores que houverem de servir no primeiro período administrativo."

De acordo com a determinação federal - que dá ao país uma Constituição, antes
que se reúna a Constituinte -, o governador João Pinheiro criou em julho de ) uma
comissão de sete membros para elaborar o projeto ela Constituição do Estado. Asssim
como naquela, o governador antecipava-se à Constituinte, fornecendo-lhe o modelo
a ser considerado - "maduramente refletido e estudado". Os nomes seriam de iniciativa
do governador seguinte. Rias Fortes.

A dissidência, sediada principalmente na região da Mata, mantém-se na defesa da
tese elo direito exclusivo de os "históricos" reorganizarem o Estado.

O Governo Provisório mineiro publica, cm 31110119(X),  o Anteprojeto Constitu-
cional que seria aprovado "ad referendum" do Congresso Constituinte, com exceção
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dos artigos referentes às próximas eleições, ao sistema bicameral do Congresso e à sua
composição, que entrara em vigor naquela mesma data. Quanto às próximas eleições,
estabelecia o voto qualificado para os senadores constituintes, a eleição indireta, pelo
Congresso Mineiro, do novo governador, e a eleição direta para deputados. O número
de constituintes seria de 24 senadores e 48 deputados, e o voto seria, mais uma vez,
pelo sistema ele lista completa.

Nova renúncia dissidente em Juiz de Fora, em 25/12, denuncia o Anteprojeto de
Constituição que prevê a eleição indireta para governador e o eleitorado qualificado
para a eleição do Senado, além ele denunciar o Regulamento Alvim, que garante o CO!)-

trole total elo processo eleitoral pelo governo estadual, na medida em que os interven-
tores eliminam a possibilidade de autonomia municipal. Racham com o PRM e formam
urna chapa alternativa que, todavia, inclui, para sua viabilização eleitoral, o nome ele
tradicionais monarquistas.

A U de janeiro ele 1891, João Pinheiro apresenta a chapa oficial, onde 1 iguram
alguns nomes da chapa alternativa. Não eram dissidentes e, sim, nomes de prestígio,
nos tempos monárquicos. como Afonso Pena, Augusto Vcloso, João Nepumeco Ku-
hitschek, entre outros, belos monarquistas convictos. No dia 25 de janeiro é eleita a
Chapa Oficial para a Constituinte Estadual. A ala dissidente da bancada mineira na
Constituinte Federal tenta, sem sucesso, anular a eleição. No dia 7 ele abril ele 1891,
numa lembrança do fim do absolutismo de 1). Pedro 1, instala-se o Congresso Consti-
tuinte Mineiro. Como se vê, havia excessiva pi-essa elas autoridades, impingindo um
modelo ao Congresso a ser eleito, antes ela aprovação até elo documento federal. Tra-
balhou - se k lato corri rapidei., pois il a 15 de junho ele 91 o texto era promulgado.

1.2.3. A composição do Congresso Constituinte de 1891: o retrato ele uma derrota

A composição elo Congresso Constituinte Fsta(lLial, por si só, torna clara a difícil
e até então vitoriosa direção política exercida por Alvim e João Pinheiro.

A revolução mais elo que nunca se apresenta, não conto o início ele um tempo no-
vo, como queriam os radicais, uma total ruptura com o passado dessa sociedade hierar-
quizada e excludente, moas assumi' ''o caráter ele evolução, obra mais elo tempo do que
dos homens'', onde aparentemente não havia vencidos. I' é assimii ejete João Pinheiro
apresenta a composição do próprio Congresso e da chamada comissão dos on/c, eleita
por este último para dar parecer sobre o projeto elo governo: "o Sul e o Norte ele Mi-
nas, O Leste e o Oeste, pelo que ehi respeito aos interesses possivelmente diferentes
das zonas: o Senado e a Câmara, pelei que clii respeito à representação dos interesses
permanentes e móveis ela sociedade mineira: os ex- partidos ('onservacl r. liberal e Re-
publicano 1 listórico, pelo que se refere às diversas orientações no oi gaiiizar política
e socialmente a nossa terra dentro dos novos mitoleles ela Democracia e todos estes ele -
mentos consultou o Congresso. elegendo a ('omissão atualmente cru trabalho. Nela,
como no ('ongresse. a maioria é de republicanos históricos, fato justilicado pela cir-
cunstância de serem os últimos os grandes responsáveis da nova ordem ele cousas".

Os moldes adotados pelo Governo Provisório, como vimos, no entanto, não te)-
ram tão democráticos e tampouco novos. O Decreto n'-' 226, de 31 de outubro de 1890,
dera ao projeto ele) ( overno Provisório do 1 stado o caráter de Lei Magna. "ad re te ren-
dum" do futuro Congresso Constituinte Estadual, prevendo-se, contudo, a vmgmncia
imediata elas normas concernentes ao siSteriia tiicameral, sua composição, eleição e 1 un-
ção constituinte. Os 24 senadores constituintes, portanto, eram a escolha, ainda que
formalmente considerada, de urna aristocracia, um colégio eleitoral restrito e qualifica-
do a partir dos critérios de uma certa renda anual (voto censitário). de títulos honorífi-



cos ou intelectuais, ou ainda da participação nos Conselhos Municipais.Alem disso, a
política de dissolução das Câmaras Municipais, substituindo-as por Intendências Ad-
ministrativas, nomeadas pelo governador, aliada à composição das Juntas encarregadas
do processo eleitoral prevista no Decreto Federal 511. de autoria do próprio Cesârio
Alvim, e ainda o total controle do Centro Republicano de Ouro Preto, encarregado da
elaboração da chapa oficial dos candidatos, asseguravam ao governo a certeza da elei-
ção não apenas dos senadores, mas também dos 48 deputados constituintes de sua es-
colha, corporificando a política de conciliação.

Ao contrário do que o discurso de João Pinheiro buscava ocultar, a política leva-
da a efeito pressupunha vencidos. A conciliação com os monarquistas trazia no seu
bojo a derrota imposta ao grupo de Antônio Olinto, que lutava pelo projeto de uma
República revolucionariamente conquistada, que rompesse com a tradição de privilé-
gios, inaugurando um tempo novo.

É assim que, na realidade, os republicanos que se autodenominavam "históricos".
buscando com isso recortar não apenas o grupo daqueles que assinaram o manifesto de
1870, mas mais ainda, demarcar entre esses, os que, desde os tempos da campanha,
timbravam por uma postura de ruptura radical com a ordem imperial, são minoria em
um Congresso Constituinte Republicano, composto cm grande parte de monarquistas e
republicanos evolucionistas. A Constituinte mineira, por sua própria composição. mar-
ca já o fundo da continuidade social, o processo de transformismo das forças conserva-
doras e sua capacidade de absorção das forças progressistas, fornecendo o estofo de
realidade à crítica de Oliveira Viana sobre a transcendcntalidade da Constituição e o
divórcio entre a lei e o fato.

A composição da comissão dos onze revelaria uma pequena maioria de republi-
canos se tomássemos, como João Pinheiro o faz, os republicanos como um bloco coeso.
Gama Cerqueira e Costa Reis foram chefes republicanos desde os tempos da propa-
ganda do antigo 99 Distrito, como também Adalberto Ferraz no antigo 12'-' Distrito, e
ainda, como os classifica Maria Efigénia Lage de Resende. a ala jovem do partido. II-
defonso de Faria Alvim, primeiro-secretário da comissão, e Cesário de Faria Alvim;
Augusto Clementino, segundo-secretário da comissão, vinculado ao governador em
exercício Augusto de Lima, e que fez com que se inserisse conforme a vontade do Go-
vernador, no projeto apre sentado ao Congresso pela comissão, a proposta da mudança
da capital para algum ponto do Vale do Rio das Velhas; e, finalmente, ()linto de Ma-
galhães, republicano radical que apresenta voto em separado, mantendo sua proposta
de federalismo, pela qual Minas se tornaria uma União Cantonal, a partir do modelo
suíço. Cada Cantão teria Constituição, Governador e Assembléia Legislativa próprios,
ligando-se ao governo central apenas pelo pagamento a este de uma porcentagem rela-
tiva às suas rendas (Anacs, p.59160). Encabeçando o grupo monarquista, Afonso Pena,
aclamado presidente da Comissão, parlamentar experiente, exercerá não apenas a lide-
rança da Comissão, mas dos trabalhos constituintes como um todo. Integravam ainda a
comissão: Camilo Prates, parlamentar provincial nos tempos do Império; Xavier da
Veiga, jornalista historiador; e os juristas Levindo Lopes e Virgílio de Meio Franco

O projeto apresentado pela comissão ao Plenário constituinte, em 30 de abril,
após a recusa dos Anteprojetos de Olinto Magalhães e Augusto Clementino, foi basi-
camente o Anteprojeto do Governo Provisório (Anaes, p70180), liberto de suas carac-
terísticas mais salientes de conservadorismo e centralismo, tais como a exigência de
eleitorado qualificado para o Senado, embora este fosse mantido, como contrapeso
conservador; o sistema de eleição indireta pelo Congresso dos cargos de Presidente e
Vice-Presidente do Estado; a divisão do Estado em prefeituras correspondentes aos
distritos eleitorais, com prefeitos de nomeação privativa do Presidente, abrindo espaço
para ampla discussão sobre autonomia municipal que se lhe seguiu e que foi consegui-
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da: e, finalmente, são ampliadas substancialmente as atribuições do Poder Legislativo.
Seria tentador lazer o perfil social da Constituinte Mineira. O trabalho, porém,

não é fácil, pelo desconhecimento de informações mais minuciosas: para boa execução,
impunha-se pesquisa acurada, não feita até agora. Faltam números, por exemplo, que
mostrem a votação de deputados e senadores, bem como suas origens regionais. Po-
de-se ter um quadro com algumas indicações relativas à formação ou ao exercício de
profissões, bem como à idade dos parlamentares ou o seu passado como militantes da
política. Contudo, é precário falar da procedência regional - dado de valor expressivo.
Eram 24 senadores e 48 deputados, conforme o quadro dos constituintes com resumo
de suas principais atividades exercidas até 1889, que está relacionada no anexo 1.

O quadro é demasiado insuficiente. Não se fala em fazendeiros, por exemplo,
quando se sabe que havia muitos, como deputados ou senadores . podiam ser advoga-
dos, médicos e fazendeiros, ou apenas fazendeiros. Não se fala cni comerciantes ou in-
dustriais. A informação disponível atesta quadro pnvilegiador de labores liberais, de
títulos acadêmicos, nota comum na sociedade patriarcal e escravista, que só valoriza de
fato o diploma. Apesar de tudo, o conhecimento disponível e aqui apresentado é ex-
pressivo de unia situação social e ele certa mentalidade bem característica do Brasil da
época arcaico, preconceituoso, elitista.

Os debates constituintes, que então tiveram lugar, de forma ampla, mostram as
forças em luta e os seus interesses, corno um jogo em que sempre o novo se opõe ao
antigo, um cruzamento de projetos políticos distintos, que tanto passam pelas regiões,
agrupando representantes de diversos segmentos sociais, como tomam corpo, reunindo
e opondo segmentos sociais precisos de todas as regiões do Estado. São as diferentes
regras desse jogo, que estamos buscando identificar no estudo da Constituinte.

1.2.4. O Bicameralismo: a instituição do Senado Estadual como Poder Moderador

a. Da Cidadania Censitária à Ilustrada

Para falar do Poder Legislativo instituído na primeira Constituição do Estado de
Minas Gerais, sem perder de vista sua concretude histórica, decorrente do sentido e da
vida que cotidianamente lhe atribuíam os homens de então, é imperativo buscar, ainda
que rapidamente, entender o conceito de representação política que o informava. O que
seria para esses homens a representação política? A quem representavam e como o fa-
ziam? Qual o processo de sua escolha, ou seja, qual o sistema eleitoral adotado e sua
prática?

No que toca ao processo de configuração do Congresso Constituinte Mineiro de
1891, o Anteprojeto de Constituição do Governo Provisório teve vigência imediata, no
que se referia à adoção do sistema bicameral, à composição do Congresso, à eleição de
seus membros e à sua função constituinte.

Assim a dualidade de Câmaras já estava "a priori" estabelecida e o caráter aris-
tocrático do Senado Constituinte decorria diretamente dos requisitas qualificadores do
exercício da cidadania ativa e passiva, adotados para sua composição. Mesmo a repre-
sentatividade da Câmara era de ordem distinta do sentido que hoje atribuímos a esse
termo. Para delimitá-lo, temos que lembrar o rígido e total controle exercido pelo Go-
verno Provisório, tanto no que diz respeito ao processo de qualificação dos eleitores,
quanto no que toca à composição da chapa oficial. O primeiro era viabilizado a partir
mesmo dos critérios de composição da Mesa Eleitora], encabeçada pelo Intendente
Municipal, cargo de livre nomeação do Governo. Assegurada a certeza da eleição da
chapa oficial, restava ao governo a sua composição, através do único partido organiza-
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do. o governista Partido Republicano Mineiro PRM. que retratava a transação havida
na busca dc uma direção política, incluindo-se as devidas representaçi's ' rninoritãrias.
lan lo a de c a riíte r rcgrc ssista e ferrenhamente  nioná rqti ci itimito a de na tire / C\ ai
ta(Iamenle moderniiantc e progressista

A prática eleitoral ainda se pautava pelos moldes impenais 1) rígido controle
exercido sobre a composição da Chapa Oficial e a certe/a prévia de sua vitória, funda
da no processo seletivo de qualificação dos eleitores, à semelhança do Partido Imperial
que se encontrasse à lesta do governo quando da rcaliação de eleiçs. tornavam ites
necessária a adoção de fraudes eleitorais relativas à apuração das eleiy's.'s a fiiiicis
eleição a bico de pena) e à diploniação dos eleitos, posteriormente correntes e habituais
durante todo o período da República Velha

Em Minas, não apenas a prática eleitoral ainda se prendia à herança imperial, rua'.
também os próprios critérios que delimitavam o eleitorado especial para a escolha dos
membros do Senado, que integrara o Congresso Constituinte Fstadual, acusam a ir
sisténcia e a sohrevivncia de um conceito de representação política muito próximo da
quele vigente no período monárquico

exercício da cidadania no Império do Brasil, mesmo levando cru conta apenas
os critérios Formais, era como a própria sociedade, excludente e hicrarquuado ciii or
(tens distintas dos privilégios

A ('onstituiçáo oU i ori. ad a cm 1824 estabelecia, em  primeiro grau. como votantes
potenciais aqueles iIi(fIVÍ(tUOs do sexo masculino, maiores de 25 anos (incluindo, entre
tan(o, os que, mesmo aquém dessa idade mínima. 1á fossem bacharéis 011 oficiais), cura
renda anual atingisse a cifra de cem mil réis, estes poderiam escolher os eleitores, cula
renda anual deveria perfazer o total mínimo de duzentos mil réis, os quais, em um se -
gundo nível, elegeriam os representantes da província e da nação. A eleição era em dois
graus. com a distinção de votante e eleitor Fixava, ainda, o texto constitucional, como
critério de elegibilidade para a Câniara, além dos exigidos para a condição de eleitor,
que o candidato professasse i religião do Fstado e que percebesse renda anual líquida
igual ou superior a quatrocentos mil réis, para o Senado Vitalício, exigia se a idade mí-
nima de quarenta anos e a percepção de renda anual líquida igual ou superior a oito-
centos mil réis.

A chamada Lei Sarais a. Decreto n' t029. de 09 de janeiro dc 18K I. última re-
forma eleitoral do Império. suprimiu a categoria constitucional dos votantes, estabele-
cendo a eleição direta, mantendo, no entanto, o requisito de percepção dc renda anual
mínima de duzentos mil réis para o exercício do direito de voto. No texto constitucional
dc 1824 a alfabetização não era requisito para o exercício da cidadania, e o voto, ss'ni-
pre prolatado em voz alta, fundamentava-se na responsabilidade política (10 ato, ti que,
segundo a visão da época, decorria do seu caráter de publicidade Já a lei Saraiva exi-
gia que o eleitor fosse alfabetiiado.

Todo sistema se assentava na teoria da representação política do liberalismo
clássico de fins do século XVIII. início do XIX. serundo a qual apenas os indivíduos
livres de coação econômica, aqueles que não vivessem de seu próprio trabalho e pa-
gassem impostos sobre suas propriedades, teriam condição. interesse e direito de parti-
cipar da escolha <tos que deveriam dar direção aos negócios públicos. Conforme clara-
mente preceituado por um dos melhores teóricos (lesse liberalismo político. El)ML IND
BIJRKE, ao representante político caberia não apenas ser o porta-voz dos interesses de
seus representados, mas pensar por eles e escolher livrcmnte, de acordo com os dita-
mes de sua própria consciéncia, os reais interesses e objetivos permanentes, do grupo
representado e de 11)11:1 a nação. Os representados, para tal concepção, se encontrariam
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mergulhados no mundo imediato dos interesses subjetivos, fundados na paixão me-
iflentânca e na pura opinião

representante, através dos rígidos critérios de elegibilidade e da exigência de
eleitorado especial, deveria ser o indivíduo que, por sua própria condição econômica, se
encontrasse emancipado das necessidades imediatas da vida. Inteligente e bem infor-
,nado, deveria ser capaz de colocar-se acima das paixões e da pura opinão e, através da
razão, delimitar e trazer à liii os verdadeiros interesses objetivos de seus representados.
O corpo representantivo. portanto, deveria ser constituído por homens de sabedoria e
virtude, elite selcia, que. no processo de debate com seus pares em Assembléia, faria
com que os reais interesses, objetivos e racionais, de toda a nação se mostrassem com
clareza e evidência

Tal visão aristocrática da representação política encontra sua configuração cor-
poi-iíicada na hierarquia que forja entre as Câmaras que, para ela, necessariamente, de-
vem compor o Legislativo. o Senado, o Câmara Alta e a Câmara dos Deputados, ou
Câmara Baixa. Os representantes da Câmara Baixa são iiiais diretamente vinculados
aos representados, donde ser possível que se encontrem ainda sob o domínio da paixão,
incautos e propensos ao instituinte, ao novo. ( )s representantes da Câmara Alta, P°'
outro lado, encarnam a ra,ão, a experiência. o apego à tradição e o medo ao instituintc,
ao novo.

ontudo, saindo do nível do discurso, a levar-se cm conta a prática eleitoral do
período, a representação política tem seu sinal invertido. Não craiii os eleitores, os su-
postos representados, independentemente do critério censitário ou de alfabetização
adotado, que elegiam os rcpresentantes ao contrário, eram os "representantes" que
produziam, na sua exata medida os representados necessários a se forjar a prova de le-
gitimidade do predomínio da facção política no governo

Ao final do Império, como vimos anteriormente. o novo, o instituinte entraria em
cena através dos ativistas da propaganda republicana, pregando o fim do Senado Vita-
lício, e mesmo da dualidade de Câmaras, uma representação política mais autêntica, ou
mesmo o seu fim, através de uma ditadura positivista e tecnocrá(ica. Todos defendiam,
no entanto, o fim do voto ccnsitário, e a exclusão do analfabeto, que acreditavam ser a
causa de todas as mazelas eleitorais. Os responsáveis pela proposta, conservadores, não
viam contradição na busca do sufrágio universal com a exclusão do analfabeto, pois
acreditavam que a alfabetização seria uma condição realizável, dependente unicamente
da vontade dos indivíduos, quando a realidade do país, à época, sobejamente atestava o
contrário.

Assim é que, vitoriosa a República no País, aqueles que a entendiam nos termos
do conceito maquiavélico de forma (te governo, onde o dirigente se submete aos câno-
nes institucionais e se consagra a igualdade formal de todos perante a lei, em oposição à
forma monárquica de organização do poder arbitrário do soberano, conservadora das
ordens de privilégio que hierarquizavam a sociedade, tiveram que se submeter à reali-
dade de uma República bem distinta de seu projeto. República que, em Minas, se inicia-
va por consagrar nos critérios mesmos (te composição da Constituinte a marca da con-
tinuidade. A imposição da dualidade das Câmaras e do eleitorado especial para o Sena-
do, restringindo o exercício da cidadania aos indivíduos alfabetizados que percebessem
significativa renda anual, portassem título intelectual ou honorifico ou tivessem perten-
cido a Conselho Municipal consagravam, na própria convocação da Constituinte do
Estado, a visão de representação política vigente no Império. Apenas tal visão se apre-
senta agora enriquecida do requisito de ilustração, vinda da reforma de 81, marca mais
pronunciada ainda no novo regime, transição árdua e difícil do futuro com o passado,
que teima em fazer-se dominante no próprio Anteprojeto de Constituição que determi-
nara a forma de composição do Congresso Constituinte.
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b. Da representação política qualitativa ou quantitativa Do Sistema Bicameral
ou Unicameral

O projeto de constituição do governo, elaborado por Rias Fortes, João Pinheiro,
Feliciano Pena e Gonçalves Chaves, enviado ao Congresso Constituinte, foi, segundo
as normas regimentais internamente aprovadas, submetido ao parecer de uma comissão
mista eleita pelo Congresso. Integraram a chamada "Comissão dos Onze' os Senadores
Afonso Pena, Gama Cerqueira, Xavier da Veiga. Costa Reis e Virgílio Mello Franco, e
os Deputados Olinto de Magalhães, Lvindo Lopes, Camilo Prates, Adalberto Luz,
Faria Alvim e Augusto Clementino (ANA ES, p. 70180).

Do substitutivo da Comissão resultaria o fim da exigência de eleitorado especial
para o Senado, permanecendo, no entanto, o sistema de listas completas que, apenas na
terceira discussão, seria derrubado. Também a eleição direta para os cargos de Gover-
nador e Vice-Governador do Estado, o fim das Intendências Municipais nomeadas pelo
governador e a substancial ampliação das atribuições do Legislativo decorreriam do
substitutivo apresentado pela ('omissão. No que toca às condições de elegibilidade para
o Senado, este ampliou de quatro para seis anos a exigência de domicílio anterior em
tcrntoro mineiro (ANAES, p. 61170).

Presidida pelo ex-Conselheiro Afonso Pena, que assume desde então a liderança
inconteste na definição das linhas políticas do futuro texto constitucional, a "Comissão
dos Onze" manterá o sistema hicameral. A discussão acerca da estrutura uni ou bica-
meral do Legislativo no Estado revela tanto a existência de um outro conceito de re-
presentação política quanto desnuda o processo de sua derrota na Constituinte.

Debate recorrente durante to-das as discussões do projeto atesta a existência de
uni projeto de representação política fundamentalmente quantitativo e essencialmente
distinto do até então consagrado tanto no projeto de Constituição do governo quanto
no Substitutivo da "('omissão dos Onze", o que explica a queda da exigência de elei-
torado especial para o Senado no Substitutivo da Comissão.

Não se justificava a dualidade de ('ãmaras segundo essa concepção, porque a re-
presentatividade de tiro deveria ser medida não mais pela excelência e qua-
lidade de representantes capazes (lC, pelo uso imparcial da razão, revelar um único in-
teresse geral objetivo, que teria na Câmara Alta e conservadora sua mais eficaz garan-
tia, mas, sim, através dos vários interesses divergentes de segmentos sociais diferencia-
dos que deveriam achar-se quantitativamente representados em uma só Casa Legislati-
va, Do entrechoque (lesses distintos interesses, defendidos por seus porta-vozes, nas-
ceria a verdadeira vontade do Estado. Redefiniam, assim, o próprio papel do represen-
tante que deveria ser agora não aquele que pensa por seu representado, mas tão so-
mente o defensor dos interesses especfficos de seus representados, um porta-voz estri-
tamente vinculado ao querer de seus eleitores.

Assim é que se torna explicável o artigo 22 da Constituição do Estado que esta-
belecerá: "o mandato não será imperativo—. Considerado desnecessário e anacrônico
pelo comentarista desta Constituição, o Senador Constituinte Antônio Augusto Veloso,
na realidade o seu significado representa a consagração do princípio tradicional do livre
desempenho do mandato, em oposição à iniperatividade do mandato defendida pelo
Deputado Artur Itabirano e demais progressistas. Os progressistas defendiam, ao lado
do instituto da democracia semidireta do "referendurti popular" em lugar da sanção
governamental, o condicionamento da atuação parlamentar do representante eleito à
aprovação constante de seus eleitores, vinculando o exercício do mandato A vontade
direta destes. Assim é que se consagra expressamente no texto constitucional a derrota
desta visão progressista e quantitativa da representação política também no que se re-
fere ao exercício do mandato
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Os defensores do unicameralismo, representantes de interesses das camadas mé-
dias em ascensão, continuam a defesa de uni projeto de República, como marco inicial
de uni tempo novo, o que implica também luta por um novo tipo de representação polí-
tica, oposto ao vigente no Império do Brasil. Buscam, a um só tempo, legitimar o man-
dato que exercem e garantir para o futuro a possibilidade de representação política
desses novos setores sociais, independente da existência de acordo prévio entre as elites
dirigentes, como o efetivado quando da composição da chapa oficial do PRM. Na ver-
dade, fora este acordo prévio o que lhes outorgara a representação que exerciam. No
entanto, não chegam a questionar as causas e os meios que garantiam de fato o controle
absoluto da facção do governo na composição do Legislativo: a organização partidária
e o processo eleitoral.

[)avid Campista, Ildefonso Alvim, Monte Raio, Artur Itabirano e outros vêem o
Senado como o obstáculo maior ao novo conceito de representação política que busca-
vam implementar: em vez de collocarmos um inimigo frente ao outro, isto é, o ca-
pitalista em lutta com o operário, em vez de crearmos obstáculos à satisfação das ne-
cessidades sociaes, confundamos os representantes (te todas as classes da sociedade em
uma só câmara, sem distincçáo de espécie alguma .....(Ildefonso Alvim, ANAES, p.
1071108). Obviamente por operário não se entendia o que o termo designa hoje, mas
o trabalhador intelectual, aquele que vive de seu próprio trabalho qualificado, deixando
à margem o trabalhador braçal, excluído, a princípio, pelo requisito da alfabetização
para o acesso à cidadania política. Por capitalista, por outro lado, entendia-se o pro-
prietário de terras, o grande senhor possuidor não apenas de grandes extensões territo-
riais, mas também das pessoas dele dependentes. Esse senhor seria denominado mais
tarde pelo termo generalizado de coronel, posto mínimo na Guarda Nacional.

Como se disse, o debate descortina também o processo de derrota do novo pro-
jeto frente ao antigo conceito de representação política. A direção imposta habilmente
por Afonso Pena busca em todos os temas apresentar-se como conciliação de extre-
mos, como construtora da República possível. Conciliação que, no entanto, sempre se
dará no terreno da tradição.

Por um lado, Afonso Pena desautoriza e revela o anacronismo histórico de mo-
narquistas ressentidos com a República, como os Senadores Xavier da Veiga e Camilo
de Brito, buscando mostrar-lhes que a República efetiva estava em construção, e que
dependia apenas da sagacidade política dos velhos líderes fazer com que fosse, de fato,
não o oposto da Monarquia, mas a continuidade do Império, no que se referia à manu-
tenção dos antigos privilégios. Exigia dos antigos políticos imperiais a necessária aber-
tura para a incorporação de elementos novos que dariam nova roupagem à vetusta
forma de fazer política, possibilitando uma aparente renovação.

Por outro lado, junto a Outros ex-liberais e ex-conservadores, busca qualificar o
discurso progressita adversário:

Senhores, foi para mim motivo de grande júbilo assistir à brilhante estréia de
tantos moços, mineiros distintos, que são a esperança do nosso Estado. Suas Excelên-
cias dão prova de ardente patriotismo, revelam estudos a uma orientação (......(A-
NAES, p. 125).

- Senhor Presidente, vejo de lado, neste Congresso, a mocidade cheia de aspira-
ções, com seu séquito de esperanças, com suas idéias novas, dedicando-se ao progresso
de nossa pátria" (ANAES, p. 154).

Logo em seguida, lamenta que, ao lado dessa competência técnica e desses ta-
lentos, faltem dois atributos essenciais à política: a experiência de vida e a maturidade
no trato da coisa pública.
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.Uma orientação que, corrigida pela experiência que só os anos podem dar.
há de prestar grandes e assinalados serviços ao progresso e grandeza da nossa pátria."
(ANAES, p. 125).

do outro lado a experiência, os velhos, aqueles que encaneceram nas lutas, em
serviços cm prol da conservação de nossas instituições e do adiantamento de nosso país.
É na combinação desses dois elementos que devemos buscar o equilíbrio, um termo
médio, que sirva de base à nossa Constituição, estabelecendo os princípios que possam
fazer a felicidade de nosso belo país" (ANAES, p. 154).

Estava montada a base da argumentação pró-dualidade das Câmaras: o processo
(te desqualificação (Ia proposta progressista se assentava nos próprios elementos cons-
titutivos da representação política tradicional. O novo, o jovem é desqualificado en-
quanto sonho teórico, fruto da imaturidade e da inexperiência. () Legislativo republica-
no de Minas necessitava da existência de uma câmara moderadora, portadora da razão
- o Senado - que deveria conter os impulsos apaixonados da Câmara que, por estar
mais perto do eleitor, representava menos OS reais interesses do Estado. Reafirmava-se
a concepção qualitativa e hierarquizada de representação política, segundo a qual. cio
eleitor mergulhado em seus interesses subjetivos imediatos, se ascenderia progressiva-
mente à Câmara (primeiro e mais baixo degrau no processo de apuração da verdade
[olítica), depois ao Senado (Câmara alta e isenta de paixões momen(âneas), até final-
mente a Presidente do Estado, que. à semelhança do Imperador, encarnava a instância
máxima da razão, da capacidade de definição dos verdadeiros objetivos de todo o Ista-
do.

A democracia a ser implantada será a derrc:cracia possível, aquela que consagra,
na realidade, o princípio oposto do governo dos melhores. De fato, esta se redu,irá à
mera incorporação dos elementos mais capazes, oriundos dos setores médios, à antiga
política das oligarquias, que os absorverá por cooptação. Será esta a trajetória política
de David Campista, Antônio Olinto, João Pinheiro. Lúcio de Mendonça e outros tan-
tos.

A representação política deveria continuar assentada na qualidade dos represen-
tantes, uma vez que esta continuaria a prescindir de maior latitude social. Se seu um-
damento só poderia ser buscado na apresentação e definição da política como a arte e o
privilégio de poucos sábios. "sabedoria que apenas os anos podem dai — , o que implica-
ria no respeito à tradição, na obediència à 'realidade prática" e à "natureza das coisas",
ou seja, em suma, na absolutização do "status quo ante".

( assim que se pronunciam os que delimitam os reais contornos do projeto repu-
blicano destinado a concreti/ar-se:

Itm voto pela dualidade de Câmaras, Sr. Presidente. porque quero o triunfo
da liberdade: porque quero que a república se consolide no Estado de Minas ( ;erais"
(ANAES. p. 157).

1'. necessário que a verdade apareça tal qual ela é na sua realidade lrtica:
porque desde que nus deixemos levar pela teoria simplesmente, desde que estas lIc<ias
novas não se adaptem perfeitamente à realidade prática de nossa situação, ciii vez de
plantarmos em nosso solo a árvore da democracia, concorremos para o seu aniquila-
mento"(ANAES. p 155i.

A Constituinte acabou por criar o Senado, com mandato de oito anos e renova-
ção quatrienal. Possuía amplas atribuições, entre elas a função jurisdicional de julgar o
Presidente do Estado e demais funcionários desicnados na Constituição em crimes de
responsabilidade. Deveria haver um senador na proporção de cento e quarenta mil ha-
bitantes. Os primeiros senadores foram eleitos com uma média de SI) mil votos. censi-
tariamentc selecionados.
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Esse conceito aristocrático de representação política, ancorado firmemente na
herança imperial, se viabilizará não mais com base cm critérios censitários de cidadania
política, mas, principalmente, no controle do processo eleitoral e da organização parti-
dária.

A definição dos critérios de cidadania e de elegibilidade sofreu modificações no
período constituinte. Se, no Anteprojeto enviado pelo Governo Provisório, se estabele-
ceu o VOtO censitário C/OU titulação para o Senado, ao final, no texto da Constituição,
definiam-se as condições de elegibilidade para o Congresso: estar na posse dos direitos
políticos (isto é, ser alfabetizado, não ser mendigo, praça ou religioso): ter a idade (35
anos para o Senado, 21 para a Câmara): o domicilio e residência exigidos nesta Cons-
tituição (3 anos para a Câmara. 6 para o Senado): finalmente, ter a qualidade de cida-
dão brasileiro nos termos desta Constituição e salva a disposição do art. 69, n 4, da
Constituição Federal (2 anos (te cidadão brasileiro para a Câmara e 4 anos de cidadão
brasileiro para o Senado ).

Este último item demonstra toda a preocupação que o Governo Provisório estava
tendo com a questão (la imigração. A grande massa humana que desembarcava nos
portos do Rio de Janeiro e Santos, vindo substituir o trabalho desqualificado (te ex-es-
cravos na lavoura caleeira, forçava o Estado a regulamentar melhor sua situação no
Brasil. Neste sentido, dar cidadania brasileira a todos os estrangeiros que, achando-se
no Brasil aos IS de novembro dc 1889, não declarassem expressamente, decorridos seis
meses da promulgação da Constituição Federal, o ânimo de conservar sua nacionalida-
de de origem, significava mais o seu enquadramento à legislação penal brasileira, do
que a concessão de unia cidadania política plena. Prova (listo é que, na Constituição
Estadual Mineira, se estabeleceu no artigo que regulamenta o direito dc Voto, que os
estrangeiros que tivessem mais (te dois anos de residência em um município só pode-
riam ser alistados como eleitores, em qualificação especial, para as eleições municipais.
Mesmo para estas eleições exigia-se deles, além de saberem ler e escrever em portu-
guês e terem mais de 21 anos, que fossem contribuintes. Seus direitos à cidadania polí-
tica seriam, portanto, adstritos à eleição municipal e a urna qualificação censitária pré-
via (ANAES, p. 501).

Ao Legislativo Bicameral a Constituição outorgava ampla competência legife-
rante. Os projetos de lei poderiam ter origem, indistintamente, tanto na Câmara como
no Senado, salvo as atribuições privativas da Câmara, estabelecidas no art. 25, que lhe
atribuía a exclusividade na iniciativa de projetos sobre " . . . impostos, fixação da força
pública, discussão de propostas feitas pelo Poder Executivo, adiamento e prorrogação
das sessões legislativas, assim corno declarar procedente ou improcedente a acusação
contra o Presidente do Estado" (ANAES, p. 496).

A defesa dos "ideais republicanos" e da "independência (los Poderes" foi mani-
festada, de forma incisiva, nas discussões sobre as delegações legislativas ao poder
Executivo e a sanção do Presidente do Estado aos projetos de lei do Legislativo.

Afirmando que "estas delegações são contrárias ao princípio da divisão dos Po-
(leres", de acordo com a teoria liberal imperante à época, o senador Afonso Pena
apresenta um aditivo, aprovado pelos constituintes, vedando ao Congresso a delegação
do exercício de qualquer de suas atribuições ao Presidente do Estado (ANAES, p. 238).

Apesar (te ter sido aprovada, a sanção do Presidente do Estado às leis era vista
pelo senador Camilo de Brito, político conservador dos idos-imperiais, como desne-
cessária, devido à dualidade de câmaras (ANA ES, p.90 e 91). Tal representaria para ele
uma intromissão indevida do Executivo no Legislativo. Uma vez definida a estrutura
bicanieral do Legislativo mineiro, os progressistas aderem à proposta do senador: "
Si o Senado é correctivo da camara e si a camara é correctivo do senado deve estar sa-
tisfeita perfeitamente a vontade dos defensores da dualidade, que receiam os excessos
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de uma só eamara. Com a dualidade de camaras a sanção presidencial não teto ra,ao dc
ser "ANA ES. p 242

'\ legislatura tinha duração de quatro anos e a sessão legislativa ordinária se res
tringia a meses por ano, com reunião de abertura fixada para o dia 21 dc abril, eni
homenagem aos inconfidente ,, mineiros, e posteriormente alterada para 1 5 dc iulho.
data dc promulgação da Constituição cio Estado.

As imunidades parlamentares foram amplamente consagradas no texto constitu-
cional e a remuneração do parlamentar tinha caráter meramente indenizatório, e com o
sentido de evitar abusos, não abrangia as reuniões extraordinárias. Não havia previsão
de licença para os parlamentares e tampouco de suplentes, Assim dispunha o art. 87
''no caso dc vaga, por morte ou qualquer outro motivo em cargo de notneaçao popular
se procederá a eleição de novo funcionário, quando e corno por lei tor determinado''
(ANA ES, p. 501 ).

É interessante ressaltar a previsão constitucional pioneira no Urasil, no que toca
a competência do Legislativo

"Art. 3 1 - Compete tanibém ao Congresso

4" Nomear comissões que examinem o estado das repartições públicas e
dato a inquérito sobre negócios de interesse público' '\NA IS.	407

A possibilidade dc criação de Comissões de Inquérito, embora não .w R'iiha nott
cia de seus resultados práticos, inovou em relação ã nossa história constitucional. tui'
apenas cm 1034 consa g rará, no texto tia ('onstituiçãtt l'cdcral. semelhantc disjstsitiso.

Em síntese, é consagrado no texto constitucional um 1 .cgislati'oi pleno dc pode
res e prerrogativas. ints moldes do liberalismo clássico. Modelo que se coaduna períei
tan)ente com o exercício restrito tia representação política, conforme examinamos
Neste sentido, o Legislativo estadual jogará papel essencial na centralnizição do poder a
nível estadual, condição primeira para a República dos Conselheiros se trainsforiniar,
aos poucos. na República da Conciliação Permanente e do café com leite.

1.2.5 A organização do Estado e a organização Municipal o Federalismo no ( 'on
gresso Constituinte Mineiro de 1891

a. Federalismo e Filosofia Política

(.) intenso debate travado no Congresso Constituinte Mineiro acerca da ( )rgani -
zação do Estado e da Organização Municipal revela, como bem o demonstra Maria
Etigênia Lagc de Resende (RESENDE. 1982). a exteriorização de projetos de hege-
monia política das regiões mais desenvolvidas do Estado, a Mata e o Sul de Minas, so-
bre as demais, através das propostas dc seus representantes políticos, que passam a co-
brar, inclusive aventando hipóteses separatistas, que as verbas arrecadadas encontrem a
sua aplicação no desenvoiviniento da própria região que as gerou

Impõe-se, a partir dos objetivos que nortearam a execução do presente trabalho,
que não tratemos o tema isoladainente, tomando o Federalismo corno mera técnica
formal de organização do Estado, mas que o busquemos pleno da vida e das ienciali-
dadcs que os homens de então lhe atribuíam e só assim o lnsav'znn. A nível teórico.
apenas recentemente, tanto nos Estados Unidos da América quanto na Europa, o Fe-
deralismo vem sendo tratado no contexto mais amplo da filosofia política (I3OBHIO,
1980). É necessário salientar, contudo, que, na prática política, tal separação e isola-
mento jamais ocorreu. Ainda mais se nos lembrarmos do papel desempenhado pela
idéia de Federação - que se fez presente na Inconfidência Mineira, nas Revoluções
Pernambucas de 1817 e 1823. na Constituinte Imperial que não chegou ao término de
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seus trabalhos e da maneira como a mesma alimentou toda a história de revoluções,
rebeliões e sedições que conturbaram o primeiro reinado e o período regencial, para
retornar no início dos anos 70 como um dos princípios basilares do Manifesto Republi-
cano.

A intima relação existente entre a Idéia de Federação e o Liberalismo político,
que aqui vicejou lado a lado com a escravidão, se torna patente e exige que a retome-
mos, ainda que rapidamente. Isso nos permitirá matizar um determinado projeto de Re-
pública que poderá nos conduzir a um entendimento mais profundo do real significado
da aparente contradição do Congresso Constituinte. Ao forjar os princípios basilares da
República em Minas, essa Constituinte buscou, em todos os demais temas, ao contrário
de se afirmar como órgão iniciador de um tempo novo, assegurar a continuidade dos
monopólios e privilégios zelosamente preservados pelo poder centralizador do Império
do Brasil, ao mesmo tempo em que (leu guarida a descentralização do Poder político, a
ponto (te inviabilizar a função de uma direção política única no Estado. Antes, porém, é
oportuno, para não incorrer em anacronismos históricos, localizar o estágio em que
então se encontrava a doutrina do Estado Federal.

Em 1891, a doutrina do Estado Federal que, como dissemos, até bem recente-
mente seria recolhida e tratada apenas do ponto de vista estritamente jurídico, se res-
tringia à teoria (Ia dupla soberania ou da co-soberania da União e do Estado-membro.
divulgada no "Federalista" de 1 lamilton Madison e Jay, propalada na Europa por 'l'oc-
queville, ao lado (ia obra (le Calhoun que, na defesa dos Estados do Sul dos Estados
Unidos, por ocasião da Guerra da Secessão, argumentava, com base na tradição. a indi-
visibilidade da soberania e a inviabilidade do Federalismo, reduzindo-o à mera ('onfc-
deraçao, propalada na Europa por Max Von Seydel. Resultante do pragmatismo dos
Constituintes da Filadélfia. o Federalismo colocou em xeque o conceito fundamental de
soberania, herdado do absolutismo monárquico, sobre o qual se assentava a teoria
constitucionalista do Estado Moderno. Na realidade, de forma )ragmátiCa. OS consti-
tuintes americanos levaram às últimas conseqüências o princípio essencial do Direito
Moderno do primado ela Lei a nível da organização do Estado, ao possiblitarem, através
do critério (ia distribuição ele competências constitucionalmente previsto, a convivência
harmônica, em um mesmo Estado, ele vários centros emissores de normas jurídicas.
A época. na Europa, o reconhecimento desse processo havia sido recentemente expli-
citado por grandes doutrinadores como Le Fur. Laband e Jellinck, que estabeleceram a
distinção entre a autonomia que caracteriza o Estado-membro e a soberania que distin
gue e individualiza a União Tais obras no entanto, não eram ainda divulgadas no l3ra-
sil. Aqui, encontrava-se no apogeu a doutrina do Federalismo dual.

Localizado o estágio ela evolução ela doutrina lurídica do Federalismo, cumpre
nos reafirmar que a idéia ele Federação, na prática. janiais se restringiu ao aspecto me-
ramente institucional e jurídico, mas sempre comportou, ou, no mínimo, incorporou
uma postura específica, frente aos valores, à sociedade, à história, ou sela, delimitou
e integrou uma visão e um projeto ele mundo específico e vinculado à defesa ele intere-
ses determináveis. E é este lado oculto do Federalismo, enquanto postura aparente-
mente libertária, anterior à sua implantação no país que, logo após a Constituição
Americana de 1787, já acalentava o sonho inconfidente de urna Minas (;crais Republi-
cana e Federativa, que buscaremos inicialmente entender.

h Os Pródon)os do Federalismo

Em artigo assim intitulado RO(JGI' 1914). Agenor de Rouge busca traçar os
antecedentes políticos da idéia de Federação em nossa história, bem corno Afonso Ari
nos de Mello Franco no seu artigo "Idéias Políticas do Constitucionalismo Impe
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i-tal"(MELL() FRANCO. 1978). A nós, no entanto, interessa mais de perto a tentativa
de localizar a inserção histórica da bandeira federativa, ressaltando a sua vinculação no
Brasil aos movimentos e ao ideário liberal típico de determinada classe social,. Nesse
sentido, limar Hollof de Maflos, em sua obra "0 Tempo Saquarema" (MATTOS.
1987), ao buscar compreender o processo de formação do Estado brasileiro, enquanto
produto de uma unidade nacional que, através da coesão política de uma classe, forja
uma direção política socialmente reconhecida e legitimada, revela a natureza não asa-
dental da inserção do Federalismo no idéario liberal brasileiro do período imperial.
Ambos, Federalismo e Liberalismo só podem ser realmente apreendidos na concretude
histórica do papel que lhes emprestaram os homens de então, se levarmos em conta a
especificidade atribuída pela realidade sócio-económico-cultural à leitura que faziam
do Liberalismo revolucionário europeu.

Fruto de uma sociedade mercantilizada, para o Liberalismo Jacobino os indiví-
duos se apresentam isolados, soltos no mercado, formalmente iguais perante a lei, seja
por já se encontrarem diluídas as várias categorias feudais que os integravam como
parte de um organismo social rigidamente hierarquizado que, anteriormente, atribuía a
cada qual, por seu só nascimento, lugar e função social própria, sem oferecer oportuni-
dade de desenvolvimento pessoal, ou por impor-se a extinção de seus resquícios 1 am-
bém a liberdade é agora tomada quantitativamente como a ausência de leis, pregan-
do-se a não intervenção e a ausência de tutela do Estado, devendo-se exclusivamente
garantir o livre império das leis do mercado entre os contratantes (e todas as pessoas o
são, inclusive, os trabalhadores) iguais por natureza. Ora, no Império do Brasil, a so-
ciedade mais que nunca se apresenta hierarquizada e excludente, assentada no regime
servil, "mal necessário", que exclui do mercado a força de trabalho buscando construir
uma unidade nacional a partir dos monopólios herdados, que se vinculam e se interrela-
cionam através de laços de dependência e favoritismo. A leitura que empreendem do li-
beralismo necessariamente apresenta matizes próprios e específicos. Nessa sociedade o
indivíduo é. ou melhor, compreende também, não apenas o grande proprietário rural,
mas, na medida em que deles é senhor absoluto, sua mulher, filhos, genros, noras e ne-
tos, escravaria doméstica e agrícola, demais fazendeiros a ele obrigados e respectivas
famílias, escravos e todos os demais homens livres e pobres dele e dos fazendeiros a ele
vinculados dependentes, ou seja, o "indivíduo", na realidade, só poderia ser entendido
como uma região.

Articulando-se essa compreensão do termo "indivíduo" com o conceito de liber-
dade próprio da doutrina em que se embasavam, segundo o qual quanto menos leis in-
cidissem sobre determinado indivíduo, mais livre ele o seria, compreende-se a exacer-
bada proposta federalista das elites liberais, recorrente em toda a história imperial até a
consolidação do Estado no Segundo Reinado, e revelava-se toda a sua profunda vin-
culação com o Liberalismo que adotavam. Mesmo o Ato Adicional de 1834 se lhes
apresenta como derrota, pois, ao atribuir maior autonomia às províncias, o mesmo
submetia as regiões no interior de uma mesma província à centralização, ainda que a
nível provincial. Daí o radicalismo da proposta federalista que agita o período. Inviabi-
lizado, na prática, juntamente com a proposta liberal, após a con solidação do Estado
Imperial no Segundo Reinado, o Federalismo ressurge como uma das bandeiras que
vêm marcar o início da dissolução do Império, integrando destacadamente a plataforma
do Partido Republicano. Por quê'

Na tentativa de clarear o questionamento feito acima, retomamos o item deste
Trabalho "O Processo de Dissolução do Estado Imperial: Os Contendores de urna Lu-
ta", onde buscamos matizar os dois projetos de República em luta no interior do Parti-
do Republicano. Alt mostramos como o projeto de uma República que efetivamente
significasse uma modernização do Direito e do Estado do País, oriundo dos setores mé-



41

elios. foi suplantado por outro. acalentado por membros da classe senhorial, paulistas
em sua maioria, que assumiram ;i (lo Partido. Encaravam a República e a igual -
dade formal de todos perante o Direito como conquistas do tempo, do necessário mas
sempre lento evoluir 'natural" da sociedade, propugnando ativamente, no entanto, pela
Federação, que acreditavam possível ainda no Império, ao lado de outros liberais, que
retornam à cena política, apresentando-a como imposição de vastidão do território na-
cional. corno a possibilidade de unidade na diversidade nacional, para que se evitassem
possíveis secessões. Na realidade, efetuam um esvaziamento da proposta republicana,
na medida em que transpõem do indivíduo para a região a igualdade formal pretendida.

o efeito de tal transposição a médio prazo, na proporção em que rrn)anecem as de-
sigualdades reais entre as antigas províncias, será a afirmação do sul cafeeiro sobre o
restante do país, reproduzindo-se, a nível interno, as relações externas (te natureza im-
perialista, flagradas na famosa política do café com leite - a alternância ele Minas e São
Paulo na presidência da República e na condução elos negócios de Estado, iniciada no
Gonu- ele Campos Sales. Até lá, no entanto, as elites locais terão que se organizar
Como grupo político, tareia que veremos, será a um só tempo dificultada e possibilitada
pela organização municipal que irão adotar.

c () Federalismo consagrado na Assembléia Nacional ('onstiluinte de 1891

() mesmo ato formal de Proclamação da República, o Decreto n 1, de 15 ele no-
vembro de 1889, do Governo Provisório, instituiu entre nós o Federalismo, investindo
as antigas províncias ele soberania para elaborar suas ('onstiuições definitivas, elege-
rem seus órgãos representativos e organizarem os governos locais.

('orno assinala o Professor Raul Machado Horta (Il()RlA. 19(4), é patente a
influência ela doutrina federalista da co-soberania, e mais, o Decreto revela a importân-
cia assumida, para o regime recém-implantado, da descentralização política e adminis-
trativa. No entanto, já outro será o tratamento reservado aos Estados-membro, no De-
creto n 7, de 20 de novembro do mesmo ano, ao afirmar o direito elo Governo Provi-
sório ele restringir, ampliar e suprimir qualquer elas atribuições delegadas aos governa-
dores estaduais, marcando a origem peculiar do novo Federalismo, onde as antigas pro-
víncias tiveram sua competência original ampliada. Nos Estados Unidos, por outro ta-
cto, os Estados de início independentes, abdicaram ele sua soberania original para cria-
rem um novo Estado, militar e economicamente mais forte, mas sem abdicarem ele sua
organização política e jurídica própria, que antecedia a criação da União.

O projeto ele Constituição enviado pelo governo à Constituinte em que pese o
lato de haver sido outorgado como Constituição Federal "ad referendum" da Consti-
tuinte, Decreto nt' 510, de 22 de julho de 1890— mantinha a mesma orientação teórica
de se forjar um Federalismo mais limitado e adequado ao processo histórico específico
que marcava a sua origem, estabelecendo explicitamnente as limitações à auto-organiza-
ção do Estado-membro e ao seu poder de emitir normas jurídicas.

Na Constituinte, contudo, ressurge a tese da soberania dual, amplamente defen-
dida. Caberá a Rui Barbosa, principalmente, a defesa elo Federalismo mitigado. Do de-
bate, contudo, resultará, alteração de redação que se revelará da maior importância
para a liberdade de auto-organização dos Estados-membro. Desde o parecer da co-
missão constitucional ao projeto do governo, através da atuante participação de João
Barbalho, constitucionalista e comentarista maior da Constituição de 1891 - sob o ar-
gumento de que não seria a União que graciosamente delegaria aos Estados-membro o
direito de se auto-organizarem - assegurou-se a substituição do texto que explicita-
mente consagrava os princípios da organização do Estado - balizas claramente delimi-
tadoras da esfera de competência própria da Constituinte Estadual - por outro onde
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esses princípios seriam apenas referidos de forma genérica, delegando ao intérprete
urna delimitação mais precisa. E intérpretes não faltaram, assegurando inclusive a
constitucionalidade da Constituição do Rio Grande do Sul, extremamente peculiar, no
que se refere à adoção de uma forma positivista pura de organização do Estado, cen-
tralizadora e quase ditatorial, afirmando-se a ausência do caráter de princípio hasiliar
da norma constitucional que assegurava a independência e harmonia dos Poderes. A
técnica dc distribuição de competências adotadas foi a corrente e usual à época, expli-
citando--e a competência da União e reservando-se os poderes não enumerados ao
Estado- membro,

('orno afirma Raul Machado Horta (HORTA. 1964)." a matéria não absorvente
dos poderes enumerados e as limitadas restrições à autonomia do Estado-membro. em
normas de caráter impreciso, favoreceram o desenvolvimento ulterior dos poderes re-
servados" Outra limitação relativizada nos debates foi a imposição de se respeitar a
'autonomia municipal em tudo quanto respeita ao seu peculiar interesse".art 68). A
indeterrninaçao da expressão "peculiar interesse", conforme análise do Professor Or-
lando de Carvalho ('AR VAI. HO. 1937, também relegou para o domínio discricioná-
rio da Interpretação dos constituintes estaduais o conteúdo da expressão. possibilitando
o não clirnprin)erIi() desse princípio peculiar ao nosso 1-ederalismo. A questão do papel
relevante do intérprete na aplicação e eficácia do texto constitucional assume a impor-
tância ainda maior se recordarmos o fato de que o controle de constitucionalidade das
leis foi inatiiurado nesta Constituição. cabendo ao Supremo Tribunal I'ederal excrcé-
lo

A indeterminação de conceitos e princípios na ('ai-Ia de 1891 encontra sua razão
mais profunda no movimento de continuidade da estrutura do Direito vigente no Im-
pério (li) Brasil, onde a inexistência de leis claras e universais, principalmente no que se
n'lei-e às relações civis, possibilitava e exigia do Juiz que se guiasse quase que exclusi-
vamente pelo princípio da ''eqüidade". Impunha-se, portanto, tratar desigualmente os
desiguais. preservando os privilégios herdados que o princípio da "igualdade formal de
todos perante a lei" colocava em risco. Daí se reservar grande latitude à atividade her-
menêutica, atribuindo-se valor extremo às opiniões divergentes e contraditórias dos
vários exegetas, inclusive no domínio do Direito Público.

No que se refere à discriminação de rendas, mio havia o primado da competência
federal para a exclusão do tributo estadual idêntico, assegurando-se a plenitude da au-
tonomia tributária do Estado-membro. A esfera dc competência do Estado- membro
abrangia ainda, além da organização administrativa e judiciária do Estado, o estabele-
cimento tias normas referentes ao Direito Processual Civil e Penal, ao Direito Peniten-
ciário, à educação e ensino, às finanças públicas, à política econômica, e ao controle dos
atos locais. Em linhas gerais este foi o quadro, o mais amplo da história do Federalismo
em nosso país, encontrado pelo constituinte estadual para o exercício do poder consti-
tuinte decorrente.

d. Os princípios norteadores estabelecidos no Congresso Constituinte Esadual e
o exercício do Federalismo no Estado

Nos considerandos elo Decreto Federal nv 802. de 04 de outubro de 1890, que
convoca as Assembléias Legislativas dos Estados e estabelece o processo da respectiva
eleição, o Chefe do Governo Provisório. Gal. Deodoro da Fonseca, reafirmando a na-
tureza jurídica de constituição do projeto de governo (Decreto n 2 510. de 22 de junho
de 1890), considera que "o Congresso não poderá naturalmente entrar no exercício de
suas funções ordinárias. depois de desempenhado o seu mandato constituinte, enquanto
se não houverem reunido as Constituintes dos Estados e decretado as suas Constitui-
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ções 1 "Uma vez aprovada a Constituição e eleitos os magistrados supremos da
República, o próximo vindouro Congresso determinará o adiamento de suas sessões até
que se promulguem as Constituições dos Estados"

Assim, vé-se, desde logo, a importância então atribuída às Constituições Esta-
duais, elevadas à categoria de normas previamente necessárias à atuação ordinária do
Congresso Federal. A elaboração das Constituições dos Estados-membro significaria a
ratificação formal do pacto federal, pois: "ainda depois de adotado pelo futuro Con-
gresso um pacto constitucional, não teremos estabelecido a legalidade nela prescrita,
enquanto os vários Estados não possuírem as suas respectivas Constituições". Na reali-
dade, os considerandos do Decreto não se justificam teórica ou praticamente, pois os
Estados Federados participaram, através de sua representação no Senado da elaboração
do Pacto Nacional. As Constituições Estaduais complementam o ordenamento nacio-
nal, que é complexo no Federalismo, na medida em que este pressupõe, no mínimo,
(luas ordens de centros emissores de normas jurídicas, o que, contudo, não autoriza o
entendimento de que os ordenamentos regionais (Estados-membro) possam condicio-
nar a atuação ordinária do Congresso Nacional.

O Decreto Estadual n2 226, de 31 (le outubro de 1890 publica a "Constituição do
Estado". também considerada pelo Congresso Estadual Constituinte como projeto de
governo, embora, como já dissemos, tenha encontrado vigência imediata, independente
de ratificação pelo Legislativo, no que concernia às regras referentes à composição,
eleição e função constituinte do Congresso Estadual, explicitando que o mesmo teria
poderes especiais do eleitorado para deliberar sobre a Constituição do Estado e fixando
a (lata de 25 de janeiro de 1891 para a realização das eleições estaduais.

A amplitude da esfera de competência própria dos Estados-membro, no regime
constituicional dc 1891, aliada à fixação genérica de seus parãmcntros, veio, como vi-
mos e como ressalta Machado Horta (HORTA. 1964), fornecer amplo campo de atua-
ção à Constituinte Estadual instalada em 7 de abril.

No que se refere à organização do Estado, várias unidades da federação consa
graram expressamente a doutrina da dupla soberania, como as Constituições dos Esta-
do de São Paulo. cio Rio Grande do Sul. de Santa Catarina. do Piauí e da Bahia (FREI -
RE, 1898). O ari 1 da Constituição do Estado de Minas ( graças ao concurso do
Senador Afonso Pena, caracterizará, em conformidade com as especificidades do Fe-
deralismo Brasileiro por ele apontadas. o Estado como federado e parte integrante da
República dos Estados t nidos do Brasil -\ autonomia constitucionalmente prevista
para o Município. no (file respeita ao seu peculiar interesse, gerou interpretações dís
pares quanto í integração do nível municipal na federação brasileira: ela assumiria uni
caráter político colocando o Município ao lado da União e dos Estados, ou o Município
representaria mera divisão administrativa' A Constituição do Estado de Santa Catarina
configurou expressamente a organização do Estado sob a forma de Federação de Mu-
nicípios.

Proposta de teor semelhante cio Deputado Olinto de Magalhães foi rejeitada pela
('omissão Constitucional encarregada de oferecer parecer ao prjeto de Constituição
enviado pelo governo. Em seu voto em separado. ()linto de Magalhães justifica sua
proposta de organização do Estado sob a forma Suíça de União Cantonal. asseguran-
do-se a cada Cantão, a elaboração de uma Constituição própria e a livre organização
dos Poderes, respeitados os limites estabelecidos na Constituição Federal e na do Esta-
do ANAES, p. 59). Também a emenda do Senador Antônio Augusto Velloso, objeti-
vando a subdivisão administrativa do Estado em províncias, cada qual com mima assem
hléia eleita bienalmente, encontra igual destino

Graças à liderança de Afonso Pena, o art 74 da Constituição Estadual configu
rarã expressamente a divisão administrativa do Estado em Municípios e Distritos, der
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rotando a emenda de sentido contrário, apresentada por lldefonso Alvim (ANAES. p.
330). A confusão teórica de se pretender atribuir aos Municípios natureza de entidade
política integrante da Federação foi uma constante, durante os debates e é mesmo rei-
terada por Antônio Augusto Velloso, no seus comentários à Constituição do Estado
(VELLOSO, 1914). A partir de tais pressupostos é que lldefonso Alvim. pretendia ver
acolhida emenda em que estendia as imunidades parlamentares também aos vereadores.
Ora, na realidade, apenas agora, na Constituição Federal de 1988, o Município será
efetivamente elevado à categoria política de entidade integrante da Federação.

E)c qualquer forma, os intensos debates sobre a organização municipal deram-se
sempre de forma a se localizarem como parte não apenas integrante mas essencial do
Federalismo. É que a descentralização, nesta altura do curso do processo histórico de
sedimentação das elites mineiras, é fundamental e prepondera sobre quaisquer outras
propostas de República de outros segmentos sociais. A República passa a ser. assim, a
consagração da igualdade formal dos Municípios e não tanto dos cidadãos.

A discussão ganha claros contornos regionalistas, como bem analisa Maria Efi-
génia Lage de Resende (RESENDE, 1982, p. 71/74). A autora focaliza dois irupos
básicos (te propostas: um exclusivamente político, que relegava a questão financeira
a segundo plano, liderada por Afonso Pena, representando o centro minerador deca-
dente e as demais regiões não cafeeiras do Estado, e outro, que afirmava a essenciali-
dade da questão financeira para a efetiva autonomia municipal, composto pelos repre-
sentantes da Mata e do Sul (te Minas, destacando-se aí David Campista, Carlos Alves,
João Roquete, Otávio Esteves ()toni e Silviano Brandão, entre outros. Os primeiros
defendiam a centralização de rendas no governo do Estado, para que esse pudesse me-
lhor prover as necessidades (los Municípios empobrecidos, fundando-%c sempre no
princípio da eqüidade, afirmando-se a impossibilidade de uma lei geral que atendesse às
especificidades dos vários Municípios e alegando-se o desconhecimento das conse-
qüências advindas de urna distribuição de receitas sem um estudo mais profundo. De-
fendiam deixar a questão para ser tratada em 1 ei Ordinária. Os segriridos detendiam
claramente que uns Municípios deveriam ficar melhor aquinhoados que outros. ..pois
que os impostos que são concedidos às municipalidades Cm uns podem produzir receita
maior do que em outros; a renda produzida pelo imposto será proporcional à força pro-
dutora de cada Município; não pode essa renda ser uniforme, porque isso seria os mu-
nicípios mais ricos carregarem com os mais pobres, o que seria injusto"tANAIS.p.
328).

A solução do impasse surgiu da Emenda de Silviano Brandão. que, consagrando
os princípios defendidos por seu grupo, assegurou às municipalidades o direito de le-
gislarem e arrecadarem aqueles impostos sobre os quais o Congresso já tinha informa-
ções mais precisas: o incidente sobre indústrias e profissões e o sobre imóveis urbanos,
sem prejuízo de, nos limites constitucionais, criarem outras imites de rendas. Tal emen -
da conciliadora resultou no art. 76 da Constituição do Estado.

Quanto à organização política dos municípios. Silviano Brandão e Carlos Alves
divergiam sensivelmente. Silviano Brandão, criticando as Assembléias Municipais, pro-
postas por Carlos Alves e finalmente consagradas no art. 77 da Constituição Estadual,
compostas por vereadores da Câmara, membros dos conselhos distritais (aos quais
também repudiava) e igual número de cidadãos residentes no Município e que pagassem
maior soma de impostos, às quais caberia o julgamento tias contas das Câmaras e a
aprovação da instituição dos impostos gravosos. Silviano Brandão afirmava que as
mesmas assimilariam e inviabilizariam a instituição municipal. Para ele o maior inte-
resse das municipalidades era a renda e os maiores contribuintes seriam exatamente os
mais interessados em que os impostos não fossem decretados: —cada interessado pro-
curaria acabar com o imposto que lhe aktasse a título gravoso, e daí resultaria na As-



45

sembléia uma coligação de interesses, que daria por terra com a instituição municipal"
(ANAES, p. 3241329). Localiza os fundamentos da proposta de Carlos Alves e de
Afonso Celso, "Reforma administrativa e Municipal" contrapondo-a à obra de Tavares
Bastos, "A Província", cujas teses defendia. A Assembléia Municipal seria uma "su-
perafetação odiosa" pois revelaria desconfiança em relação aos eleitos do povo e com-
plicaria inutilmente o sistema. David Campista propusera o recurso ao Judiciário, a
quem deveria caber o controle de constitucional idade dos atos das Câmaras, proposta
duramente criticada por Silviano Brandão e outros que consagraram o poder revisional
do Congresso, enquanto representante mais direto da vontade popular.

No âmbito da legislação ordinária, a Lei n 2, de 14 de setembro de 1891, que
disciplinou a organização municipal, na realidade, definiu o Distrito como base da or-
ganização administrativa do Estado, atribuindo-lhe administração própria em tudo
quanto respeitasse ao seu peculiar interesse. O Município seria unia Federação de Dis-
tritos: era a reação à centralização imperial, levada às últimas conseqüências. Os con-
flitos daí decorrentes entre os conselhos distritais e as Câmaras Municipais recontam
a luta havida no processo de sedimentação e afirmação do poder político local. A orga-
nização municipal se vinculava intimamente à reforma eleitoral implantada em 26 de
novembro de 1891, através da Lei n 20, e à Lei n 2 18, de 28 de novembro de 1891,
que dispõe sobre a organização e divisão judiciária do Estado. O sistema estabelecido,
se, por um lado, possibilitava o livre jogo das lideranças políticas das várias regiões
hostis entre si e em relação às demais regiões do Estado, dando ensejo à sobrevivência
dos mais aptos política e economicamente, por outro, impedia que Minas assumisse o
seu papel no plano federal, na medida em que inviabilizava a consolidação de uma uni-
dade hegemônica na condução dos negócios do Estado. No período de 1892 a 1897,
tem lugar um processo de reestruturação da organização estabelecida em 1891, que
vem viabilizar o controle geral do Estado, minando os excessos concedidos à doutrina
municipalista (RESENDE, 1982). O principal diploma legal do período é a Lei n 5,
adicional à Constituição do Estado, de 13 de agosto de 1903, que altera a Constituição
do Estado e derroga a Legislação Ordinária, implantando nova Organização Municipal,
Judiciária e Eleitoral no Estado.

1.2.6. A Mudança da Capital

Mostraremos, neste capítulo, como o discurso político, mesmo restrito a uma
camada mínima da população, e num espaço pouco ressonante - como eram os debates
constituintes - expressa e concretiza a sociedade de seu tempo. Dizendo de outra ma-
neira como esse discurso é parte constitutiva do real. Entendê-lo como palavras soltas,
descoladas do real, é para nós uma forma de velar um projeto de hegemonia no qual
está embutido.

Quando se toca na questão da mudança e construção da capital mineira, essa
postura metodológica se enriquece na medida em que houve grandes discussões não só
nos momentos que antecederam sua existência como nos momentos em que esta se efe-
tivava, nos anos da construção.

Por ser um trabalho restrito aos debates constituintes, nos limitaremos a mostrar
que, mais do que uma simples questão regional, o tema da mudança contribuiu para
reforçar toda urna lógica que já vimos esboçando ao longo do texto: há um confronto
latente entre os setores progressistas que encarnavam um ideal republicano; os setores
liberais que, representando um outro modelo de república, pregavam a manutenção do
"status quo", no sentido de uma modernização conservadora; e, por fim, os setores
conservadores, ainda arraigados a um ideal monárquico, somente conformados com a
situação republicana.
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Mostraremos, ainda, através do discurso de interlocutores privilegiados, corno
esses dois primeiros grupos se conformaram, ao final, num projeto único, niotk'rno no
projeto arquitetônico da capital e conservador na composição política da cidade. No
confronto dc interesses há urna nítida derrota do projeto político dos primeiros republi-
canos, com a subsequente cooptação de seus ideais, por parte dos setores liberais, em-
penhados em resguardar sua parcela de poder.

Mas antes tratemos de mostrar corno tal tema se torna presente e constituinte.

a. Cenários de um embate

Quando se reúne a Constituinte Mineira em 91, coloca - se logo o problema da
mudança da sede do governo dc Ouro Preto. A antiga Vila Rica era uma cidade origi-
nal, com arquitetura preciosa e urbanitação decorrente do acidentado do terreno. Fia
surgiu das aventuras bandeirantes cru região de topografia que não aconselhava uma
cidade. Covil o pequeno surto econômico verificado na última década monárquica, com
incipiente indústria, impõe-se ;i de ser preciso mudar a Capital, pois (Juro
Preto não tem condições de (lCsenVOlViult'ntO, sendo mesmo um entrave. Representava
o passado, quando outras faixas do território, notadamente a Mata e o Sul, haviam
criado riqueza maior, fundada no café e outras atividades, tinham mais população,
maior número de município, e queriam a expansão e a liderança da vida política, que
lhes fugia. .'\ mudança era idéia antiga: os inconfidentes pensaram em transferir a Ca-
pital para São João 1 )el Rei - Ouro Preto seria a sede da Universidade. depois mais
uma vez a idéia foi aventada. Cogitou-se do assunto em 1833, sem insistência. ( ) Presi-
dente da Província. Soares de Andréa. em 43, pensou em transferir a sede para Maria-
na ou São João Dei Rei. Em5 1, o Presidente José Ricardo de Sã Rego também sus-
tentou a mudança, seio êxito. Até 1851 foram feitas- cinco tentativas, como informa
Abílio Barreto, o historiador da cidade, () principal projeto foi apresentado pelo De-
putado Padre Agostinho de Souza Paraíso, em 1907 Foi aprovado, apesar da grita
ouropretana. mas o Presidente de Província o vetou A Assembléia quis recusar ir veto.
mas teve que recuar, ante ameaça dos habitantes. Os Deputados afinal cederam, venci-
dos apenas por um voto. De fato, a tese não amadurecera e a mudança não era irumposi-
tiva. como seria depois.

A resistência às inovações pesava Com a República e o realce dos Estados e suas
('apitais, investidos de várias Junções a idéia torna-se invencível. Antes mesmo de se
reunir a ('onstituin(e mineira, o Presidente do Governo Provisório, Augusto de 1 mia,
chegou a assinar uru dccreto, transferindo a sede do Poder para Belo Horizonte. Havia
os mudancistas e antimudancistas. Augusto de Lima não publicou o decreto, conside-
rando a proximidade da Constituinte: ela deveria resolver o assunto. Desde novembro
de 89 se pensa na medida. Na mensagem de Augusto de Lima ao Congresso, ciii 17 de
abril de 91, afirma-se ser problema fundamental a transferênia da sede do governo.
Mais, havia-se chegado "à conclusão de que nenhum outro lugar reúne maior soma de
condições para o fim em vista do que o planalto denominado Belo Horizonte, no vale
do Rio das Velhas, no Município de Sabará, onde possui o Estado considerável exten-
são de terrenos". ('orno se vê, adiantava-se aos Constituintes, com sugestão de local.
exatamente aquele que pensara determinar por decreto.

De fato, a mudança foi o assunto mais discutido na Constituinte Mineira, como
se vê pela leitura dos Anais. I)igladiavarn-se aí os defensores e os adversários da idéia.
Quem melhor interpretou a disputa foi o historiador Afonso Arinos de Meto Franco na
biografia de seu pai - Um estadista da Rcpôblica , de 1955 Em análise feli,. mostra
a República como vitória de outro quadro, nova situação econômica, menos emperrada
e com a tentação do progresso. Segundo ele. "a criação de Belo Horizonte, encerra-
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mento do século passado, romântico e oratório, marca a presença de urna nova mentali-
dade política, mais de acordo com a era técnica característica do século XX". Em ca-
pítulo anterior apresentara instigante interpretação econômica da formação das novas
correntes políticas republicanas que vieram predominar no cenário mineiro, a luta de
(luas épocas, na qual afirma com justeza: "o processo de transição, como sempre acon-
tece historicamente, não se daria de chofre. Sofreria um certo período de adaptação.
Mas depois se afirmaria com todo vigor. A luta tornou caráter concreto de oposição
entre Ouro Preto e Juiz de Fora, as duas capitais rivais, das zonas velha e nova. Duas
economias, duas mentalidades, duas épocas, luta que terminaria com a fundação de
Belo horizonte".

Tão logo começa a (oiistituintc Mineira, no dia 30 de março de 91, escolheu a
Comissão dos Onze, incumbida de dar aparecer sobre o projeto encaminhado pelo go-
verno. Nela havia três representantes da Mata, um do Sul, um da zona dos campos, dois
do Norte, um do Nordeste e três do ('entro. I.im deputado no Norte, Augusto Clernen-
tino da Silva, apresenta aditivo ao art. 117 do anteprojeto. fixando: ''Fica mudada a ca-
pital para um ponto central, no Vale Rio das Velhas, que se presta à edificação de uma
grande cidade com as indispensáveis condições higiênicas", marcando o prazo máximo
de quatro anos para cumprimento da itiedida. A proposta não foi aceita pacificamente,
pois parlamentares de várias lonas reivindicam outra sede: o planalto de ('atas Altas do
Mato Dentro, no Vale do Rio Doce, o planalto do Piurn-i: Várzea do Marçal, no Vale
do Rio das Mortes: Barbacena. Juiz de Fora .. A multiplicidade de propostas agrada-
va os antimudancistas, vendo na disputa razão para manter o existente.

('orno a comissão tinha só 45 dias para opinar sobre o local, discutiu-se muito,
chegando-se a fixar a mudança, na Constituição, sem demarcar o local. Em sessão or-
dinária o Congresso deliberaria. Muitos antirnudancistas apoiaram a proposta, esperan-
çosos (te êxito com a protelação. Os debates foram acessos, acusando-se Ouro Preto de
responsável pela estagnação.

('orno a Comissão incumbida não conseguisse informar sobre as condições das
partes sugeridas, o Deputado sulino Adalberto Ferraz propôs o que foi aprovado e se
tornou o artigo 13 das 1 )isposições Transitórias: 'I' decretada a mudança da Capital do
Estado para uni local que, oferecendo as precisas condições higiénicas, se preste à
construção de uma grande cidade". Não diz o ponto, este deverá ser resolvido pelo
Congresso, o qual, no fim cio ano, faz ('omissão para fixar os locais e esta indica: Pa-
raúna. Barbacena, Várzea do Marçal e Belo Horizonte. O Plenário acrescenta Juiz de
Fora. Quatro dias depois o Congresso aprova a lei adicional à Constituição - n 1, de-
terminando as partes a serem estudadas por urna Comissão Técnica, logo nomeada em
dezembro de 92 por Afonso Pena, Presidente do Estado. Foi dirigida por Aarão Reis,
cujo relatório é de julho de 93. O Congresso, no dia 7 desse mês, elegeu a Comissão in-
cumbida de dar parecer sobre o local conveniente. Voltam os debates, cada vez mais
acirrados. Ante a exaltação, convocou-se a Assembléia extraordinária em Barbacena,
pela hostilidade dos ouropretanos. O relatório Aarão Reis apontava Belo Horizonte e a
Várzea do Marçal: embora parecesse tender para Belo Horizonte (não era taxativa),
preferida por Afonso Pena (que no princípio, a combatera), a Comissão optou por Vár-
zea do Marçal, mais do agrado da Mata e do Sul. Discutiu-se a questão em Plenário e
Belo Horizonte venceu. A Lei n°3, adicional à Constituição, de 17 de dezembro de 93,
determinou que a capital seria construída no arraial de Belo Horizonte.

O local era acusado por alguns de insalubre, de surto de bócio endêmico (entre-
tanto, entre os parlamentares que a escolheram, havia 22 médicos), topografia inade-
quada, insuficência de água, em contraste com as vantagens do Vale do Rio das Mor-
tes, a várzea próxima de São João del'Rei. O solo era pobre para a lavoura, feita com
técnicas retardadas: prestava-se à pecuária, desenvolvia-se a criação, origem segura do
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nome de Curral Haveria gastos na construção. a começar pelas indenizações aos pro-
prietários de casas ou terrenos existia um arraial de certo vulto, mas esse era proble
ma contornável. Depois, no começo do século, surgirão dificuldades financeiras, a se-
rem enfrentadas com bônus e empréstimos. Belo Horizonte venceu por dois Votos. 30
contra 29. A pequena diferença mostra a divisão de juízos. O resultado poderia facil-
mente ser outro, pois houve a ausência de 14 parlamentares.

h. Estratégias de uma política conciliatória

Como dissemos em outros textos, é Afonso Pena quem veio, também na questão
da mudança da Capital. (lar o tom político de seu projeto de República urna — moderni-
dade- que excluía os extremos, ou, antes, que os derrotasse, ao incorporá-los. No mo-
mento decisivo. cm 2' discussão, ele expõe sua opinião, que comporta uma cst ratétia
de argumentos.

Em primeiro lugar, se posiciona a favor da mudança: ''Não é dc hoje que tenho a
convicção de que o Estado de Minas Gerais auferirá vantagem com a itiudança de sua
capital para outro ponto" (ANA ES. p. 445). Logo em seguida, fica claro seu apego.
antes (te tudo, à ordem: "Senhores, se eu tivesse a responsabilidade do governo. segu-
ramente não iniciaria esta questão, e vou (fizer por que: desde que estamos numa época
de reorganização, cm que o povo está numa maré dc incertezas, cheio de receios do
desconhecido, porque na sua ignorãncia não pode apreciar o alcance dos acontecimen-
tos, não é pnidenc, sem dúvida, levantar questões que possam tomar um caráter ar
dente, que possam tomar um caráter de declaração dc guerra a qualquer parte da po-
pulação, por menor que ela seja" (ANAES. p. 445). Possibilita-nos leituras possíveis
deste trecho: o entendimento da República corno um momento de reorganiiação do
Estado, mas também de imprescindível auséncia de comoções populares, <];i
("caráter ardente") pois ainda falta educação política ao povo. O discurso de ordem, da
razão, passa a ser também o discurso da exclusão, do antidemocratismo.

Continua a argumentar, vinculando a questão da mudança à questão financeira
do Estado: ''é o caso de termos eni mãos todos os elementos necessários para julgar a
atual situação econômica e financeira do Estado, para podermos decretar as despesas
necessárias com a mudança da capital" (ANAES, p. 446).

Se ele busca se distinguir daqueles que têm açodamento para resolver a questão
(leia-se os republicanos (tc primeira hora, como Monte Razo, Artur Itabirano, lIde-
fonso Alvim) no próximo momento ele se incumbe dc afastar os arraigados conserva-
dores, monarquistas anacrônicos: "passando-se a capital para um outro lugar onde haja
elementos naturais que falham na atual capital, sem dúvida alguma os elementos oficiais
hão de produzir maiores resultados para o bem comum do Estado. Impulsionando as
indústrias, a viação férrea, a criação de estabelecimentos agrícolas, profissionais e ou-
tros que hão de repercutir por todas as zonas do Estado" (ANAES, p. 446. E mais
além: "Em países novos, como o Brasil, tudo quanto promover a reunião de capitais,
proporcionar facilidades aos capilalistas, classe indispensável à promoção das indús-
trias, vias férreas e outros semelhantes melhoramentos, deve ser objeto de atenção dos
poderes públicos, e não motivo para levantar adversidades, sem razão de ser. Ninguém
desconhece que há uma grande emigração de dinheiro e de pessoal para a capital fede-
ral e para São Paulo ultimamente. Nós devemos, pois, por todos os meios, provocá-los
para o nosso Estado, porque aí não ficarão dormentes, hão de entrar em circulação e
fomentar a indústria, a lavoura, a viação férrea e tantos outros elementos de riqueza
que jazem amortecidos no solo mineiro" (ANAES, p. 446). O recado agora é claro e
direto aos opositores da mudança, em particular os ouropretanos. Não mudar a capital
era se afastar da linha do progresso, da indústria e, portanto, do mais racional.
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Aparadas as arestas dos extremos, encaminha para a solução conciliadora: "não
devemos expor-nos a arrependimentos decretando a mudança atropeladamente" ( .
"Entendo que é mais acertado deixar que o Congresso, em sessão ordinária, tome co-
nhecimento do assunto, e com toda a cautela, para que o interesse do Estado não seja
sacrificado" (ANA ES, p. 448).

Encerra seu discurso com recados explícitos aos dois segmentos que anula e in-
corpora (como veríamos, anos mais tarde, em toda sua trajetória política). Diz explici-
tamente aos republicanos convictos: " a esta mocidade, cheia de talentos e de convic-
ções profundas que tão ardentemente se tem pronunciado nesta tribuna, eu darei con-
selho de muita tolerância, de muita imparcialidade no julgamento dos actos e fatos po-
líticos. Na vida política mui raramente podemos levar avante as concepções do nosso
espírito cm toda sua pureza" (ANAES, p. 450). E implicitamente aos dois extremos:
"Para colhermos resultados profícuos havemos de, muitas vezes, ceder parte de nossas
opiniões para satisfazermos o bem público e não querer de modo absoluto impor à
maioria de nossos concidadãos" (ANA ES, p. 450).

Ao projeto da República desejada dever-se-ia impor o projeto da República pos-
sível. A paixão dos debates sobre a mudança, o adiamento para melhor reflexão, a bus-
ca da razão e de melhor conhecimento.

A mudança da capital mineira, portanto, espelha concretamente um projeto polí-
tico. Idealizada, querida e discutida ardorosamente pelos segmentos mais autênticos de
um republicanismo assumido nos tempos da propaganda, só pôde ser concretizada
quando do governo Floriano Peixoto, estando à frente do Estado o ex-Conselheiro
Afonso Pena, que chama o jovem e talentoso Aarão Reis para a escolha do local e exe-
cução da obra. A Nova Capital continua, após a sua saída do governo estadual, sendo
objeto das preocupações de Afonso Pena que, como Presidente do Banco da República,
acompanhará e auxiliará a sua construção.

O que persiste desse projeto nos debates da Constituinte é:

1) a luta pela mudança da capital, como ponto de equilíbrio das novas regiões
produtoras (argumento mais assimilado pela historiografia);

2) a luta pela mudança da capital, como solução para os entraves administrativos
da antiga capital, símbolo de um "Ancien Regime";

3) a luta pela mudança da capital, como substituição de um símbolo decadente (o
monarquismo arraigado de Ouro Preto) por um outro moderno e no seu tem-
po.

O exemplo de que estamos tratando, muito mais do que simples referência, serve
para mostrar uma trajetória de ação, ou, antes, uma práxis política. Afonso Pena apare-
ce como figura central, pois certamente trilhou os caminhos do poder, surgindo sempre
como solução de consenso no momento do caos e do aparente vácuo de poder. No en-
tanto, primou por uma individualidade de ação que o diferencia dos que eram simples-
mente fisiológicos. Um primeiro ponto que o diferenciava era a áura de integridade
moral (los velhos conselheiros e, paradoxalmente, a fleuma da "modernidade". Em
certo sentido, era ter os olhos abertos e os ouvidos receptivos ao que se falava e, a par-
tir daí, se colocar junto à novidade. Era sempre poder ser jovem na política. Como se
não bastasse, teve clarividência de saber não só entender o discurso do jovem talentoso,
mas também de ser "tornar" um deles, mas às avessas. Expliquemos: qualquer ponto de
tensão no Governo Floriano Peixoto vai-nos permitir um exercício primeiro de inter-
pretação. É quando Afonso Pena faz opção de se afastar de vez de ex-monarquistas
que pensassem qualquer projeto restaurador. Deplorou em nome da autoridade e da or-
dem, a atitude destes, quando se confrontaram com o poder constituído. "Ordem" era a
palavra que dava sentido ao progresso, tão desejado. Nos momentos de conflito nos



próximos governos, chegou a sentir saudade do Marechal Floriano, posto que, dizia ele,
se excedia nas armas (imagem negativa), conseguia manter a ordem e a autoridade (i-
magem positiva).

Por outro lado, isso representava um passo decisivo rumo à Presidência da Re-
pública. Senão vejamos: ele nunca negou o óbvio, isto é, que fora um monarquista.
Nunca lutou pela República, mas, nesse momento, pregava que seria uma temeridade
mudar a forma de governo. É como ele percebe: "estranhava que as classes conserva-
doras desconhecessem os inolvidáveis serviços que o Marechal Floriano prestava ao
Brasil" (LACOMBE, 1986, p. 222). Afonso Pena sabia que a política dos velhos libe-
rais, corno ele, deveria ser outra, contrária à de Alvim. Ao invés de confronto com ad-
versários, buscar "plasmação", incorporação e aniquilamento dos extremos: nem mo-
narquia (nunca a restauração), nem republicanismo exacerbado. A República vai lenta-
mente sendo palatável, podendo ser dita, assimilada e sendo ele incorporado corno o
defensor daquele projeto político. A bandeira da República passa às mãos de ex-mo-
narquistas e se torna, assim, para uns históricos, urna República "não-de-meus-so-
nhos", enquanto, para outros, a República possível e, portanto, que "chama seu apoio",
conclamando-os para o exercício de cargos de direção. Para estes era de alguma forma
ver reconhecida a competência de trabalhar para um governo republicano. O jovem
intelectual, ao contrário dos períodos do Império, podia agora (lar sua contribuição.
Afonso Pena concretizava a idéia audaciosa e técnica do jovem Aarão Reis. Convoca
ainda João Pinheiro, David Campista e outros para mostrarem seus talentos e compe-
tências. Por outro lado estes passam lentamente também a assimilar e admirar o estilo
elegante e a "fines."" de se fazer política do ex-Conselheiro, sem o estilo bruto e mili-
tar dos interventores de Floriano. O ideal republicano se concretizava de vez na Repú-
blica dos conselheiros. A historiografia feita pelos admiradores destes estilos não se
cansa de mostrar os tempos conturbados de Floriano contra a paz social de Rodrigues
Alves. Uma das diferenças entre o projeto de Alvim e o de Afonso Pena, por exemplo,
é que, enquanto o primeiro buscou traçar uma linha mais pragmática de fazer política
(isto é, o controle imediato do processo eleitoral e a exclusão/retaliação dos antagonis-
tas) o segundo, que não trazia a pecha de monarquista arraigado, buscou antes assimilar
o discurso adversário, recolocá-lo em novos termos, tornando-se ainda paradigma do
fazer a Política, num longo caminho que o levou à Presidência da República.

A classe dirigente busca, ante a ameaça de uma comoção, anarquia popular, tra-
çar uma trajetória em que as alianças antigas se refaçam e depois incorporem este ele-
mento novo: os setores das camadas médias. Fstes, por seu turno, trazem em sua baga-
gem um novo discurso e Lima nova forma de ver o mundo. Querem um mundo brasi-
leiro aliado ao tempo europeu, um país mais moderno.

A proclamação da República formalmente põe em cena setores até então excluí-
(tos. Entenda-se que não estamos falando da massa popular, pois esta continua excluída
(seu lugar reservado é no mundo do trabalho) e só aparece ou é percebida corno agente
histórico, nas crises do começo do século XX, com a entrada em massa de imigrantes.

Só com a percepção de se estar na linha do progresso, incorporada nos jovens
políticos é que se torna possível bancar e, de fato, fazer uma nova cidade, radicalmente
oposta à cidade interiorana, entendida esta quase como extensão do mundo rural. Esta
nova cidade trará incorporado um ponto de partida, em que o futuro se estabelece a
partir dela. Lugar cm que o tempo não se repete, mas que tem pela frente a possibilida-
de infinita. Ouro Preto, ao contrário, era percebida como símbolo de estagnação e de-
cadência. O tempo morto.

Não foi à toa que os dois lugares mais cotados foram Várzea do Marçal e Curral
D'EI Rei, dois povoamentos interioranos que desapareceriam para dar lugar à cidade
moderna, do tempo futuro.
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1.3. Co.clusio

A Constituinte mineira de 1891 realizou um trabalho mediano, marcado pela si-
tuação política do Estado e do País, ou seja, pelo compromisso entre os grupos domi-
nantes. Como se lembrou aqui, havia em Minas - e no Brasil - um grupo bastante críti-
co relativamente à situação do momento e das linhas conservadoras do governo. Este
grupo, em seu combate, pregava uma nova ordem, a começar pela mudança do regime,
pedindo a República, à maneira geral do continente. As condições em que se processou
a passagem, em novembro de 89, agravaram a tradicional tendência brasileira e conser-
vadora para a conciliação, perdendo-se a oportunidade de se transformar o quadro de
uma sociedade assentada na tradição. Assim fora, no plano nacional, na Independência,
quando se afirmou a continuidade no poder da mesma elite portuguesa anterior, pois
são os condutores do processo emancipador, garantindo a ordem estabelecida. Em
1831, com a abdicação de O. Pedro 1, perdeu-se a segunda oportunidade de mudança.
Em 1840, com a maioridade, a terceira. A República, de 1889, será a quarta. E outras
virão: 1930, 45, 54, 85. A História do Brasil é uma longa teia de críticas e preparo de
revolução, afinal frustrada pela conivência dos detentores do domínio social e político.

Na Constituição mineira de 91 - como na brasileira - havia forças novas, que
foram derrotadas pelo sentido conservador. Ao longo do estudo aqui feito da Consti-
tuinte e da Constituição que dela resultou, a situação ficou patenteada. Viu-se que os
vitoriosos de 15 ele novembro na Província não foram os republicanos autênticos - OU

históricos, mas os evolucionistas e adesistas, que empolgaram os postos de chefia, que
deviam pertencer aos antigos batalhadores contra a rotina monárquica. Depois, na
Constituinte, as teses de cunho mais radical, defensoras de um novo conceito de re-
presentação política, de uma nova forma de organização do Poder Legislativo e de sua
relação com os eleitores, visando à afirmação  da igualdade no interior da própria cida-
dania, foram abafadas pelas propostas federalistas exarcehadas, transpondo para o ní-
vel regional a igualdade perante a lei. No entanto, como foram mantidas, no essencial,
as estruturas institucionais herdadas do Império, fácil foi retornar, em 1897, ao com-
plexo unitário e centralizador vindo do Império.

Tentou-se mostrar, no estudo desse primeiro momento da história constitucional
do Estado de Minas Gerais, que assim foi. Digladiaram-se em plenário correntes opos-
tas, com a maioria preservadora do antigo estatuto. A Constituição mineira de 15 de
junho de 91 não inovou com profundidade, como também não o fez a federal de 24 de
fevereiro do mesmo ano, a não ser em aspectos antes formais e episódicos. Sabe-se que
o mesmo se verificou nos demais Estados, cujas Constituições foram, em grande parte,
pouco mais que simples adaptações do modelo federal (a exceção do Rio Grande do Sul
não chega a ser expressiva, pois discorda em aspectos que não levam a uma ordem mais
democrática, inspirada que foi em modelo autoritário - o do positivismo Cornteaflo).

O presente texto é um estudo da Constituinte mineira e de seu trabalho e resulta-
do - a Constituição. Como a Federal, foi a de mais longa vigência na vida do Estado,
em que pese a substancial reforma constitucional de 1926, pois vem até 1935, período
não igualado por nenhuma outra.

Preferiu-se fixar o básico do documento: o debate sobre o Federalismo, no plano
teórico e prático. Em grande parte, como decorrência do sistema adotado, teve-se uma
ordem financeira com a proeminência do Estado sobre os Municípios (como houve já
antes a da 1 I nião sobre os Estados). A organização municipal, bem como a tributária, a
judiciária c a política em geral foram objeto constante de crítica. Enquanto a federal
também o foi, embora o sentido conservador impedisse a revisão do texto - só houve a
reforma elo documento de 1926 -, revisões parciais, no plano dos Estados, tiveram
certa freqüência, mas com a manutenção do essencial. Outro aspecto despertou a aten-
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ção dos estudiosos: a transferência da Capital de Ouro Preto, que suscitou o mais vivo
debate e teve êxito nas intenções.

Os anexos que compõem a análise do texto mineiro de 1891 oferecem ao leitor
valiosos elementos, que lhe permitem ajuizar da exposição e da interpretação aqui feita,
partindo para outras mais ricas ou diversas e até opostas, pois a obra de ciência social,
como a arte e quaisquer outras manifestações do homem, é uma obra aberta, para usar
a fórmula consagrada pela moderna crítica, notadamente a literária.
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1.5. Anexos	 ANEXO 1

SENADORE S	ATIVIDADES EXERCIDAS ATÉ 1889

AFONSO AUGUSTO MOREIRA PENA

- Nasceu em Santa Bárbara, a 30 de novembro de 1847;
Deputado Provincial na 20', 21', 22' Legislaturas (1874-1879); Deputado Geral da
17' à 20' Legislaturas (1878-1889); Ministro da Guerra (2110111882 - 0310711882);
Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas (1883 - 1884); Ministro da Jus-
tiça (0610511885 - 2010811885); Conselheiro do Estado em (1888); fundador e re-
dator da "Imprensa Acadêmica"; foi convidado para membro da comissão incumbida
de elaborar o Código Civil Brasileiro; fez o Curso de humanidades no Caraça, ba-
charelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela FDSP em 1870 e doutorou-se em
1871;

- Partido: PI-

ÁLVARO DA MATA MACHADO

- Nasceu em Diamantina, a IR de agosto de 1853;
- Foi Vereador de Diamantina e Presidente da Câmara; Deputado à Assembléia Pro-

vincial na 27' Legislatura (1888 - 1889); fez o Curso de Humanidades no Seminário
de Diamantina e formou-se pela FMRJ, em 1880;

- Partido: PI-

ANTÔNIO AUGUSTO VELOSO

- Nasceu em Montes Claros, a 31 de outubro de 1856;
- Deputado à Assembléia Provincial na 24' (1882 - 1883), 26' e na 27' Legislaturas

(1886 - 1889); manteve e redigiu o periódico "Correio do Norte" em Montes Cla-
ros; fez os estudos de Humanidades nos Seminários Lazaristas de Diamantina e Pc-
trópolis e os preparatórios cm São Paulo, onde bacharelou-se em Ciências Jurídicas
em 1879, pela Faculdade de Direito;
Partido: Cbnservador

ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO) DE ANDRADA(PAI)

- Nasceu cm Santos (SP), a 30 de março de 1836;
- Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Barbacena; Juiz Municipal e de Ór-

fãos em Barbacena (Império); Deputado à Assembléia Geral na 19' Legislatura
(1885); pertenceu ao grupo de propagandistas da República cm Minas Gerais; gra-
duou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela FDSP, em 1862;

- Partido: PI-

ANTÔNIO MARTINS FERREIRA DA SILVA

- Nasceu em Ponte Nova, a 10 de setembro de 1847;
- De 1880 a 1884 foi Presidente da Câmara e Agente Executivo e, em seguida, Inten-

dente de Ponte Nova; Deputado Provincial na 26' e 27' Legislaturas (1886— 1889);
no Império foi chefe do Partido Liberal na Província de Minas Gerais; fez o Curso
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de Humanidades no Colégio do Caraça e no Mosteiro de São Bento, do Rio de Ja-
neiro;

- Partido: PL

BERNARDO CISNEIR() DA COSTA REIS

- Nasceu em Pauma:
- Chefe republicano do antigo 9-' Distrito;
- Médico, fazendeiro e político; republicano histórico:
- Partido: PR

CAMILO AUGUSTO MARIA DE BRITO

- Nasceu em Ouro Preto, em 1842:
- Exerceu a Promotoria Pública; foi Juiz Municipal (te Ponte Nova (1868); funcionário

da Assembléia Provincial em Ouro Preto (advogado) em 1873: Deputado Provincial
para a 17 Legislatura (1868 - 1869): Presidente da Província de Goiás, nomeado
por 1). Pedro II até a queda da Monarquia; foi um dos funcionários da FLDMG
(Ouro Preto); fez os estudos de l lumanidades no Seminário de Mariana e no Colégio
Caraça e formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela FI)SP em 1865:

- Partido: PL

CARLOS FERREIRA ALVES

- Nasceu em Vila da Estrela(RJ), a 6 de setembro de 1853:
- Vereador; Presidente da Câmara e Agente Executivo Municipal (São João Nepomu-

ceno): dirigiu a Associação Municipal de Imigração e organizou uni núcleo colonial
junto a São João Nepomuceno: Deputado à Assembléia Provincial na 27 Legislatura
(1888 - 1889): fundou o jornal "O Municipal" cm São João Nepomuceno: diplo-
mou-se pela Faculdade de Medicina do Ri cm 1875:

- Partido: Conservador

CARLOS DE OLIVEIRA SÁ

- Nasceu em Grão Mogol. em 1839:
- Adepto do regime republicano:
- Republicano histórico: fazendeiro e político: abolicionista ardoroso, libertou todos

os seus escravos antes do 13 (te maio:
- Partido: PR

CRISPIM JACQUES BIAS FORTES

- Nasceu em Barbacena, a 26 de março de 1823:
- Promotor e Juiz Municipal em Barbacena: Deputado Provincial no restante da 23

Legislatura e 24 à 27' (1882- 1889), tendo ocupado por diversas vezes a Presidên-
cia da Assembléia; em 1888, declara-se republicano e renuncia ao mandato: fez os
primeiros estudos em Barbacena, cursou a FDSP, pela qual se bacharelou em Ciên-
cias Jurídicas e Sociais em 1870:

- Partido: PL



63

EDUARDO ERNESTO DA GAMA CERQUEIRA

- Nasceu cm São João del'Rci, a 15 de dezembro de 1842;
- Exerceu por várias vezes o cargo de Vereador na Câmara Municipal de Cataguases

(Império): chefe republicano do antigo 92 Distrito; participou ativamente do Con-
gresso Republicano Mineiro em Ouro Preto, a 15/11/1888; formou-se em Ciências
Jurídicas e Sociais pela F1)SI, em 1868: exerceu a advocacia;

- Partido: Conservador

FRANCISCO FERREIRA ALVES

- Nasceu em Catas Altas da Noruega, distrito de Queluz (hoje Conselheiro Lafaicte), a
23 de setembro de 1843;

- Foi várias vezes suplente de Juiz de Paz e exerceu ajunsdição da Vara de Direito em
Ouro Preto; Coronel da Guarda Nacional, um dos fundadores do Centro Republica-
no Mineiro: convocou o 12 Congresso Republicano Mineiro: participou ativamente
do momento republicano esboçado em 1884: comerciante cm Manana:

FRANCISCO DE PAULA ROCHA LA(;OA

- Nasceu em Ouro Preto;
- Fez Humanidades no Colégio de Congonhas do Campo: cursou os preparatórios no

Externato Aquino. do Rio de Janeiro, e formou-se como Engenheiro Civil e de Mi-
nas pela EMOP cio 1885: republicano histórico:

FRANCISCO Sll.VIAN() DE ALMEIDA BRANDÃO

Nasceu em Santa do Sapucaí (hoje Silvianóp)lis). a 8 de setembro de 1848:
Deputado pela Assembléia Provincial para a 21Legislatura (1880 - 1881). Deputa-
do Geral na 18 ,*' Legislatura (1881 - 1884): fundou o Clube Republicano de Pouso
Alegre em 1877; signatário do Manifesto Republicano (03/12/1870): quando eleito
Deputado à Assembléia Provincial (1880-- 1881). bateu-se pela autonomia municipal
e pela criação de municípios nas zonas fronteiriças do Estado. Considerava essas
medidas um meio eficaz de garantir o fortalecimento econômico e político de Minas,
além de assegurar a eliminação de causas de conflitos de limites com os Estados vizi-
nhos: fez Humanidades no Seminário Episcopal (te São Paulo e os preparatórios no
curso anexo da FI)SP, diplomando-se pela Faculdade de Medicina do RJ, em 1875:
Partido: PI,

FREDERICO AUGUSTO ÁLVARES DA SILVA

- Nasceu em 1829
Juiz Municipal e Juiz de Direito em termos e comarcas cio interior de Minas ('icrais:
Procurador da Coroa na Província de Minas Gerais (Império): bacharelou-se em
Ciências Jurídicas e Sociais pela FDSP. em 1852;
Partido: P1,

JOÃO GUMES REBELO HORTA

Nasceu em Santa Bárbara, a 29 de agosto de 1852;
Procurador-Fiscal da Fazenda Provincial (1885): fez os estudos preparatórios em
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Ouro Preto, e os cursos superiores de Ciências Jurídicas e Sociais na FDSP, pela
qual bacharelou-se em 1883:

- Partido: PR

JOÃO NEPOMUCENO KUBITSCHEK

- Nasceu em Serro, em 1843:
- Diretor da Instrução Pública da Província de Minas (1883 - 1885): organizou o Clu-

be Republicano de Diamantina, a que presidiu (1888): dirigiu o órgão republicano
"0 Tambor", estudou no Ateneu São Vicente de Paulo, de Diamantina e na FI)SP,
mas não chegou a concluir o curso superior:

- Partido: PR

JOÃO ROQUETFE CARNEIRO DE MENDONÇA

- Nasceu em Aiuruoca, a  de junho de 1839:
- Foi redator do "Timbira" de São Paulo: participante do movimento republicano des-

de 1870; fez o curso secundário no Colégio Calógeras, de Pctrópolis e bacharelou-se
em Ciências Jurídicas e Sociais pela FDSP, em 1861:

JOAQUIM CÂNDIDO DA COSTA SENA

- Nasceu em Conceição do Serro, a 13 de agosto de 1852:
- Adepto do regime republicano: fez o curso de 1 lumanidadcs no Colégio Caraça e o

curso superior na Escola Politécnica do Rio de Janeiro e na EMOP, tendo nesta co-
lado grau de Engenheiro de Minas, em 1880: foi professor:

JOAQUIM JOSÉ DE OLIVEIRA PENA

- Nasceu no Povoado de I3rumado (hoje Entre Rios de Minas), a 20 de jLIlhO de 1829:
- Tabelião. Delegado de Polícia, Juiz Municipal Suplente; Vereador e Presidente da

Câmara em Uberaba (Império): Deputado Provincial na 26 Legislatura (1886 -
1887); em 1865, por decreto imperial, foi nomeado Major Ajudante-de-Ordens do
Comando Superior da Guarda Nacional de tlbcraha e Prata: foi um dos fundadores
do "Correio (Jberabcnsc": Professor de Laim: fundou e dirigiu o Colégio Piedade.

- Partido: Pi-

JOSÉ PEDRO XAVIER DA VEIGA

- Nasceu em Campanha, a 13 de abril de 1846:
- Deputado Provincial da 19 9 à 22 Legislatura (1872 - 1879) e para a 24 Legislatura

(1882 - 1883); participou da fundação da Sociedade de Ensaios Literários no RJ;
fundou a Sociedade Lavrense Propagadora da Instrução. Lançou. em 0110111879,
em Ouro Preto, "A Província de Minas", órgão do Partido Conservador que passou
a se chamar "A ordem" depois da República: recebeu a Comenda da Ordem da
Rosa conferida pelo Imperador D. Pedro II: escrivão de órfãos de Lavras em 1870:
fez os estudos secundários nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo e iniciou o
curso superior na FDSI'. não tendo concluído por motivo de doença:

- Partido: Conservador
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MANUEL EUSTÁQUIO MARTINS DE ANDRADE

- Nasceu em Campanha, em 1846;
-- Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Campanha, Deputado Geral à 17

Legislatura (1878 - 1880); um dos chefes da ala republicana do Partido Liberal no
Sul de Minas; formou-se pela FDSP, em 1870;

- Partido: PI.

MANUEL INÁCIO GOMES VALADÃO

- Nasceu em Campanha, a 10 de junho de 1829;
-- Vereador em Campanha (1861 - 1868); Presidente da Câmara e Agente Executivo

para dois outros períodos (1871 1876; 1881 - 1884); Deputado à Assembléia Pro-
vincial da 18 à 22 Legislatura (1870— 1879); Vice-Presidente (Ia Província (1873);
advogado provisionado por toda a Província de Minas Gerais; Tenente-Coronel da
Guarda Nacional; pelos serviços prestados à causa pública, recebeu do Imperador D.
Pedro II a Comenda da Ordem (IC Cristo; um dos chefes durante o Império do Parti-
do Conservador na região Sul-Mineira; diretor da Escola Normal Oficial de Campa-
nha (1886 - 1889); autodidata, foi professor de Latim;
Partido: Conservador

VIRGÍLIO MARTINS DE MEL() FRANCO

Nasceu em Paracatu. a 29 de outubro de 1839:
- Deputado Provincial na 229 Legislatura (1878 - 1879); Deputado à Câmara do Im-

pério na 17 Legislatura (1878 - 1880); foi Promotor Público em Paracatu e Juiz
Municipal no Termo de Bagagem, Comarca de Patrocínio; como Juiz de Direito ser-
viu em diversas comarcas da Província de Goiás e nas mineiras de Rio Novo e Bar-
hacena: em 1866, bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela FDSP;

- Partido: PI-

DEPUTADOS	 ATIVIDADES EXERCIDAS ATÉ 1889

ABEILARI) RODRIGUES PEREIRA

- Nasceu em Carandaí, a 9 de junho de 1861;
Médico e industrial; foi Vereador, Presidente da Câmara e Agente Executivo.

ADALBERTO DIAS FERRAZ DA LUZ

- Nasceu em Pouso Alegre, a 23 de julho de 1863;
- Estudou Humanidades em Ouro Preto, fez os preparatórios em São Paulo. cuja Fa-

culdade de Direito freqüentou até o 3 ano e bacharelou-se pela FDRJ. em 1888:
chefe republicano do 12' Distrito.

ALEXANDRE DE SOUZA BARBOSA

- Nasceu em Tabuleiro Grande (hoje Paraopeha):
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- Professor e agrimensor: exerceu o magistério e a profissão de agrimensor em Ube-
raba.

ANTÔNIO LEOPOLI)!NO DOS PASSOS

- Nasceu em Cabo Verde;
- Diplomado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, exercendo a profissão em

sua terra natal, Cabo Verde.

ARISTIDES (ODOFREI)O CALDEIRA

- Nasceu em Bagagem (hoje Estrela do Sul), a 15 de agosto de 1863;
- Fez os preparatórios em Ouro Prelo; bacharelou-se cm Ciências Jurídicas e Sociais

pela FDSP, em 1888.

ARTUR ITABIRAN() DE MENESES

- Nasceu em Itabira, a 25 de junho de 1866;
Fez o curso de Humanidades no Colégio do Caraça, e os preparatórios em Ouro
Preto e bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela FDSP, em 1888; redator
de "A República" (1885). em São Paulo; fundador e redator-chefe do l-' perixlico
de Itabira, o "O Tempo".

AUGUSTO CLEMENTINO DA SILVA

- Nasceu em Serro, a 18 de julho de 1861;
- Fez o curso de Humanidades no Colégio do Caraça e diplomou-se pela FMRJ. em

1883; fundou o Clube Republicano cm Curvelo: republicano histórico:
médico e fazendeiro.

AUGUSTO GONÇALVES DE SOUSA MOREIRA

- Nasceu em Itatmna, a 29 de julho de 1861;
- Fez o curso de Humanidades no Colégio do Caraça e formou-se pela FMRJ, em

1887; organizou e dirigiu o Clube Republicano 21 de Abri] em Itaúna (1889), filiado
ao Centro Republicano de Ouro Preto: foi Vereador e primeiro Presidente da Cá-
maia Municipal de Santana de São João Acima: organizador e dirigente, em 1889,
do Clube Republicano 21 de Abril, filiado ao Centro Republicano (te  Ouro Preto.

BERNARDINO AUGUSTO DE LIMA

- Nasceu em Congonhas de Sabará (hoje Nova Lima), a lO de dezembro de 1856;
- Estudou Humanidades no Colégio do Caraça, fez os preparatórios no Liceu Mineiro

de Ouro Preto e bacharelou-se cm Ciências Jurídicas e Sociais pela FDSP, em 1882:
foi procurador-fiscal da Tesouraria da Fazenda em 1883; diretor da Fazenda, do iní-
cio de 1885 a abril de 1886.

CAMILO FILINTO PRATES

- Nasceu em Grão Mogol, a 29 de dezembro de 1859:
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- Fez os estudos de Humanidades em Ouro Preto; em 1880 iniciou carreira de Pro-
fessor de Matemática e Ciências Físicas e Naturais na Escola Normal de Montes
Claros, onde também militou no jornalismo: Deputado Provincial da 24 à 27 Le-
gislaturas (1882— 1889):

- Partido: P1.

CARLOS MARQUES DA SILVEIRA

- Nasceu em Bonfim, a 5 de agosto de 1860;
- Estudou no Colégio do Caraça e depois nas Faculdades de Medicina do Rio de Ja-

neiro e da Bahia, formando-se por esta cm 1887.

CARLOS DA SILVA FORTES

- Nasceu cm João Gomes (hoje Santos Dumont);
Médico c industrial: foi Deputado Provincial na 27 9 Legislatura (1888 - 1889).

DAVID MOR ETZSOHN CAMPISTA

Nasceu no Rio de Janeiro, a 22 de janeiro de 1863:
Fez o curso de Humanidades no Colégio Pedro li. do Rio de Janeiro, e os prepara-
tórios cm São Paulo, e bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela FDSP, em
1883: foi Agente Executivo Municipal e exerceu a Promotoria Pública em Rio Preto:
organizou o Clube Republicano de Rio Preto em 1889: foi indicado pelo Congresso
Republicano de Juiz de Fora para candidato à Assembléia Provincial em 1889:
Partido: PR.

DOMINGOS RODRIGUES DE VIOTTI

- Nasceu cm Estação de Pouso Alto (hoje São Sebastião do Rio Verde):
- Foi Deputado Provincial para a 21 ! e a 22! Legislaturas (1876 - 1877) e 26 e a 27!

(1886— 1889); chefe do Partido Conservador no Sul de Minas durante o Império;
- Partido: Conservador.

El)LJARD() AUGUSTO PIMENTEL BARBOSA

- Nasceu em ('aracatu. em 1850;
- Bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela FI)SP: Coronel da Guarda Na-

cional: adepto do regime republicano.

ELÓI DOS REIS E SILVA

Nasceu no Arraial de Prados hoje Tiradcntcs), a l dc outubro de 1861:
- Fez os estudos humanísticos e OS preparatórios em Ouro Preto, e <) curso de Medici-

na no Rio de Janeiro; propagandista da República.

ERNESTO [)A SILVA BRAGA

- Foi político e médico.
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EUGÊNIO SIMPLÍCIO DE SALES

- Nasceu em Campanha, em 1853;
- Foi professor pííblico e funcionário da Secretaria da Polícia; adepto do regime repu-

blicano.

FRANCISCO ANTÔNIO DE SALES

- Nasceu em Vila de Lavras do Funil (atual Lavras), a 29 de janeiro de 1863;
- Fez os estudos secundários em Lavras do Funil, no Seminário de Mariana e em Ouro

Preto, e o curso superior na FDSP; quando acadêmico, participou da fundação do
Clube Republicano Mineiro cm São Paulo, do qual foi Vice-Presidente, dedicou-se à
propaganda republicana, fundando em várias cidades, clubes que vieram depois a
integrar-se ao PRM.

FRANCISCO BATISTA RIBEIRO DE OLIVEIRA

- Nasceu em Entre Rios de Minas, a 8 de novembro de 1859;
- Fez o curso de Humanidades no Colégio do Caraça; Vereador e Presidente da Câ-

mara de Entre Rios em vários períodos; foi agraciado com a Comenda da Ordem da
Rosa por D. Pedro II.

FRANCISCO DE FARIA LOBATO

- Nasceu em 1862;
- Formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Pertenceu ao Partido Re-

publicano Histórico.

GOMES FREIRE DE ANDRADE

- Nasceu em Mariana, a 3 de janeiro de 1865;
- Fez os estudos humanísticos no Seminário de Mariana e formou-se pela FMRJ. em

1888; signatário do manifesto republicano de Ouro Preto (1888); foi Vereador, Pre-
sidente da Câmara e Agente Executivo Municipal de Mariana por mais de 20 anos.

HENRIQUE AUGUSTO DE OLIVEIRA 1)INIZ

- Nasceu em Barbacena, a 18 de janeiro de 1865;
- Fez o curso secundário no Colégio Providência, em Barbacena, e formou-se pela

FMRJ, em 1886; representou Barbacena no Congresso Republicano de Ouro Preto
(1888); foi Vereador, Presidente da Câmara e Agente Executivo Municipal de Bar-
bacena; republicano histórico.

ILDEFONSO MOREIRA DE FARIA ALVIM

- Nasceu em Tapirupu (Distrito de Palma), a 21 de janeiro de 1867;
- Fez os estudos secundários nas cidades mineiras de Cataguases e Juiz de Fora, os

preparatórios no Externato Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, e o curso superior nas
Faculdades de Direito do Recife e de São Paulo, tendo-se bacharelado por esta em
Ciências Jurídicas e Sociais, em 1889; quando acadêmico, participou da propaganda
republicana empreendida por Silva Jardim; republicano histórico.
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INÁCIO CARLOS MOREIRA MURTA

- Nasceu em Araçuaí, em 1851;
- Fez o curso preparatório em Ouro Preto, mas não prosseguiu os estudos; Deputado

Provincial na 26 e 27 Legislaturas (1886 - 1889);
• Partido: Conservador.

JOÃO LUÍS DE ALMEIDA E SOUZA

Nasceu em Serro;
- Bacharelou-se em Ciências Naturais pela Escola de Farmácia de Ouro Preto; exer-

ceu, com patente de Coronel, as funções de Comandante Superior da Guarda Nacio-
nal; adepto do regime republicano;

- Partido: PL.

JOSÉ BENTO NOGUEIRA

- Nasceu em Minas Novas, a l de janeiro de 1830;
- Fez estudos humanísticos no Seminário de Mariana; Presidenie da Câmara Municipal

de Minas Novas: Deputado Provincial da 12 à 14 (1858 - 1865), da 18 à 22
(1870— 1879), 25 (1884), e 27 (1888 - 1889); Coronel da Guarda Nacional;

-- Partido: Constitucionalista.

JOSÉ FECUNDO MONFF-RAS()

Político e médico mineiro; adepto do regime republicano.

iosÉ TAVARES DE MFIÁ)

Nasceu a 30 de junho de 1864;
Formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro; suplente de Deputado
Geral na IW Legislatura (1857 - 1860); exerceu a Presidência da Câmara Munici-
pal de Queluz (hoje. Conselheiro 1 .afaietc); republicano histórico.

- Partido: Republicano.

JOSINO l)l PAULA BRITO

- Nasceu em l'assos, a IS de março de 1855:
Fez os estudos superiores na FMRJ, onde defendeu tese em dezembro dç 1883; foi
Vereador, Presidente da Câmara e Agente Executivo Municipal de Três Pontas e de
Campos Gerais; republicano histórico.

LEVIND() FERREIRA LOPES

- Nasceu no Rio de Janeiro, a 3 de abril de 1843:
Fez os preparatórios no Rio de Janeiro e diplomou-se em Ciências Jurídicas e So-
ciais pela FDSP, em 1866; foi Promotor Público eni São João do Príncipe (RJ) de
1868 a 1871; Juiz Municipal e de Órfãos de 1871 a 1874, na cidade de Itaquari; Juiz
de Direito cm 1874, na cidade de Sant'Ana do Paranaíba; de 1874 a 1875 OCUPOU O
cargo de Chefe da Polícia da Província do Ceará; de 1876 a 1877, foi Juiz de Direito
das Comarcas de Turvo. Muriaé e Ponte Nova; de 1877 a 1889. foi Chefe de Polícia
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cm Ouro Preto: no exercício destas últimas funções organizou o sistema mineiro de
prevenção social.

LINDOLFO CAETANO DE SOUSA E SILVA

- Nasceu em Vila de Januária, a 12 de janeiro de 1855:
- Fez o curso de Humanidades em Diamantina: cxcceu a advocacia e foi fazendeiro na

Vila de Januária: foi Deputado Provincial para a 26 9 e a 27 Legislaturas ( 18%(
1889);

- Partido: PL.

LUÍS BARBOSA DA GAMA CERQUEIRA

- Nasceu em Paraíba do Sul (Ri), a 24 de novembro de 1865
- Fez estudos humanísticos no Colégio São Luís. de 1w. Província de São Paulo, os

preparatórios no Rio de Janeiro e o curso de Ciências Jurídicas e Sociais na FL)SP,
pela qual se bacharelou em 1886 e se doutorou em 1908; foi um dos fundadores do
Partido Republicano em São José do Além Paraíba (hoje. Além Paraíba): foi reda-
tor-chefe do "Correio Municipal":
Partido: PR.

MANUEL ALVES PEREIRA (Cônego)

- Político e sacerdote mineiro.

MANUEL JOSÉ DA SILVA

- Nasceu em Tremedal (hoje, Monte Azul):
- Foi Vereador, Presidente da Câmara e Agente Executivo Municipal de Tremedal

(hoje, cidade de Monte Azul): foi Coronel da Guarda Nacional:
- Partido: Conservador.

MANUEL TEIXEIRA DA COSTA (Comendador)

- Nasceu em Matosinhos (Distrito de Santa Luzia), em 1833:
- Deputado à Assembléia Provincial na 26 Legislatura (1886 1887); Presidente da

Câmara e Agente Executivo Municipal em diversos triênios. no Império: foi Escri-
vão de órfãos, Tabelião e Vereador em Santa Luzia;

- Partido: Conservador.

MARIANo RIBEIRO DE ABREU

- Nasceu em Santo Antônio do Amparo (Distrito de Bom Sucesso), a 3 de maio de
1854;

- Foi Comandante Superior da Guarda Nacional em Minas Gerais: propagandista da
causa republicana no jornal "Idéia Nova":

- Partido: PL

NÉLSON DARIO PIMENTEL BARBOSA

- Político mineiro e Coronel da Guarda Nacional.
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OLEGÁRIO DIAS MACIEL

- Nasceu em Bom Despacho, a 6 de outubro de 1855;
- Era celibatário; fez o curso de Humanidades no Colégio do Caraça, MG, e diplo-

mou-se em Engenharia pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, em 1878; foi De-
putado Provincial para a 23 Legislatura (1880— 1881) e 24 (1882 - 1883); Agente
Executivo Municipal e Juiz de Paz do Distrito de Santo Antônio dos Patos, por volta
de 1858: em 1888 foi nomeado Engenheiro-Superintendente da Companhia Belga da
Estrada de Ferro Pitangui a Patos;

- Partido: PL.

OLINTO MÁXIMO DE MAGALHÃES

- Nasceu em Barbacena, a li de janeiro de 1867;
- Fez os preparatórios no Colégio Paixão, cm Petrópolis, Província do Rio de Janeiro,

e diplomou-se pela FMRJ, cm 1887. Logo depois de formado especializou-se em
centros científicos da Europa. Empenhou-se desde a adolescência pela proclamação
da República: republicano histórico.

OTÁVIO ESTEVES OTTONI

- Nasceu em Colônia do Mucuri, povoado de Filadelíia (hoje, Tcóíilo Otoni). em
1855:

- Diplomou-se pela FMRJ, onde concluiu o doutorado em 1878: exerceu a clínica mé-
dica em Minas Gerais, onde ocupou vários cargos de nomeação do governo estadual:

PEDRO CELESTINO RODRIGUES CHAVES

- Nasceu na Freguesia de Nossa Senhora das Mercês de Araçuaí (hoje, Senador Mo-
destino Gonçalves), em 1851:

- Político, sacerdote, advogado provisionado e professor:
- Partido: P1..

SABINO ALVES BARROSO JÚNIOR

-- Nasceu em São Sebastião das Correntes (hoje, Sabinópolis), a 27 de abril de 1859:
Estudou Humanidade no Seminário de Diamantina e no Colégio do Caraça, Provín-
cia de Minas Gerais, e bacharelou-se pela FDSP, em 1884; quando estudante, foi re-
dator de — 0 Constitucional" em São Paulo: Deputado Provincial na 26 Legislatura
(1886 - 1887) e 28 (1888 - 1889), sendo, neste último período, Presidente da As-
sembléia Legislativa;

-. Partido: Conservador.

SF.VERIANO NUNES CARDOSO DE RESENDE

- Nasceu em São João del'Rei, a 8 de novembro de 1847;
Estudou Humanidades no Colégio do Caraça; foi Vereador e Presidente da Câmara
Municipal em São João del'Rei; Deputado Provincial na 24' Legislatura (1882 -
1883), na 26' (1886— 1887) e 27' (1888 1889) e presidiu a Assembléia;
Partido: Conservador.
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SIMÃO DA CUNHA PEREIRA (PAI)

- Nasceu em Serro, a 24 de maio de 1859:
- Fez os preparatórios em Serro e em Ouro Preto, onde, também, diplomou-se pela

Escola de Farmácia; quando estudante, participou na propaganda republicana. em
Peçanha, foi organizador do regime republicano; Vereador. Presidente da Câmara e
Agente Executivo Municipal:

- Partido: Constitucional Mineiro.

VIRIAT() DINIS MASCARENHAS

- Nasceu em Curvelo. a 21 de abril de 1862;
- Fez os preparatórios em Ouro Preto e bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais

pela FDSP. em 1887; logo após a formatura, exerceu o cargo de Promotor Público
da Comarca de Sete Lagoas.

TARGINO OTFONI l)I CARVALHO E SILVA

- Político mineiro.
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2. A CONSTITUINTE DE 1935

PRIMEIRA PARTE

2.1. A Conjuntura de 1935: o nível sócio-econômico

A Constituinte Mineira de 1935 teve lugar num momento em que tanto o Estado
quanto o País passavam por modificações importantes. O Brasil vivia uma fase de re-
definição econômica e social, em decorrência do colapso do modelo agroexportador. A
crise internacional que explodiu em 1929, com a quebra da bolsa de Nova Iorque, atin-
giu em cheio a economia nacional, até então baseada fundamentalmente na exportação
de café. A crise se estendeu a todo o sistema econômico-financeiro, privado e estatal.
Durante toda a década de 30, seus efeitos se fizeram sentir e, como em 1939 teve início
a Segunda Guerra Mundial, somente em 1945 a economia internacional começou a se
recompor, estabelecendo-se o quadro de uma nova ordem econômica.

Um efeito imediato da crise foi o de agravar tensões sócio-políticas que se vi-
nham acumulando ao longo dos anos 20, manifestadas de forma mais aguda pelos le-
vantes tenentistas e pela Coluna Prestes. O ocaso da Primeira República é precipitado
pelo conflito das forças dominantes que, passando pela formação da Aliança Liberal
para a campanha sucessória de 1929-39, deságua no movimento armado de outubro de
1930. O presidente Washington Luiz, em fim de mandato, é deposto e constitui-se um
Governo Provisório sob a chefia de Getúlio Vargas, o candidato oposicionista derrota-
do nas eleições de março.

Coube ao Governo Provisório enfrentar um quadro difícil de crise econômica
e instabilidade política e sua resposta se deu em dois níveis. Primeiro, procurou admi-
nistrar a crise, acomodando-se aos problemas e às pressões dos interesses em cena. Da-
da a posição estratégica do café e de outros produtos de exportação no sistema produ-
tivo, houve um esforço para contornar os efeitos em cadeia que a crise da agroexporta-
ção acarretava para todo o sistema.

Essa política concorreu para reforçar a intervenção do governo federal na eco-
nomia. Acentua Carone que "de 1931 a 1935, vemos progressivamente os estados ab-
dicarem do controle de seus produtos e, através de atos contínuos, o governo central
vê-se obrigado a manter a direção e a responsabilidade da produção e da comercializa-
ção dos diversos produtos agrários. Certos estados ainda pensam que a ação se limitaria
ao momento atual de crise, mas a realidade é que os organismos criados são cada vez
mais totalizantes e que a própria crise subsiste durante toda a Segunda República"
(CARONE, 1978a, p. 19).

Tal processo era parte de uma tendência mais ampla, que se configurava na mu-
dança das funções e da própria estrutura do Estado. Ocorria simultaneamente em todo
o mundo capitalista a substituição do Estado liberal clássico por um aparatô interven-
cionista, na tentativa de superar a depressão.

É em relação a essa mudança que podemos examinar a segunda modalidade de
resposta dada pelo novo regime brasileiro à situação de crise econômica. Consistiu num
conjunto de políticas que reformulavam as condições da produção e as relações sociais
de produção, tanto internamente quanto em face da economia internacional. Distin-
guem-se três níveis principais nessa reformulação:
a) a introdução de uma legislação trabalhista e sindical abrangente;
b) inovações institucionais que redefiniram as relações entre o Estado e o siste-

ma econômico;
c) um esforço de expansão e diversificação da economia, que se caracterizou
notadamente por uma política de industrialização.
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Trataremos do primeiro aspecto em outra seção deste texto, uma vez que ele as-
sumiu importância particular na recomposição do sistema, tendo sido um dos eixos da
reconstitucionalização pós-30.

O segundo, relativo às inovações institucionais, consistiu na criação de estruturas
novas no campo econômico, correspondentes à estratégia de intervenção estatal. O
Estado passava à ofensiva, indo além da simples acomodação às pressões ou da atitude
de administração da crise (IANNI, 1970, p. 28). Um variado conjunto de organismos
foi criado com o objetivo de regular e planejar o comportamento de setores como a
cafeicultura, a siderurgia, o petróleo. O aparato estatal foi preparado para as novas
funções através da modernização do serviço (institucionalizada com a criação do
DASP/Departamento Administrativo do Serviço Público) e da criação de um serviço
de geografia e estatística (IBGE), entre outras providências. Adota-se legislação nova
em campos importantes para a esfera econômica, a exemplo do Código de Minas e do
Código de Águas.

O intervencionismo estatal, que, como assinalamos, era uma forma geral de rea-
ção à crise, correspondeu no Brasil também ao espírito que animava importantes seto-
res do novo regime, sobretudo aqueles mais diretamente ligados ao 'tenentismo', porta-
dores de uma ideologia anti-oligárquica e desejosos de concentrarem o poder na órbita
federal, para subjugar as oligarquias estaduais. Assim é que a centralização foi uma
marca decisiva do período que se abre com o movimento de 1930. A lógica do processo
levou à consolidação de uma ordem autoritária, em 1937, não obstante o êxito eventual
do esforço de reconstitucionalização, de que a Constituinte Mineira de 1935 foi parte
integrante. Pode-se dizer que a Revolução de 1930 só se consumou e se definiu plena-
mente com o Estado Novo (MARTINS, 1983, p. 669-90).

Correspondeu também a essa lógica a introdução de um modelo corporativo de
estruturação de interesses, o qual representou um dos instrumentos decisivos da refor-
mulação econômica. Buscava-se implantar uma nova mentalidade, calcada no valor da
produção e do trabalho para o progresso do país. Grande ênfase foi atribuída à necessi-
dade da paz social e da colaboração, em lugar do conflito de classes. Nesse sentido, a
legislação trabalhista vinha revalorizar o mundo do trabalho, ao passo que a legislação
sindical vinha retirar desse mesmo mundo do trabalho quaisquer conteúdos de conflito
e contradição com o patronato e o próprio Estado. Sob o modelo corporativo, o capital
e o trabalho eram órgãos de um mesmo corpo, cabendo a ambos funcionarem em har-
monia, sob a égide do Estado, que era a cabeça do corpo social. Se o empresariado re-
sistiu num primeiro momento a enquadrar-se no sistema sindical, a médio prazo tomou
consciência das vantagens embutidas na nova fórmula e assimilou-a nos termos pro-
postos pelo regime. A lógica das classes produtoras combinou-se com a lógica do getu-
lismo no decorrer dos anos 30, de forma a garantir apoio maciço do empresariado ao
golpe de 1937, que implantou o Estado Novo.

O terceiro aspecto mencionado, a política de expansão e diversificação econômi-
ca, foi, em primeira instância, uma imposição da própria crise internacional. Como a
exportação de café e outros produtos primários já não era capaz de gerar as divisas ne-
cessárias às importações normais do país, era necessário produzir internamente o que
não se podia mais comprar no exterior. Essa substituição de importações consolidou a
base industrial do país, sendo particularmente importante o crescimento industrial lo-
grado nos anos 30: a produção industrial cresceu em cerca de 50% entre 1929 e 1937
(FURTADO, 1977, p. 210).

A industrmalizção adquiriu status de política oficial com a criação do Conselho
Federal de Comércio Exterior em 1934. O Conselho foi um dos principais organismos
do novo aparato institucional e destinava-se a determinar os rumos da diversificação da
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economia brasileira. Emergia assim um novo modelo, em lugar do sistema agroexpor-
tador levado ao colapso a partir de 1929.

Os deslocamentos sociais provocados por tais mudanças se fariam sentir desde
logo. Uma primeira conseqüência relacionava-se com a nacionalização do mercado.
Uma vez inviabilizado o modelo de crescimento para fora, a expansão do mercado in-
terno passou a ser a alternativa natural para a recomposição econômica do país. Os
mercados regionais, até então supridos em grande parte por produção local ou impor-
tada, começaram a se interligar organicamente. Nacionalizava-se também, aos poucos,
o mercado de trabalho, expandindo-se a mão-de-obra em direção ao Sudeste do pais,
onde ocorria a concentração industrial. Interrompida a imigração estrangeira, as migra-
ções internas constituirão daí em diante um fenômeno social de peso, resultando na
formação de uma nova classe operária, diferente daquela baseada nos imigrantes euro-
peus, e propiciando condições para o surgimento do populismo enquanto política de
massas.

A indústria em expansão se concentrou no Sudeste, particularmente em São
Paulo. Mas o processo de modernização atingia as diversas regiões do país, manifestan-
do-se em todas elas pelo crescimento urbano. Industrialização e urbanização são pro-
cessos correlatos e ambos se ligam à formação do mercado nacional. Entretanto, a ur-
banização ocorreu de forma difusa e generalizada, ao contrário da industrialização, cuja
concentração em uma área específica acentuou o dinamismo desta em comparação com
as demais. Dessa forma, um dos resultados do processo foi o de ampliar as desigualda-
des regionais, agravando o contraste entre regiões dinâmicas e regiões atrasadas, no
quadro da nova sociedade brasileira (LOPES, 1976, cap. 24).

2.1.1. Minas Gerais

Minas Gerais, segundo o Censo de 1920, ainda era o estado mais populoso do
país, mas, por volta de 1930, já cedia a São Paulo a primazia. Seu crescimento demo-
gráfico estava virtualmente paralisado à época, fato que se pode deduzir da compara-
ção dos Censos de 1920 e 1940 (em 1930 não houve Censo Nacional). Em 1920, a po-
pulação mineira era composta de 5.888.174 habitantes. Em 1940, de 6.736.416 habi-
tantes.

Já vinha de antes uma nítida tendência de perda de população, ocasionada pela
emigração para outras partes do país. Isso preocupava a elite estadual ao longo da Pri-
meira República, por razões tanto econômicas (escassez periódica de mão-de-obra)
quanto políticas (redução do eleitorado real ou potencial), além de atingir o orgulho
dessa elite e sua visão do futuro do estado (WIRTH, 1982, p. 50-60). Após 1930 essa
tendência se acentou, em face dos deslocamentos sócio-econômicos vivido pelo país.
Minas era, de fato, o estado de maior emigração em todo o Brasil. Entre 1940 e 1950,
por exemplo, sua taxa de emigração aumentou de 11% para 15% (LOPES, 1976, p.
54).

As zonas que se haviam dinamizado com o café, a Mata e o Sul, ainda detinham,
em 1933, quase metade da população estadual. Por essa época, porém, a região Centro,
que durante a Primeira República havia experimentado uma longa estagnação, já de-
monstrava sinais de recuperação. Uma das causas dessa inflexão foi o crescimento in-
dustrial do Centro, mas talvez mais importante tenha sido a consolidação da capital,
Belo Horizonte, que passava a desempenhar um papel sócio-econômico previsto desde
sua criação mas que só se materializou nos anos 20(SINGER, 1968, p. 235 e seguintes).

0 crescimento de Belo Horizonte pode ser medido pela seguinte evolução:
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QUADRO 1

EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA DE
BELO HORIZONTE

1900-1940

	

ANO
	 POPULAÇÃO

	1900
	 13 472

	

191()
	 33 245

	

1920
	 56619

	

1930
	 138 377

	

1940
	 214 307

Fontes: ANUÁRIO DEMOGRÁFICO DE MINAS GERAIS. Belo Horizonte. Se-
cretaria da Agricultura, v. 3, 1933.
RECENSEAMENTO GERA!. DO BRASIL. Rio de Janeiro. IBGE, 1940.

A distribuição regional da população do estado, segundo estimativa de 1933, era
a seguinte:

QUADRO 2

REGIÃO

Mata
Sul
Centro
Oeste
Leste
Nordeste
Triângulo
Norte
Noroeste

POPULAÇÃO DE MINAS POR REGIÕES
1933

24.4
21,8
16,5
10,5
8,0
7,3
6,4
4,0
1,1

Fonte: ANUÁRIO DEMOGRÁFICO DE MINAS GERAIS. Belo Horizonte, Se-
cretaria da Agricultura. v. 3, 1933.

Essa população ainda era predominantemente rural: 80% dos habitantes ativos
trabalhavam no campo. Contudo, a propriedade da terra permanecia fortemente con-
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centrada (WIRTH, 1982, p. 46-8). Regiões inteiras, como o Triângulo, o Vale do Je-
quitinhonha e o Oeste, compunham-se de latifúndios. Por outro lado, as regiões agrí-
colas do ciclo do café - a Mata e o Sul - e também a zona Leste, fronteira agropecuária
em expansão, compunham-se também de fazendas de menor dimensão.

A economia mineira repousava, nos anos 30, na agropecuária. Por isso, pode-se
avaliar os efeitos negativos da crise econômica sobre a produção estadual. A agricul-
tura começou a estagnar a partir da crise, e teve início uma fa se de transição, em que se
buscavam alternativas. A crise de 1929, se golpeou fundo a estrutura tradicional, esti-
mulou, por outro lado, a diversificação econômica.

O café foi, durante a Primeira República, o produto de exportação mais impor-
tante de Minas Gerais. Considerando-se o peso do imposto de exportação no sistema
fiscal da época, o café, de certo modo, sustentou as finanças estaduais. Seu colapso re-
presentou, num primeiro momento, um problema gravíssimo para o governo, extrema-
mente dependente da renda da cafeicultura, concorrendo para empurrar Minas Gerais
para a condição de cliente do governo federal após 1930.

Entretanto, a crise de 1929 atingiu a cafeicultura mineira numa fase ascendente,
iniciada em 1920. Durante o ano de 1929, somente o café representou mais de 607r do
valor das exportações mineiras. Ainda, em 1932, representava mais de 50Çf. Contudo,
já em 1934 esse percentual caía para 31 (/, (W 1 RTI 1, 1982, p. 83-8).

O colapso (Ia cafeicultura estimulava um esforço de diversificação, mas flãø se
logrou compensar o café, a curto prazo, Com outros produtos capazes de manter em
grau razoável de rentabilidade a economia mineira:

"Embora houvesse uma relativa expansão da produção de alimentos, espe-
cialmente cana, milho, arroz e feijão, voltava-se esta em grande parte para
o autoconsumo, com baixo grau mercantilização. Enquanto a exportação
de produtos de origem agropecuária havia alcançado 902.230 contos em
1929, cm 194() esta era de 797.961 contos" (l)INEZ, 1981, p. 113).

A pecuária, um setor de peso na estrutura econômica de Minas, foi uma solução
parcial. O rebanho bovino mineiro era o maior do país, e vinha se desenvolvendo em
novas regiões. No fim do século XIX, o gado zebu foi introduzido no Triângulo e, nos
anos 20, o Norte e o Leste de Minas começaram a configurar-se como pólos de criação
de gado. No restante do Estado essa atividade era tradicional, aproveitando a abundân-
cia de pastagens de que é dotado o seu território. No final da década de 30 a pecuária
mineira experimenta um boom, coincidindo com o surgimento de cidades como Go-
vernador Valadares e com o crescimento de outras mais antigas como Montes Claros
ou Teófilo Otoni.

A indústria, cujo crescimento fora até então bastante lento, surgiu como possibi-
lidade efetiva após a crise da agroexportação, a exemplo, por sinal, da tendência que se
observava em termos nacionais. Desenvolver uma estrutura industrial à base da riqueza
mineral do estado era aspiração antiga, desde o século XIX, mas, durante longo tem-
po, as condições não se mostraram favoráveis a tal projeto. A industrialização inicial de
Minas, ao logo da Primeira República, envolveu os setores alimentício (por exemplo, de
laticínios) e têxtil, e teve como pólo a cidade de Juiz de Fora. Na década de 20, todavia,
a siderurgia implantou-se na região central tio estado e viveu uma fase de expansão
após 1930. Entre 1920 e 1939 e setor siderúrgico cresceu dez vezes, passando a abran-
ger 20% da mão-de-obra empregada na indústria (WIRTH, 1982, p. 94).

O incremento industrial de Minas nessa fase pode ser apreciado em termos de
sua posição relativa no conjunto nacional, através da seguinte comparação:



QUADRO 3

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DOS SETE ESTADOS MAIS
INDUSTRIALIZADOS NO VALOR DA PRODUÇÃO

INDUSTRIAL BRASILEIRA, 1907-1938
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ESTADO	 1907	1920
	

1938

Distrito Federal
	

33,1	20,8
	

14,2
São Paulo	 16,5	31,5

	
43,2

Rio Grande do Sul
	

14,9	11,0
	

10,7
Rio de Janeiro	 6,7	7,4

	
5,0

Paraná
	

4,9	3,2
	

1,8
Minas Gerais	 4,8	5,5

	
11,3

Pernambuco	 4.0	6,8
	

4,2

Fonte: LOPES, 1976, p. 10.

Ao lado de São Paulo (cuja expansão foi notável, rumo à liderança nacional no
setor), Minas Gerais apresentou crescimento positivo constante, desde o início do sé-
culo, em contraste com outros estados cuja participação foi bem mais irregular.

Internamente ao estado, a expansão da produção siderúrgica conferiu i região
central a primazia, no tocante ao capital investido e à escala de produção (SJNCJER,
1968, p. 242-5 1). Em capital e reservas, a região Centro detinha, em 1937, 67.8 1;l(- do
total do setor, cabendo à zona da Mata 16,4% e ao Sul. 9,2%. Por outro lado, a ordem
das três se invertia no tocante ao número de estabelecimentos industriais, indicativo da
dimensão e da escala de produção: o Sul possuía 31.2% desses estabelecimentos, a Mata
27,6% e o Centro 18,8% (ANUÁRIO INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS. 1937).

Dessa forma, o Centro começava a inverter a direção do fluxo de recursos e de
habitantes que, com a decadência da mineração, haviam rumado para a Mata e o Sul no
século XIX.

Nos anos 30 a mineração ainda era relativamente incipiente. Havia de importante
apenas a Companhia de Morro Velho, em Nova Lima, que era a maior empregadora do
estado (WIRTH, 1982, p. 94). Exportava-se também manganês e, em escala reduzida,
minério de ferro. Somente no começo dos anos 40, com a criação da Companhia Vale
do Rio Doce, foi introduzida a moderna exploração do ferro. Esse atraso deveu-se em
parte a opções políticas, que levaram a recusar projeto como o da Etabira Iron, de ca-
pital estrangeiro. As elites mineiras mostravam-se mais interessadas em investimentos
industriais voltados para transformar o minério dentro do próprio estado do que na
simples exportação de matéria-prima, que perpetuaria uma situação de dependência
neocolonial. O empresariado mineiro lutou até o final da década de 30 pela implantação
da grande siderurgia no estado, luta que se frustrou com a decisão do governo federal
de localizar a Companhia Siderúrgica Nacional no Rio de Janeiro, embora essa frustra-
ção tenha sido parcialmente compensada, mais tarde, pela criação da USIMINAS.

Do ponto de vista econômico, persistiam dois obstáculos infra-estruturais a ven-
cer. Um era a precariedade da rede de transportes e comunicações, num estado de to-
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pografia complexa e sem acesso ao mar. Outro era a escassez da energia, que dificulta-
va o crescimento industrial. Ambos os obstáculos seriam a partir de então objeto de
ação persistente das administrações estaduais, e desse trabalho de décadas, a partir dos
anos 30, dependeu, em boa medida, o impulso econômico que Minas Gerais experi-
mentou em período mais recente, sobretudo no setor industrial.

Em suma, o estado vivia, à época da Constituinte de 1935, uma situação de in-
certeza econômica, derivada do colapso do modelo agroexportador. A grande depen-
dência - inclusive no plano fiscal - em relação ao café fez com que a crise internacional
abalasse os fundamentos de economia estadual, porém a crise criou condições para um
esforço de diversificação. A agricultura entrou em fa se de estagnação, mas a pecuária e
sobretudo a indústria repre sentaram opções importantes dentro desse esforço de di-
versificação. Pouco mais tarde o mesmo sucederia à mineração, com a introdução de
novas tecnologias.

O processo que acabamos de resumir é o de uma lenta passagem de uma estru-
tura social baseada na agropecuária para uma estrutura mais moderna, em que o com-
ponente urbano-industrial ganha relevância. A crise, quanto a isso, terá (lado maior
velocidade a essa passagem, provocando algumas alterações de fundo na formação so-
cial mineira.

No âmbito dos setores dominantes, projetou-se, desde os anos 20, uma burguesia
regional, ativa e crescentemente organizada, abrangendo o empresariado industrial,
comercial e bancário. Originária, em sua maior parte, da própria oligarquia territorial
(secundariamente de uma classe média com formação técnica especializada), essa bur-
guesia caminha, no entanto, para constituir-se em fonte de proposições alternativas à
oligarquia, no tocante ao modelo econômico e político prevalecente em Minas.

A rede organizacional do cmpresariado, base de sua ação política, evolui de asso-
ciações de interesses polivalentes, que conjugavam o comércio, a indústria e a lavoura
(como a Associação Comercial de Juiz de Fora, fundada em 1896, e a de Belo Hori-
zonte, cm 1901), para urna diferenciação setorial que já aponta para a existência de no-
vos projetos políticos (Sociedade Mineira de Agricultura/1906, Centro Industrial de
Juiz de Fora/1926, Centro das Indústrias de Minas/1933). Nos anos 30,0 empresariado
adapta essa estrutura às regras do jogo corporativista e, face à crise econômica, traba-
lha ativamente no sentido de ampliar sua influência social e política, tirando partido do
momento de redefinição por que passava o estado e o país. Ilustrativo dessa estratégia é
o IV Congresso Comercial, Industrial e Agrícola de Minas, realizado em setembro de
1935 (VIEIRA, 1984).

A paulatina expansão da indústria implica, por outro lado, a conformação de uma
classe operária que, cm 1937, já incluía quase 80 mil trabalhadores industriais, sendo
que pouco menos da metade na Zona Centro do estado, o novo pólo da industrialização
regional (ANUÁRIO INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS, 1937, p. 258). Como
termo de comparação, assinale-se que a indústria manufatureira empregava em 1907
menos de 10 mil operários, número que cresceu para de 18.500 em 1920 (LIMA, 1981,
p. 81-91). Já em 1937, os ramos de transformação e fabril, de acordo com a terminolo-
gia do Anuário, empregavam 59 mil pessoas (ANUÁRIO INDUSTRIAL l)E MINAS
GERAIS, 1937, l• 258).

A organização do movimento operário seguiu em termos gerais o processo de
formação da classe. Nas primeiras décadas do século, observa-se a fundação de núcleos
sindicais, notadamente em Juiz de Fora. Associações de ajuda mútua, de formato mais
antigo, também são criadas, como a Junta Auxiliadora dos Operários de Morro Velho.
O mesmo sucede em centros de incidência operária relativamente expressiva, como
Belo Horizonte. A presença de categorias mais organizadas, como a dos ferroviários, é
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importante para abrir a perspectiva da agregação dos trabalhadores, com vistas à pro-
moção de seus interesses.

Após 1930 o movimento de sindicalização em Minas amplia-se consideravel-
mente, em função da legislação varguista, que promove a formação de sindicatos, su-
bordinando-os à regulamentação oficial. Os trabalhadores mineiros, de modo geral,
aceitaram mais facilmente o modelo corporativo do que os empresários. Esse fato pode
ser associado à situação vivida pelo operariado, de sujeição a um patronato autoritário e
tradicionalista em suas relações com a força de trabalho: aceitar a mediação do Estado
representaria para os trabalhadores uma chance de reduzir o controle do patronato e
submetê-lo a certas normas legais de convivência.

Os setores médios, por sua vez, também se expandiam com a configuração de
uma sociedade urbano-industrial em Minas. De início, a hurocratização da sociedade
era incipiente, mas, com a expansão das funções administrativas, com as reformas edu-
cacionais efetuadas ao longo da Primeira República e com o crescimento econômico,
levando à ampliação do setor terciário (a exemplo da rede bancária), verifica-se uma
condensação da classe média nos principais centros urbanos do estado. A começar por
Belo Horizonte, fundada como pólo administrativo e habitada por um contingente ex-
pressivo de funcionários públicos.

Não obstante o aparecimento dessas forças sociais novas, o sistema político esta-
dual refletia, após 1930, mais os elementos de continuidade com a estrutura tradicional
do que os fatores de mudança. A persistência do modelo oligárquico será examinada na
próxima seção. Trata-se de assunto da maior importância para a compreensão dos de-
bates constitucionais da época, com efeitos duradouros sobre a história posterior de
Minas Gerais.

No entanto, esse aspecto deve ser analisado em conexão com outro: a mudança
das relações federativas após 1930. O fortalecimento do centro político, em detrimento
dos estados, colocava para as elites mineiras uma situação nova. Sua concepção do pro-
cesso e seu comportamento face a ele serão também examinados a seguir.

2.2. A política das elites nos anos 30

O período que se abre com o movimento de outubro de 1930 tem sido focalizado
sob diversos ângulos. Sua análise é tarefa complexa, sendo até hoje matéria debatida
por historiadores e especialistas de outros campos*. Há um elevado número de estudos
sobre a fase 1930-1945. bem como de memórias, narrativas e crônicas da época: uma
bibliografia publicada em 1982 arrola 1.337 trabalhos escritos a respeito (MEDEIROS,
1982). Não caberia, por isso, proceder aqui a uma revisão dessa vasta bibliografia, nem
procurar uma interpretação original do processo político pós-30. O que se pretende
é indicar algumas grandes linhas de análise e, em seguida, apresentar um esboço dos
desdobramentos políticos da mudança de 30 no tocante a Minas Gerais.

Para caracterizar a chamada Revolução de 1930, observa-se entre os diversos
autores que abordaram o terna a influência de (luas perspectivas distintas. Unia pri-
meira, que, durante muito tempo se mostrou predominante, vê a ruptura de 1930 como
expressão da necessidade de adequação do sistema político às modificações em curso na
esfera sócio-econômica. Tais modificações seriam, de uma parte, econômicas, relativas
ao avanço de uma ordem capitalista-industrial, em contradição corri os interesses agro-
exportadores (SODRÉ, 1962) e, de outra parte, seriam sociais, no sentido de que a se-

Para urna perspective desse debate. ver: Fausto. 1970, Franco, 1970. Decca, 1981 O Mantos. 1983.
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ciedade se tornava crescentemente diferenciada em classes e grupos cujas aspirações
começavam a ecoar no terreno político (JAGUARIBE, 1962). O regime da Primeira
República, sob esse prisma, é visto como anacrônico em face do novo país que surgia
ao longo dos anos 20.

Outra perspectiva, que hoje recebe bastante atenção, destaca os interesses políti-
cos e as cisões ocorridas no sistema oligárquico, apontando as divergências regionais
como fatores de crise e reformulação política. Nesse caso, a explicação recai sobretudo
sobre os conflitos e composições entre elites, mais que sobre contradições ou alianças
entre classes sociais. Observa-se nessa vertente, além disso, uma ênfase nos elementos
de continuidade ou de mudança adaptativa incorporados pelo sistema pós-30 em rela-
ção à Primeira República, diversamente da perspectiva anterior, em que se confere
maior saliência às modificações e aos deslocamentos de poder (LIMA SOBRINHO,
1975 e FAUSTO, 1970).

O tratamento adequado da combinação entre mudança e continuidade que mar-
cou o episódio de 1930 é imprescindível para uma interpretação válida daquela fase.
Com efeito, o movimento resultou da ação conjunta de setores dissidentes da própria
oligarquia política e dos "tenentes", a oficialidade jovem que se opunha ao sistema oli-
gárquico e cuja atitude político-militar vinha se definindo desde seu primeiro levante,
em 1922. A coalizão dos dois setores era transitória e isso ficou claro logo após a vitó-
ria da insurreição. Constituído uni governo provisório, este passou a refletir o cruza-
mento de pressões distintas de cada área da aliança vencedora. Os "tenentes" exerce-
ram importante influência num primeiro momento e polarizaram um movimento políti-
co ramificado pelo meio civil que foi designado por "tenentismo". Sua linha era de re-
novação em profundidade do processo político, embora sem recorrer à mobilização po-
pular. O alvo era o poder das oligarquias regionais, às quais se imputava o atraso do
país. O "tenentismo" propunha a centralização política - implicando o enfraquecimento
dos Estados-membros - para que pudesse ser implantado um projeto de reforma sócio-
econômica e de integração nacional sob a égide do Estado central. Advogava, por isso,
o fortalecimento da autoridade estatal: só uni Estado forte, disciplinador, seria capaz de
submeter as oligarquias e de promover reformas em favor das classes médias e popu-
lares.

As oligarquias que formaram do lado vitorioso em 1930 não se sentiam, natural-
mente, confortáveis cm face do desafio do "tenentismo". O móvel de sua oposição ao
governo federal, em 1929-30, havia sido a ruptura, pelo presidente Washington Luiz,
do equilíbrio do sistema, ao forçar soluções políticas de interesse dos paulistas, em de-
trimento das elites dos outros estados. O comportamento do governo federal se crista-
lizou com a imposição da candidatura presidencial de Júlio Prestes, fórmula continuísta
que cindiu os grupos dominantes. Os mineiros, em especial, consideraram-se lesados e,
sob a liderança do presidente do estado, Antônio Carlos, marcharam para sustentar a
Aliança Liberal, que lançou a chapa Getúlio Vargas-João Pessoa. A derrotá previsível
da Aliança nas urnas abriu caminho para o projeto da derrubada militar do governo
Washington Luiz.

Autores como Bons Fausto, já citado, indicam que as divergências de cunho re-
gional correspondiam a interesses econômicos conflitantes, que se tornaram manifestos
quando eclodiu a crise de 1929, agravando o dissenso político. Entretanto, foi muito
importante para os eventos de 1930 uma percepção mais ampla, de parte da liderança
política da época, da inevitabilidade de certas mudanças. A frase de Antônio Carlos -
"façamos a revolução antes que o povo a faça" - exprime bem a consciência da elite de
que ela deveria tomar iniciativas em face de novos desafios ao seu poder. A Aliança
Liberal havia incluído em seu programa objetivos de reforma política e social, sinteti-
zados no lema "representação e justiça" e na promessa de contemplar a questão social
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como questão política, não mais como questão de polícia.
Instalado o Governo Provisório, esses objetivos começam a ser concretizados

através da criação do Ministério do Trabalho e de uma série de leis trabalhistas, insti-
tuindo-se inclusive a Justiça do Trabalho, O Estado assume papel tutelar em relação às
classes sociais, estabelecendo um modelo sindical em moldes corporativistas. A fórmula
corporativista estava em voga no plano internacional, como reação ao liberalismo (in-
culpado pela crise econômica) e também ao socialismo (fortalecido pelo triunfo da Re-
volução Soviética de 1917). Essa inovação, ao mesmo tempo que legitimava e oficiali-
zava a organização sindical, circunscrevia estreitamente o seu raio de ação. Represen-
tava, em última análise, a introdução de um esquema de controle político para a estru-
tura emergente, urbano-industrial, visando especialmente as massas trabalhadoras que
se expandiam nas cidades. Essa fórmula se consolidaria no arranjo populista, associado
à figura de Getúlio Vargas e a seus herdeiros políticos.

No plano institucional, a bandeira de "representação e justiça" teve sua primeira
tradução no Código Eleitoral de 1932. Em consequência, o campo de manipulação po-
lítico-eleitoral das oligarquias começou a ser reduzido. Elas desejavam, contudo, abre-
viar a fase do Governo Provisório e votar a nova Constituição, para que o jogo político
voltasse à normalidade. Reconstitucionalizado o país, o peso das elites tradicionais vol-
taria a ser decisivo, mesmo que não absoluto como antes de 1930. Avolumou-se a
pressão nesse sentido, de modo a enfraquecer a influência tenentista. A reação oligár-
quica teve como clímax a guerra civil de 1932: as elites paulistas, com o apoio de cor-
rentes políticas de outros estados, insurgiram-se contra o Governo Provisório. Após
três meses, este submeteu a rebelião - que se intitulava Revolução Constitucionalista -
mas a Constituinte Federal foi logo convocada, caracterizando a vitória política dos
interesses tradicionais.

A partir de então, a atmosfera política adquiriu aparente estabilidade, em que
pese a expansão de movimentos sócio-políticos de massa que exprimiam o quadro de
polarização ideológica dos anos 30. Os mais importantes foram a Ação Integralista, de
direita, e a Aliança Nacional Libertadora, de esquerda. Desta última faziam parte "te-
nentes", liberais e socialistas de vários matizes, inclusive os comunistas, então na ilega-
lidade. O crescimento da ANL no primeiro semestre de 1935, bem como os confrontos
de rua entre aliancistas e integralistas, levaram o governo a decretar o seu fechamento
em julho. Como desdobramento, deu-se a tentativa de insurreição de novembro de
1935, dirigida por militares comunistas. A "intentona", como ficou conhecido esse
episódio, foi debelada em seus três focos: Natal, Recife e Rio de Janeiro. O governo
Vargas, embora instituído desde 1934 como governo constitucional, assumiu feição
marcadamente repressiva, prenunciando o golpe de Estado de 1937. Essa inclinação
autoritária aparecia já no fechamento da ANL, mas seus traços definitivos vieram na
seqUela da "intentona". O varguismo e os militares "duros" (Eurico Outra, Goes
Monteiro e outros) combinam-se numa estratégia de emasculação dos direitos constitu-
cionais, em nome do combate ao comunismo, que culminaria na supressão da breve
Constituição de 1934 ao se instituir o Estado Novo.

Em Minas Gerais, a estabilidade política parecia também assegurada em 1935,
quando se instalou a Constituinte Estadual. O estado vinha de um período tumultuado,
desde fins da década de 20, período esse que perdurou até dezembro de 1933, quando
Benedito Valadares se tornou interventor por escolha de Vargas. Foram alguns anos de
transição e de redefinição de posições, cujos traços principais convém recordar, para
que se possa situar o contexto em que trabalharam os constituintes de 1935.

A rigor, certos fatores de instabilidade começaram a operar quando Artur Ber-
nardes, empossado no governo estadual em 1918, se lançou à tarefa de desmontar o es-
quema tradicional de poder que prevalecia em Minas desde fins do século XIX. sob



a égide dos políticos do Sul. O PRM, com seu caráter de colegiado da oligarquia, per-
deu poder para o governo do estado. Ao mesmo tempo, uma profunda renovação de li-
deranças teve lugar no plano municipal, sem que com isso se alterasse o conteúdo ex-
cludente da política. O "coronelismo" persistia, com novos personagens em cena
(W1RTII, 1982, p164-lóô).

Os três presidentes que sucederam a Bernardes - Raul Soares, Meio Viana e
Antônio Carlos foram, como ele, governantes decididos a impor suas respectivas li-
deranças no âmbito estadual e a disputar espaço no plano federal. Entretanto, justa-
mente na década de 20, o arranjo do "café com leite", que garantia a Minas e a São
Paulo uma hegemonia inconteste sobre a política nacional, perdeu gradualmente sua
eficácia, o que trazia conseqüências importantes para a posição da oligarquia mineira.
O primeiro abalo deu-se a propósito da candidatura presidencial de Bernardes, em
1922. Iniciava-se aí a movimentação dos "tenentes", que assinalou os meados da déca-
da de 20, através da marcha da Coluna Prestes. A voz das populações urbanas fazia-se
também ouvir, no mesmo sentido dos jovens oficiais, ou seta, contra as oligarquias e
seu sistema de partilha de poder, tido como fraudulento e particularista. O segundo
abalo originou-se da reforma da Constituição de 1891, promovida pelo próprio Ber-
nardes, com o obletivo de fortalecer a autoridade federal em face dos Estados-mem-
bro. A idéia vinha de muito antes, firmando-se com o tempo a convicção, entre as li-
deranças políticas, de que era preciso corrigir excessos do federalismo implantado com
a República. Mas, de toda forma, significava uma alteração no condomínio mineiro-
paulista, na medida cm que deslocava poder dos estados para a União. O condomínio,
entretanto, persistia por acordo entre as duas partes, o que ficou patenteado com a elei-
ção de Washington Luiz como candidato único à presidência em 1926.

Durante a gestão de Washington l.uiz, viriam a desenvolver-se OS fatores cia
crise que levaria o regime ao colapso. Embora a rebeldia dos "tenentes" estivesse
aparentemente contida, as reivindicações populares prosseguiam e cresciam. Por outro
lado, cisões dentro cio próprio bloco de poder não encontraram soluções de compro-
misso, como de outras vezes. Quanto a isso, a posição das elites mineiras tornou-se es-
tratégica para o desfecho de outubro de 1930.

A alternância de poder entre paulistas e mineiros era uma espécie de regra não
escrita da Primeira República. Não que tivesse que ocorrer sistematicamente, mas, sim,
porque o regime se baseava num equilíbrio inter-regional, cujo eixo era o consenso en-
tre as oligarquias dos dois estados. Após Washington Luiz, o mais provável seria a es-
colha de um presidente mineiro, no caso Antônio Carlos, que governava Minas, ambi-
cionava o cargo e, além disso, era um político experimentado e conhecido nacional-
mente. Ocorreu, porém, que Washington Luiz preparou para sucedê-lo o presidente de
São Paulo, Júlio Prestes. Não só porque desejava um aliado para continuar seu progra-
ma de trabalho - centrado numa política de reforma financeira - como porque não as-
similava o nome de Antônio Carlos, do qual se manteve distante em todo o quadriênio.
Uma vez desfeita a hipótese de tornar-se o candidato oficial, Antônio Carlos deixou
claro que a candidatura de Júlio Prestes não era aceitável, uma vez que rompia a alter-
nância de poder e, além disso, era uma articulação palaciana, imposta sem maiores
consultas. Manobrou então para que se chegasse a um terceiro nome, sustentável pelas
diversas forças regionais. Washington Luiz, contudo, não transigiu e articulou o apoio
da maior parte dos esquemas estaduais em favor de Prestes.

Disposto a opor-se ao presidente, Antônio Carlos procurou montar urna aliança
alternativa com o Rio Grande cio Sul, daí surgindo a candidatura de Getúlio Vargas,
governador gaúcho, coro o apoio de Minas e da Paraíba. A coalizão assim formada -
que tomou o nome de Aliança Liberal - somaram-se correntes partidárias de outros
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estados, corno o Partido Democrático de São Paulo, que fazia oposição ao Partido Re-
publicano Paulista.

As chances eleitorais da Aliança Liberal não eram grandes e pressupunham sóli-
da unidade, tanto de mineiros quanto de gaúchos. Os chefes do PRM deram seu en-
dosso ao pacto com o Rio Grande do Sul, que havia sido uma iniciativa política de
Antônio Carlos, garantindo assim a unidade mineira. Mas, em pouco, a unanimidade
seria rompida, em função de divergências a respeito da escolha do novo presidente de
Minas.

Naquele momento - 1929 - o primeiro escalão da política mineira compunha-se
de quatro líderes: Artur Bernardes, Wenceslau Braz, Meio Viana e, naturalmente, An-
tônio Carlos. )3ernardes e Wenceslau eram ex-presidentes da República. Meio Viana
ocupava então a vice-presidência de Washington Luiz e fôra o antecessor de Antônio
Carlos no Palácio da Liberdade. Era um político popular, em certo sentido um populista
avant Is lettrc, e pleiteava a candidatura ao governo estadual. Não houve acordo en-

e os chefes partidários que possibilitasse a manutenção da unidade do PRM. Meio
Viana abriu uma dissidência, com apoio de um setor minoritário do partido, aliando-se
à candidatura de Júlio Prestes. Os demais, entretanto, acertaram um arranjo pelo qual o
futuro governador seria o presidente do Senado Estadual, Olegáro Maciel.

Júlio Prestes foi eleito em março de 1930, mas a campanha da Aliança havia sido
muito viva para esgotar-se com a eleição. O resultado não foi acatado pelos expoentes
mais combativos da Aliança, que começaram a articular urna insurreição  contra o go-
verno federal. O estopim para a mobilização de todas as lideranças oposicionistas em
torno desse projeto foi o assassinato de João Pessoa, governador da Paraíba e compa-
nheiro de chapa de Getúlio Vargas no pleito recente. Integraram-se aos planos quase
todos os "tenentes", vindos do exílio, e muitos militares em funções de comando. A re-
volução começou a 3 de outubro: no dia 24, caiu o governo federal.

Uma primeira conseqüência da revolução, no que diz respeito à política interna
de Minas Gerais, foi o afastamento imediato de Meio Viana e de seus seguidores da ce-
na política. Não era um pequeno grupo e havia contribuído, com sua atividade pré-
eleitoral, para enfraquecer a Aliança em seu ieduto numericamente mais forte. Tanto
que a votação de Vargas em Minas foi abaixo das expectativas. Com  a vit6ria de Júlio
Prestes, a Concentração Conservadora - o nome da dissidência - beneficiou-se da re-
taliação que o situacionismo federal desejava impor ao PRM. Ao empossar-se a banca-
da eleita em 1930 para a Câmara Federal, parte substancial dos deputados do PRM foi
expurgada no processo de verificação das atas eleitos-ais, atribuindo-se suas vagas à
Concentração Conservadora. Essa medida, violenta e inédita para as elites mineiras,
contribuiu para fermentar o descontentamento que levaria à reação armada (FRANCO.
1931).

No entanto, a revolução, uma vez desencadeada, envolvia muito mais que um
acerto de contas entre chefes rivais. O apoio popular que acompanhou o movimento
nas grandes cidades, bem como a influência que os militares nele engajados exerceram
desde o início, apontavam para o fato de que uma nova realidade política estava surgin-
do, em substituição ao sistema fechado da Primeira República. Entretanto, essa nova
realidade não alterou, de início, o status quo em Minas Gerais, uma vez que o Palácio
da Liberdade e o PRM sentiam-se parceiros importantes do movimento vitorioso. As-
sim, Olegário Maciel, que havia tomado posse em setembro, manteve-se normalmente
em seu cargo. Foi o único caso em todo o país. Em todos OS outros estados, a revolução
designou interventores em nome das forças vitoriosas. A singularidade de Minas foi
precisamente essa: o poder permaneceu com as forças políticas tradicionais, simboliza-
das pelo velho presidente do Estado, cujas prerrogativas constitucionais tratou de con-
servar, ainda que a Constituição estivesse derrogada. A importância de Minas e suas
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responsabilidades na revolução lhe garantiam essa espécie de imunidade, que o Gover-
no Provisório chefiado por Vargas não desafiou de frente.

Do ministério revolucionário faziam parte Afrânio de Meio Franco (na pasta do
Exterior) e Francisco Campos (ministro da Educação e Saúde Pública). Este último foi
comissionado por Olegário Maciel como intermediário do governo mineiro junto ao
governo federal. Era uma das expressões principais da "ala jovem" do PRM, afinada
com o espírito da revolução e desejosa de vê-Ia renovar o velho sistema.

Dado que o "tenentismo" não tinha implantação significativa em Minas, coube à
"ala jovem" da própria elite estadual agir no sentido de enquadrar a política mineira
nos marcos da revolução. Olegário Maciel mantinha-se firme no posto, ignorando a
vontade do Governo Provisório de substituí-lo por um interventor. Concordou apenas
em mudar o secretariado, para o qual designou nomes afinados com o novo regime.
Dois dos novos secretários, Gustavo Capanema e Amaro Lanari, junto com Francisco
Campos, encabeçaram, em fevereiro de 1931, o lançamento de um novo movimento
partidário, a Legião de Outubro, anunciada como instrumento de defesa da revolução.
Objetivava-se enfraquecer o esquema político tradicional e criar uma outra estrutura,
substancialmente diferente do PRM.

A Legião de Outubro denotava nítida influência do fascismo, que se expandia na
Europa, tanto pelo seu projeto de mobilização de massa, com uniformes e desfiles,
quanto pela organização de milícia partidária. Desejavam seus líderes causar impacto e
submeter as diversas forças políticas à sua direção. Para tanto, convocaram os chefes
locais em nome do governo estadual. A maior parte aderiu, tanto mais que Olegário
Maciel, Antônio Carlos, Wenceslau Braz e outros líderes tradicionais endossavam o
movimento. O caráter ofjcialista de que se revestiu a Legião garantia numerosos
apoios. Mas o motivo pelo qual esses apoios eram dados tornava inviável o projeto de
renovar substancialmente a política mineira. Eram os chefes tradicionais do PRM, os
"coronéis" municipais, que vinham com seus "cabos" filiar-se à Legião, para ficar bem
com o novo governo. Além disso, a presença de lideres tradicionais da República Velha
dissolvia cm boa medida a intenção de produzir um efetivo deslocamento de poder.

A Legião de Outubro não se consolidou, mas realizou em parte o seu objetivo ao
desencadear um processo pelo qual a hegemonia do PRM sobre a política mineira che-
gou ao fim. O resultado principal do movimento, em que pesem seus ambiciosos pro-
pósitos político-ideológicos, foi o de tornar inevitável um realinhamento partidário no
seio das próprias elites. E isso se deu através de sucessivos lances políticos, entre 1931
e1933.

O ponto alto da organização da Legião foi um desfile em Belo Horizonte, em
abril de 1931, com a presença de 1 5.O(X1 membros de todo o estado. Em conseqüência,
houve um esforço imediato, por parte de Artur Bernardes e os políticos mais identifi-
cados com ele, de reorganizar o PRM, ainda que dentro do programa revolucionário.
Uma nova direção é escolhida e passa a agir, contrapondo-se à Legião e ao próprio go-
verno Olegário Maciel. Era esta uma situação complexa, de contornos não muito cla-
ros, pois, se a Legião representava de certa forma o alinhamento de Minas com o Go-
verno Provisório, Olegário Maciel ainda estava na mira dos "tenentes" e seus aliados
civis. Dentre estes, por outra parte, vários sintonizavam com próceres do PRM, como
era o caso do "tenentista" VirgíÏio de Melo Franco, não obstante o fato de que a re-
construção do PRM se fazia em nome da autonomia e da tradição estadual. O conflito
entre a Legião e o PRM constituía, em grande parte, uma disputa entre facções da elite
tradicional, vinhos da mesma pipa, disputa a que o governo federal assistia, na expecta-
tiva de utilizá-la, eventualmente, em seu proveito.

Essa possibilidade pareceu abrir-se por ocasião da convenção do PRM, em
agosto de 1931. 0 encontro perremista assinalou-se por críticas ao presidente do esta-
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do e a seu envolvimento com a Legião, daí se desdobrando no nebuloso episódio da
tentativa de deposição de Olegário, que veio a ser conhecido como o "lamentável equí-
voco" (BAGGIO, 1985, p. 101). As interpretações sobre as intenções e os atos dos
personagens envolvidos são bastante controvertidas, mas patenteou-se uma conexão
entre membros do PRM e membros do governo federal para remover Olegátio e subs-
tituí-lo por um interventor. De toda forma, a manobra fracassou, devido à pronta rea-
ção de Capanema e outros auxiliares do governador, eximindo-se o governo federal de
qualquer responsabilidade no episódio.

As coisas continuavam como antes, mas, do àngulo do Governo Provisório, era
necessário encaminhar as divergências internas da política mineira, para compatihili-
zá-ia com o novo regime. Os dois partidos. com  a assistência do governo central, tra-
balharam para estabelecer uma coalizão, negociada entre outubro de 193 1 e fevereiro
do ano seguinte. O "acordo mineiro" resultou na criação do Partido Social Nacionalis-
ta, no qual se fundiam a Legião e o PRM. Olegário Maciel reformou o secretariado de
forma a incorporar a participação dos ex-adversários ao governo.

Essa foi, contudo, uma solução efêmera. A cisão interna reapareceria logo cm
seguida, quando estalou a revolução de 1932. Artur Bernardes e seus seguidores
apoiaram ostensivamente São Paulo contra o Governo Provisório. Outros chefes im-
portantes, como Wenccslau Braz, simpatizavam com os paulistas, e o próprio Olegário
Maciel pronunciava-se, antes da guerra civil, por um entendimento entre as partes. So-
brevindo porém o conflito armado, o governo mineiro alinhou-se com o poder central,
acompanhado, nessa posição. pelo partido, exceto os hernardistas. Ficava, assim, des-
feita a unidade mineira.

O apoio do situacionismo mineiro ao Governo Provisório foi fator crucial para a
vitória deste último sobre os paulistas. A principal conseqüência da guerra civil, no to-
cante a Minas Gerais, foi a de definir um modus vivendi entre os governos estadual e
federal pelo qual se resolvia a desejada integração dos mineiros ao esquema tia RevolLl-
ção de 1930. Na nova situação, as elites estaduais tinham que se compor com as torças
emergentes em 1930, mas, por outro lado, estas últimas não podiam prescindir do apoio
mineiro, uma vez que enfrentavam a hostilidade dos paulistas. Isso era bastante claro
para Getúlio Vargas. No delicado equilíbrio geopolítico que caracterizava a política
brasileira, somente contando com a força de Minas é que o governo federal logrou fa-
zer frente a situações estaduais que não controlava (em São Paulo e. mais tarde, no Rio
Grande do Sul).

Com a derrota (te São Paulo, em outubro de 1932. Artur Bernardes e outros
próceres seguem para o exílio e o "acordo mineiro" perde o sentido. A partir daí, os
dois campos partidários ficam delineados. Minas vive a sua primeira experiência eletiva
de bipartidarismo desde a queda do Império. O campo governamental se reconstitui no
Partido Progressista, formado em janeiro de 1933 para concorrer às eleições para a
Constituinte Federal. O PRM, por seu lado, mantém-se à tona pela militância dos
adeptos de Bernardes, entre os quais se destacava uma ala jovem, de estudantes e pro-
fissionais que ingressavam naquela época nas lutas políticas (CHAGAS, 1977, 1). 214 e
seguintes). Em maio de 1933, apuradas as eleições, o PP obteve vitória esmagadora so-
bre a oposição, a qual elegeu apenas seis constituintes. Melhor resultado viria no ano
seguinte para o PRM, com Bernardes já à testa do partido.

O alinhamento do governo mineiro com o poder central fixou-se integralmente
em fins de 1933, quando, em face do falecimento de Olegário Maciel, o Governo Pro-
visório se viu na contingência, ansiosamente aguardada, (te nomear um interventor para
Minas. Dois candidatos à indicação surgiram com maiores chances: Gustavo ('apane-
ma, que sucedia interinamente ao presidente morto, e Virgílio de Meio Franco, o nome
preferido dos "tenentistas", em virtude de sua ativa participação na revolução de 1930
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e nas articulações posteriores em Minas. Getúlio Vargas demorou-se três meses em
consultas com o PP, com os dois possíveis interventores e com os membros do gover-
no. A solução dada foi a mais inesperada possível: a vaga foi preenchida através da es-
colha de Benedito Valadares, deputado federal do PP, cuja presença política era bas-
tante inexpressiva. As condições de sua nomeação deixavam claro que Valadares seria
um delegado do governo federal, não um representante das forças políticas mineiras no
Palácio da Liberdade. E era precisamente essa a intenção de Vargas. Valadares, du-
rante seu longo exercício à testa do governo de Minas (de dezembro de 1933 a outubro
de 1945) foi um instrumento crucial dos movimentos políticos de Vargas, garantindo a
este o confiável apoio do poder estadual mineiro, nas mais diversas situações.

Em conseqüência da surpreendente manobra de Vargas ao escolher Valadares,
Afrânio de Meio Franco demite-se do Ministério do Fxterior, solidário com o filho.
Ambos passam à oposição, vinculando-se ao PRM. Capanema mantém-se na órbita
governamental, sendo nomeado Ministro da Educação em 1934: exerceu este cargo até
1945, numa gestão marcante, tanto no campo da educação quanto no da cultura. O
restante do PP assimilou a nomeação de Valadares, o qual se comportou com habilidade
para ampliar sua base (te sustentação interna. Nesse momento, por sinal, os chefes prin-
cipais do PP tinham os olhos voltados para a Constituinte, na qual lhes caberia papel-
chave. O presidente do partido, Antônio Carlos, foi também o presidente da Consti-
tuinte e, nessa condição, figurava como a segunda autoridade da República.

O clima de pacificação trazido pela Constituinte ajudou a estabilizar o quadro
mineiro, cujos protagonistas, como vimos, eram todos da própria elite política. O mo-
mento seguinte foi o da eleição (le 1934, onde seriam escolhidos os deputados federais
para a legislatura ordinária e os constituintes estaduais. A estes caberia, por sua vez,
eleger o floVO governador constitucional e dois senadores federais. A escolha indireta
do governador, prevista como o primeiro ato da Constituinte, foi precedida de articula-
ções destinadas a eleger tini alternativo a Valadares. A inspiração desse movi-
mento veio dos deputados do PRM, os quais procuraram interessar setores (lo PP que
pudessem apoiar a remoção do interventor. A dissidência do PP não se viabilizou e
Valadares foi então eleito governador. lira uma nova vitória (lo situacionismo, que re-
forçava o esquema de Vargas (CHAGAS. 1977, p. 250-254).

Mais tarde, em 1936, parte do PR M seria atraída para um acordo com o PP, ne-
gociado por Valadares. Ficaram de fora apenas os bernardistas mais fiéis. Simultanea-
mente, Valadares trabalhava para enfraquecer Antônio Carlos dentro do próprio parti-
do situacionista. () carlismo entrava em declínio pela ação do Palácio da Liberdade, em
articulação com Vargas. No começo de 1937, Antônio Carlos perdeu a presidência da
Câmara dos Deputados para outro mineiro, Pedro Aleixo. Era um derradeiro lance de
sucesso de Getulio Vargas para domesticar a política mineira e vinculá-la ao seu es-
quema de poder. O crescente controle exercido pelo governo central sobre Minas foi
fator estratégico para o processo político que o país viveu a partir de 1935, cÃilminando
com o golpe de 1937.

2.3. As relações de trabalho no período da Constituinte

O Movimento Sindical no Período Anterior a 1930

O sindicalismo e as organizações de classe antecedem, no Brasil, à revolução de
1930. Não encontra respaldo histórico a tese, divulgada pelos teóricos do Estado Novo,
liderados por Oliveira Vianna (VIANNA. 1945), segundo a qual as organizações sindi-
cais e o Direito do Trabalho no Brasil começaram a existir depois da revolução de ou-
tubro. Autores, com diferentes enfoques. como Moraes Filho (1979), Simão (1966),
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Rodrigues (1966), Tronca (1983). Decca(1981)e Munakata (1981), explicitam astutas
operárias no período da chamada República Velha, o seu caráter de reivindicação e a
combatividade de muitas de suas organizações e categorias. Segundo Luiz Werneck
Vianna. "evidenciou-se também que o sentido da ação não se esgotava numa pauta
economicista, incluindo a luta por direitos sociais e políticos" (VIANNA, 1976, p. 32).

Por outro lado, das leituras e depoimentos (BOSI. 1976) relativos ao período da
1 , República, constata-se a impermeabilidade do Estado brasileiro às demandas e rei-
vindicações das classes trabalhadoras. As entidades sindicais e suas lutas de reivindica-
ção e resistência não são consideradas como partes integrantes e legítimas dos conflitos
sociais a existência destes sequer era admitida no interior da sociedade que se preteri-
(lia harmônica e imune a tais contradições. Uma legislação draconiana possibilitava ao
governo, em nome dos bons costumes, a deportação de trabalhadores estrangeiros que
s atrevessem à militância sindical e política (Lei Adolfo Gordo - Decreto Legislativo
n 2.741, de 1' dc janeiro de 1913).

Não constituíam práticas excepcionais a invasão e o empastelamento de entida-
des, associações c publicações de trabalhadores, as prisões, deportações, agressões e
assassinatos dc lideranças e militantes operários, a repressão violenta às greves e mo-
vimentos reivindicatórios e o sistemático trabalho ideológico junto à população, no
sentido de vincular sindicato e greve a violência, anarquismo e comunismo e estes, por
sua vcí, apresentados de formas fantasiosas e caricatas.

Além da carapaça do Estado e das classes dominantes, o movimento operário
entrentou ainda, nesse período. outras limitações e dificuldades: a reduzida expansão
do parque industrial brasileiro, a deficiência (los meios de comunicação e transporte, a
dispersão e fragmentação da sociedade, a alienação das massas trabalhadoras rurais, o
chamado sindicalismo amarelo antecessor do peleguismo, entre outras. Entretanto, as
lutas dos trabalhadores brasileiros assinalam, nessa fase, páginas de resistência. Segun-
do Werneck Vianna, "o ciclo de greves operárias, que se inicia em 1901 no Estado (le
São Paulo, e que terá seus pontos culminantes nas greves gerais de 1917 e 1919, origi-
nariamente motivadas por meras questões salariais, logo combinará a reivindicação
econômica com a exigência de um direito fundamental do trabalho (jornada de traba-
lho, seguro contra acidentes, aposentadoria, regulamentação do trabalho do menor e (Ia
mulher, férias, horas extras, etc.) (VIA NNA, 1976, p. 51).

Euuibora OS estudos não sejam muitos, sabe-se hoje da existência de ativas asso-
ciações patronais que envolviam, além de proprietários rurais, comerciantes e indus-
triais. Kazumi Munakata faz referência a elas (MUNAKATA, 1981). Não constituíam
um setor meramente subordinado ao Estado e/ou à oligarquia agroexportadora. Evan-
tina Pereira Vieira trabalhou o tema com profundidade no contexto mineiro, meneio-
uiando, expressamente, os contatos mantidos pelos empresários mineiros com empresá-
rios de outros estados e do Distrito Federal (VIEIRA, 1984, 1984h. 1987h).

O Partido Economista vai ser o desaguadouro político dessas articulações patro-
nais. Disputa, em Minas, as eleições de 1933 com uma lista de candidatos, a mais re-
presentativa (lo ponto (le vista das lideranças empresariais. Embora não tenha conse-
guido eleger nenhum candidato, marca seguramente a sua presença e difunde a sua
pregação. Dado relevante, o fato de que em 1934 foram constituídos 77 sindicatos pa-
tronais ruo Estado.

O Movimento Sindical em Minas no Período.

A bibliografia do movimento sindical mineiro no período que antecede a revolu-
ção de outubro não é das mais extensas. Dentre os trabalhos pioneiros, estão os estudos
mencionados de Evantina Pereira Vieira sobre as associações e iniciativas patronais e a
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tese de Eliana de Freitas Dutra, sobre os "caminhos operários nas Minas Gerais",
transformada em livro (DUTRA, 1988). Evantina Pereira Vieira questiona os que atri-
buem "o destaque de Minas Gerais no cenário político nacional somente à atuação da
burguesia agroexportadora cafeeira" (VIEIRA, 1987b, p.38). Segundo a autora, "isto
tem obscurecido a existência de uma mobilização política de outras frações da classe
dominante que, conjuntamente, ou não, com a agroexportação desenvolveram toda uma
rede de relações entre as questões econômicas, políticas e sociais, no sentido de imple-
mentar um projeto de dominação construído a partir das injunções históricas do mo-
mento" (VIEIRA, 1987b, p. 38). Destaca a importância das associações de classe como
instrumento de defesa de interesses: "O instrumento de organização cio comércio e in-
dústria em Minas Gerais não difere do todo nacional: eles são constituídos pelas asso-
ciações de classe. Estas associações tornaram-se, paulatinamente, órgãos de defesa dos
interesses dessas frações de classe, desempenhando o papel de instituições mediadoras,
agindo em nome do comércio e da indústria, principalmente face ao Estado". Considera
"que estas frações da classe dominante tiveram condições de pressionar o curso do
processo decisório de algumas questões políticas, com eficácia e, algumas vezes, com
sucesso". Menciona o papel ideológico e político desempenhado por essas organizações
privadas, a ponto de se transformarem em "quase partidos" (VIEIRA, 1987h, p. 39).

Fundada em 1901. a Associação Comercial de Minas explicita os seus interesses
de classe:" ser órgão ante OS poderes públicos do país. no Estado e tora dele, das clas-
ses que a compõem, bem como das congêneres existentes nas outras cidades do Estado
de Minas Gerais que, igualmente reunidas em associação, por intermédio destas se lhe
dirigem, apresentando suas queixas e defendendo seus legítimos interesses perante
quaisquer órgãos da autoridade pública promover por todos os meios a seu alcance
o desenvolvimento e prosperidade das classes (le que é órgão" (VIEIRA, 1987b.
p39140).

Através dela, "constrói-se urna verdadeira vanguarda empresarial pela repre
scntatividade econômica, pela prática de defesa dos interesses de classe, pois, além das
relações formais entre as associações, estrutura-se uma rede de relações pessoais, uma
vez que determinados elementos participam da diretoria de diversas associações. Por
outro lado, essa presença de representantes de diversos ramos da produção em dife-
rentes organismos, facilitava a troca de informações e o estabelecimento de articula-
ções, demonstrativas da coesão dos diversos setores da classe dominante" (VIEIRA.
1987h, p. 41).

Mais difíceis e contraditórios foram os "caminhos operários", em face da re-
pressão e intransigência estatal e patronal e dos limites impostos à formação da sua
consciência de classe. Eliana de Freitas Dutra. citando Sheldon Maran a partir da pre-
sença do imigrante, aponta esses limites: resistência inicial ao sindicalismo; divisões ét-
nicas; desejo de ascensão social: vulnerabilidade à deportação e à acusação de conspira-
ção estrangeira: xenofobia desencadeada na grande imprensa. Mais: a presso dos em-
pregadores, insucessos estratégicos do anarco-sindicalismo brasileiro, "peculiaridades
da estrutura industrial centrada na indústria têxtil, que possuía certas particularidades
como o número alto de mulheres e menores na sua mão-de-obra", e a "estabilidade
ameaçada pelas crises econômicas", dentre outras (fUTRA, 1988, p. 24125).

Embora relativize a presença e a influência do imigrante e do anarquismo no mo-
vimento sindical e operário brasileiro, e particularmente em Minas, durante as três pri-
meiras décadas do século, Eliana de Freitas Dutra não envereda pelo caminho da polê-
mica e das negações sumárias. Pretende "mostrar que novos ângulos de análise podem
ser acrescentados como alternativa sobre a classe operária. Ainda que o aspecto da ori-
gem social da classe operária seja imprescindível em qualquer estudo sobre o tema,
acreditamos que novos elementos possam ser analisados e que este aspecto da composi-



118

ção da classe operária poderá ser visto em um contexto econômico e político mais am-
plo". Prioriza a estrutura industrial, sem contudo atribuir a este elemento o status de
causa eficiente que por si só determinaria todas as práticas operárias.

Eliana Dutra estuda os movimentos operários de Belo Horizonte e Juiz de Fora
no período de 1917-1930. exatamente o período em que teria ocorrido "o declínio do
movimento operário no Brasil . . . tese consagrada nos trabalhos de Bons Fausto e
Sheldon Maran" (DUTRA. 1988, p.127). Para a autora. "em Minas, a realidade do mo-
vimento operário seria bem distante do que afirmam estes autores sobre este período
particular" (DUTRA. 1988. p27). Ainda que concentre sua tese sobre as duas cidades
mencionadas, Eliana Dutra embasa sua afirmativa em dados referentes a movimentos
grevistas em todo o Estado: "Antes desta data (1917) os registros apontam os seguintes
movimentos: greve dos trabalhadores da Mina de Morro Velho em Nova Lima (feve-
reiro de 1907): dos operários da construção civil em Belo Horizonte, estendendo-se a
outros ramos de atividade (maio de 1912); greve geral em Juiz de Fora (agosto de
1912); dos operários da construção civil em Belo Horizonte (agosto de 1912).

"De 1917 até 1925 o número de greves é bem mais significativo, ocorrendo gre-
ves no Morro da Mina, em Queluz (hoje Lafaiete); nas oficinas da estrada de Ferro
Oeste de Minas, em Lafaiete: na Mina de Morro Velho em Nova Lima; na Rede Sul-
Mineira, paralisando a oficina e tração; no ramal da Estrada de Ferro Oeste de Minas
de Divinópolis. em Palmira. numa fábrica de carbureto de cálcio, e em Poços de Caldas.
do pessoal das águas. empregados do Palace Hotel, fábrica de móveis, trabalhadores da
Casa Inglesa e Alfaiates" (DUTRA. 1988, p. 79). Constata a pesquisadora que os mo-
vimentos operários em Juiz de Fora, tendo como eixo a Federação Operária Mineira
(continuadora num nível mais politizado e combativo da Sociedade Beneficente Ope-
rária). foram mais atuantes e independentes que os que ocorreram em Belo Horizonte
no mesmo período. Em Juiz de Fora, ocorreram duas importantes greves: em 1920 e.
principalmente, em 1924 (DUTRA. 1988, p82 e seguintes).

A Federação foi fundada no dia 4 de janeiro de 1920, no bojo da greve ocorrida
naquele ano. Surgiu como expressão de um novo patamar nas lutas operárias, superan-
do a tradição assistencialista. Entre 1920 e 1924 ocorreram greves localizadas em Juiz
de Fora. Em 1924, a Federação Operária viu-se desafiada a liderar um movimento gre-
vista de maior envergadura, que envolveu várias categorias. O acordo celebrado pela
Federação desagradou a muitos trabalhadores e fez virem à tona contradições existentes
no interior da entidade, fazendo prevalecer a linha moderada em detrimento dos mais
resistentes e combativos e que tinham concepções mais doutrinárias e políticas. Apesar
das contradições e dos conflitos, a Federação continuou sendo o único sindicato exis-
tente na cidade. A partir de 1925, volta-se para uma linha meramente assistencialista.

Em Belo Horizonte, Eliana Dutra destaca a influência da Igreja Católica sobre o
movimento operário, através da Confederação Católica do Trabalho, fundada a 28 de
setembro de 1919. Esta influência teria arrefecido os movimentos dos trabalhadores
belo-horizontinos. A Confederação inspirou-se na Encíclica Rerum Novarum (1891)
do Papa Leão XIII e vincula-se a todo um esforço da Igreja para restabelecer a sua
presença e a sua influência junto à sociedade. "A luta pela conquista dos direitos tra-
balhistas foi encaminhada pela Confederação dentro da sua linha diretriz, ou seja, den-
tro do princípio da harmonia e cooperação social. O recurso à greve era condenado
abertamente por "perturbar a ordem social". As reivindicações económicas dos sindi-
catos e os pedidos de melhoria das condições de trabalho eram encaminhados aos pa-
trões e ao Conselho Deliberativo da Prefeitura de Belo Horizonte, à Câmara Estadual e
ao Congresso Nacional" (DUTRA, 1988, p. 991114 e 131/144).

A Confederação atravessou a barreira da revolução de 30 e continuou existindo
até o surgimento de novas organizações católicas "que assinalarão uma nova etapa do
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sindicalismo cristão" (DUTRA, 1988, p. 161).
Formada por 18 sindicatos de classe, a Confederação exercia um papel não ape-

nas de coordenação, mas de presença efetiva e estimuladora. Constitui-se na principal
"agente organizadora da classe operária em Belo Horizonte" (Dutra, 1988, p. 172).

lracasso da Proposta Liberal

Se os princípios liberais jamais foram efetivamente adotados no Brasil, experi-
mentaram particular frustração no campo das relações de trabalho. Houve, conforme
vimos, tentativas e algumas perduraram por um bom tempo, de organização de entida-
des sindicais autônomas e independentes do Estado.

A revolução de 30, com seu corte centralizador, autoritário e corporativista, se-
pultou qualquer perspectiva de livre organização das classes.

Luiz Werneck Vianna situa o liberalismo flO campo das relações de trabalho:
a nossa sugestão é a de que o ponto ótimo para a análise de uma ordem liberal consiste
menos em sua expressão política do que no caráter do seu mercado de trabalho. O su-
posto estaria em que a livre circulação das mercadorias, especialmente a da força de
trabalho, é que especifica essa concepção do mundo" (VJANNA, 1976, p. 6-7).

Os princípios do liberalismo clássico, fundados na "liberdade e igualdade formal
para e entre os indivíduos membros de uma nacionalidade", tiveram que se adequar a
novos fatos e realidades e assimilar o intervencionismo estatal, as entidades e associa-
ções de classe, o contrato coletivo de trabalho e "a ampliação dos direitos de cidadania
para os não-proprietários" (VIANNA, 1976, p. 6).

Werneck Vianna considera que "esse elenco de mudanças, não obstante, por si só
não correspondeu a uma derrogação (los princípios liberais". Acrescenta, porém, que,
"nos países . . . em que as forças sociais identificadas com as tendências democratizan-
tes e igualitárias encontraram uma resistência insuficiente por parte das instituições po-
líticas liberais, sua assimilação coincidiu com a elaboração de uma ideologia antilibe-
ral". A seguir, o autor de Liberalismo e Sindicato no Brasil aborda a questão do
corporafivismo: "o regime corporativo se constitui num instrumento extraordinaria-
mente eficiente de promoção dos interesses do indivíduo possessivo, na medida em que
o defronta com uma força de trabalho impedida institucionalmente de reivindicar com
liberdade no mercado. Contudo, a infiltração de supostos concorrentes do indivíduo,
geralmente suportados na idéia (te uma "vontade nacional", imprime na construção da
ordem uma pauta de sentido contrário à sua. Como resultado, verifica-se o rebaixa-
mento do mundo mercantil a uma instância condicionada à política, exigindo-se do in-
divíduo liberal que confira ao seu puro interesse uma "função social" (VIANNA,
1976, p. 7).

No Brasil, o preço da permeabilização do Estado à chamada questão social foi o
corporativismo e o atrelarnento das entidades sindicais ao Estado depois de 30 e, parti-
cularmente, com o advento do Estado Novo em 37.

Werneck Vianna vê o fracasso do "liberalismo fordista" no Brasil. -Se inicial-
mente a oligarquia e a burguesia industrial se opõem à legislação trabalhista, acabam se
deslocando para o corporativismo, como sistema alternativo para viabilizar a manuten-
ção da ordem dominante" (VIANNA. 1976, p. 7).

O fordismo pressupõe uma séria de medidas - atualização, modernização e ra-
cionalização da produção; altos salários; controle sobre a vida dos trabalhadores; valo-
res morais rígidos; adesão aos valores do industrialismo, etc. - que não foram viabiliza-
das entre nós, por razões econômicas sobretudo. Diz Werneck Vianna: "...a forma
liberal ortodoxa do Estado, com seu desconhecimento de regras restritivas do indiví-
duo, representará a possibilidade do caminho "selvagem" para a realização da acumula-
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ção do capital industrial. Na altura de 1927, quando já se iniciou a legislação social, os
empresários promoverão verdadeira atroada sobre o que qualificam de curva ininter-
ruptamente ascendente de salários no último decênio . O capital industrial compen-
sava o efeito negativo daí decorrente, através de um padrão de "capitalismo selvagem",
com a utilização em massa do trabalho do menor, pela extensão da jornada de trabalho
e pela rejeição em aplicar qualquer lei protetora do trabalho" (VIANNA, 1976, p.35).

Incapaz de implementar o seu projeto de hegemonia à margem e independente do
Estado, a burguesia industrial no Brasil assiste à ascensão do corporativismo e acaba
por se adequar a ele. Werneck Vianna vê a burguesia industrial afastada da política e
incapaz de implementar o seu projeto;" Longe da cena política, e por isso mesmo ca-
rente dos meios de perceber a trama social, mantida na estreiteza da fábrica e de suas
associações classista.s, a facção burguesa industrial não reconhecerá a inviabilidade do
seu trânsito para uma hegemonia à americana". Quando em 30 o novo Estado se arti-
cula em conflito aberto com a ordem liberal, o acusará, com miopia exemplar, de pro-
mover a subversão social pelas leis trabalhistas. Sua ortodoxia liberal, centrada num ri-
goroso individualismo e numa orgulhosa afirmação do sistema fabril( - , a levará à
hostilidade contra o Estado autoritário que, apesar disso, irá exaltá-la e promovê-la"
(VIANNA,1976, p.73-4).

As análises de Wcrneck Vianna, sobretudo no que se refere ao papel da burgue-
sia industrial, nem sempre coincidem com outros autores. Evantiva Pereira Vieira. co-
mo Vimos, tem enfoque diferente, pelo menos rio que diz respeito ao quadro mineiro.
Ela destaca a racionalização do trabalho como um <tos instrumentos de dominação e
controle da classe trabalhadora: — Nos anos 20 e no imediato pós-30 a classe trabalha
dora faz-se presente no cenário político, através de uma gama de manifestações dentro
e fora da fábrica, tornando-se assim, no decorrer deste momento histórico, uma classe
perigosa para a burguesia: sua presença e condição assinalam os perigos de uma con -
testação social. Nessa medida, passam a se articular, no interior da burguesia, atéia da
repressão física e direta, outros mecanismos complementares de controle cio trabalho e
da classe trabalhadora, que começa a ser miuiuiciosamente estudada dentro de suas ca -
sas, na rua ou nas fábricas.

''A organização corporativa da década de 30 e 40, através (te suas realiza-
ções jurídicas, cria condições formais para que a racionalização do trabalho possa reali-
zar-se em larga escala, sem que OS operários possam se opor a ela ou lutar para serem
os seus portadores"( VIEIRA, 1997a, p. 41-42).

Também Katumi Munakata vê a burguesia industrial buscando o seu caminho e
construindo o seu projeto dentro e através do Estado: " para os industriais não se
trata de condenar -.i indústria, mas, pelo contrário, de estimulá-la mediante a sua prote-
ção. Mas quem pode protegê-la? Nesta pergunta está implícita a ruptura com o libera-
lismo: a indústria não pode ser abandonada ao jogo da livre concorrência, mas deve ser
defendida por um organismo exterior. Quem" O Estado" Logo a seguir.  o Autor ex-
elarece que tipo de Estado: "o que se torna necessário é, pois, um Estado racional e ra-
cionalizado, dirigido não por políticos que defendem interesses particulares ou partidá-
rios, mas por técnicos especializados, planejadores. competentes, objetivos, neutros,
que defendam o interesse geral da Nação (no caso, a industrialização) e que. para isso.
intervenham corri firmeza em todas as esferas da sociedade"

Logo a seguir, Munakata associa corporativismo e racionalização: "Na realidade.
essas idéias - corporativismo e racionalização - são formulações que, desde pelo menos
a década de 20. permeiam amplos setores da sociedade - católicos, integralistas. "te-
nentes", socialistas, etc., da direita à esquerda daí a sua força e ampla aceitação -
(M UNA K ATA. 198 1 , p 72



121

Conclusão

A Revolução de 30 implementa o seu projeto corporativista, lançando sobre os
sindicatos a teia da tutela e do controle. O decreto n 2 19.433, de novembro de 1930,
cria o Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. O decreto n 19.770, de 19 de mar-
ço de 1931, regulava a sindicalização das classes patronais e operárias. Referido de-
creto foi elaborado por Evaristo dc Morais e Joaquim Pimenta, pioneiros nos estudos
sobre Direito do Trabalho e Sindicalismo no Brasil (MORAES FILHO, 1979, p. 220).
Daí a observação de Kazurni Munakata, segundo a qual "muitos dos antigos socialistas

como Evaristo (te Moraes, Joaquim Pimenta e Agripino Nazareh - seriam absorvidos
no quadro burocrático do "Ministério da Revolução" (MUNAKAÍA, 1981, p. 82).
O referido decreto estabelecia o princípio do sindicato único e subordinava os sindica-
tos ao Mistério do Trabal1. Indústria e Comércio. O direito às férias <tos trabalha-
dores industriais é condicionado à sindicalização.

O decreto n 24.694, de 12 de julho de 1934, incorpora, ainda que timidamente,
o princípio do pluralismo sindical, de resto também consagrado na Constituição de 34.
As entidades sindicais continuavam sendo consideradas como órgãos de colaboração do
Estado e diretamente fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho. Os técnicos do Ministé-
rio do Trabalho, Indústria e Comércio levantaram-se - Oliveira Vianna à frente
contra o pluralismo sindical. Segundo Evaristo de Montes Filho "não ocorreu o caos
que tanto temia Oliveira Vianna . . . Nunca chegamos a ter - repita-se - uma verda-
deira e prolunda pluralidade sindical. Vivemos simplesmente uma ligeira e limitada ex-
periência dualista .....(MORAES FILHO, 1979, p. 230-1).

A partir <te 1935, sob o pretexto (le combater o comunismo após malogrado le-
vante, o país passa a viver a antevéspera do golpe de 37. As leis dc exceção permitem
o combate mais direto ao sindicalismo mais combativo e resistente. As prisões se en-
chem de lideranças políticas e sindicais operárias que não se dobram às reduções do po-
der. O processo de cooptação de lideranças sindicais mais tímidas se intensifica. Con-
cessões são feitas no campo da legislação previdenciária e trabalhista, em troca da au-
tonomia sindical e do direito de greve. (;estava-se o golpe dc 17

2.4. Igreja e Sociedade: Redefinição das Relações nas Décadas de 20 e 30

A separação entre Igreja e Estado

No período pós-proclamação da República, quando se discutiam e se reorganiza-
vam as novas estruturas políticas do país, o Decreto W 2 119-A, de 17 de janeiro de
1890 cio novo governo republicano, que abolia o regime de padroado e estabelecia a se-
paração entre a Igreja e o Estado, aparece ao episcopado brasileiro ao rneim() tempo
como uma salvação e urna ameaça. Salvação enquanto restabelecia a dignidade e a li-
berdade de atuação para a Igreja Católica no Brasil, até então subjugada ao regime de
padroado* e dependente das atribuições iniperiais e ameaça, uma vez que era inter-
pretado pelo clero corno uma afronta e urna perda de poder político, além (te abrir peri-
goso espaço de influência para os positivistas, liberais e anticlericais.

Este último aspecto tornou-se especialmente sério para a Igreja, já que até aquele
momento diversas encíclicas vinham sistematicamente condenando o pensamento libe-
ral, positivista e socialista, e mesmo se opondo ao pensamento científico:

O regime de CacHeado estabelecia a flecesscdade do piacel governamental para a publicação dos documentos
emanados de Roma cobrança do dízimo pelo governo, interferência deste em todos os negócios da Igreja, redu-
çAo prtrca de ole,r ao onpel c' 5 situaç8o rle ccci' funeionI,cnrc civil" (MOURA S ALMEIDA 1978 1'. 325).
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"Dos conflitos da Igreja Católica com o mundo moderno, depreende-se que a
Igreja encontrava dificuldades para acolher as conseqüências da Revolução Industrial,
comportando-se muitas vezes como se ainda estivesse numa sociedade aristocrática
e rural" (MOURA & ALMEIDA, 1978, p. 330).

Entretanto, rapidamente a Igreja percebe a necessidade de se situar no novo
contexto político republicano, de se mobilizar, face à laicização do Estado, e de redefi-
nir seu espaço e papel na sociedade.

A iniciativa parte do próprio Vaticano, que patrocina uma política de conciliação
e reaproximação com o Estado, inclusive com o reconhecimento diplomático do regime
republicano já no ano de 1890 e com a criação do primeiro cardinalato brasileiro e da
América Latina, na pessoa do arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Joaquim Arcoverde.
Ao mesmo tempo. Roma procura ampliar sua influência no país, exportando as doutri-
nas católicas conservadoras e autoritárias elaboradas na Europa, através da vinda de
padres belgas e holandeses, principalmente, e da instalação aqui de novas ordens e con-
gregações, que acabam por exercer forte interferência e "romanização" no comporta-
mento e na mentalidade eclesiástica brasileira.

Redefinição do papel da Igreja na Sociedade

Nas primeiras décadas do século, a Igreja já resolve seus conflitos com o regime
republicano e se empenha, agora, no processo de redefinição de seu novo papel político
na sociedade brasileira. E, para tal, percebe que é preciso se reaparelhar e se reorganizar
para enfrentar o novo quadro sócio-econômico do país, que se esboça sob ba ses indus-
triais e urbanas, com a presença de novos grupos sociais médios urbanos mais cons-
cientes e reivindicatórios e as novas idéias liberais e democráticas em voga.

A partir da liderança do bispo mineiro da cidade de Mariana. Dom Silvério Go-
mes Pimenta, da atuação do Centro l)on Vital, fundado em 1922 pelo intelectual cató-
lico Jackson de Figuciredo, com o objetivo de formar os quadros católicos atuantes no
panorama nacional, e da publicação (Ia revista ''A Ordem", a Igreja se lança em sua
cruzada militante de  santificação das almas" e de "recristianização" da sociedade.
Através das doutrinas da Igreja e de seu poder eclesiástico, os militantes católicos se
propõem fazer frente aos inimigos tradicionais - protestantes e positivista - e aos novos
adversários - liberais e comunistas, numa atuação declaradamcntc moralista, reforma-
dora e reacionária, visando reduzir os excessos e exageros do capitalismo e evitar a
"barbárie civilizada" do materialismo e do comunismo.

Para esta efetiva e eficaz ação social e política, a Igreja faz então um trabalho de
crítica à própria natureza da fé católica então vigente no país, propondo uma sociologia
cristã, responsável pela busca de uma racionalidade para a fé. Nas palavras de Simon
Schwartzman, "essa sociologia era vista como capaz de contribuir para a ação e doutri-
na da Igreja, deslocando o centro de gravidade do sentimento para a razão. Ela seria
antes de tudo um método científico aplicável à sociedade, à filosofia e à religião, ( .
acabando de uma vez por todas com a incompatibilidade entre a religião e a ciência.
A sociedade a ser construída com o auxílio dessa sociologia cristã superaria o indivi-
dualismo e o socialismo, pois suas bases não seriam nem o indivíduo, nem o Estado,
mas a família - (SCHWARTZMAN, 1984, p. 56).

Acreditavam OS segmentos católicos que todo este esforço da Igreja, de revisão
de suas doutrinas e de montagem de uma verdadeira estratégia de ação política, deveria
resultar numa ampla reforma da sociedade. Baseando-se na conversão moral do indiví-
duo, o espírito liberal e laico imperante seria substituído pela forma corporativa de Es-
tado, de forte sabor ético-religioso, onde imperaria a harmonia social e a conformação
das classes à sua situação.
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Esta tarefa regeneradora dos princípios orientadores da sociedade caberia a uma
aristocracia intelectual católica. Trabalhando sob base cristã, fiéis à doutrina de Roma e
aglutinadas no Centro Dom Vital, as lideranças católicas, como Jackson de Figueiredo,
Alceu de Amoroso Lima, Dom Sebastião Leme e Padre Leonel Franca, seriam as res-
ponsáveis pela adequada fundamentação intelectual e dogmática para os princípios ca-
tólicos, visando restabelecer a influência da Igreja sobre a hierarquia brasileira, atacada
pelos males da civilização burguesa e liberal e pelo espírito agnóstico e laico.

Para a Igreja, portanto, a"(. .) única revolução que pode salvar a nacionalida-
de brasileira é a revolução espiritual" (LIMA, 1978, p. 76), de acordo com as próprias
palavras de Alceu de Amoroso Lima.

A partir desta reformulação interna, a Igreja passa a uma ação decisiva e ope-
rante na luta pelo retorno de seus privilégios, garantidos até o século XIX e perdidos
com a instalação da República e com o domínio das idéias liberais e positivistas, diri-
gindo seus esforços principalmente para a volta do ensino religioso e para o reconheci-
mento do Estado como nação católica.

Nova estratégia de ação política da Igreja
Segundo John Wirth, a partir de 1910 Minas tornou-se o centro do movimento

católico leigo, desempenhando a religião um papel de destaque cada vez maior na vida
política e social: "Recristalizada no movimento católico jovem, a geração política de
Francisco Campos e Valadares estava mais solidária às causas da Igreja do que seus
pais, de pensamento mais livre" (WIRTH, 1982, p. 181), acabando por se perderem,
nas décadas de 20 e 30, as conquistas positivistas de políticos como João Pinheiro e
Carvalho Brito. *

Esse novo grupo político católico, após uma tentativa frustrada de organização
de seu próprio partido — o Partido Regenerador, fundado em 1909, sob a liderança de
Joaquim Furtado de Menezes — procurou então mobilizar suas forças e se organizar
dentro da estrutura partidária já estabelecida do PRM. Tendo em vista o seu grande
poder de angariação de votos, o movimento leigo católico teria assim completa liberda-
de de ação política, ainda que conforme a doutrina da Igreja, lutando e alertando os
votantes para as causas católicas.

Assim, "em 1927, os católicos já eram fortes o bastante para formar um grupo
de pressão eleitoral, como o Centro Popular Mineiro, que lutava pelas causas católicas
e julgava a adequabilidade dos candidatos políticos" (WIRTH, 1982, p. 182). Além
disso, a Igreja em Minas Gerais foi capaz de mobilizar cerca de 15.000 jovens associa-
dos na "Associação de Moços Católicos" e criar sob sua égide várias outras associações
católicas operárias, como a "Confederação Católica do Trabalho", a "União de Moços
Católicos" e a "Confederação Auxiliadora dos Operários de Minas", caracterizando-
se, frente ao Estado, como a interlocutora política e mediadora dos interesse das clas-
ses subalternas e trabalhadoras.

No inicio dos anos 30, a figura do mineiro Francisco Campos, ex-secretário do
Interior do governo de Antônio Carlos e primeiro-ministro da Educação e Saúde do
governo revolucionário provisório, passa a exercer um papel bastante expressivo nas
relações entre a Igreja e o Estado. Acreditando que, para se livrar do "peso morto da
política oligárquica tradicional" sem cair nas "ilusões da democracia liberal", era pre-
ciso que se dotasse o governo de uma ideologia social bem definida, Francisco Campos
defendia a necessidade de atrair a Igreja Católica como fonte de inspiração ideológica e

• João Pinheiro, governador do Estado em 1906, e Carvalho Brito, Secretário do interior, foram responsáveis peia
proibição da Instrução religiosa nas escolas e peia cassaçAo da subvenção pôblica aos seminários.
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de legitimação política para a nova ordem que se buscava estabelecer. O objetivo era
então atrair a Igreja Católica para o lado do governo Vargas, capitalizando para este o
seu prestígio, autoridade e grande capacidade de mobilização junto à população.

Por sua vez, à Igreja interessava definir favoravelmente suas relações com o
poder temporal do Estado, entendendo sua atitude como urna procura mais ampla de
recuperação de sua influência social e política. As reações iniciais dos grupos católicos,
de hostilidade e oposição ao movimento revolucionário foram rapidamente soluciona-
das, apesar de expressarem a filosofia e o pensamento mais autênticos da doutrina da
Igreja na época:

"Primeiro, porque se tratava de uma revolução, uma alteração à ordem que era,
em si mesma, vista como um mal. Jackson de Figueiredo ( ... ) afirmava que a 'pior
ilegalidade era ainda melhor que a revolução' ( ...) Segundo, a revolução era vista
como a vitória do movimento tenentista, que trazia consigo certas idéias perigosas, as-
sociadas ao liberalismo e ao positivismo" (SCHWARTZMAN, 1984. p. 55).

Mas a Igreja acaba por preferir apoiar a Revolução de 30 e garantir assim o seu
espaço no novo regime, com Francisco Campos estabelecendo a ponte. Acreditando e
defendendo que "ou o Estado reconhece o Deus do povo, ou o povo não reconhece o
Estado", nas palavras do Cardeal Leme, ou ainda que "a Revolução será ineficiente en-
quanto não se conferir à Igreja sua devida supremacia", de acordo com Alceu Amoroso
Lima (SCFIWARTZMAN, 1984, p. 55), a Igreja parte para a mobilização de seu elei-
torado católico para uma ativa participação na Assembléia Constituinte:

"A Constituinte era o grande instrumento pelo qual as Iiderança.s da Igreja pode-
riam efetivar suas reivindicações para dali alçar objetivos mais ambiciosos. Liga-se
abertamente a todos OS partidos e grupos, ( . . ) coloca aliados em todos os setores,
mobiliza uma grande quantidade de organizações eclesiásticas ou leigas em todo o país,
tudo isto em prol de seus objetivos expressos nas reivindicações católicas" (SCH-
WARTZMAN, 1984, p. 17).

A iniciativa da Igreja de agir a partir de uma "ação católica" em lugar de urna
"ação político-partidária" levou a algumas práticas cujos resultados foram bastante fa-
voráveis aos seus interesses. Este é o caso da criação, em 1933, da Li ga Eleitoral Cató-
lica — LEC, com o objetivo de mobilização do eleitorado católico para a participação
na Constituinte, e da elaboração do "Memorial da Igreja Católica", redigido pelo Pe.
Leonel Franca e com mais de 700 assinaturas de professores e intelectuais de todo o
país, enviado à comissão encarregada do anteprojeto da Constituinte, onde constam
propostas a serem incluídas no corpo da lei. Dentre estas propostas, destacam-se a li-
berdade de ensino, em defesa da iniciativa privada, para afastar o perigo do monopólio
do Estado: a educação dos filhos como um direito natural da família: o Estado como
simples promotor e orientador da instrução junto aos Estados e aos Municípios; e o en-
sino religioso como matéria obrigatória para os que a solicitarem.

Ao final, resultam algumas vitórias no texto definitivo da Constituição - indis-
solubilidade do matrimônio, ensino religioso facultativo nas escolas públicas e a assis-
tência religiosa facultativa às forças armadas, além do firme estabelecimento da cola-
boração entre o Estado e a Igreja, vitórias estas atribuídas pela Igreja à "consciência
dos constituintes" e não a "compromissos políticos ou eleitorais".

O novo papel educacional da Igreja — questionamentos e confrontos

Na procura de seu novo papel na sociedade, é no espaço institucional da escola
que a Igreja, estrategicamente, busca assegurar sua influência ideológica e associar sua
doutrina à ação prática. No tocante à educação, a Igreja a considerava, até então, área
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de seu exclusivo direito, pois desde os tempos coloniais, através das ordens religiosas,
especialmente dos jesuítas, foi a primeira e, por muito tempo, a única instituição educa-
cional no Brasil.

Entretanto, também era neste espaço institucional da escola que ocorriam as
maiores pressões e exigências da sociedade, no sentido de modernização do processo
educacional condizente com o processo de industrialização e urbanização do país. De-
sejava-se um ensino prático, voltado para a formação da força de trabalho, que aten-
desse às necessidades da classe produtiva da riqueza nacional, preocupada com o de-
senvolvimento de habilidades e com o "aprender fazendo". A escola do trabalho deve-
ria prevalecer sobre a escola das elites, com uma oferta exclusiva de ensino academi-
cista, formalista e intelectualista e com um "tipo de educação voltada para a satisfação
dos interesses oligárquicos: ornamento cultural, preenchimento dos quadros da buro-
cracia de Estado e das profissões liberais" (CURY, 1978, p. 18).

Nesse quadro conturbado pelas alterações políticas e pelo desenvolvimento urba-
no-industrial, predomina um clima de ansiedade pela prosperidade e bem-estar social,
acreditando-se que só a educação, e uma educação eminentemente prática e democráti-
ca, será capaz de levar à superação do atraso e ignorância nacional. Ambiente propício
ao florescimento das novas idéias educacionais européias, disseminadas no Brasil pelo
grupo dos "pioneiros" ou "renovadores" da "Escola Nova". Em síntese, as aspirações
escolanovistas defendem uma escola democrática, aberta a todas as classes, reorganiza-
da para a profissionalização e o desenvolvimento do indivíduo, capaz de produzir o
"homem novo" e de reconstruir a sociedade, e onde o Estado desempenhe o papel de
condutor do processo escolar.

Laicismo, absolutização do Estado e democratização educacional - são posições
virtualmente contrárias aos princípios católicos e oligárquicos, defensores da perma-
nência das crenças e valores do passado, enxergando, nas novas idéias, tendências so-
cialistas e comunizantcs. Mas, acima de tudo, que levam a Igreja a sentir-se ameaçada
em seu quase absoluto controle sobre a rede escolar, com a possibilidade de expansão
da rede pública, e em sua hegemonia ideológica sobre os ensinamentos transmitidos nas
escolas frente As novas idéias e aspirações liberais.

A luta entre os dois grupos é grande e se estende por toda a década de 20 até
1937, quando se instaura o Estado Novo. E, no meio deste confronto, o Estado tenta
situar-se bem. Por um lado, o governo quer preservar sua aliança e pacto com a Igreja,
fonte de inspiração ideológica e legitimação da nova ordem política pós-30 e concilia-
dora de facções diversas da oligarquia. Por outro, tem necessidade de satisfazer à in-
tenção inclustrializantc de segmentos da classe dominante e percebe que a meta dos
pioneiros em direção à educação técnico- profissionalizan te lhe é fundamental, assim
como a responsabilização da condução (1<) processo educacional em torno do Estado fa-
vorece sua crescente tendência centralizante.

Nesse jogo, surgem ao mesmo tempo o decreto federal, de abril de '1931, com
permissão de se ministrar o ensino religioso nas escolas públicas, e a reforma de ensino
secundário, de abril de 1932, que amplia a interferência do governo na educação (reco-
nhecimento oficial e sistema de inspeção federal das escolas) e introduz as disciplinas
de caráter técnico-científico (SCFIWARTZMAN, 1984, p. 57).

E, por fim, a própria Constituição Federal de 1934 acaba por ser promulgada le-
vando dentro de si algumas propostas dos dois grupos em conflito. "A inserção da de-
mocratização escolar no corpo da Constituição ajudava a conferir maior grau de legiti-
mação do Governo, uma vez que com isto atenderia àquilo que na nação era tido como
essencial: uma boa educação" (CLJRY, 1978, p. 188).

De acordo com Carlos Roberto Cury. "do confronto saiu-se pior a classe domi-
nada. Estava longe o nascimento da 'escola do povo'. A educação escolar continuou
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sendo agente das classes dominantes, e, com o conflito de interesse na própria área do-
minante, a possibilidade desta escola mais distante ainda" (C'URY, 1978. p. 189)

2.5. As décadas de 20 e 30: o quadro educacional e as tentativas de defini-
ção de uma Política Nacional de Educação

Introdução

Na década de 20, o Brasil passou por turbulentos movimentos contcstatórios,
liderados por diferentes camadas sociais ligadas ao setor industrial-urbano que, articu-
ladas e organizadas em coligações de forças, tentaram abrir espaço político e econômi-
co na velha ordem social oligárquica rural. Esse movimento político. que resultará na
eclosão da Revolução de 30, foi acompanhado por animadas discussões em torno dos
grandes problemas nacionais na busca de soluções e mudanças.

Dentre os temas de debate, a educação teve maior expressão e importáncia, pois.
num quadro sócio-econômico em transformação, era previsível que se acentuasse a
defasagem entre a limitada oferta de oportunidades educacionais oferecida pelo sistema
escolar de então e a demanda social cada vez maior, pela expansão do ensino. Foi. se-
gundo Otaíza Romandili. "a intensificação do capitalismo industrial no Brasil. que a
Revolução de 30 acabou por representar, que determinou conseqüentemente o apare
cimento de novas exigências educacionais" (ROMANELLI. 1978, p. 59), alterando o
quadro das aspirações sociais e ampliando a pressão social em matéria de educação.

Assim, as lutas pela democratiíação do ensino no Brasil vão ocorrer paralela-
mente às lutas pela democratização das próprias estruturas políticas. Os resultados,
perceptíveis a partir da década de 30, estarão expressos na nova Constituição de
1934, em mudanças na rede escolar e nos índices de escolaridade nas áreas urbano-in-
dustriais de maior crescimento demográfico e econômico.

Educação - Nova Idéias. Novos Confrontos

O destaque dado à educação na sociedade brasileira veio adquirir maior untensi
dade a partir da Guerra de 14-18, quando essa questão tomou nítida conotação naeio
nalista, como linha de frente no combate ao estrangeirismo e na recuperação da ima-
gem externa do Brasil. considerado então como Um dos países de maiores índices de
analfabetismo do mundo.

As idéias do soerguimento moral da nacionalidade pela disseminação da educação
popular e do ensino como regenerador do homem e da sociedade serão formulações ti
picas do pensamento dominante na época, fase denominada de "entusiasmo pela educa-
ção", na expressão utilizada por Jorge Nagle (NAGLE, 1978, li. 259-91). O entu
siasmo pela educação" corresponderia às discussões cm torno da educação, vista de
forma idealizada e pouco prática, onde todos os problemas brasileiros seriam decor-
rentes da incultura reinante no país.

Na década de 20, permanece a idéia de que a reconstrução social deveria passar
pela reconstrução educacional, mas cresce a consciência de que, para atender às novas
necessidades do país, é preciso modernizar a escola. A medida que se acelera o descri
volvimento urbano-industrial, acentua se a carência quantitativa e qualitativa da rede
escolar, despreparada para atender à formação da força de trabalho e às necessidades
do modo de produção capitalista.

É nesse momento que se desencadeia o movimento renovador (ia educação, par
findo de educadores profissionais. preocupados com a reformulação da escola brasileira
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e com a democratização das oportunidades educacionais da população. Portanto, ao
"entusiasmo pela educação" segue-se o "otimismo pedagógico", ou seja, a crença dos
educadores na necessidade da remodelação do pensamento educacional e nas virtudes
dos novos modelos de escola, que deveriam vir a substituir a escola tradicional.

O confronto ideológico que se seguiu ao lançamento das idéias e práticas do mo-
vimento renovador da educação espelhará o próprio retrato da época: "Se, de um lado,
o capitalismo industrial avançou a passos firmes, de outro, o latifúndio persistiu e com
ele toda a gama de situações culturais e de valores próprios da aristocracia rural deca-
dente e da ignorância das massas" (ROMANELLI, 1978, p. 62). Assim, à tendência de
manutenção das estruturas elitistas da escola, fechada e controlada pelas elites políticas,
contrapõem-se as novas propostas de democratização do sistema escolar, gratuito, uni-
versal e público.

A visão do movimento foi amplamente debatida nas várias Conferências Nacio-
nais de Educação, promovidas no final da década de 20 e início dos anos 30 pela
Associação Brasileira de Educação (ABE), órgão representativo da classe de educado-
res e centro divulgador do ideário renovador. Entretanto, a ação mais polêmica ocorreu
com o lançamento do "Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova", no ano de 1932, diri-
gido ao povo e ao governo, que acabou por acirrar a luta ideológica em torno do ensino
leigo e da escola pública:

"O nosso programa concretiza urna nova política educacional, que nos preparará,
com ritmo acelerado dos organismos novos, os músculos centrais da estrutura política e
social da naçáo"

"( ..) se a evolução orgânica do sistema cultural de um país depende de suas
condições econômicas, é impossível desenvolver as forças econômicas ou de produção,
sem o preparo intensivo das forças culturais e o desenvolvimento das aptidões à inven-
ção e à iniciativa que são os fatores fundamentais do acréscimo de riqueza de uma so-
ciedade" (ROMANEE.L1, 1978, p. 145-6).

O documento, além de tomar partido por uma ação mais vigorosa do Estado, pela
laicidade do ensino público, pela escola gratuita e obrigatória, se posiciona também a
favor do método científico aplicado aos problemas educacionais, coloca o educando
como centro da ação pedagógica e defende a ampliação e melhoria do ensino profissio-
nal voltado para a formação da força de trabalho.

A reação ao "Manifesto", estopim do pensamento renovador, foi grande, partin-
do principalmente dos grupos de elite e da Igreja, preocupados com a perda de seu mo-
nopólio sobre o acesso à educação e sobre o controle das escolas de ensino médio, em
face das reivindicações de implantação efetiva do ensino público, de âmbito nacional,
obrigatório e gratuito:

"O perigo representado pela escola pública e gratuita consistia não apenas no ris-
co de esvaziamento das escolas privadas, mas consistia sobretudo no risco de extensão
de educação escolarizada a todas as camadas, com evidente ameaça para os privilégios
até então assegurados às elites" (ROMANELLI, 1978, p. 144).

Dentre os princípios defendidos pelo movimento renovador de educação, dois
pontos básicos e fundamentais provocaram, de maneira acentuada, a polêmica com os
grupos tradicionais, principalmente os representantes dos grupos católicos - o ensino
público leigo e a responsabilidade do Estado pela educação.

Quanto à questão da laicidade do ensino público, os renovadores ou "pioneiros",
preocupados em evitar que a escola se tornasse um instrumento de propaganda e dou-
trinação religiosa, defendiam a instituição do ensino leigo nas escolas públicas, sepa-

as questões de ordem moral das questões de ordem pedagógica. Entendiam como
obiigatorie5C do Estado assumir a função educadora, expandindo a rede de escolas
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publicas, única forma de se garantir o direito de todos à educação.
A laicidade do ensino colocava em questão a própria legitimação da prática cdu

cacional a partir dos princípios da religião católica, defendendo como nova fonte de le-
gitimação o princípio da ciência. A reação da Igreja foi imediata, uma vez que se sentia
ameaçada pelo ideário escolanovista cm seu domínio tradicional sobre o campo educa-
cional desde os tempos coloniais, tanto sob o ponto dc vista do controle ideológico da
educação, como da manutenção de seu poder sobre grande parte da rede escolar.

Paralelamente às discussões acerca da laicidade do ensino público, outra polêmica
estimula os ânimos dos grupos da sociedade, interessados na questão educacional: o no-
vo papel (lOS poderes públicos nessa área e a definição (las responsabilidades da 1 I nião e
dos Estados. Os debates vão-se desenrolar tomando como base o ponto de vista COflS -
tilucional. expresso coni clareza nesse trecho do trabalho de Jorge Nagie que. apesar (te
longo, nici'ece ser transcrito integralmente:

Os dispositivos da Constituição de 1891 " definem a competência concor-
rente do poder central e dos poderes estaduais cni matéria de educação: apesar disso
continua a vigorar. de fato, a interpretação que vinha desde o Ato Adicional (1834).
segundo a qual compete à União ditar os padrões da escola secundária e superior, en-
quanto os da primária e técnico-profissional competem aos Estados Icompetência pr
vati va).

Dessa interpretação resultam algumas consequências. A União julgava-se impe -
(lida (te realizar qualquer esforço que significasse intervenção. limitando-se a lixar os
padrões da escola sccundária e superior. Se lei pouco no sentido de multiplicar as ins-
tituições desses graus escolares, fez muito para centralizar quaisquer decisões quanto
aos aspectos administrativos e pedagógicos, válidos para todo o país Por sua vez. os
l'.stailos consideravam-se impotentes para arcar com as despesas (te ampliação da rede
(te escolas l)rinlárias e técnico-profissionais. De aiiibos os lados, na verdade, o apelo a
argil ii ien 1 ( s dc natureza constitucional escont lia tini desinteresse  há tempo e n ra i za&lo
pelo alarg;ii oento das oportunidades educacionais'' (NA ( 1_ L, 1978).

O princípio federalista, tão presente na Primeira República, acaba por influenciar
OS caminhos da educação no período: de um lado, servindo de forte argumento para
que tanto a União como os Estados se abstivessem de suas responsabilidades na amplia-
ção da oferta de oportunidades educacionais; por outro lado, dilicultando a implantação
de uma política nacional de educação, norteadora da ação dos Estados em relação aos
seus sistemas escolares.

Os pioneiros representavam na época a consciência (te um grupo ansioso por re-
estruturar a educação brasileira e, nesse sentido, lutavam junto ao Estado pelo estabele-
cimento de uma nova prática educacional que acertasse o passo com o desenvolvimento
sócio-econômico do país: em defesa das novas classes médias urbanas em ascensão e
sequiosas (te consumo escolar; em defesa das escolas destinadas à preparação para as
atividades profissionais: e em defesa de uma política educacional onde imperasse a es -
cola oficial, única, laica e gratuita.

Em síntese, "o objetivo dos pioneiros era levar o governo a estabelecer unia
lítica de educação, em vez de simples reformas técnicas, uma fx)lÍUca que, pressux>t&Io
uma filosofia de educação, não propusesse os fins a atingira partir de especulação, mas
em consideração às condições concretas do meio e às aspirações e necessidades colcti
vas" (IIMA, 1978, p.67).

Alterações no Quadro Educacional Brasileiro e a Reforma Educacional Mineira

Ao fina] da República Velha, os defensores da "Escola Nova", associando-se nos
movimentos de modernização e renovação das estruturas políticas do país, acabam por
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conseguir alterações importantes no quadro educacional brasileiro.
Além de provocar a mobilização dos educadores em associações profissionais,

com a criação da Associação Brasileira de Educação-ABE (1924), gerar um clima de
intensos debates sobre a temática educacional em congressos e na imprensa e favorecer
o aumento bastante significativo de publicações de obras especializadas, o movimento
renovador alcançou outras duas importantes conquistas: a inclusão de parte de seus
princípios na Constituição Brasileira de 1934 (a ser estudada posteriormente) e várias
reformas de ensino ao nível estadual.

Entre as reformas educacionais promovidas nesse período em vários Estados da
União, interessa-nos a Reforma Francisco Campos, realizada em Minas no ano de
1927.

Sob o ponto de vista político a reforma mineira se enquadra no processo de mo-
denização, ao nível institucional, promovido pelo Governador do Estado, Antônio
Carlos Andrada. Seu governo, caracterizando-se por uma ação reformista e interven-
cionista que procurou antecipar-se às pressões de mudanças da época, de forma a ga-
rantir o controle e a continuidade do poder político e econômico, viu na educação um
forte fator estratégico a ser utilizado, investindo prioritariamente no ensino primário e
normal.

A implementação da reforma foi precedida de intensa campanha de sensibiliza-
ção a seu favor, principalmente através da promoção de congressos e seminários, e
através da mobilização da imprensa, com o jornal oficial "Minas Gerais" e a "Revista
do Ensino", publicada pela Inspetoria Geral de Instrução. Mesmo assim, forte reação
dos setores tradicionais, cm especial da Igreja Católica, se manifestaram com energia
contra os novos métodos de ensino da reforma e seu caráter mateiialista, e cm defesa
do "direito natural" da família e da Igreja de promover a educação do indivíduo e,
conseqüentemente, manter seu controle ideológico sobre a sociedade.

A Reforma Francisco Campos, imposta na forma de Decreto-Lei e contendo
também Regulamentos do Ensino Normal e do Ensino Primário (garantindo assim sua
execução sob o ponto de vista administrativo e pedagógico), teve como ponto de parti-
da a preparação e o aperfeiçoamento do pessoal técnico e docente das escolas públicas.
Para tal, o governo trouxe para Minas uma missão pedagógica européia, com nomes
representantes das mais modernas linhas de estudo da pedagogia, como Theodoro Si-
mom da Universidade de Paris, Jeanne t.ouix Miklc da Academia de Belas Artes de
Bruxelas e Helena Antipoff. do Instituto Jean Jacques Rousseau, dentre outros, e en-
viou grupos de professores mineiros para realização de cursos de preparação nos EUA.
na Universidade de ('olumbia. Só então, com a disponibilidade de recursos humanos
especializados, foram instituídos cursos intensivos e palestras de aperfeiçoamento para
os professores de todo o Estado, e criada, em Belo 1 lorizonte, para estágio e treina-
mento, a Escola-Modelo de Aperfeiçoamento.

"( . . ) Democracia significa a ampliação do direito de voto a todos (Is cidadãos.
sendo cidadão o indivíduo escolarizado e formado. Logo a ampliação do direito de voto
se liga diretamente à ampliação da escolaridade primária, através da oferta de maiores
oportunidades educacionais" (PEIXOTO, 1983, p.86-87).

Sob o ponto de vista do conteúdo, a reforma tendeu a priorizar, com maior ên-
fase, a qualidade e a eficiência do ensino, adotando-se as mais novas idéias de cunho
pedagógico e didático e acreditando-se que "o principal problema não seria ) ex
pandir a oferta de ensino, de má qualidade, a toda a população, mas preparar conve
nientemente o número de pessoas a que o sistema pudesse atender" (PEIXOTO. 1983.
p. 91). Anamaria Casassanta Peixoto vê nessa posição um sentido conservador na me
forma educacional, na medida em que desloca o eixo de preocupação do âmbito social
para o âmbito técnico-pedagógico. da sociedade para o interior da escola. "cumprindo
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ao mesmo tempo urna dupla função: manter a expansão da escola nos limites suportá-
veis pelos interesses dominantes e desenvolver um tipo de ensino adequado a estes in-
teresses" (PEIXOTO, 1983. p.92).

Todo esse investimento na estrutura educacional mineira acabou por gerar frutos
também na expansão da rede escolar, que apresentou, no período de 1926-30, um cres-
cimento de 170% nas unidades de ensino público e um aumento da matrícula na ordem
de 87.

QUADRO 4

CRESCIMENTO DO ENSINO PRIMÁRIO
PÚBLICO EM MINAS GERAIS

1926-1930

ANO	UNIDADES DE ENSINO MATRfCULA

1926	 2.117	 239.878
1930	 5.926	 448.810

Fonte: PEIXOTO. 1983, p. 153-7.

Esses dados revelam que, apesar de o discurso de Francisco Campos enlati,.ar a
questão da qualidade como requisito à expansão do ensino, do ponto de vista prático, as
preocupações no sentido de reabilitar a escola mineira, dotando-a de uma organização
escolar adequada, sem dúvida abriram oportunidades de acesso à escola a setores da
população excluídos, até aquela élxca, do processo educacional.

Os novos rumos tomados pela sociedade a partir de 1930, com alterações na es-
trutura política nacional e ascensão cm Minas da ala tradicional do PR M, e as diOcul-
dadcs econômicas advindas com ;i internacional de 29 e a crise do cal de tO,
transiorinariam significativamente a política educacional mineira.

A educação, até então ponto fundamental na estrategia do Governo anterioi.
passa a sofrer retrocesso sob o ponto de vista da aplicação de recursos financeiros e do
funcionamento de melhoria do ensino. Segundo dados apresentados por Anamaria ('a-
sassanta Peixoto, em dois anos caiu expressivamente o número de unidades escolares de
ensino primário e diminuiu conseqüentemente a oferta de vagas nas escolas (PFI Nt
10. 1983, p. 164

QUADRO 5
CRESCIMENTO DO ENSINO PRIMÁRIO

PÚBLICO EM MINAS GERAIS
1930-1932

ANO	UNIDADES DE ENSINO	MATRfCIJI.A

1930	 5.173	 451.766
1932	 2.430	 272.027

Fonte: PEIXOTO, 1983, p. 164 *

As diferenças oiro, dados tio Quadro 4 fiara o Quadro 5 se devem à ulIllzaço pela autora te tOntos diferentes. Os
dados do Quadro 5 se originam do Convnln firmado entre a Unin o o Estado Ir' Mina .. florais, 'eai17ado 'o
1934, para Ionhiormi?stçlto Ias es tisniras onlucaclonais.
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A maior preocupação educacional do novo poder político volta-se agora para o
aspecto ideológico, refletindo a tendência de ascensão do pensamento autoritário e po-
pulista - supervalorização da educação física e da formação moral e cívica e interesse
pelas organizações paraescolares como handeirantismo, escotismo e grémios estudantis.
E a questão da educação deixa então de ser tema de preocupação e amplo debate de to-
da a sociedade e passa a ser assunto de interesse restrito dos grupos especializados de
profissionais de ensino.

SEGUNDA PARTE

2.6. Os Partidos de Minas Gerais nos anos 30

Introdução

A Primeira República, ao contrário do período imperial, foi marcada por um sis-
tema partidário de tendência regionalista. Em cada unidade da Federação predominava,
de maneira absoluta e constante, uni único partido, detentor e manejador da política
estadual. Tem-se, então, um partido oficial, controlado por urna pequena cúpula con-
servadora, fechada, elitista e recrutada em urna oligarquia rural, que delineava ditato-
rialmente as ações e diretrizes partidárias segundo OS interesses do grupo de poder, que
ia desde o "coronel", chefe político local, ao Presidente do Estado, responsável pela
política oficial. Esta é urna definição fiel do sistema político partidário brasileiro da
época, moldado sob a hegemonia dos economicamente mais fortes, liberal na sua for-
ma, oligárquico quanto ao funcionamento efetivo.

Até os anos 30, portanto, os partidos políticos estaduais não apresentavam ne-
nhuma base democrática ou sustentação popular, distanciados que estavam das necessi-
dades e reivindicações da sociedade e voltados exclusivamente para os interesses e so-
luções político-administrativas das oligarquias.

Segundo ldgard ('arone (CARONE, 1978b, p. 314-320), este exclusivismo po-
lítico descentralizador que caracterizava o quadro partidário acabou por conduzir à
formação (te oposições (te natureza pessoal, particularista e restrita, que tornava a luta
partidária ainda mais regional. Assim, os movimentos dissidentes e os pequenos parti-
dos que surgiram em oposição ao partido situacionista apresentavam em sua maioria
caráter efémero, sem uma contestação prograrnática ou contornos ideológicos diferen-
ciados e próprios. E, se surgiram Com certa freqüência em especial nos períodos elei-
torais, acabaram por ser incorporados ao partido majoritário.

E ainda, como observa Maria do Carmo ('ampello de Souza, essa "incapacidad
das elites políticas brasileiras de se conduzirem partidariarnente, no seu instinto perso-
nalista e clientelístico, traço a um só tempo adquirido e atávico de sua formação histó-
rica", foi responsável nos anos 30 pelo crescimento de urna mentalidade antipartido,
defendida por diferentes segmentos da sociedade. O momento é de questionamento do
quadro partidário brasileiro e da própria constituição e prática do nosso Estado liberal,
numa época em que as preocupações fundamentais do debate político passam pelas
questões da unidade nacional, da incorporação de novos setores sociais e da moderniza-
ção institucional. O momento é também (te acentuadas "tensões decorrentes da passa-
gem da política de 'notáveis' para a política de massas, da evolução dos partidos mera-
mente representativos de seções da classe dominante e dos estratos altos da sociedade
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Confronta-se o pensamento tradicional, predisposto, por origem e formação, à
defesa da autonomia estadual e da independência dos agrupamentos políticos oligárqui-
cos, com o novo pensamento que defende a centralização do poder e a ampliação da
participação das populações urbanas no sistema político. Em síntese, o período entre
1930 e 1937 é de conflito entre centralização e autonomia estadual, entre unidade na-
cional e regionalismo, sob um cenário de fundo onde prevalece ainda uma estrutura
baseada na política dos Estados e na política de patrão-cliente, onde dominavam os
"coronéis" e subjugava-se a eles a Câmara Estadual.

Minas não fugia à regra da estrutura partidária do País. Sua cultura política de
então era marcada por uma completa ausência de comportamento doutrinário e seu
partido político oficial - o Partido Republicano Mineiro (PRM) - organizado em torno
de intereses pessoais e locais, não apresentava qualquer conotação ou linha ideológica
clara e expressiva.

Acrescente-se a isto a constante coesão interna do partido que garantia aos mi-
neiros uma permanente influência política ao nível nacional, expressa na liderança per-
manente no Congresso e na interferência na sucessão presidencial. Ao nível estadual, as
chefias regionais achavam por bem se unirem por ocasião das eleições, pois concordar
quanto ao nome do governador era essencial para preservar a posição de influência e
barganha de Minas frente ao governo federal.

A crise cm torno da sucessão presidencial de Washington Luiz e a conseqüente
eclosão (Ia Revolução de 30 alteraram profundamente as relações político-partidárias
em todo o país, quebrando-se definitivamente o ambiente político favorável à manu-
tenção do tradicional equilíbrio partidário mineiro baseado no unipartidarismo.

Com o objetivo de caracterizar o sistema partidário mineiro dos anos 30, exami-
naremos em primeiro lugar os dois grandes partidos (Ia elite: o Partido Republicano
Mineiro e o Partido Progressista. Em seguida serão tratadas três outras agremiações
que disputaram as eleições de 1934, as quais, não obstante a pequena penetração elei-
toral que apresentaram, assumiram interesse quanto ao aspecto programático e ideoló-
gico: a Ação Integralista Brasileira, o Partido Novos Inconfidentes e o Partido Popular
Regenerador. Finalmente, serão abordados o Partido Economista e o Partido Traba-
lhista, embora eles não se tenham apresentado para o pleito de 1934.

Partido Republicano Mineiro

O PRM surgiu em 1888, sob a liderança de João Pinheiro, como instrumento da
campanha republicana.

Entre a data de sua fundação e 9 ,de setembro de 1890, quando se deram as elei-
ções para a Constituinte Nacional, o partido foi marcado por disputas internas entre os
"republicanos históricos" e os chamados "adesistas" ou "novos republicanos" egressos
do antigo regime. A chapa mineira que concorreu à Assembléia Nacional surgiu de um
acordo partidário que teve curta duração. Em 1891, na escolha dos candidatos à Cons-
tituinte Estadual, houve um acirramento das divergências. Os republicanos históricos
ou "jacobinos", liderados por Antônio Olinto, não aceitaram a chapa governista. Per-
sistindo o impasse, o partide se dissolve.

Em função das eleições para o Congresso Nacional que se realizaram no dia 4 de
março de 1894, os republicanos mineiros se reuniram em duas diferentes legendas: o
Partido Republicano Conciliador, liderado por Cesário Alvim, e o Partido Republicano
Constitucional Mineiro, que aglutinava os republicanos históricos e que haviam com-
batido a "política de conciliação" de Alvim.

A reorganização do PRM ocorre em 1897, a partir de uma crise que se mani-
festou na sucessão de Chrispim Jacques Bias Fortes, Indicado por Bias, Silviano Bran-
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dão não unificou, no primeiro momento, as principais lideranças políticas do Estado.
Cesário Alvim foi um dos que se opuseram. Mendes Pimentel liderou a reação contra a
candidatura de Silviano Brandão e propôs uma convenção para a criação de um novo
partido e escolha dos candidatos à presidência e vice-presidência do Estado. Francisco
Bressane fez articulações para garantir na convenção o apoio ao candidato oficial.
Constatada a maioria dos silvianistas, estes propuseram aos dissidentes aceitar os seus
princípios em troca do apoio a Silviano Brandão. Garantia-se, ainda, a presença majo-
ritária dos dissidentes na comissão executiva do novo partido. Ressurgia o PRM, de-
fendendo, ao nível programático, a república federativa presidencial, a verdade eleito-
ral, a inamovibilidade dos juízes, a autonomia municipal e distrital e a tributação pro-
porcional aos recursos da lavoura, do comércio e da indústria estaduais.

O partido tinha urna comissão executiva, diretórios distritais e municipais, todos
com mandato de três anos. A convenção era formada pela comissão executiva e dire-
tórios municipais. A comissão executiva possuía uma grande soma de poderes que iam,
inclusive, além da própria esfera partidária (decidia soberanamente sobre assuntos par-
tidários internos, dirigia os pleitos eleitorais, convocava os diretórios municipais para as
convenções e elaborava manifestos de apresentação de candidatos). Composta de cinco
membros, a comissão executiva do PR  tornou-se conhecida com o nome de Tarasca,
numa clara referência à sua imensa esfera de poder e arbítrio. O termo pejorativo ori-
gina-se de uma espécie de monstro legendário, medieval, originário da cidade de Taras-
con, sul da França.

O PRM dominou a política mineira durante a Primeira República (elegeu todos
os governadores entre 1897 e 1930) e juntamente com o Partido Republicano Paulista
(PRP) dirigiu a política nacional. As eventuais divergências internas, nesse período, ja-
mais comprometeram a unidade partidária, fruto de uma rígida disciplina. Os dissiden-
tes foram sempre derrotados. Assim aconteceu com Francisco Sales e Odilon de An-
drade que, em 1922, apoiaram a candidatura de Nilo Peçanha para presidente. Prevale-
ceu a candidatura de Artur Bernardes. Também Meio Viana foi constrangido a aceitar
a candidatura de Wasghington Luiz em 1926, em troca de sua indicação para a vice-
presidência.

A sucessão presidencial de 1930, no bojo da crise que levou à revolução de outu-
bro, pôs em campos opostos o PRM e o PRI'. O PRM não aceitou a candidatura de Jú-
lio Prestes, que implicava uma ruptura na tradição de alternância de candidatos minei-
ros e paulistas à Presidência da República. O presidente do Estado, Antônio Carlos,
candidato à SUCCSSO de Washington Luiz, aproxima-se da política do Rio Grande do
Sul. Em 17 de junho de 1929, João Neves da Fontoura (do Partido Republicano Rio-
Grandense), José Bonifácio e Francisco Campos (do PRM) assinaram um pacto de re-
púdio à candidatura de Júlio Prestes. Surgia a Aliança Liberal. No dia 30 de julho de
1929, o PRM, reunido em Belo Horizonte, apdia a posição de Antônio Carlos e lança
as candidaturas de Getúlio Vargas (Rio Grande do Sul) a presidente da República e de
João Pessoa (Paraíba) para a vice-presidência.

Ocorreu, então, uma grave clivagem no PRM. O Vice-Presidente da República,
Meio Viana, que já ensaiara uma cisão quatro anos atrás, rompeu com a direção do
partido e apoiou a candidatura oficial. Acompanharam-no Alfredo Sã. Vice-Presidente
do Estado, Carvalho Brim, Paulo Pinheiro, Múcio Continentino e mais cinco deputados
federais e vários estaduais.

Igualmente delicado o processo sucessório em Minas, cujas eleições coincidiam
com as presidenciais. Três correntes, lideradas por Meio Viana, Antônio Cai-los e Artur
Bernardes, reivindicavam indicar o sucessor de Antônio Carlos. A comissão executiva
optou pela solução do tertius, indicando o nome de Olegáno Maciel, Presidente do Se-
nado estadual. Antônio Carlos apoiou a indicação de Olegário. Pedro Marques, presi-
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dente da Câmara Estadual, indicado para Vice-Presidente do Estado, era amigo e cor-
religionário de Antônio Carlos.

A Comissão de Verificação de Poderes, órgão do Congresso Nacional incumbido
de dar parecer sobre as eleições, reconhecendo ou não os candidatos eleitos, acabou por
radicalizar e aprofundar as divergências. Catorze deputados federais eleitos pela Alian-
ça Liberal no pleito de U de março de 1930 foram "degolados" em benefício de depu-
tados eleitos pela Concentração Conservadora que apoiou em Minas a candidatura de
Júlio Prestes. Entre os degolados estavam Afrânio de Meio Franco. Augusto de Lima.
Gudesteu Pires, Nelson de Sena, Bueno Brandão, Vaz de Meio e Honorato Alves.
Além de agredir a Aliança Liberal, a Comissão de Verificação de Poderes reafirmou
a fraude eleitoral.

Em 7 de maio de 1930, a comissão executiva do PRM ratificou o apoio do Par-
tido aos candidatos "degolados" pela Comissão de Verificação de Poderes.

Em setembro de 1930, Olegário Maciel tomou posse como Presidente do Estado.
Vitorioso o movimento revolucionário de outubro de 1930, Oieizário Macid foi manti-
do no poder por Getúlio Vargas, conservando o título de Presidente Estadual. Nos de-
mais estados, os presidentes foram substituídos por interventores federais.

Artur I3ernardes conservava tini poder político no Estado. Os líderes te-
nentistas da revolução de 30 não viam essa liderança com bons olhos. Com  o apoio de
Olegário Maciel, cresceu a campanha antibernardista, que atingiu o PR M. Carneiro de
Resende, Alaor Prata e Cristiano Machado, secretários estaduais ligados a Bcrnardes,
foram afastados menos de um mês depois de vitorioso o movimento armado que levou
Getúlio Vargas ao poder. Foram substituídos por Noronha Guarani, Gustavo Capane-
ma e Amaro Lanari. A campanha contra Bernardes e, consequentemente contra o
PRM, contava ainda com o apoio de Francisco Campos, ministro da Educação de Var-
gas. Convidado por este para ser embaixador do Brasil na França. Bernardes recusou o
convite, temendo ver desmontada a máquina do PR  for ele liderada.

Em fevereiro de 1931, ('apanema. Lanari e Francisco Campos criaram a Legião
Revolucionária do estado, intitulada Legi-ão Liberal Mineira, com o objetivo de propa-
gar os ideais da revolução de 1930 e de enfraquecer a oligarquia que controlava a má-
quina do PRM. Olegário Maciel logo adere ao movimento. A Legião Liberal, em de-
corréncia do apoio do governo estadual, consegue a adesão da maioria dos diretórios do
PRM. Algumas personalidades importantes, entretanto, continuaram fiéis ao partido e
à liderança de Bernardes. Entre eles, Mário Brant, Djalma Pinheiro Chagas, Ovídio de
Andrade, Daniel de Carvalho, Afrânio e Virgiio de Meio Franco.

Em 18 de agosto de 1931, já com o apoio de Bias Fortes, rompido com a Legião
desde junho, o PRM reuniu-se em Belo Horizonte. Antes, em maio, fora reestruturada
a Comissão executiva. A reunião do partido ocorreu em meio a grande agitação. Deu-
se, então, uma tentativa fracassada de golpe para depor Olegário Maciel, coincidindo
com a presença na Capital do Estado do coronel Emílio Lúcio Esteves, oficial de gabi-
nete de Osvaldo Aranha. O governo estadual denunciou o envolvimento na tentativa
golpista não só do PRM, como também do próprio governo federal.

Segue-se um período de desconfiança nas relações entre os governos federal e
mineiro. Capanema atua como mediador entre Olegário e Vargas. Oswaido Aranha,
em nome do governo federal, reconhece que o 18 de agosto fora um "lamentável equí-
voco". Bernardes e o PRM arcam com o ônus do golpe frustrado.

No final de 1931, Gustavo Capanema negocia um entendimento entre o PR M e a
Legião Liberal Mineira. O objetivo era um acordo que possibilitasse a fusão dos dois. O
Acordo Mineiro foi assinado no dia 19 de fevereiro de 1932 por Venceslau Braz, em
nome da Legião, Virgílio de Meio Franco, pelo PRM, e Gustavo Capanema, represen-
tante de Olegário Maciel. Da fusão das duas organizações surgiria o Partido Social Na-
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cionalista (PSN). Em nome do antigo PRM, Ovídio de Andrade e Carlos Pinheiro Cha-
gas assumiram, respectivamente, as Secretarias da Agricultura e das Finanças.

O apoio de Bernardes ao movimento con sti tucion alista de São Paulo leva à dis-
solução do PSN. A revolução constitucionalista eclodiu em São Paulo em julho de
1932. Em agosto, Bernardes lança um manifesto de apoio à causa paulista. Derrotado o
movimento, os amigos e correligionários de Bernardes foram afastados dos cargos pú-
blicos. Os mais destacados, inclusive o próprio Bernardes, foram exilados e tiveram
seus direitos políticos cassados por um período de três anos.

O PRM volta a se rearticular com vistas às eleições para a Constituinte de 1933.
Artur Bernasdes, ainda no exílio, foi proclamado seu presidente de honra, quando da
eleição da nova comissão executiva em 7 de fevereiro de 1933. Os demais integrantes
da comissão executiva eram: Ovídio de Andrade (presidente efetivo), Cristiano Macha-
do (primeiro-vice-presidente), João Azevedo (segundo- vice -presidente), Hugo Fur-
quim Werneck (primeiro-secretário) e Duque de Mesquita (segundo-secretário).

O PRM defendeu, entre outras teses, a unidade da pátria; o regime federativo
e republicano, a eleição do presidente da República e dos governadores por um eleito-
rado especial; a proibição da reeleição dos presidentes e governadores, bem como da
sucessiva reeleição de deputados e senadores; a representação proporcional e o voto se-
creto; a independência do judiciário; a autonomia municipal; a defesa da família e da
propriedade privada: a liberdade de culto; a criação de sindicatos como órgãos de rela-
ção entre o Estado e a "atividade humana"; a nacionalização da quedas-d'água, dos rios
e das águas minerais; a criação de um conselho para orientar a economia do país e a
abolição de impostos internos sobre o trânsito de mercadorias.

O processo sucessório em Minas, deflagrado com a morte de Olegário Maciel em
5 de setembro de 1933, passa ao largo do PR M, então na oposição aos governos esta-
dual e federal. A disputa se (leu no interior do Partido Progressista e levou à inesperada
indicação de Benedito Valadares.

Em outubro de 1934, já na vigência da nova Constituição, ocorreram eleições
para a Câmara Federal e Assembléias Estaduais.

Anistiado, Bernardes chegou a Belo tlorii.ontc no dia 21 de agosto. Grandes
manifestações cercaram o seu retorno. l)jalma Pinheiro Chagas, igualmente anistiado,
falando em nome de Bernardes ao povo de Juiz de Fora, lança o "slogan" do PRM:
"Pela redenção de Minas".

Reaiii.adas as eleições, o PRM elegeu 11 deputados federais: Artur Bernardes,
Bias Fortes, Djalma Pinheiro Chagas, Levindo Coelho, Artur Bernardes Filho, Joa-
quim Furtado de Menezes, Policarpo de Magalhães Viotti, Daniel de Carvalho, José
Carneiro de Resende, Cristiano Machado e o Cônego Pedro Macário de Almeida.

Para a Assembléia Estadual foram eleitos catorze deputados estaduais, contra
trinta e quatro eleitos pelo PP. Eram eles: Afrânio de Meio Franco, Aloysio Leite Gui-
marães, Artur Bernardes, Ari Teixeira da Costa, Elyseu Laborne e Vaile, Hugo Fur-
quim Werneck, João Edmundo Caldeira Brant, Jorge Carone, José Maria Lopes Can-
çado, Ovídio de Andrade, Padre Agostinho de Souza, Padre Symphronio de Castro,
Paulo Pinheiro Chagas e l'ristáo da Cunha. Foram convocados os suplentes António de
Oliveira Guimarães cm virtude da renúncia de Arthur Bernardes, que optou pelo man-
dato na Câmara Federal, e Manoel Rodrigues de Sousa, em face do falecimento de Hu-
go Werneck.

Na Constituinte mineira, o PRM se opôs à candidatura de Benedito Valadares ao
governo constitucional do Estado. Ovídio de Andrade, líder da bancada perremista, leu
uma declaração-protesto do PRM "dirigida a Minas e ao Brasil", protestando contra a
elegibilidade do Chefe do Governo Provisório e seus delegados (interventores) nos es-
tados. Palavras de Ovídio de Andrade: "Só poderíamos votar num candidato que não
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tivesse a eiva da imposição ditatorial. Onde estão as velhas tradições de decoro e de in-
dependência da política mineira? Por enquanto o Partido Republicano Mineiro ainda
confia na democracia liberal Se, porém, perseverarem os dirigentes na continuação
de sua prática abusiva e desvirtuadora, o PRM, com a mesma fidelidade às tradições
mineiras,	saberá que novos rumos tomar"

Valadares obteve os 34 votos da bancada do Partido Progressista. A bancada do
PRM, na hora da votação, abandonou o recinto da Assembléia.

Na Assembléia Constituinte, os integrantes do PRM denunciaram violências e
perseguições contra correigionários no interior do Estado e fizeram críticas às políticas
dos governos federal e estadual. Os mais atuantes nessa linha foram João Edmundo
Caldeira Brant, Paulo Pinheiro Chagas e Tristão da Cunha. A bancada minoritária do
PRM exigiu ainda, sob ameaça de obstruir os trabalhos da constituinte, que seus pontos
de vista fossem considerados. Entre eles destacavam-se a organização cio Tribunal de
Contas, o voto direto nas eleições municipais, a dotação de 159 da renda do Estado
à saúde pública, a ausência de representação classista nos municípios, garantias ao Mi-
nistério Público e realização de eleições municipais dentro do mais curto prazo. Afrânio
de Meio Franco e José Maria l.opcs Cançado representaram o PR  na comissão legis.
lativa encarregada da elaboração do projeto de constituição.

No decorrer do ano de 1935, o PRM integrou na Câmara Federal, sob a lideran-
ça de Bernardes. a Minoria Parlamentar ou oposições coligadas. Os líderes oposicio-
nistas regionais buscavam lançar as bases para formação de um partido nacional.

A 4 de abril, foi aprovada a Lei de Segurança Nacional que marca o início de um
processo que culminou com o golpe de lO de novembro de 1937. No mês de julho de
1935, foi proscrita a Aliança Nacional Libertadora (ANL) e a chamada "intentona co-
munista" de novembro de 35 foi o pretexto para a adoção de medidas repressivas que
concentravam grande soma de poderes nas mãos do Executivo. Decretou-se, logo, o
estado de sítio e, em dezembro, o estado de guerra.

No dia 30 de agosto, Getúlio Vargas chegou a Belo Horizonte. A bancada do
PRM na Assembléia protestou contra a pre sença de Vargas, promovendo uma semana
anfigetulista e comparecendo à Assembléia com um distintivo preto na lapela. Deputa-
dos perremistas fizeram eloqüentes di scursos de protesto.

Nas eleições municipais de 1936. o PRM elegeu Vários vereadores e alguns pre-
feitos. Benedito Valadares foi acusado de utilizar violência policial contra o partido.

Enquanto isso, Valadares procurava um acordo com o PRM. ao  qual se opunha
Artur Bernardes. Djalma Pinheiro Chagas, procurado por Valadares, incumbiu-se das
gestões junto ao partido. O fato de Pinheiro Chagas articular a candidatura de Antônio
Carlos à sucessão presidencial de 38 e de ser ligado a Bernardes fez com que Valadares
desistisse de sua mediação. Interessado no fim do "carlisnio" em Minas. Valadares
preferiu negociar com Francisco Campos, Virgílio de Meio Franco, Dias Fortes e Cris-
tiano Machado, entre os quais Antônio Carlos não era benquisto. Bernardes, entretan-
to, permaneceu reticente.

Em abril de 1936, foi eleito o novo diretório do PRM: Artur Bernardes (presi-
dente), Ovídio de Andrade (primeiro-vice-presidente), Daniel de Carvalho (segundo-
vice-presidente), Cristiano Machado (primeiro-secretário) e Duque Mesquita (segun-
do-secretário).

As articulações de Valadares prosseguiram. resultando num acordo com parte do
PRM, que sofreu uma cisão. Entre os dissidentes que apoiaram o acordo estavam os
deputados federais Cristiano Machado, Bias Fortes, Djalrna Pinheiro Chagas, Levindo
Coelho, Carneiro de Resende e Magalhães Viotti. Dos 14 deputados estaduais, dez
apoiaram o acordo: entre eles Afrânio de Meio Franco e Paulo Pinheiro Chagas. Fiéis a
Bernardes e, portanto, fora do acordo, permaneceram Daniel de Carvalho. Ovídio de
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Andrade. Furtado de Menezes, Artur Bernardes Filho e o Cônego Pedro Macáno de
Almeida.

Em função do acordo, Cristiano Machado foi nomeado Secretário de Educação
em lugar de José ()linda de Andrada, filho de Antônio Carlos. Em seu lugar na Câmara
Federal assumiu o suplente Virgflio de Meio Franco.

O PR M, em 1937, já com os olhos voltados para as eleições presidenciais, come-
çou a reorgarti/ar os seus diretórios municipais, com o objetivo de marcar uma conven-
ção em Belo Horizonte, durante a qual, além de serem introduzidas modificações no
programa partidário, seria definida uma posição na questão sucessória. Cogitava-se do
apoio à candidatura de Armando Sales. Também os progressistas ligados a Antônio
Carlos inclinavam-se pela candidatura do político paulista. Virgílio de Meio Franco,
Bias Fortes e Cristiano Machado eram simpatizantes de uma possível candidatura Os-
valdo Aranha, que não decolou.

Derrotado por Pedro Aleixo nas eleições para a presidência da Câmara Federal,
Antônio Carlos se afasta do Partido Progressista e funda o Partido Progressista Demo-
crático destinado a apoiar Armando Sales. Com o afastamento de Antônio Carlos, o
PP entra em crise. Valadares cria, então, o Partido Nacionalista Mineiro, com ele-
mentos do P' e os dissidentes do PR M, destinado a apoiar a candidatura oficial de José
Américo.

O IRM, sempre sob a liderança de Arthur Bernardes, uniu-se aos partidos de
oposição à candidatura de José Américo, constituindo a União Democrática Brasileira.

'iodo esse processo, e com ele o PRM, encontra o seu termo no dia lO de no-
vembro de 1937, quando foi outorgada uma nova Constituição e o Brasil entrou na di-
tadura do Estado Novo (DICIONÁRIO E1ISTORICO-BIOGRAFICO BRASILEI-
RO (1930-1983), p. 2543-2557).

Partido Progressista de Minas Gerais

O quadro pós-revolucionário exigia a adequação da estrutura partidária como
forma a permitir a condução dos complexos interesses e problemas estaduais frente à
nova realidade federal. O Partido Progressista em Minas Gerais surge estimulado e sob
interferência do Governo Federal, fundamentalmente para desempenhar este novo pa-
pei que se esperava de um partido oficial, destinado tanto a propagar os princípios re-
volucionários como a tornar-se um verdadeiro partido situacionista.

O momento de sua constituição era crítico para Minas Gerais, pois, se de um lado
o país se reorganizava partidariamente para eleger uma Assembléia Nacional Consti-
tuinte, por outro o Estado vivia uma indefinição partidária proveniente do enfraqueci-
mento das forças perremistas e da desarticulação das forças situacionistas revolucioná-
rias. Segundo Helena Domeny, "este contexto de fraqueza e de indefinição possibilitou
a intervenção de Vargas no sentido de controlar o novo processo de reorganização
partidária" mineira, através do Partido Progressista, consolidando uma base social de
apoio político ao Presidente e ao Interventor, e recompondo em Minas "a unidade entre
o chefe do partido situacionista e o chefe do governo estadual". O PP, em síntese,
apresentava-se como um partido —de fortalecimento e coesão das forças regionais, mas
que aceitava uma boa dose de federalismo" (BOMENY, 1980, p. 166-168) e guardava
unia forte ligação de dependência com o poder central.

O Partido Progressista começou a ser pensado após a derrota da Revolução
Constitucionalista de 1932. Esta havia tido como resultado, no tocante à política mi-
neira, a interrupção da experiência de frente política representada pelo efêmero PSN
(Partido Social Nacionalista), no qual se haviam somado a Legião de Outubro e o PRM.
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A cúpula do PRM, tendo à frente Artur Bernardes, apoiara ativamente a rebelião pau-
lista contra o Governo Provisório. Derrotado o movimento, o bernardismo ficava ex-
cluído, ao menos a curto prazo, da cena política estadual. De outubro de 1932 ao início
de 1933 as negociações são retomadas em Minas e a opção pretenda foi a de se criar
um outro partido, claramente situacionista e ajustado l realidade política gerada pela
Revolução de 1930.

Afastado Bernardes, o chefe principal da política mineira passa a ser Antônio
Carlos, o qual se torna o eixo da articulação do PP. A 25 de novembro de 1932, Antô -
nio Carlos anunciava os nomes da comissão organizadora do novo partido: Wenceslau
Braz, Ribeiro Junqueira. Adélio Maciel (representando o presidente Olegário Macid),
idalino Ribeiro, Washington Pires, Bias Fortes. Virgílio de Meio Franco, Otacflio Ne-
grão de Lima, Augusto Viegas, Turíbio Álvares, Waldomiro Magalhães, Pedro Aleixo,
Luiz Martins Soares, João José Alves e ele próprio. Em janeiro de 19330 PP foi final-
mente fundado, tendo como presidente Antônio Carlos e vice-presidente Gustavo Ca-
panema. da "ala moça". O P11 capitalizou para os seus quadros os dissidentes perrc-
mistas, agrupados na Legião (te Outubro, após a cisão interna do PRM e conseqüente
perda do controle da política do Estado. Mas, no núcleo do partido, estavam muitos dos
velhos políticos mineiros da Primeira República. No processo de sua constituição, OS
elementos que formavam a comissão organizadora tinham plena consciência do seu pa-
pel de aglutinador das forças políticas locais, rcsponsvci pela retornada da unidade de
Minas naquele momento. Este pensamento está expresso no Manifesto do PP ao povo
mineiro divulgado em novembro de 1932, antes de sua fundação oficial:

Minas Gerais está fadada a conservar, na evolução brasileira, a sua posição
central nos debates e nos esforços pela reconstrução do país" (BAGGIO, 1985, p.
123).

O Partido Progressista foi, portanto, a grande saída mineira para os impasses
gerados pela desestabilização política pós-30. Ao mesmo tempo qUe garantia e preser-
vava os privilégios e os princípios dos grupos oligárquicos locais mantidos no corpo de
suas proposições, aceitava os fundamentos de uma proposta centralista, com uma larga
margem de vinculação e intervenção do poder central. Era, em síntese, o resultado da
acomodação das forças estaduais mineiras e sua aglutinação em torno rio interventor,
sem os extremos das propostas puramente centralizadoras ou puramente regionalistas.

O programa do partido foi redigido por Afonso Arinos de Meio Franco e, de
acordo com Bomeny (1980. p. 169), apresentava claras características oligárquicas e
regionalistas que o aproximavam ideologicamente do Partido Republicano Mineiro
(PRM). No capítulo referente à Ordem Política, entre os pontos básicos defendidos,
estão o sistema hicarneral, a criação de urna justiça eleitoral, a independência do poder
judiciário e a liberdade de imprensa, além de unia clara posição a favor da autonomia
municipal. No que diz respeito à Ordem Econõmica, destacam-se as questões referen-
tes à defesa dos interesses agrícolas, como o barateamento dos Custos da produção do
café, a expansão do crédito agrícola, a colonização das terras devolutas, e referentes à
defesa dos interesses municipais - organização de um sistema tributário com nítida
distribuição de rendas entre a União, os Estados e os Municípios e a extinção de im-
postos interestaduais e intermunicipais, preocupações pragmáticas refletindo a situação
do momento (te acentuada crise econômica. A Ordem Social priorizava a defesa da li-
berdade sindical, sugerindo mesmo a criação (te ua justiça do trabalho, e OS aspectos
referentes à Ordem Espiritual expressam uma f

rn
orte tendência nacionalista. com pro-

postas inclusive de criação de organismos culturais rara o estímulo à cultura nacional.
Como era de se esperar de um partido situacionista da época, que contava com o

suporte da máquina administrativa governamental, o Partido Progressista teve expres-
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siva votação para a Assembléia Nacional Constituinte, elegendo 31 representantes, en-
quanto seu principal adversário, o PRM, elegeria seis deputados. Já nas eleições para a
composição da Câmara Federal e das Assembléias Constituintes Estaduais, convocadas
noventa dias após a promulgação da Constituição, e realizadas em outubro de 1934, o
PP elegeu 27 deputados federais e 34 deputados constituintes estaduais. Também nesse
momento o candidato oficial ao governo constitucional do Estado, Benedito Valadares,
foi eleito na Assembléia Estadual somente com os votos dos progressistas.

Um breve exame da bancada federal do PP entre 1933 e 1937 permite caracteri-
zar o seu caráter de frente de gerações. O partido era um espaço de convivência de po-
líticos antigos e novos, que tinham como traço de união, além do fato de pertencerem
todos à elite social do Estado, uma posição de alinhamento com o Governo Provisório e
com o Palácio da Liberdade.

A bancada progressista no Parlamento compreendia, em primeiro lugar, urna
"velha guarda" de políticos maduros e experimentados, passados dos 50 anos, cuja es-
cola fora o PR  e o sistema da República Velha. Haviam ocupado funções estaduais
e/ou federais, no Legislativo e no Executivo, já antes de 1920. Eram eles Antônio
Carlos, Ribeiro Junqueira, Pandiá Calógeras, Waidomiro Magalhães, Teodomiro San-
tiago, Vieira Marques, Raul de Sá, Augusto Viegas, João Penido Filho, Pedro da Mata
Machado, Bueno Brandão Filho e Licurgo Leite.

A seu lado havia uma geração intermediária, de nomes que haviam emergido no
cenário político na decada de 20, cujas idades variavam de 35 a 50 anos. Exerciam
mandatos - geralmente na Câmara Estadual - na fase final da Primeira República e
preparavam-se para vôos mais altos quando sobreveio o movimento de 1930. Podemos
classificar nesse grupo Bias Fortes, Odilon Braga. Luiz Martins Soares, Noraldino Li-
ma, Pedro Dutra, Virgílio de Melo Franco, Celso Machado, José l3raz e Adélio Ma-
ciel. *

Finalmente, temos os novos políticos que ganharam destaque a partir dos aconte-
cimentos (te 1930. Alguns mal passavam dos 30 anos: Pedro Aleixo, Juscelino Kuhits-
chek, Gabriel l'assos, Francisco Negrão de Lima e José Maria Alkmim. Outros eram
um pouco mais velhos: Benedito Valadares, Carlos Luz e João Bcraldo. Caracterizava-
os a pouca ou nenhuma ligação com o regime anterior e os antigos chefes políticos. Por
isso, todos eles se tornariam figuras expressivas da política mineira e nacional, princi-
palmente no período pós-45.

O partido tinha, portanto, quadros de peso, capazes de lhe garantir densidade
eleitoral e sustentar sua hegemonia no Estado. Mas antes mesmo que o Estado Novo
venha acabar com os partidos políticos no País, pelo Decreto n 2 37 de 2 de dezembro
de 1937, o Partido Progressista se extingue em decorrência de uma série de divergên-
cias internas, que iam desde as constantes lutas pela liderança partidária até o não en-
tendimento quanto ao nome a apoiar na sucessão presidencial prevista então para 1937.
Um grupo de dissidentes progressistas, liderados por Antônio Carlos Rihdiro de An-
drada, que apoiava a candidatura presidencial de Armando de Sales Oliveira, fundam o
Partido Progressista Democrático, a 17 de maio de 1937, com uma proposta de crítica
aos desvirtuamentos dos princípios revolucionários de 30. Enquanto que os demais
progressistas se juntam aos antigos correligionários e dissidentes do PRM e, liderados
pelo interventor Benedito Valadares, formam o Partido Nacionalista de Minas Gerais,
a 19 de junho de 1937, para apoiar a candidatura presidencial de José Américo de Al-
meida. Ambos os partidos têm curtíssima duração e desaparecem com o fim do sistema
partidário do País, após a imposição do regime ditatorial (te Getúlio Vargas.

Bias Fortes e Vkgflio de Meio Franco nao permaneceram no PP. Ambos se transferiram para o PRM ainda no ano
de 1933.
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Ação Integralista Brasileira

A Ação Integralista Brasileira foi criada cm São Paulo, em 1932, sob a liderança
de Plínio Salgado. Era uma organização política de inspiração fascista, que se trans-
formou no primeiro movimento de massas do l3rasil, com grande número de membros.
muitos jornais e implantação em todo o território nacional.

Salgado 1895- 1975), jornalista e escritor ligado ao movimento modernista, co-
meçou sua vida política no velho PR P (Partido Republicano Paulista), elegendo-se de-
putado estadual cru 1927. Tinha em mente desenvolver tinia ação renovadora no PRP,
mas cedo se decepcionou com a política tradicional. Já antes de 1930 sua visão política
se achava in Iluenciada pelo fascisiiio italiano e pelo corporativismo português de Sala -
zar. A partir da revolução de 1930, dedicou -se ao jornalismo político, prcParail(l() o
campo para unia ação ideológica mais ampla. Esse trabalho se desdobrou, no início de
1932, na fundação da Sociedade de Estudos Políticos, embrião da Ação Integralista, a
qual loi lançada em outubro do mesmo ano.

A AI  a glutinou desde logo alguns movimentos de cunho fascista que já haviam
surgido em outras regiões. O mais importante era a Legião Cearense do Trabalho, fun-
dada em 1931 Outro era o Partido Nacional Sindicalista, idealizado em Minas Gerais
por Olhiano de Melo. Do núcleo original também faziam parte grupos intelectuais do
Rio de Janeiro e de Pernambuco. Com o tempo, o integralismo se expandiu para todo o
país, sendo particularmente forte sua penetração nos estados do Sul.

A organização hierárquica e totalitária do movimento, com seus departamentos
internos, sua milícia, seus uniformes e rituais. foi estabelecida pelo 1 Congresso. reali -
zado cm Vitória. em fevereiro de 1934. Ali se oficializaram igualmente os objetivos da
AI R apresentada corno um ''centro de estudos de cultura sociológica e política" culta
finalidade era proinover o desenvolvi inc ii t o — In oral e cívico do povo brasileiro - e
plantar no Brasil o Estado integral" (TRINDADE., 1974, I).170-171).

Os pouiios fundamentais da doutrina integralista, contudo, á se encontravam no
Manifesto de Outubro (1932), o qual 1iro1itiiilei uni Estado forte para reorganizar o
Brasil ulos planos político, econômico e cultural. Esse Estado passaria a exprimir clas-
ses, mio partidos. A nação se estruturaria de forma corporativa num partido único.
"sem o mal dos partidos" e sem a fragmentação típica do regionalismo herdado da Re-
pública Velha. ) integralismo era contra o sufrágio direto, propondo em seu lugar a
ciciço indireta corporativa, a partir do município. Forte ênfase era dada à necessidade
de restaurar o princípio da autoridade: ordem, hierarquia e disciplina eram valores
permanenteniente destacados. Apresentava-%e, por outro lado, como uma doutrina
eminentemente nacionalista, afinada com o caráter brasileiro, em contraste com o libe-
ralismo burguês e o comunismo, doutrinas "cosmopolitas" que o Manifesto criticava de
forma radical. Seus objetivos no plano económico derivavam dessa rejeição a tais
ideologias, ao mesmo tempo que o identificavam com a concepção fascista. A proposta
era de uma economia dirigida, capaz de equilibrar os órgãos de produção. As forças
econômicas - notadamente os sindicatos - deveriam integrar-se ao Estado. Por fim, o
integralismo salientava a importância dos valores morais e (Ia religião cristã, o que fica-
va bem expresso pelo seu lema — Deus, Pátria e Faniilia" (CARONE. 197, p
309-315).

A AIB apresentou candidatos às eleições de 1934 para a Câmara dos Deputados
e as Constituintes estaduais. Mas somente em 1930, com o II Congresso, realizado em
Petrópotis. é que assumiu o perfil de partido integrado ao sistema político vigente. Essa
mudança relacionava-se com o objetivo de disputar a eleição presidencial prevista para
1938. através da candidatura de Plínio Salgado, o chefe nacional do movimento Foi
também após o 11 Congresso que a AIB aprofundou a sua organização interna segundo
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um modelo pré-estatal, como o qualifica um estudioso do tema (TRINDADE, 1974, p.
179-196). O modelo compunha-se da Chefia Nacional, com seu gabinete (civil e mili-
tar), do Conselho Supremo, do Secretariado Nacional (equivalente ao ministério) e da
Câmara dos Quarenta. A organização regional era dirigida por chefes provinciais em
todos os estados. Havia ainda a Câmara dos Quatrocentos, integrada por personalida-
des integralistas das diversas partes do país.

A realização do pleito de 1938 foi bloqueada pelo golpe de novembro de 1937,
que instituiu o Estado Novo. A AIB apoiou inicialmente o golpe, na expectativa de
compartilhar o poder com Vargas e os militares. Mas logo passou à condição de vítima:
em dezembro foi decretada a sua dissolução juntamente com a dos demais partidos.
Nos primeiros meses de 1938 foi desencadeada forte pressão policial contra adeptos
do movimento. Em reação, os integralistas tentaram por duas vezes pôr em marcha
conspirações armadas contra o regime. A primeira, em março, morreu no nascedouro.
A segunda, em maio, contou com o apoio de setores civis e militares da oposição libe-
ral, concretizando-se no assalto ao palácio presidencial, ao Ministério da Marinha e a
residências de autoridades no Rio de Janeiro, mas não obteve êxito ao final, devido ao
despreparo dos participantes (SILVA, 1971). Plínio Salgado, que se eximiu de qualquer
responsabilidade nos planos, foi posteriormente preso em São Paulo e exilado em Por-
tugal, onde permaneceu sete anos.

Após 1945, houve uma tentativa de reorganização da AlE com a fundação do
Partido de Representação Popular (PRP), que existiu até 1965 mas sem maior impor-
tância eleitoral. Salgado manteve-se no comando do PRP e em 1955 lançou-se à Presi-
dência da República, alcançando pouco mais de 700 mil votos, cerca de 8% do total na-
cional. A base do eleitorado do PRP era, mais um vez, os estados do Sul.

Em Minas Gerais o integralismo chegou a atingir certa expressão embora sem
ameaçar o amplo predomínio dos partidos tradicionais. Uma das fontes do AIB foi o
movimento iniciado por Olhiano de Meio antes (te 1932. Meio, graduado em Farmácia
em Ouro Preto, residia em Teófio Otoni, onde serviu como promotor interino e ins-
petor federal de ensino entre 1925 e 1930. Nessa fase estava ligado ao PRM, figurando
na sua Comissão Executiva local. Sua idéia de um regime corporativista, organizado
nos moldes do fascismo italiano, foi proposta no livro República Sindicalista, de
1931. No ano seguinte articula seu trabalho político com o de Plínio Salgado, tendo si-
do o núcleo de Teófilo Otoni o segundo a ser criado na história da AIB, logo após o de
São Paulo. Estruturado o movimento, Olhiano de Meio torna-se o chefe provincial de
Minas Gerais e, com a criação da Câmara dos Quarenta em 1936, assume a secretaria-
geral deste organismo. Além das atividades de organização política, escreveu diversas
obras doutrinárias (Comunismo ou Fascismo?, 1931: Concepção do Estado In-
tegralista, 1935: Quarta Força, 1935: Razões do Integralismo, 1935) e deixou
uma das análises mais completas da formação e evolução do Integralismo: A Marcha
da Revolução Social no Brasil (MELLO, 1957).

O grupo que Olbiano de Meio vinha formando em Teófilo Otoni foi a principal
semente do integralismo em Minas, mas a ele cedo se juntariam outros. Ode Belo Ho-
rizonte surgiu ainda em 1932, dele fazendo parte Osolino de Aguiar Tavares, Abelardo
Fajardo, Bueno de Rivera, Samuel Teixeira de Magalhães, Alcides Meira e Dantas
Mota. Estes pioneiros belo -horizontinos da AIB permaneceram como figuras de desta-
que do movimento. Quase todos se tornaram membros da Câmara dos Quatrocentos
quando esta foi formada em 1937. Diversos deles disputaram eleições para deputados
em 1934 na chapa integralista. Esta incluiu, por sinal, um militante que desempenhou
papei estratégico na política interna da A1B: Herbert Dutra, chefe arquiprovincial e
articulador de confiança da direção nacional. Dutra, um advogado oriundo de Catagua-
ses, era filho de Astolfo Dutra, político da Mata que chegou à presidência da Câmara
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dos Deputados durante a Primeira República, e irmão de Pedro Dutra, então deputado
federal pelo PP.

A esta base inicial - composta de profissionais liberais e outros membros da
classe média atraídos pelo fascismo - viriam somar-se duas outras fontes de apoio, de
maior projeção na vida mineira.

Um desses segmentos era formado por egressos da Legião de Outubro, o efê-
mero movimento de aparência fascista criado em Minas para apoiar a Revolução de
1930 e substituir o PRM. A testa da iniciativa haviam estado Francisco Campos (Mi-
nistro da Educação), Gustavo Capanema (Secretário do Interior) e Amam Lanari (Se-
cretário das Finanças). Desfeita a Legião, em 1932, os dois primeiros refluíram para o
campo partidário tradicional. Amaro Lanari, contudo, ingressou na A!B, onde passou a
ocupar posição de relevo, tendo sido um dos membros da Câmara dos Quarenta. Era
uma adesão de peso, que catalizou a de outros correligionários.

Lanari era um importante engenheiro e empresário, que havia criado, em 1917. a
Companhia Siderúrgica Mineira, ao lado de Cristiano Guimarães e Gil Guatimozin,
ambos, como ele, ex-alunos (Ia Escola de Minas de Ouro Preto. Esta empresa associou-
se, em 1921, a capitais europeus, transformando-se na Companhia Siderúrgica Belgo
Mineira. Guatimozin, outro nome expressivo da história da siderurgia mineira, filiou-se
também ao integralismo e pertenceu A Câmara dos Quatrocentos. Outro empresário
que fez parte do mesmo órgão foi Américo Gasparini, fundador e diretor do Hospital
Felício I)cho.

Uma segunda fonte de apoio recebida pela Al13 foi a de grupos católicos. A
igreja vivia, nos anos 30, uma fase bastante ativa no campo sócio-político. Fin Minas,
essa atividade vinha de antes, acentuando-se depois de 1930 com a expansão dos Cír-
culos Operários, a fundação de jornais (como O Diário), a presença da Liga Eleitoral
Católica e o projeto de militáncia dos leigos lançado pela Ação Católica. A preeminên-
cia da Igreja e sua influência Junto ã classe média inibiam em certo sentido o cresci-
mento autônomo do integralismo em Minas. Entretanto, como as duas forças tinham
diversos pontos em comum, houve uma aproximação natural entre elas. Os pontos co-
muns eram o anticomunismo, o antiliberalismo, o corporativismo, sem contar com a
ênfase que a doutrina integralista conferia à religião e à família.

A hierarquia eclesiástica guardou prudente separação em face do integralismo,
embora alguns bispos (o bispo de Ubcraha, o bispo de Luz) declarassem simpatia pelo
movimento, o mesmo acontecendo com muitos padres. Quanto aos leigos, .1 à
AIB chegou a ser incentivada. Tristão de Ataíde, presidente nacional cia Ação Católica,
expressou-se em 1936 no sentido de que a participação no movimento era perfeita-
mente compatível com a doutrina e a prática do catolicismo, sendo conveniente o in-
gresso dos leigos que tivessem vocação política e que não fossem dirigentes da Ação
Católica. Essa diretriz visava a estabelecer maior influência dos católicos na MB de
forma a enfraquecer possíveis tendências anti-religiosas (por exemplo as de tipo nazis-
ta) que nela emergissem. No caso de Minas, a posição de Fristao de Ataídc representou
um reforço objetivo ao movimento.

O líder católico de maior projeção no integralismo mineiro era Lúcio dos Santos,
engenheiro e professor da U.M.G., da qual foi Reitor entre 1931 e 1933. Atuante na
vida pública (diretor da Instrução Pública do Estado nos anos 20 e membro do Conse-
lho Consultivo depois de 1930), Lúcio dos Santos foi um dos fundadores do Círculo
Operário Católico. Sua adesão ao integralismo teve grande repercu ssão nos meios ca-
tólicos. Integrou a Câmara dos Quarenta e colaborou na rvista de estudos do movi-
mento, Panorama.

Personalidades ativas na área acadêmica e intelectual eram ainda o médico João
Rezende Alves, chefe provincial em Minas; o historiador Augusto de Lima Júnior, au-
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tor de um estudo sobre 0 espírito integralista da Inconfidência Mineira"; (LIMA
JUNIOR, 1960); os escritores Bueno de Rivera e Dantas Mota, este um grande poeta
modernista que dirigiu o departamento cultural da MB em Minas; os médicos Antônio
Procópio Teixeira e Paulo Japiassu, de Juiz de Fora.

A implantação do integralismo em Minas pode ser medida pelo número de perió-
dicos editados por seus núcleos. Após o semanário "Satélite", de Teó filo Otoni, que foi
o primeiro jornal do movimento no país, surgiram publicações em Belo Horizonte (dois
jornais), Juiz de Fora, São João dei-Rei, Pouso Alegre, Itajubá, Ouro Fino, Pedralva,
Poços de Caldas, Três Corações, Santa Rita do Sapucaí, Ituiutaba, Ponte Nova, lul
Soares e ltamhacuri(TRINDADE, 1974, p. 371). Muitos outros municípios, entretanto,
possuíram núcleos, sem que tivessem órgãos próprios de divulgação. As áreas de maior
presença integralista em Minas foram o Sul, a Mata e o Centro, tendo a AIB feito ve-
readores em 1936 e inclusive alcançado uma prefeitura, esta porém no Triângulo.

Com o golpe de 1937, o integralismo mineiro praticamente se desmobilizou. Não
há informações sobre o envolvimento de seus militantes nas conspirações contra o Es-
tado Novo, sendo certo que OS grupos católicos se afastaram da AIB quando o regime
extinguiu os partidos. As duas rebeliões integralistas contra Vargas foram principal-
mente obra de militares adeptos do movimento, juntamente com civis do Rio de Janeiro
e de São Paulo. O fracasso dessas tentativas concorreu, na realidade, para gerar um
clima de decepção e de impotência entre os que ficaram. Além do mais, o caráter auto-
ritário do Estado Novo combinava-se com a mentalidade integralista do Estado Forte,
apesar das pressões policiais que por algum tempo atingiram os adeptos da AIB.

Partido Novos Inconfidentes

O Partido Novos Inconfidentes foi o terceiro mais votado em 1934, mas muito
abaixo dos dois grandes partidos da elite: seus sufrágios não atingiram 1% do total re-
gistrado.

Seu programa era simples e direto. O partido declarava defender "a organização
jurídica instituída no país e o princípio da autoridade; a manutenção do Estado leigo; e
o acatamento a todos os credos e religiões". Pretendia, assim, "combater e condenar
a subversão da ordem jurídica e dos poderes cicia emanados; a união do Estado com
qualquer religião; e a cscravido das consciências pelo sectarismo religioso, seja qual
fôr" (ESTADO DE MINAS, 7/1011934).

Vê-se que o objetivo maior era defender o Estado leigo republicano e afirmar o
pluralismo religioso. Estava evidente sua rejeição à ação de tipo confessional que a
Igreja Católica vinha desenvolvendo. Por isso mesmo, o Partido Novos inconfidentes
foi veementemente condenado pela Liga Eleitoral Católica. Todos os seus candidatos,
segundo a LEC, deveriam ser combatidos, "por serem contrários às aspirações e aos
interesses católicos" (ESTADO DE MINAS, 1011011934).

Esses candidatos eram 16: 7 para a Câmara Federal e 9 para a Constituinte Mi-
neira. Nenhum foi eleito. Para a Câmara os votos se concentraram no nome do Almi-
rante Artur Thompson. A chapa incluía o engenheiro Josué Cardoso d'Affonseca (mais
tarde diretor da Escola de Engenharia de Juiz de Fora) e o coronel Carlos Lourenço
Jorge. Para a Constituinte Estadual figuravam os advogados Nicolau Soares (presi-
dente do partido, o mais votado da chapa na capital) e Eut-Epedes Mendes do Nasci-
mento (de Juiz de Fora), o tabelião Ultimo de Carvalho (de Rio Pomba, deputado esta-
dual e federal entre 1947 e 1970), os coronéis Jacinto Rodrigues da Costa e Elpídio
Campos do Amaral.
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O Partido Novos Inconfidentes alcançou votação razoável em Belo Horizonte.
sua principal base, completando-a com algumas penetrações em Juiz de Fora e votos
esparsos nas cidades maiores.

Partido Popular Regencrador

O Partido Popular Regenerador obteve apenas 127 votos para a Constituinte
Estadual, não possuindo portanto qualquer expressão eleitoral. Destacou-se, entretan-
to, pela singularidade do seu programa, que consistia numa defesa de idéias do libera-
lismo clássico, inclusive no que se referia / concepção de uma democracia restrita. Era
um programa anacrônico do ponto de vista social, político e econômico.

No plano político. insurgia-se contra as doutrinas antiliberais que postulavam o
"estado proletário ou burguês corporativo", ou seja, o comunismo e o fascismo. Consi-
derando "provisória" a Constituição de 1934, buscava assegurar os seus dispositivos
referentes às garantias individuais, mas queria mudar a "deformadora representação
sindicalista" que havia sido adotada. A representação de classes, "imposta pelo poder
ditatorial à passividade subserviente dos constituintes", era vista como incompatível
com o regime democrático.

O Partido Regenerador era declaradamente contrário à democratização do su-
frágio. Combatia o voto das mulheres, dos soldados e dos adolescentes. O voto femini-
no constituía "perigoso fomento da desarmonia familiar", enquanto o direito de voto
aos maiores de 18 anos "enfraquecia a autoridade paterna". Dizia o programa: "Num
país como o Brasil, pobre e inculto, o sufrágio universal, mesmo nos termos da Cons-
tituição de 1891, empecilho absoluto à implantação da verdadeira, sincera e possível
democracia". Deveriam ser excluídos da cidadania os semi-analfabetos (os analfabetos
já o eram), as mulheres c os menores.

Ainda no terreno político, desejava o Partido Regenerador restabelecer o "ante-
rior laicismo" Colocava-se, portanto, em defesa da tradição republicana de separação
estrita entre o Estado e a Igreja, que havia sido atenuada pela Constituição ele 1934 sob
pressão elos católicos.

Finalmente, no campo sócio-econômico, propunha liberdade econômica, comer-
cial e cambial, contra a "atual legislação socializante". Desejava "o mínimo de governo.
condenada qualquer ingerência do Estado na esfera econômica". Deveriam ser supri-
midos os órgãos "ele fomento", vistos como burocracia inútil e dispendiosa (ESTADO
DE MINAS, 1011011934).

Partido Economista do Brasil

Também denominado Partido Econômico Nacional, foi fundado em novembro ele
1932, no Rio de Janeiro, mas alcançou alguma expressão no âmbito nacional. Seus
idealizadores e fundadores, comerciantes e industriais ligados à Associação Comercial
do Rio de Janeiro, tinham como ohetivo "construir as bases de um novo edifício políti-
co e social para as classes produtoras, visando também combater a política formulada
pelos tenentes, considerada antiempresarial" Seu estatuto e programa foram elabora-
dos por Gilberto Amado e defendiam "a luta para integrar na vida pública do país o
pensamento das forças econômicas e culturais, de modo que estas viessem a interferir
eficientemente na solução dos Problemas hra.sileiros, a luta pela eliminação de impostos
excessivos e pela simplificação da legislação fiscal, e as reivindicações justas e legítimas
dos trabalhadores, tendo em vista os supremos interes ses da coletividade" (DICIO-
NÁRIO HISTÓRICO-BIOGRÁFICO BRASILEIRO. 1930-1933, p. 2522-2523)
Quanto às suas propostas para a ('onstituição, destacava-se, no aspecto político. o
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ideário federativo, com vistas a um regime representativo sob a forma republicana, mas
que resguardasse a autonomia dos estados, dos municípios e do Distrito Federal e a li-
vre escolha de seus governantes. E, no âmbito econômico, propunha a livre circulação
de produtos dentro do território nacional e o condicionamento de empréstimos estran-
geiros à autorização federal.

O núcleo mineiro do Partido Economista foi fundado no final de 1932, tendo na
presidência o engenheiro José Carlos de Moraes Sarmento, de Juiz de Fora. Sarmento
era empresário do setor têxtil e, como dirigente do Centro Industrial de Juiz de Fora,
participou ativamente do processo de articulação da classe que, através de sucessivos
esforços iniciados na década de 20, resultou na criação do Centro das Indústrias de Mi-
nas Gerais e da Federação das Indústrias de Minas Gerais, em 1933. Foi o primeiro
presidente da FIEMG, encabeçando uma diretoria expressiva, que se completava com
os empresários José Gonçalves de Souza, José da Silva Brandão, João Pinheiro Filho e
Américo Renê (Jianetti.

O Partido Economista lançou para a Constituinte Federal uma chapa composta
dos principais lideres empresariais mineiros, não só da indústria, mas também do co-
mércio e da agropecuária. Indicou, além disso, candidatos para a representação classis-
ta: o cientista Carlos Chagas, o jurista Mendes Pimentel e o comerciante Caetano Lo-
pes. Nenhum de seus candidatos mineiros foi eleito. Com efeito, embora a atuação do
partido se tivesse estendido a vários estados, somente dois de seus representantes, pelo
Distrito Federal, alcançaram êxito eleitoral. Talvez não fosse o objetivo crucial do par-
tido. John Wirth sugere que "o principal motivo de sua organização era provavelmente
assinalar a Vargas sua insatisfação com o plano de forçar todas as associações profis-
sionais a sindicalizar-se e registrar-se no Ministério do Trabalho" (WIRTH, 1982, p.
180). Ou seja, tratava-se de uma demonstração de força das "classes produtoras", que
buscavam ampliar sua organização interna e ocupar espaço no novo quadro sócio-polí-
tico.

De toda forma, a participação do empresariado mineiro na Constituinte ficou
assegurada pela presença, na bancada do Partido Progressista, de dois dirigentes de
peso: João Pinheiro Filho (da FIEMG e da Associação Comercial) e João Jacques
Montandon (presidente da Sociedade Mineira de Agricultura). Além disso, lá estava, e
em posição estratégica - como membro da Comissão Constitucional, a famosa Comis-
são dos 26 - o empresário Euvaldo Lodi, representante de Minas junto à Confederação
Industria] do Brasil, o qual atuou na Constituinte como líder dos empregadores.

O Partido Economista dissolveu-se pouco depois e já não participou das eleiçoes
de 1934 *.

Partido Trabalhista Mineiro

Visando à eleições para a Assembléia Nacional Constituinte, foi fundado em
Belo Horizonte, em março de 1933, o Partido Trabalhista Mineiro. Objetivando arre-
gimentar as classes trabalhadoras para a sua maior participação na administração do
país e a constituição de um partido trabalhista brasileiro, O PTM tinha como destaque
em suas propostas políticas fazer frente às organizações fascistas de então. Foram can-
didatos pelo Partido o seu presidente, Paulo Baeta Neves, e Artur Barbosa Martins
Torres, Colatino Teixeira dos Reis, Clarindo Seabra e Luiz de Medeiros Silva, mas ne-
nhum deles alcançou a votação necessária para se eleger deputado.

O Partido Trabalhista Mineiro foi, em certa medida, um ensaio para o futuro
PTB - Partido Trabalhista Brasileiro — no plano regional. Baeta Neves tornar-se-ia um

Sobre a aç5o política do empresariado mineiro nesse perlodo, o trabalho mata completo e o de VIEIRA, 1984.
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dos dirigentes nacionais do PTB quando de sua criação. cm 1945, e fez pane de sua
bancada na Constituinte de 1946, eleito pelo Distrito Federal.

2.7. As eleições para a Constituinte Mineira

A Constituinte Mineira de 1935 foi formada através de eleição disputada no dia
14 de outubro de 1934. Simultanearnente, foram eleitos os deputados federais para o
Congresso ordinário, após a conclusão dos trabalhos da Assembléia Constituinte de
1934.

A análise dessas eleições aponta para diferentes aspectos do quadro político dos
anos 30. Tal como em outras dimensões da vida nacional, também no plano político-
eleitoral o processo desencadeado pela Revolução de 1930 aparece como um misto dc
continuidade e de mudança em relação à Primeira República. Em Minas Gerais, não
obstante OS aspectos específicos da política estadual, o mesmo pode ser observado.

Um primeiro elemento dc mudança residia na própria legislação eleitoral. As
eleições de 1934, assim como as do ano anterior para a Constituinte federal, foram re-
guladas pelo Código Eleitoral, decretado pelo Governo Provisório cm 24 de fevereiro
de 1932. Esse Código inovou ao uni ficar a legislação eleitoral em todo o país. () gover
no federal assumiu a competência de regular as eleições, inclusive as estaduais e muni -
cipais. Outra novidade do Código foi a instituição da Justiça Eleitoral, pela qual era le -
vada i prática uma das bandeiras políticas mais fortes do movimento dc 1930, consig-
nada no lema "Representação e Justiça". Em terceiro lugar, o direito de voto foi esten-
(lido às mulheres, acompanhando uma tendência internacional que caracterizou o pe-
ríodo de entre-guerras. Esses três aspectos conferem ao Código Eleitoral de 1932 ine-
quívoca importância política.

O eleitorado tendeu a crescer, tanto pelas modificações legais referidas, quanto
em virtude das mudanças estruturais cm curso: industrialização, urbanização, migra-
ções internas, etc. No caso de Minas, isso pode ser ilustrado pela comparação entre os
votos apurados nas eleições (te maio de 1933 para Constituinte Federal e de outubro tk
1934 para a Câmara Federal. Em 1933 foi apurado em Minas um total dc 245. 34-1 vo-
tos, número que se elevou para 392.162 votos no ano seguinte.

O padrão de disputa eleitoral. Com vários partidos em conipetiçao. Iliudia em rela-
ção ao regime anterior, tipicamente unipartidário. Os dois partidos principais cmii Minas
- o Partido Republicano Mineiro e o Partido Progressista — são sobretudo agrupamen-
tos de lideranças tra(licionais, ramificados pelos municípios. Mas passam a incorporar
novos quadros políticos, de base urbana e feição moderna. Coexistem neles os velhos
oligarcas e uma nova elite, para a qual o movimento de 1930 abriu espaço. Por outro
lado, o sistema partidário começa a incluir outras formações políticas, fora da faixa dos
partidos tradicionais.

Temos, portanto, sob esse aspecto, duas realidades novas: 1) um sistema iiiiilti -
partidário, que apresenta caráter competitivo, mesmo tendo em conta que a competição
real se dava, cm Minas, entre os dois maiores partidos, ambos da elite tradicional: 2) a
perda da exclusividade dessas elites na arena política, pelo aparecimento, ainda embrio-
nário, de novos pólos dc agregação político-ideológica, refletindo as rnu(lanças sociais.
a diferenciação de interesses e ii complexo quadro político e ideológico da época, 'tais
pólos eram principalmente o empre_sariado, as classes médias e a classe operária urbana,
assim como a Igreja Católica.

Examinando agora os elementos de continuidade, temos em primeiro lugar o (amo
de que os partidos reorganizados ou criados após 1930 permaneciam sendo estaduais,
tal como na Primeira República. Exceções características a esse padrão eram o Partido
Comunista (então na ilegalidade) e a Ação Integralista Brasileira, ambos partidos de
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massa na terminologia de Duverger (1970, p. 99-107), claramente ideológicos e subs-
tancialmente diferentes da experiência partidária brasileira até então observável. A re-
gra de partidos nacionais só se institucionalizou no fim do Estado Novo, através de
exigência da Lei Eleitoral de 1945, que desde então vem inspirando, com maior ou me-
nor rigor, a legislação brasileira sobre partidos políticos.

A permanência de partidos estaduais opunha limites à centralização política deri-
vada do movimento de 1930, indicando a força das elites regionais, a ser levada em
conta no jogo político aberto pela Constituição de 1934. Entretanto, esse padrão regio-
nalista vivia já o seu ocaso. O predomínio da arena nacional sobre as estaduais, em ter-
mos de organização político-partidária, desenhou-se na campanha para a sucessão pre-
sidencial (abortada) de 1938. Os mais expressivos partidos e facções estaduais se com-
binaram em verdadeiras frentes partidárias em torno das candidaturas de José Américo
de Almeida e de Armando Sales de Oliveira, que, ao lado de Plínio Salgado - o candi-
dato integralista -- conduziam campanhas de novo tipo, com certo caráter de mobiliza-
ção de massa.

Continuidade havia também no tocante às restrições à liberdade de voto. A Justi-
ça Eleitoral representou um suporte importante para a possibilidade de eleições livres e
corretamente apuradas, mas suas regras só prevaleciam efetivamente no meio urbano.
Nas áreas rurais, onde se concentrava o grosso do eleitorado * , o controle do voto pe-
los chefes políticos tradicionais era virtualmente total. Os resultados eleitorais de 1933
e 1934 revelam, por isso, pouca renovação de lideranças e, sobretudo, a eficácia do
controle exercido pelos chefes nas áreas rurais ou semi-rurais: municípios inteiros su-
fragaram unanimemente um candidato apenas, sem opção à vista.

Em suma, do ponto de vista eleitoral, o período subseqüente ao movimento de
193() foi um período de transição entre a política oligárquica da Primeira República e a
política de participação ampliada que caracterizou a fase pós- 1945. Os traços de mu-
(lança e de continuidade que salientamos são indicativos (lesse momento de passagem
para uma nova ordem político -eleitoral.

Vejamos agora os resultados eleitorais propriamente ditos.
Foram apurados para a Câmara dos Deputados 392.162 votos em Minas. Para a

Constituinte Mineira, 390.825 votos. Esse total se distribuiu por 7 legendas registradas,
havendo também a possibilidade de candidaturas avulsas.

Antes de analisarmos a votação por partidos, convém mencionar que o sistema
de eleição era o de representação proporcional, processada em termos uni pouco dife-
rentes da forma hoje adotada. Segundo o Código Eleitoral.

Seria permitido a qualquer partido, aliança de partidos ou grupos de 100
eleitores, no mínimo, registrar, no Tribunal Regional, até 5 dias antes da
eleição, a lista de seus candidatos, encimada por uma legenda. Considera-
va-se avulso o candidato que não constasse da lista registrada.

2) A votação seria feita em dois turnos simultâneos, em unia só cédula, encima-
da, ou não, de legenda. Nas cédulas estariam impressos ou datilografados, um
em cada linha, os nomes dos candidatos, em número que não excedesse aos
dos elegendos mais um, reputando-se não escritos os excedentes, consideran-
do-se votado em primeiro turno o primeiro nome de cada cédula e, em segun-
do, os demais, salvo o disposto a seguir. Estariam eleitos em primeiro turno:
A) os candidatos que tivessem obtido o quociente eleitoral: B) na ordem da
votação obtida, tantos candidatos registrados sob a mesma legenda quantos
indicasse o quociente partidário. Estariam eleitos em segundo turno os outros

Segundo o Censo cio 1940. alienas 25'. iii popuLiç5o mineira viela ria. criados. enquanto no total brasdorro
populaçAo urbana era de 31'-. Cl. Sinopse Preliminar do Censo O.mogrâllco do 1980.
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candidatos mais votados, até serem preenchidos lugares que não o fossem em
primeiro turno"(COSTA, 1964, p. 138-139).

Se a cédula contivesse um só nome e legenda registrada, considerava-se esse
nome votado em primeiro turno, e, em segundo , toda a lista registrada sob a referida
legenda. Esse era, de fato, o caso mais comum, e o mais natural para o eleitor.

O sistema difere do adotado atualmente não só na permissão de registro dc
avulsos como no conceito de dois turnos siinultâncos. Esse último deu lugar, mais tar-
de, à divisão de sobras - após distribuída a votação por partidos segundo o quociente -
para completar o preenchimento de lugares. E a regra usada atualmente no país.

Para a análise do quadro eleitoral, o mais útil é observar a votação em primeiro
turno, que reflete a preferência imediata (lo eleitor. Ressalve-se, todavia, que as posi-
ções relativas de candidatos poderiam ser alteradas com o cômputo do segundo turno, e
isso de fato ocorreu na ocasião. O sistema de turnos simultâneos ensejava manobras
eleitorais, por parte das chefias partidárias, sobretudo na área situacionista.

A votação por partidos, para a Constituinte Mineira foi a seguinte, em primeiro
turno:

QUADRO 6

VOTAÇÃO POR PARTIDOS PARA A CONSTITUINTE MINEIRA
1934

Fonte: MINAS GERAIS. fevereiro/1935.

A força (lo situacionisino foi expressa pela composição da Constituinte: o Partido
Progressista elegeu 34 deputados, cabendo ao Partido Republicano Mineiro 14 deputa-
dos. Os demais não alcançaram o quociente eleitoral neccss1rio.

A grande maioria obtida pelo PP - dois terços dos votos veio principalmente
dos municípios menores, uma vez que a oposição venceu em Belo Horizonte e em cen-
tros importantes como Juiz de Fora, Barhaccna, ('aratinga, Ouro Preto e Ubá. Entre-
tanto, cm outros municípios de peso, o PP alcançou grande vantagem: foi o caso
Uberaba, Araguari, Itajubá, Teófilo Otoni e Montes Claros.

Analisando-se a distribuição regional dos votos do PP por candidato, verifica-se
que ela correspondeu a um padrão distrital implícito. A chapa do partido compunha-se
de lideranças com bases sólidas cm microrrcgiões do Estado, capazes de garantir O
apoio maciço de seus redutos. Além disso, o controle do eleitorado rural parece ter sido
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o principal trunfo para a vitória do partido na proporção em que esta se deu. Essa hi-
pótese resulta do fato de que em diversos municípios o PRM conseguiu bons resultados
nas sedes municipais, sendo esmagado nos distritos. Outra evidência, de relativo valor,
provém da virtual unanimidade obtida pelo PP na porção norte do Estado, muito menos
urbanizada do que a porção sul.

Contudo, em certos municípios onde o PP alcançou quase unanimidade, esse vo-
lume de voto esteve relacionado com a presença, como candidatos, de lideranças locais
fortes. Tal aconteceu em Uberaba, Araxá, Cataguases, Lambari e Guaranésia, localiza-
dos na porção mais "moderna" e economicamente dinâmica de Minas àquela época.

Ao lado des se padrão distrital implícito, que correspondia à organização política
em bases coronelísticas, começava a assumir certa importância o voto especificamente
urbano. Alguns candidatos do PP tinham como base eleitoral a própria capital. Era o
caso de Ahflio Machado e de Mílton Campos. O mesmo ocorria com Olinto Orsini, re-
presentante da Liga Eleitoral Católica. E, com perfil um pouco distinto, a votação de
Otacflio Negrão de Lima - que não atuou na Constituinte, por ter sido nomeado pre-
feito de Belo Horizonte - prenunciava a formação das máquinas eleitorais urbanas tão
fortes na política belo- horizontina cia atualidade: em Venda Nova, por exemplo, rece-
beu praticamente todos os votos dados ao seu partido.

É interessante, porém, que uma das áreas fortes do PRM tenha sido precisamente
a que hoje corresponde à região metropolitana. Não só na capital a oposição saiu-se
vitoriosa. Também em Sabará, Santa Luzia e Pedro Leopoldo, assim como em municí -
pios pouco mais distantes, como Ouro Preto e Santa Bárbara. A receptividade da cam-
panha oposicionista por parte de núcleos de opinião pública mais diferenciada é tam-
bém confirmada pela vitória do I'RM em Juiz de Fora, que se reproduziu em municí-
pios sob sua influência direta, a exemplo de Matias Barbosa e Lima Duarte. O sucesso
oposicionista em Juiz de Fora era realçado pelo fato de que Antônio Carlos - o maior
líder do PP. Presidente da Assembléia Constituinte Federal tinha ali sua principal
base política.

Fm outros casos, o PRM capitalizou apoio a partir de bases tradicionais do ber-
nardismo, particularmente na Zona da Mata: Viçosa, Ubá, Visconde do Rio Branco,
Leopoldina, Além Paraíba, Rio Pomba, Mutum, Muriaé, etc. O próprio Artur Bernar-
des obteve votação expressiva cm Juiz de Fora, Muriaé, Ponte Nova e outros centros.
Tendo sido eleito simultaneamente para a Assembléia e para a Câmara Federal, optou
por esta, abrindo vaga para o suplente do PRM na Constituinte Mineira.

No sul, o PRM conseguiu reduzir a vantagem do PP (derivada da existência de
candidaturas regionais fortes e bem distribuídas), organizando sua campanha em torno
dos nomes de Ovídio de Andrade e de Afrânio de Meio Franco, ambos políticos de fora
da região. Essa tática foi eficaz, pois a votação dos dois no Sul foi importante para o
partido no cômputo geral. O mesmo ocorreu no Triângulo, onde João Edmundo Cal-
deira Brant ocupou o espaço vazio.

O PRM registrou sua chapa compondo-a com políticos cuja base era o Centro e
a Zona da Mata. Em ambas as regiões obteve boa votação. Resultado razoável foi al-
cançado no Triângulo e no Sul, em função da tática mencionada. No Norte, contudo, a
votação oposicionista foi fraquíssima.

Vejamos, finalmente, o quadro geral dos candidatos eleitos, com suas respectivas
votações em primeiro turno, a região que representavam e o município em que tinha
sua principal base político-eleitoral. Aí estão incluídos OS 48 deputados que efetiva-
mente participaram da Constituinte Mineira de 1935, sendo que alguns eram suplentes
e foram efetivados por renúncia ou morte dos titulares quando a Assembléia iniciou os
seus trabalhos.



QUADRO 7

VOTAÇÃO E BASES POLÍTICAS DOS DEPUTADOS
À CONSTITUINTE MINEIRA DE 1935

Partido Progressista

Nome	 Votação Rcgiío	Base Política

1. Valadares Ribeiro
2. Gastão Coimbra
3. Bilac Pinto
4. Philippe Balhi
5. Alberto Alves
6. José Bonifácio
7. José Ferraz
8. Manoel Peixoto
9. Antônio Junqueira
lo. Artur Tibúrcio
li. Rodrigues Seabra
12. Côn. Domingos Martins
13. 1)orinato Lima
14. Abílio Machado
Is. Orlando Flores
16. Sylvio Marinho
17. Olinto Orsmi
IS. João Lisboa
19. Adolpho Portella
20. Nestor Foscolo
21. Martins Prates
22. Guilherme Ferreira
23. Juvenal Gonzaga
24. Amador Alvares
25. Jefferson de Oliveira
26. Alfredo Lima
27. João Camilo
28. Miguel Baptista
29. Waidemar Soares
30. Mílton Campos
31. F,dson Alvares
32. Camilo Alvim
33. Fábio Andrada
34. Lincoln K uhitschck

12.496
9.488
8.933
8.836
8.794
8.783
8.773
8.728
8.704
8.626
8.511
7.871
7.827
7.643
5.955
5.666
5.631
5.488
5.347
5.109
4.532
4.516
4.459
4.291
4.063
3.948
3.731
3.408
3. 19
3.146
2.841
1.831
1.478
1.122

Centro
Norte
Sul
Mata
Sul
Vertentes
Sul
Mata
Mata
Sul
Sul
Nordeste
Centro
Centro
Mata
Mata
Centro
Sul
Alto Paranaiba
('entro
Nordeste
Friãngulo
Norte
Oeste
Sul
Mata
Mata
Mata
Mata/Rio Doce
('entro
Oeste
('entro
diversas
Nordeste

Pará de Minas
Curvelo
St Rita Sapucaí
Ubá
Guaranésia
Barbacena
Cristina
Cataguases
Além Paraíba
Passa-Quatro
Itajubá
diversas
ltaúna
Belo Horizonte
Muriaé
Ponte Nova
Belo Horiiontc
Larnhan
Araxá
Sete Lagoas
TeSfilo ()toflj
Uberaba
Curvelo
Ahaeté
Campanha
Manhumirim
Rio Casca
Alto Rio Doce
Carangola
Belo 1 lonionte
Pitangui
Itabira
diversas
Serro
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Partido Republicano Mineiro

Nome
	 Votação Região

	Base Política

1. Ovídio de Andrade
2. Afrânio de MeloFranco
3. Paulo Pinheiro Chagas
4. Jorge Carone
5. Pc. Sinfrônio de Castro
6. João Edmundo C. Brani
7. Antônio Guimarães
8. Teixeira da Costa
9. Aloysio Guimarães
10. Laborne e Vallc
li. Lopes Cançado
12. Tristão da Cunha
13. Pc. Agostinho de Souza
14. Rodrigues de Souza

20.845
15.250
14.025
11.079
8.458
8.411
4.792
1.969
1.539

446
344
260
185
108

Centro/Mata/Sul
Sul/Centro/Leste
Oeste/Vertentes
Mata
Vertentes
Nord./Triãngulo
Mata
Centro
Mata/Centro
Centro/Norte
Oeste
Nordeste
('entro
Sul

diversas
diversas
Oliveira
Vise. Rio Branco
Barbacena
Diamantina
1 eopoldína
Santa Luzia
diversas
Belo Horizonte
Pitangui
Tcótilo Otoni
diversas
Varginha

Fonte (votação): MINAS (;ER A IS. fevereiro/1935.

2.8. Os Constituintes de 1935: Considerações sobre algumas variáveis

() estudo de tinia Assembléia Constituinte pressupõe um levantamento de seus
integrantes. Algumas variáveis loram consideradas na tentativa de se obter informa-
ções básicas sobre os('onstituintes. Muitas outras variáveis e tentativas de abordagem
poderiam ser consideradas. De qualquer forma, procurou-se abrir uma janela para uma
melhor compreensão dos homens que elaboraram a Constituição do Estado naquela
oportunidade.

Quarenta e oito constituintes torani) eleitos para a Asscnibléia trinta e quatro
vinculados ao Partido Progressista e quatorze ao Partido Republicano Mineiro. Assim.
para melhor conhecê-los foram eleitas as seguintes variáveis.

1 ldade/geraçao
2. Região de nascimento
3. Profissão e vinculação com atividades
4. Carreira política
5. Filiação e vinculação lamiliar

Idade / geração

Os constituintes foram agrupados de acordo com as respectivas décadas de nas
cimento. O constituinte mais velho. Cônego Domingos Ferreira Martins, foi o único
representante da geração da década dos anos 60 do século passado. Nascido em
21911866, tinha quase 69 anos quando se instalou a Assembléia Constituinte. Sete
constituintes, nascidos entre 1870-1879, tinham entre 56 e 65 anos aproximadamente
Eram eles: Antônio Benedito Valadares Ribeiro, Afrânio de Meio Franco, João de AI
incida Lisboa, Pc. Agostinho José Ferreira de Souza, Artur libúrcio Ribeiro. Juvenal
Gonzaga Pereira da Fonseca e João Edmundo Caldeira Brant
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Na faixa entre 46 e 55 anos havia pelo menos 12 constituintes: Pe. Svmphrónio
Augusto de Castro, Jeffcrson de Oliveira, Alberto José Alves. Ari Teixeira cia Costa.
Ovídio João Paulo de Andrade, Abílio Machado, Philippe Balbi, José Martins Prates,
Antônio Amador Álvares da Silva, Dorinato de Oliveira Lima, Miguel Baptista Vieira
e Antônio Augusto Junqueira.

A década dos anos 90 se fez representar pelo maior número: João Camilo Tei-
xeira Fontes, Tristão Ferreira da Cunha, Antônio de Oliveira Guimarães, Valdemar
Soares de Souza, Olinto Orsini de Castro, Orlando Barbosa Flores, Manoel Rodrigues
de Sousa, José Rezende Ferraz, Lincoin Kuhitschek, Alfredo Soares de Lima. José
Rodrigues Seabra, Elizeu Laborne e Vale, Manuel Inácio Peixoto Filho, Nestor Fos-
colo e Sylvio Marinho.

A geração da primeira década deste século, cujo mais jovem representante era
Olavo Bilac Pinto, então Com 27 anos, contava ainda com Milton Soares Campos, José
Maria Lopes Cançado, Gastão de Oliveira Coimbra, José Bonifácio Lat'ayctte de An
drada, Fdson Álvares da Silva. Antônio Camilo de Faria Aivim, Aloísio Leite ( (ii,na-
rãcs, Fábio Bonifácio Olinda de Andrada, Paulo Pinheiro Chagas e Adolfo de Oliveira
Portela.

Constata-se que a maioria dos constituintes estava entre 30 e 55 anos. Quatro ti-
nham menos de trinta. Onze haviam nascido no século XX.

Verifica-se uma razoável distribuição entre as faixas etárias e fica patente não
ser a Assembléia formada predominantemente por pessoas idosas. Apenas quatro pes-
soas tinham mais de 65 anos e cinco haviam ultrapassado a barreira dos 60.

Alguma renovação, quando nada do ponto de vista cronológico, começa a ocor-
rer nos quadros dirigentes políticos de Minas. Entre os eleitos da geração de 19(X), al-
guns tiveram destacado papei na vida política do Estado e cio País: Mílton Campos,
José Bonifácio, Pinheiro Chagas, I3ilac Pinto.

Região de Nascimento

Dois constituintes nasceram em Belo Horizonte: Miguel Baptista Vieira, rema-
nescente dos tempos do Curral Dei Rei, e Fábio Andrada. Onze se originavam da Zona
da Mata: Mílton Campos (Ponte Nova), Sylvio Marinho (São Domingos do Prata. t'hi -
Iippc Balhi (Ubá), Manuel Inácio Peixoto(Cataguascs). Orlando Flores (Palma). Antô-
nio Guimarães (Leopoldina). Jorge Carone Visconde do Rio Branco). João Camilo,
Teixeira Fontes (Rio Casca), Valdemar Soares e Alfredo Lima (Carangola). Aioysio
Leite Guimarães (São João Nep)muceno).

Originários do Sul eram Biiac Pinto (Santa Rita cio Sapucaí). Gastão Coimbra
(Muzambinho), Jcfferson de Oliveira (Campanha). Alberto Alves (Alienas). José Re-
zende Ferraz (Cristina), Artur Tibúrcio Ribeiro (Passa-Quatro), Antônio Augusto Jun-
queira (Carmo de Minas) e Manoel Rodrigues de Sonsa (Varginha).

Do Centro-Oeste, considerado em sentido mais amplo. vieram: Juvenal Gonza-
ga, Edson Alvares e José Maria Lopes Cançado (Pitangui). Amador Alves (Ahacté,
Abílio Machado (Formiga). Paulo Pinheiro Chagas (Oliveira) e Adolfo Portela (Araxá).

Do Norte, incluído o Nordeste do Estado, desceram originários de Diamantina
(João Edmundo Caldeira Brant), Serro (Lincoin Kuhitschek), Grão Mogol (Elizeu La-
borne e Valle). Paracatu (Afrânio de Meio Fanco), Itacanibira (José Martins Pratcs) e
Teófilo Otoni (Tristão da ('unha).

Na região hoje compreendida na área da grande B II e adjacências, nasceram oito
constituintes, excluídos os dois belo-horizontinos já mencionados: Cônego Domingos
Martins e Olinto Orsini (Sabará), Ari Teixeira da Cosa (Santa Luzia), Valadares Ri-
beiro (Mateus Leme) Nestor Fóscolo (Paraopeha), Ovídio de Andrade (('onselheiro



Lafaiete), Pc. Agostinho de Souza (Mariana) e Dorinato de Oliveira Lima (Entre-Rios).
Itabira se fez representar por Antônio Camilo de Faria Alvim. Em Barbacena nasceram
dois deputados: José Bonifácio e o Pc. Symphrônio de Castro. Guilherme de Oliveira
Ferreira, de Uberaba, foi o único triangulino da Constituinte. João de Almeida Lisboa e
José Rodrigues Seabra vieram do Estado do Rio de Janeiro e se radicaram no Sul:
Lambari e Itajubá, respectivamente.

Juiz de Fora não serviu de berço a nenhum dos constituintes de 1935. Também
ausentes no roteiro do sul as cidades hoje mais prestigiosas. No Norte, Montes Claros é
a ausência que surpreende.

A variável em questão deve ser confrontada com o quadro que vincula os cons-
tituintes às suas respectivas bases políticas, considerando que a cidade de origem nem
sempre é aquela em que o constituinte estabeleceu o seu domicílio eleitoral e exerceu as
suas atividades públicas.

Profissão e vinculação com atividade

Neste item surgem alguns problemas, uma vez que dos dados biográficos cons-
tam apenas as atividades principais dos constituintes. Segundo esses dados, apenas três
constituintes eram fazendeiros: Orlando Flores, Bilac Pinto e Alberto Alves. Conside-
rando as características sociais e econômicas do Estado naquela época e a origem dos
constituintes, é fácil constatar a deficiência das informações.

Vinte e dois constituintes eram advogados: Mílton Campos, Antônio Junqueira,
Valadares Ribeiro, Fábio Andrada, Lopes Cançado, Juvenal Gonzaga, José Ferraz, Al-
berto Alves, Gastão Coimbra, Bilac Pinto, Aloysio Guimarães, Jorge Caronc, José Bo-
nifácio, Martins Prates, Afrânio de Meio Franco, i.incoln Kuhitschek, João Edmundo,
Abílio Machado, Tristão da Cunha, Camilo Alvim, Ovídio de Andrade e Silvio Mari-
nho. Paulo Pinheiro Chagas, médico, iniciou nessa época o curso de Direito.

A bancada médica era também expressiva: dezessete constituintes. Além de Pi-
nheiro Chagas, eram médicos. Amador Álvares, Adolfo Portela, Dorinato Lima, La-
borne e Vaile, Felipe Balbi, Antônio Guimarães, Alfredo Lima, Valdemar Soares, João
Camilo, Jefferson de Oliveira, Edson Alvares, Miguel Baptista, Teixeira da Costa,
Olinto Orsini, Nestor Fóscolo e Manoel Rodrigues de Sousa.

Três eram padres católicos: Agostinho de Souza, Domingos Martins e Syniplirô-
nio de Castro. Os engenheiros não eram muitos, apenas dois: Orlando Flores e Rodri-
gues Seabra. Não consta o grau (te escolaridade de João de Almeida Lisboa; segundo
sua ficha biográfica, exerceu a promotoria pública, o que faz presumir a sua fonuação
jurídica. Era também farmacêutico, não sendo possível saber se titulado ou prático.
Farmacêutico prático era também Artur Tibúrcio Ribeiro, que tinha o curso secundá-
rio. Outro que não tinha curso superior era o industrial Manoel Inácio Peixoto. Ex-
cluindo Guilherme de Oliveira Ferreira, cujos dados são também incompletbs e impre-
cisos no que se refere à profissão e grau de escolaridade, todos os demais eram porta-
dores de diplomas de curso superior.

Ao analisarmos os constituintes quanto às escolas em que se formaram e quanto
à época cm que nelas estudaram, observaremos alguns aspectos interessantes relativos à
sua socialização e à convivência pessoal e política entre os membros da elite política,
que vinha muitas vezes dos próprios bancos acadêmicos.

Dentre os advogados, a maior parte diplomou-se fora de Minas, em São Paulo e
no Rio de Janeiro. Para a Faculdade de São Paulo, a mais antiga do país, dirigiam-se,
até fins do século passado, os jovens mineiros que desejavam seguir a carreira jurídica
e/ou política. Alguns dos membros mais idosos da Constituinte de 1935 estudaram nas
Arcadas, ao lado de colegas com quem se reencontrariam em futuras pugnas políticas.
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Assim, Afrânio de Meio Franco e Antônio Carlos, colegas de turma, diplomaram-se
em 1891, um ano depois de Wcnceslau Braz. Valadares Ribeiro formou-se em 1895.
Estudantes nos últimos anos do século, João Edmundo e seu irmão Mário Brant foram
contemporâneos de Artur Bernardes e Raul Soares. Os quatro, como se sabe, foram
estreitamente ligados ao longo de suas respectivas carreiras. Alberto Alves, por sua
vez, diplomou-se ali pouco mais tarde. A partir do início do século XX, porém, redu-
ziu-se o fluxo de estudantes mineiros para a Faculdade paulista, em virtude da maior
proximidade de novas Faculdades de Direito, criadas no Rio de Janeiro e em Ouro
Preto (depois transferida para Belo Horizonte). Nessa fase, dentre os constituintes de
1935, apenas Antônio Junqueira obteve em São Paulo o seu grau de bacharel.

Na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, ingressavam sobretudo os jovens da
Zona da Mata mineira, mas havia também estudantes de outras partes do Estado. Ali
também observamos a presença, em algumas turmas, de colegas que iriam reencontrar-
se na vida político-partidária. Na turma de 1914, Tristão da Cunha formou-se junta-
mente com Luiz Martins Soares. Na de 1918, ao lado de Sylvio Marinho, estavam tam-
bém Cristiano Machado e Virgílio de Meio Franco; os dois últimos foram parceiros em
importantes iniciativas políticas no período pós-30. Dois anos mais tarde, graduou-se
na mesma Faculdade o futuro constituinte José Rezende Ferraz, colega de turma de
Benedito Valadares. Do grupo de 1927 faziam parte José Bonifácio e Afonso Arinos
de Meio Franco, os quais, por sua vez, foram contemporâneos de Lopes Cançado e de
Aluízio Leite Guimarães.

A Faculdade de Direito de Belo Horizonte firmou-se na década de 20 como o
principal centro de formação dos candidatos mineiros à advocacia. Mas, desde sua cria-
ção, havia tido alunos que se destacaram na vida pública e na atividade forense. Trás
constituintes de 1935, por exemplo, nela estudaram na primeira década do século: Ovf-
dio de Andrade, Abílio Machado e Martins Prates, graduados entre 1907 e 1909. Entre
seus colegas estavam, além de outros', Augusto Viegas e Daniel de Carvalho, ambos
constituintes federais de 1934. A partir de 1918, a Faculdade de Belo Horizonte teve
entre seus alunos quatro futuros membros da Assembléia de 1935: Milton Campos,
Gastão Coimbra, Camilo Alvim e Bilac Pinto. Os estudantes belo- horizontinos da dé-
cada de 20 constituíram um grupo intelectualmente característico, vinculado ao movi-
mento modernista no plano literário e influenciado pelas idéias de renovação política
que iriam desaguar na revolução de 1930. Formava-se aí uma importante geração de
políticos mineiros, que dominou os meados do século. Na turma de 1922, ao lado de
Múton Campos, formava-se também Pedro Aleixo; ambos amigos e aliados políticos
dos anos 20 aos 70. Gastão Coimbra, da turma de 1924, teve como colegas Gustavo
Capanema, Francisco Negrão de Lima, Gabriel Passos e Ahgar Renault. Alvim e Bilac,
mais jovens, foram contemporâneos de Artur Bernardes Filho, l)ario de Almeida Ma-
galhães e José Maria de Alkmim.

Quanto aos médicos, quase todos se graduaram na Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro, que era a mais importante do país. Ali se conheceram vários dos futuros
constituintes de 1935, como colegas. Na primeira década do século, Jefferson de Oli-
veira, Amador Álvares e Ary Teixeira da Costa foram contemporâneos. Alguns anos
depois, houve a mesma aproximação entre Philippe Balhi e Miguel Baptista Vieira. Das
turmas que se formaram entre 1914 e 1918 fizeram parte Dorinato Lima, João Camilo
Teixeira Fontes, Manuel Rodrigues de Souza (estes dois na mesma turma), Alfredo
Lima, Antônio Guirnaráes e Nestor Fóscolo. Dois outros constituintes médicos, mais
jovens, formaram-se também no Rio de Janeiro: Edson Álvares em 1926 e Paulo Pi-
nheiro Chagas em 1930.

A Faculdade de Medicina de Belo Horizonte diplomou apenas trás dos deputados
de 1935: Olintho Orsini de Castro, Eliseu Laborne e Vaile e Adolfo Portela. Os dois
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primeiros foram também professores da instituição. Fundada em 1912, a Faculdade de
Belo Horizonte foi aos poucos atraindo a maior parte dos estudantes mineiros que ti-
nham até então que se dirigir para o Rio para se tornarem médicos. Já na década de 20,
tal como ocorria com a Faculdade de Direito, pelos seus bancos passaram alguns dos
nomes mais importantes da política e da literatura, entre eles Juscelino Kuhitschek, Pe-
dro Nava e João Guimarães Rosa, os quais foram contemporâneos dos futuros consti-
tuintes Laborne e Portela.

A grande maioria dos constituintes de 1935, uma vez concluída sua educação,
exerceu, ao lado da atividade principal (de advogado ou médico) também funções em-
presariais, jornalísticas e de ensino. No campo da indústria, atuaram Manuel Inácio
Peixoto, Antônio Junqueira, Miguel Baptista, Lopes Cançado e Laborne e Vaile. Exer-
ceram atividades no magistério secundário e/ou superior: Rodrigues Scahra, Nestor
Fóscolo, Pinheiro Chagas, Milton Campos, Antônio Junqueira, Valadares Ribeiro, Lo-
pes Cançado, Juvenal (ionzaga, Gastão Coimbra, Hilac Pinto, Aloísio Guimarães,
Afrânio de Meio Franco, Lincoin Kubitschek, Camilo Alvim, Tristão da Cunha, La-
borne e Vaile, Olintho Orsini, Edson Alvares, Antônio Guimarães, Sinfrônio de Castro
e José Bonifácio. Felipe Balhi exerceu as funções de Inspetor de Ensino.

Vários constituintes foram proprietários ou diretores de órgãos de comunicação
regionais: Rodrigues Seabra (Rádio Difusora de ltajuhá, João de Almeida Lisboa ("A
Peleja-), Pc. Sinfrônio de ('astro ("A Folha"), Pinheiro Chagas ("O Debate"). Martins
Prates foi jornalista em Teóílo Otoni. Mílton Campos foi diretor da sucursal dos Diá-
rios Associados em Belo horizonte e Abflio Machado dirigiu a Imprensa Oficial. Ou-
tros foram colaboradores de grandes jornais como Milton Campos, Juvenal Gonzaga,
Tristão da Cunha e Abílio Machado.

Jcfferson de Oliveira e Antônio Junqueira eram diretores-proprictários dos
Bancos de Campanha e Ribeiro Junqueira, respectivamente. Alfredo Lima era comer-
ciante de café. Bilac Pinto e Artur Tibúrcio foram delegados de Polícia.

Carreira Política

Vinte e um constituintes exerceram mandato de vereador no início de suas res-
pectivas carreiras políticas: Valadares Ribeiro (Pará de Minas), Juvenal Gonzaga (Cur-
velo), Tristão da Cunha (Teófilo Otoni), Antônio Guimarães (Leopoldina), João Lisboa
(Campanha e Lambari), Miguel Baptista (Alto Rio Doce), Ovídio de Andrade (Conse-
lho Deliberativo de Belo Horizonte), Jorge Carone (Rio Branco), Alberto Alves
(Guaranésia), José Ferraz. (Cristina), Amador Alvares (Abaeté), Valdernar Soares
(Carangola), João Camilo (Rio Casca), Alfredo Lima (Manhumirim), Antônio Jun-
queira (Além Paraíba), Jcfferson de Oliveira (Campanha), Artur Tibúrcio (Passa-Qua-
tro), Felipe Balhi (Ubá), Cônego Domingos Martin (Mateus Leme e Pará (tc Minas),
Padre Agostinho de Souza (Juiz de Fora).

Exerceram a chefia de executivos municipais, antes ou depois de 1935: Juvenal
Gonzaga (Curvelo), Valadares Ribeiro (Pará de Minas), Nestor Fóscolo (Sete Lagoas),
Rodrigues Seabra (Itajubá, nomeado), José Bonifácio (Barbacena, nomeado), Camilo
Alvim (Itabira, nomeado), Sílvio Marinho (Cambuquira, nomeado), João Lisboa (Lam-
bari), Orlando Flores (Muriaé), Miguel Baptista (Piranga e Alto Rio Doce, nomeado),
Jorge Carone (Rio Branco), Amador Alvares (Ahacté), Adolfo Portela (lhiá), Valde-
mar Soares (Carangola), João Camilo (Rio Casca), Alfredo Lima (Manhumirim), Artur
Tibúrcio (Passa-Quatro) e Rodrigues de Souza (Varginha).

Nove constituintes exerceram outros mandatos junto à Assembléia Estadual:
Valadares Ribeiro, Afrânio de Meio Franco, Antônio Guimarães, João Lisboa, Miguel
Baptista, Martins Prates e Antônio Junqueira foram deputados estaduais (Valadares



Ribeiro foi Senador Estadual) no perfodo anterior a 1930. AdoRo Portela, João Camilo
e Antônio Guimarães voltaram à Assernhlia depois do fim do Estado Novo.

Treze constituintes chegaram à ('âniara Federal. Trás antes da revolução de ou-
tubro de 1930: Afranio de MeIo Franco, João Lisboa e .Iefferson de Oliveira. Pot sua
vez, Lopes ('ançado, Mílton Campos, Pinheiro Chagas, Rodrigues Seabra, José Boni-
fácio, Tristão tia Cunha. Manuel Inácio Peixoto, João Camilo, Biiac Pinto e Philipe
Balbi foram deputados federais depois de 1946. Ovídio de Andrade, suplente de depu-
tado federal cru 46, não assumiu porque renunciou.

Ocuparam outros cargos públicos municipais: Camilo Alvim, Chefe de ( fallinete
do prefeito de Belo 1 lorizonte (1 1 e o Pc. Synlliõnio de Castro, assessor do
Prefeito Rias Fortes em Barbacena, durante o Estado Novo.

Na área estadual, atuarani (asI's, Coimbra (( 'lide dc (iahinete de seu primo
Carlos Luz nas Secretarias da Agricultura. Viação e Obras Públicas e Interior e Justi-
ça), Valadares Ribeiro (Diretor da Instrução Pública no governo João Pinheiro), Mílton
Campos (Presidente do Conselho Consultivo do Estado e Advogado-Geral do Estado
no governo Olegário Macid), Pinheiro Chagas (Secretário da Segurança Pública no
governo Bias Fortes), Nestor Fóscolo (Presidente do IPSEMG e membro do Conselho
Deliberativo do Estado). Rodrigues Seabra (Secretário da Viação e Obras Pública s, no
governo Mltoir Campos), José Bonifácio (oficial de Gabinete do Secret:irio (lc' Segu
rança Rias Fortes, no Governo Antônio Carlos). Afrânio (te Meio Franco (Secretário
das Finanças. 1918), Lincoin Kuhitschck (Chefe do Departamento Jurídico do Estado:
Consultor Jurídico da Secretaria das Finanças no Governo Juscelino Kubiiselrek. Di-
retor-Geral do Departamento da Administração do Estado. Camilo Alvirn i integrante
do Conselho Administrativo do 1 'siado , Tristão da ('unha Secretário da kducaçao e
Saúde Pública, durante as in(ervenlunas dc Júlio de Carvalho e Noraltlino 1 inca. Se-
cretário da Agricultura. Indústria, Comércio e Trabalho no Governo Kubitsetiek. Se-
cretário das Finanças nos governos Clóvis Salgado e Rias Fortes). Eliscu 1 aborice e
Vale (membro da ('omissão de Saúde Pública e ('hei e do Departamento de I'(lticaçao
cia Secretaria de Educação). ( )linto ()rsini (Secretário de Educação e Saúde Pública
durante a inervcnloria João Reraldo. Edson Alvares (Diretor do l)cpartacnento de
Assistência dos Municípios e Secretário das Finanças no governo Benedito Valadares),
Antônio Guimarães (Secretário de Saúde e Assistência no Governo Kuhitschek), João
1 _ishoa Membro do Conselho Deliberativo do Estado), Abílio Mat'lcacicc (rccc'mhro e
presidente do Conselho Consultivo do stado, Diretor da Imprensa Oficial no ( ;overno
Antônio Carlos), Orlando Barbosa Flores (representante do Estado unto ao Instituto
Brasileiro do Café), Ovídio de Andrade (Secretário da Agricultura, Viação e ( )hras
Públicas), José Martins Prates (membro do Conselho Administrativo do Estado, .João
Edmundo Caldeira Brani (fiscal da Loteria Mineira: membro do Tribunal de Contas).
Adolfo Portela (membro e Presidente tio Tribunal de Contas), Valdemar Soares de
Souza (membro tio Conselho Administrativo do Estado), Alfredo Soares 1 mm (1)ire-
tor-Geral da Secretaria da Assembléia Legislativa e Diretor- Presidente  do II'SFMG
Bilac Pinto(Secretário das Finanças no governo Magalhães Pinto).

Quatro constituintes exerceram importantes cargos de direção em bancos oficiais
por longos períodos: José Martins I'rates e Miguel Baptista Vieira no Banco Mineiro
da Produção S/A: José Bonifácio no Banco de Crédito Real de Minas Gerais 5/A e
Edson Alvares da Silva no Banco hipotecário e Agrícola de Minas Gerais

Ao governo do Estado chegou Mílton Campos. que foi também Senador e Mi-
nistro da Justiça cio Governo Castelo Branco Paulo Pinheiro Chagas [o] ministro da
Saúde do governo João Goulart A t raiuio de N'lelo Franco ocupou o NI inisterin da Via-
ção e Obras Públicas nos governos Rodrigues Alves e Delfim Moreira. o Ministério das
Relações Exteriores e interinainenle o Ministério da Justiça entre 193() e I () Rila,.
Pinto foi embaixador na França e ministro do Supremo 'I'rihunal Federal
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l iliação e V inculaçã() Familiar

Boa parte dos constituintes de 1935 inseriam-se nos quadros genealógicos das
"famílias governamentais" de Minas Gerais ou a elas eram ligados politicamente. O
termo é de Cid Rebelo Horta, cujo estudo sobre o assunto servirá de base para situar-
mos as vinculações familiares dos membros da Assembléia, complementando-o com as
informações da obra minuciosa do Cônego Trindade e com as biografias do Dicionário
Biográfico de Minas Gerais (J-U)RFA. 1956, e FRINI)ADE, 1955).

Rebelo Horta resume ciii cerca de trinta parentelas principais o núcleo do sistema
de lxxler em Minas desde o Império. Diversos desses troncos se originaram de povoa-
dores paulistas, sendo outros de origem portuguesa Na Constituinte de 1935, cerca de
metade dos (leputados, como se verá, eram vinculados diretamente a esse secular nú-
cleo político.

Seis deputados descendiam da famosa matriarca Joaquina do I'ornpéu e eram
portanto aparentados entre si: Valadares Ribeiro. AI i'ânio de Meio Franco, Lopes ( 'an-
çado. Juvenal (ionzaga. Amadoi Álvares e Edson Alvares.

Valadares Ribeiro era irmão mais velho do então governador Benedito Valada-
res. l'anto seu pai. Domingos Ribeiro, quanto o avô materno. Francisco Cordeiro de
Campos Valadares, loram chefes políticos no Império

Lopes ('ançado era filho dc Agenor Lopes ('ançado, líder político do '' Vasquis
mo" em Pitangui durante a Primeira República. Descendia de l'ortuiiato Lopes ('atiça-
tio, que foi vereador em Pitangui e um dos pioneir os da região, no século XVIII

Juvenal Goni.aga, transferindo-se de Pitangui para Curvelo, insenu-se lí ca
sarnento no tronco familiar dos Mascarenhas. Seu sogro. Vinato 1)inii Mascarenhas.
foi empresário e líder político regional.

Edson Alvares sucedia na política dc Pitangui a seu pai. Jacinto Alvares l'erreira
da Silva, um dos dirigentes da 1 ;icçio 'gonçalvista" que disputava o poder local com OS

Lopes Cançado
Afrânio de Meio Franco era filho do senador Virgílio Martins (tc Melo Franco,

constituinte de l%t)i e genro de ('esário AlviTO, ministro no Império e no governo
l)eodoro, bem como presidente de Minas no início da República. Dois dos filhos de
Afrânio alcançaram destaque lx)lítico nacional: Virgílio Alvini de Meio Franco, uni dos
principais articuladorcs do nioviincnto de 1930 e mais tarde fundador e primeiro Se -
crctário-(ieral da tJI)N. e Afonso Arinos dc Melo Franco, senador e ministro, que
presidiu a ('omissão de Sisteniamização da Constituinte Federal dc 198788

'amuo Alvim era sobrinho- neto de ('esmno Alvim, portanto parente de AI rãnio
dc Meio Franco Os Alvim faziam parte do tronco Martins da ( 'osta. historicamente o
mais importante do ('entro-Leste de Minas. Por outra parte. ('amuo Alvim pertencia
também \ família Oliveira. de 1 tabira (Oliveira Pena. Oliveira 'Forres), da qual diversos
membros se destacaram na política e na cultura de Minas: 1 .uiï ( 'amilo de Oliveira
Neto. João ('amuo de Oliveira Forres, ('ornélio Pena. leliciano Pena. Paulo Camilo (le
Oliveira Pena e João Camilo l'ena, entre os mais recentes.

Dois outros constituintes ïnseriam-se em parentelas tradicionais da região central
do Estado: Ary Teixeira da Cosia e Ovídio de Andrande. O primeiro era filho de Ma
nxI Teixeira da tosta Neto, deputado na Monarquia, constituinte dc 1891 e senadom
estadual. A família Teixeira da Costa vincula 'se aos Viana, presentes na política mi-
neira desde os primórdios do Império, através do Marquês de Sapucaí (Cândido de
Araújo Viana) e do Visconde do Rio das Velhas (Francisco Fonseca Viana), ambos
parentes do nosso constituinte

Ovídio de '\ndrade era filho e neto de políticos do Império Seu avô. Rodrigo
Ferreira Bretas. ao lado da política, foi também historiador, destacando-se como o
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primeiro biógrafo do Aleijadinho. Ovídio de Andrade era cunhado de Amaro Lanari
e tio do escritor Rodrigo Meio Franco de Andrade (fundador do Serviço dc Patrimônio
Histórico Nacional), bem como dos engenheiros Amaro Lanari Júnior e Lucas Lopes.

Pertenciam a famílias historicamente atuantes na Zona da Mata os Constituintes
Antônio Junqueira, Aloysio Guimarães, Milton Campos — Sílvio Marinho e João Camilo
Teixeira Fontes.

Antônio Junqueira era sobrinho do empresário e deputado Ribeiro Junqueira,
chefe político de Leopoldina do final do século passado até meados do atual. Ambos
eram do tronco Monteiro de Barros, que povoou a região e ali detinha o mando político
desde o início.

Aloysio Guimarães, por sua vez, era sobrinho de Levindo Coelho, sucessor de
Raul Soares na chefia política de Ubá. Levindo Coelho, então deputado, foi mais tarde
senador, e seu filho, o deputado Ozanam Coelho, foi governador de Minas.

Mílton Campos, cujo pai era em 1935 o presidente do Tribunal de Justiça do Fs-
tado. ligava-se pelo lado materno à família Martins-Soares, de Ponte Nova. Seu tio-
avô, Antônio Martins, foi deputado, senador e vice-presidente de Minas. Seu avô. Ma-
nuel Olímpio Soares, "companheiro de lutas republicanas de João Pinheiro", conforme
Cid Rebelo Horta, dirigiu o município nas primeiras décadas da Ftpública, sendo suce-
dido pelo filho, o deputado Luiz Martins Soares, chefe político da região dos anos 20
aos 40. Contudo, diversamente dos demais casos aqui indicados, Milton Campos não se
encontrava na Assembléia como herdeiro político dos Martins-Soares, uma vez que sua
área político-eleitoral era a própria capita]. O representante do Partido Progressista da
região de Ponte Nova era o deputado Sílvio Marinho, filho de outro importante chefe
local durante a Primeira República, o médico Caetano Marinho.

João Camilo Teixeira Fontes, aliado de Martins Soares na região, sucedia no co-
mando da política de Rio Casca ao sogro. João Cupertino Teixeira Fontes. Ambos
pertenciam à parentela Vieira de Souza. da qual também fazia parte Artur l3ernardes.

Os dois Andradas da Constituinte. Fábio e Jose eram primos, respec-
tivamente filho e sobrinho de Antônio Carlos, o presidente do PP Descendiam dodo po-
lítico e cientista José Bonifácio de Andrada e Silva, o Patriarca da Independéncia, e,
pelo lado materno, de dois outros vultos expressivos do regime imperial: Fábio Andra-
da era bisneto do Marquês de Olinda, regente e primeiro-ministro: José Bonifácio era
neto do Conselheiro lafayette Rodrigues Pereira, jurista e também primeiro-ministro
no fim da Monarquia. Representam a família no quadro político atual dois filhos de
José Bonifácio, os deputados Bonifácio José e José Bonifácio Tamrn de Andrada

Vinculados a — famílias governamentais" do Sul eram os constituintes João Lis-
boa, Paulo Pinheiro Chagas, Jefferson de Oliveira e Bilac Pinto. João l,ishoa, cujo pai
fora líder abolicionista no Estado do Rio, fazia parte do clã Vilhena . Valadão. de Cam-
panha, representado na política mineira desde o Império Pinheiro Chagas. de sua parte,
vinha dos Chagas-Lobato, da região de Oliveira, família que deu ao Brasil o cientista
Carlos Chagas. No campo político, seu tio Djalma Pinheiro Chagas dera seqüéncia a
uma linhagem que incluía João Evangelista de Faria Lobato, senador do Império: João
das Chagas Lobato, deputado geral e Carlos Justiniano das Chagas, constituinte dc
1891 e senador. O constituinte Jefferson de Oliveira, por sua vez, era filho do Coronel
Saturnino Dias Pereira de Oliveira, político de Campanha. Outro representante do Sul.
Bilac Pinto, era genro do Coronel Francisco Moreira, chefe político de Santa Rita do
Sapucaí. cujo irmão F)elíiin Moreira governou Minas e foi presidente da República na
Primeira República.

João Edmundo Caldeira Brani c Lincoln Kubitschek pertenciam a famílias In
portantes na vida política de Diamantina. João Edmundo era filho do Coronel Augusto
Afonso Caldeira Brant e irmão de Mário Brant. um dos principais próceres do PRM
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desde os anos 20. Essa família, como é sabido, remonta às primeiras fases do Distrito
Diamantino, no seulo XVIII. Felisberto Caldeira Brant foi o terceiro contratador da
extração, em 1748. Um neto e homônimo do contratador, o Marquês de Barbacena,
tornou-se figura de relevo na política e na diplomacia do Primeiro Reinado.

Lincoln Kubitschek era filho de João Nepomuceno Kubitschek, republicano
histórico e vice-presidente de Minas de 1898 a 1902. Seu primo Juscelino Kubitschek,
eleito deputado federal em 1934, alcançou nos anos 50 o governo de Minas e a presi-
dência da República.

Da região Nordeste do estado vinham Martins Prates e Tristão da Cunha, apoia-
dos por facções políticas rivais de Teófilo Otoni.

Martins Prates era genro do senador Carlos Sá e cunhado de Alfredo Sá, que foi
vice-presidente de Minas (1926-1930). Relata Cid Rebelo Horta que, em fins do século
passado, elementos da família Sá-Prates, ativa na política do Norte, principalmente em
Montes Claros, transferiram-se para Teólilo Otoni e passaram a disputar a chefia mu-
nicipal com os Otoni. Em 1918, com a ascensão de Artur Bernardes ao governo, os Sá-
Prates alcançaram o poder local, tendo à frente os chefes Alfredo Sá e Martins Prates.

Tristão da Cunha ingressou na política nessa ocasião, como aliado dos Sá-Prates.
Mais tarde se encontraria no campo oposto, como aliado dos Otoni, passando a ser a
principal expressão dessa corrente, como deputado estadual, deputado federal e secre-
tário de Estado. Tristão, ligado por casamento aos Versiani, outra família de destaque
na política (10 Norte de Minas, foi sucedido por seu filho Aécio Cunha, deputado fe-
deral por várias legislaturas. O neto Aécio Neves da ('unha exerce seu primeiro man-
dato, eleito para a Câmara em 1986.

Temos, por essa breve descrição, uma perspectiva do sistema de recrutamento
para postos políticos vigente na época, no qual as conexões familiares desempenhavam
papel estratégico. Esse tipo de vínculo, porém, não é suficiente para esclarecer a for-
mação de facções partidárias e o caráter das alianças entre os líderes da época. Ao lado
dos constituintes citados, havia outros cujas posições não derivavam de parentesco.
Vejamos alguns exemplos:

Abílio Machado, o presidente da Constituinte, era amigo e aliado de Antônio
Carlos, de cujo governo participara como diretor da Imprensa Oficial. Jurista destaca-
do em Belo Horizonte, em seu escritório Mílton Campos, Pedro Aleixo e José Maria de
Alkmim haviam lado os primeiros passos na advocacia.

Rodrigues Seabra transferiu-se ainda jovem do Rio de Janeiro para Itajubá, para
estudar engenharia. Formado, ali permaneceu como professor e ligou-se à política lo-
cal, cujo chefe era o ex-presidente Wenccslau Braz. A partir de 1930 representou o
grupo político de Wenceslau Braz como prefeito, deputado estadual, deputado federal e
secretário de Estado.

O padre Symphrônio de Castro era aliado dos Bias Fortes na árdua disputa que
estes travavam em Barbacena com os Andradas.

Dorinato Lima chegou à política através da medicina, que lhe havia grangeado
prestígio em ltaúna. Era ligado, pessoal e politicamente, aos Gonçalves de Souza, em-
presários e políticos da área, e aos Valadares da vizinha Pará de Minas. Tomai -se pre-
sidente da Assembléia Legislativa em 1936, como elemento de confiança de Benedito
Valadares, quando este forçou a substituição de Abílio Machado no cargo para enfra-
quecer Antônio Carlos.

Tal como Dorinato Lima, Outros constituintes que não eram herdeiros de chefes
políticos seguiram possivelmente o mesmo percurso, da medicina para a política, fato
que ainda hoje sucede com freqüência em muitos municípios. Recordemos que havia na
Constituinte de 1935 o elevado número de 17 médicos, mais de um terço da Casa.

Em certos casos, a carreira política era construída a partir de posições de lideran-
ça empresarial. Manuel Inácio, Peixoto, entre os constituintes de 1935, exemplificava
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essa trajetória. Os Peixotos, comerciantes e industriais em Cataguases, projetaram-se
para o plano político, disputando a partir dos anos 30 o comando do município com os
Re7.ende-Dutra, historicamente dominantes no município. Os Peixoto tornaram-se as-
Sim Lima "família governamental" de extração mais recente, de base urbano-industrial,
em contraste com as anteriores, cujo poder se assentava na posse da terra e no "coro-
nelismo" tradicional.

2.9. O perfil político da Constituinte

A Assembléia Constituinte Mineira de 1935 não foi cortada por nenhuma diver-
gência ideológica mais profunda. Nenhum constituinte se distinguiu por urna postura
política mais à esquerda ou com algum verniz socialista. Verdade que Camilo Alvim
defendia uma "maior centralização dos poderes" (ANAIS, p. 124) e explicita sua sim-
patia por um tipo de Socialismo: - . OS constituintes da segunda República tiveram a
coragem cívica de levar a constituição até esse campo, já consagrando o socialismo do
Estado na ordem econômica. 1á abrindo amplos horizontes ao socialismo cristão, feito
de justiça para com os pequeninos e humildes desse inundo" (ANAIS. p. 25. Tudo
leva a crer, entretanto, que as convicções socialistas de Alvim não iam além (te um mo-
derado intervencionismo estatal na economia e alguns avanços na legislação trabalhista.
Ademais, o assunto não retornou aos debates da Constituinte.

Os constituintes representavam os interesses econômicos dominantes no Estado e
os arraigados valores de uma classe que se pretendia estável. Não obstante, havia entre
eles diferenças de estilo e de prioridades. Alguns se fizeram porta-vozes de idéias mo-
dernizantes, cujo suporte político-ideológico nem sempre é claro. Alguns viviam o
conflito de serem depositários de velhos sentimentos liberais visitados pela sedução do
fascismo e do corporativismo então em voga: valorizavam o planejamento e defendiam
um Estado mais técnico e eficiente.

Não havia urna clivagem doutrinária que distinguisse os dois partidos. Sobre a
grande maioria dos assuntos e, sobretudo, sobre os ternas mais polêmicos, os consti-
tuintes ao votar não respeitavam barreiras partidárias. Quando muito poder-se-ia,
gruo modo, vincular o PRM a uma concepção liberal mais clássica e ortodoxa e o PP
a uma maior sensibilidade e flexibilidade diante das idéias ceniralizadoras e interven-
cionistas.

Na impossibilidade de se lazer um perfil político-ideológico-social de cada cons-
tituinte, talvez seja possível estabelecer-se urna visão da Constituinte a partir de alguns
blocos e grupos com características próprias Alguns constituintes, pelo papel que de-
sempenharam e pela liderança que exerceraniu, serão objeto de comentários à parte

A leitura dos Anais revela que alguns constituintes não tiveram maior participa-
ção nos debates e raramente usaram a palavra. Era a "turma do silêncio", integrada por
Gastão Coimbra, Philippe Balhi, Manoel Inácio Peixoto, Dorinato Lima, Adolfo Por-
tela, Amador Álvares, Alfredo Lima e Waldernar Soares.

Três padres católicos foram eleitos para a Constituinte. rinhamuu urna postura ni-
tidamente conservadora. Eram padres seculares, formados sob a influência do seminá-
rios de Mariana e de bispos corno Dom Silvério ('tornes l'imenta. Dois (Padre Agosti-
nho de Sousa e Pe. Sinfrônio de Casirifi foram eleitos pelo PRM e o terceiro (Cônego
Domingos Ferreira Martins). pelo PP, Pe Agostinho tinha uma postura mais ideológi-
ca. O seu temor à ameaça comunista se manifestava de forma mais clara e veemente,
bem como a incontida, ainda que negada, simpatia pelo 1 asCismo. () discurso que pro.
nunciou na sessão de l de junho de 1935 dá uma boa notícia de suas idéias e preocupa-
ções (ANAIS, p. 231). Pe. Sínfrônio de Castro, aliado dos Bias fortes em Barbacena.
estava mais ligado às lutas políticas municipais. Agradava-lhe a oratória grandiloqüente
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(ANAIS, p. 133 e p. 466). Cônego Domingos configurava um estilo menos polêmico.
Tinha senso de humor e agradava-lhe o sorriso próprio e alheio(ANAIS, p. 92 e 105).

Ao lado dos três religiosos, havia a bancada católica laica, liderada por Olinto
Orsini, eleito com o ostensivo apoio da Liga Eleitoral Católica, empenhado em garantir
o ensino religioso e as posições da Igreja. Lincoln Kubitscheck e José Maria Lopes
Cançado também expressavam com orgulho as suas convicções católicas.

Havia uma velha guarda ideológica, oligárquica, conservadora e avessa a qual-
quer idéia de mudança. O constituinte que melhor expressava esse grupo era Antônio
Benedito Valadares Ribeiro, presidente da Comissão Constitucional. Segundo Valada-
res "as massas não têm direito de dar opinião" (ANAIS, p. 343). Seus pronunciamen-
tos eram marcados pela retórica, pelo convencionalismo das frases e citações, pela bus-
ca dos adjetivos e das palavras difíceis.

Na bancada dos representantes intransigentes dos interesses oligárquicos desta-
cavam-se, ainda, José Esende Ferraz, Jefferson de Oliveira e João Lisboa.

A jovem guarda tinha Camilo Alvim, Rodrigues Seabra, Fábio Andrada, José
Lionifácio, Bilac Pinto, Paulo Pinheiro Chagas, Aloysio Guimarães e Nestor Fóscolo.
Bonifácio, então com 29 anos, era o constituinte mais polêmico da bancada oficial. In-
tegrou a Comissão Constitucional, participou intensamente dos debates, sempre com
muita verve e ironia; provocava os adversários, defendeu a representação classista e
conseguiu esquivar-se, pela via da imunidade parlamentar, de uma denúncia de fraude
eleitoral. Rodrigues Seabra ocupava-se da educação e dos órgãos de planejamento.

Afrânio de Meio Franco, Mílton Campos. Abílio Machado, João Edmundo, Lo-
pes Cançado, Bilac Pinto e José Bonifácio asseguravam o embasamento jurídico da
Constituinte. Alguns dentre estes, pelo peso político e intelectual que tinham e pelas
idéias que defenderam, merecem um exame mais específico.

Afrânio de Meio Franco, embora eleito pelo partido minoritário, era tratado co-
mo uma espécie de patriarca da Constituinte. A sua experiência política e a sua solida
formação jurídica davam-lhe grande autoridade. Autor da emenda que possibilitava aos
eleitores apresentar projetos de lei, ajudou a sepultar o projeto de representação das-
sista nos municípios e defendia, em certa medida, a presença do Estado na economia.
Procurava, nas suas intervenções em plenário, que foram poucas mas oportunas e con-
sistentes, um ponto ideal de equilíbrio entre as diferentes propostas. Tornou-se consti-
tuinte depois de ter ocupado altos cargos na administração federal e de ter presidido a
Comissão Constitucional que elaborou o anteprojeto da Constituição Federal. Repre-
sentava uma espécie de conservadorismo esclarecido e suas convicções liberais não o
faziam perder de vista as novas realidades que emergiam. Expoente e porta-voz das
elites, não se fechava em posições anacrônicas e reacionárias. Na Comissão Constitu-
cional, foi o rclador do Poder Legislativo, das Leis (Leis Gerais e Orçamentárias) e da
Distribuição de Rendas. Pouco se envolvia com as denúncias de perseguição política
nos municípios que tanto ocupavam alguns dos seus correligionários como João Ed-
mundo e Pinheiro Chagas.

Abílio Machado foi o presidente da Constituinte. Não perdia oportunidade para
auto-intitular-se liberal. Advogado de reconhecidos méritos, conduziu com habilidade
os trabalhos da Constituinte. Teve alguns entreveros com a bancada perremista, espe-
cialmente com João Edmundo, Tristão da Cunha e Pinheiro Chagas; no geral, sua au-
toridade era acatada.

Mílton Campos foi o grande artífice da Constituição. Integrou, antes de instalada
a Constituinte, a comissão que elaborou o anteprojeto. Relator da Comissão Constitu-
cional, defendeu em plenário a maior parte do projeto. Embora moço, 34 anos, recebia
um tratamento respeitoso de seus pares. Já era, então, reconhecido e acatado jurista. A
sua cultura geral e humanística era das mais ricas e abrangentes. Segundo Pedro Nava,
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(NAVA, 1978), ela se consolidou na mocidade. As suas intervenções se distinguiam
pela consistência e pela elegância. Era respeitosa e espontânea a sua relação com a lín-
gua. Presente, desde então, o seu liberalismo, com pitadas de reformismo e modernida-
de.

Merece referência, ainda, o perremista Tristão da Cunha. Dos poucos que tinha
um nítido corte ideológico-doutrinário. Defendia, com ênfase e coerência, o liberalismo
econômico mais ortodoxo. Não lhe agradava qualquer forma de intervencionismo es-
tatal. Queria total liberdade para os negócios internos e externos, a mais ampla franquia
para o capital estrangeiro. Opunha-se às normas protecionistas e previdenciárias. Para
defender suas idéias, participava ativamente dos debates e falava tanto da cultura cafe-
eira no Estado, quanto da política econômica e cambial do governo federal.

TERCEIRA PARTE

2.10. A Constituição Federal de 1934

A Constituição Federal de 1934, não obstante sua curta existência, inovou, em
vários aspectos, a tradição constitucional do país. A Constituição de 1891 pautou-se
pelos princípios clássicos do liberalismo e sequer considerou a questão social. A organi-
zação política do país na chamada República Velha nem sempre guardou maior conso-
nância com o texto constitucional. A política dos governadores, a influência dos coro-
néis, os períodos autoritários (Floriano, Bernardes), os processos eleitorais e os arran-
jos das cúpulas ajudaram a criar no Brasil o famoso paralelismo entre a lei e o fato, de-
nunciado por Pandiá Calógeras.

A Constituição de 1934 foi uma tentativa de modernização do país, fazendo-o
entrar no âmago das grandes questões que caracterizavam o século XX. Esse esforço
de entronização do Brasil nos quadros paradigmáticos do mundo contemporâneo se faz
em um momento delicado e contraditório do cenário mundial. De um lado, o
recrudescimento das lutas sociais, a revolução socialista na Rússia, a revolução mexica-
na e a Constituição social-democrata de Weimar, na Alemanha; de outro, "a chamada
maré direitista, que se segue à paz de 1919, com repercussões na América Latina. A
ideologia liberal é dada como relíquia histórica, sem mais perspectivas" (IGLÉSIAS,
1985, p. 39). Francisco Iglésias se refere ao surgimento do nazismo na Alemanha, à
consolidação do fascismo na Itália e à ascensão direitista na Hungria. na  Polônia, na
Áustria, na Rumânia, em Portugal e posteriormente na Espanha (IGLÉSIAS, 1985,
p. 39),

O Brasil refletia o quadro político mundial. A direita, a Ação Integralista Brasi-
leira; à esquerda, a Aliança Nacional Libertadora. O liberalismo em declínio, os propó-
sitos conti.nufstas e autoritários de Vargas com crescente respaldo nas Forças Armadas.
A Constituição procurou ser um estuário onde desaguassem as opiniões e os interesses
conflitantes. A fragilidade de sua síntese ficou patente nos anos seguintes. Já em 1935,
o governo federal condicionava a ordem constitucional, utilizando-se de instrumentos
de exceção para conter a chamada "ameaça comunista".

Para Wilson Accioli, "essa nova Constituição, que iria dar seqüência à segunda
fase da vida constitucional republicana, baseava-se, de modo acentuado, na Lei Fun-
damental de Weimar, de 1919, amoldando-se, pela primeira vez no Brasil, às caracte-
rfsticas da democracia social, acolhidas naquela Constituição" (ACCIOLI, 1981 P. 85).
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Accioli critica o resultado do trabalho dos constituintes: "A esdrúxula amalgamação de
ideologistas entramada nas concepções divergentes dos participantes da Assembléia
culminou por gerar uma flagrante antinomia entre a massa proletária arregimentada e a
burguesia tradicionalista" (ACCIOLI, 1981, p. 82). Em que pese tudo isso, Accioli re-
conhece que a Constituição "apresentou algumas inovações, tais como: a Justiça do
Trabalho, a racionalização (ias empresas, a função social da propriedade privada, o sin-
dicalismo, o intervencionismo estatal no domínio econômico".

"No tocante ao Poder Legislativo, o Senado foi reduzido a um órgão de simples
colaboração, conferindo-se à Câmara dos Deputados uma representação profissional,
tomando-se como paradigma a doutrina corporativista" (ACCEOLI, 1981, p. 82).

1-laroldo Valadão tinha uma visão mais positiva da Carta de 1934, imputando o
seu fracasso aos "totalitarismos em voga". Dizia Valadão: "A magnitude e o equilíbrio
da Constituição de 1934, notável diploma jurídico-social-econômico. não resistiram ao
bloqueio dos totalitarismo cm voga, da esquerda e da direita.. . (VALADAO, 1980, p.
205).

Valadao contesta também o alcance da Constituição de Weimar. Para ele essa in-
fluência não foi grande e não se fez sentir com tanta força sobre a Constituição de
1934 (VALADAO, 1980, p. 204).

Uma das grandes inovações trazidas pela Constituição de 1934, não mencionada
por Wilson Accioli, foi no campo cio Federalismo. Raul Machado 1 lorta a reconhece:
"A Constituição de 1934 inovou a técnica organizatória do federalismo brasileiro, quer
na adoção de processos novos, como o da ordenação prévia de matéria do Estado-
membro, quer na ampliação da competência legislativa da União, enriquecida corri os
instrumentos cio Estado Intervencionista e com a incorporação de matéria anterior-
mente confiada ao Estado-membro" (VALADAO. 1980, p. 204). Para Machado Hor-
ta, trata-se de um "novo federalismo" (hoRTA. 195$, p27).

O autor cita Mílton Campos, destacado Constituinte Mineiro de 1935, relator
geral da Comissão Constitucional e membro da Comissão que elaborou o Anteprojeto,
ao abordar os novos rumos do federalismo brasileiro e as limitações impostas ao Cons-
tituinte do Estado-membro. Importa conhecer a Citação tanto pelo conteúdo quanto
pela compreensão que possibilita da Constituinte Estadual de 1935: "ao constituinte
estadual se depara em grande parte já feita a organização que lhe compete. E. ao lado
do problema político, que é o da estrutura do Estado, defronta ele um problema técni-
co-jurídico, que é o da delimitação de competência. Daí o duplo caráter com que há de
trabalhar o constituinte estadual, ao mesmo tempo legislador e intérprete, com a função
organizadora tolhida pelas limitações constitucionais que lhe cumpre interpretar. A
('omissão Constitucional procurou compreender e respeitar a ordem jurídica federal,
tal como a instituiu e impôs a Constituição da República e, cativa a essa ordem, dentro
dela esboçou a reorganização política cio Estado de Minas, sem levar a audácia até a
exorbitância e sem levar a prudência até a timidez" (HORTA, 195$, p. 27-28).

Com o advento da Constituição de 1934, o direito processual comum, antes vin-
culado à competência legislativa do Estado-membro, passa à órbita da União.

Tudo isso reflete um novo momento político, quando a União passa a ter um no-
vo papel no processo de coordenação e desenvolvimento do país. Ganha corpo e resso-
nância jurídica a idéia de que a centralização se impunha como condição para vencer a
barreira do atraso e do subdesenvolvimento.

Nessa linha, a Constituição de 1934 adere a alguns princípios do intervencionis-
mo e do planejamento econômico. O Estado assume uma posição mais nítida e dinâmica
no processo de industrialização e de exploração das riquezas naturais. Nos termos do
artigo 143, as minas e as demais riquezas do subsolo, bem como as quedas-d'água,
constituem propriedade distinta da propriedade do solo, para o efeito de exploração ou
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aproveitamento industrial, e seu uso depende de autorização federal. Presente a preo-
cupação com a nacionalização da economia e com a criação de órgãos de coordenação,
controle e fiscalização.

A Constituição de 1934, nas palavras de Vaiadão, "criou a segurança social, art.
138, e previu medidas eficazes contra o abusos do poder econômico, com a faculdade
do monopólio (ia União para certa atividade econômica ou industrial, art. 116, a nacio-
nalização progressiva dos bancos de depósitos e das empresas de seguros, das minas e
quedas-d'água, arts. 117/119, das empresas  concessionárias de serviços públicos, su-
jeitas ao controle estatal nas tarifas, nos lucros e nos serviços, arts. 1361137, das em-
presas jornalísticas. art. 131, fomentando e garantindo a economia popular c punindo
os crimes contra a mesma, art. 141, puniu a usura. .(VALADAO, 1980, p. 205). Se-
gundo Valadão, "uma reação do poder econômico, com apoio no Congresso Nacional,
impediu a concretização daquelas sadias disposições acima referidas, com interpreta-
ções que as frustravam e com sucessivas protelações dos respectivos projetos de leis"
(VALADAO. 1980, p. 205).

Ainda no Título IV, Da Ordem Econômica e Social, direitos sociais, trabalhistas,
sindicais e prevl(lenciários foram elevados à condição de direitos constitucionais. A
questão social, pelo menos no texto constitucional, saía da órbita policial, fias ficava
basicamente adstrita à legislação federal. 'lambéni os funcionários públicos foram con-
siderados.

Iglésias aponta o caráter inovador e a influência fascista na Carta de 34: — 0 novo
texto é bastante inovador relativamente ao de 91. É bem mais minucioso, como se vê
em simples confronto: a Constituição de 91 tinha 91 artigos, enquanto a de 34 tem 187.
Feita de modo severo, reflete as novas correntes tio I)ircito - obras de juristas e Cons-
tituições que se seguem ao fim da Primeira Guerra, ecos da política ideológica em cres-
cimento. No Brasil foi intensa a influtncia Fascista, como se vê de modo exaltado nos
integralistas. Mesmo políticos pretensamente inovadores e representantes da forma
tradicional não ficam imunes a certa sedução da direita (	. ).

"Vive-se outro tempo: sindicatos e associações profissionais São reconhecidos,
assegurada a completa autonomia dos sindicatos. A lei garante o salário mínimo, tra-
balho não superior a Oito horas, proibição de trabalho a menores de 14 anos, repouso
hebdomadário, férias anuais e outros direitos, antes não reconhecidos.

"O sentido inovador tia administração está presente nos recomendados Conse-
lhos Técnicos, de atuação junto aos ministérios e ao legislativo - objeto de urna seção
no Capítulo VI, sobre os órgãos de cooperação nas atividades governamentais. Refle-
te-se aí a ânsia de aprimorar OS serviços públicos, com as práticas administrativas de-
correntes de nova sociedade e de ciências sociais renovadoras, impondo a racionaliza-
ção. Surgem as novas escolas, corno a de Filosofia e a de Ciências Econômicas, com
outra mentalidade e mais dilatados horizontes. Tal desejo de superar a velha rotina co-
meça no Brasil nos anos 30, acentuando-se no Estado Novo e em crescente desen-
volvimento até nossos dias" (IGLÉSIAS, 1985, p. 48-49).

Iglésia.s menciona a Segurança Nacional, "objeto de cuidados especiais nos de-
bates e no documento, que logo deixa de referir-se à guerra para ser eminentemnente
política repressora, como se dá no ano seguinte em decorrência do movimento comu-
nista frustrado e do reconhecimento do autoritarisn. A acentuação do assunto segu-
rança nacional será ainda fortalecida com o Decreto Legislativo n2 6, de 18 de dezem-
bro de 1935. Os artigos 75 e 78, sobre estado de sítio, devem considerar as emendas 1,
2 e 3. A mais perigosa é a primeira: "A Câmara dos Deputados, com a colaboração do
Senado Federal, poderá autorizar o Presidente da República a declarar a comoção in-
testina grave, com finalidades subversivas das instituições políticas e sociais, equipara-
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da ao estado de guerra, em qualquer parte do território nacional . . ." (IGLÉSIAS,
1985, p. 49150).

Outro aspecto importante na Constituição em exame foi a representação classista
na Constituinte, claro exemplo da influência das idéias corporati vistas. Iglésias tratou
do assunto de forma substancial e concisa:

"A Constituinte reúne-se dia IS de novembro de 1933. Contava com a originali-
dade de ter 40 deputados classistas, além dos 214 eleitos pela forma comum. Eram:
empregados, 18; empregadores. 17; profissionais liberais, 3; funcionários públicos, 2
(...).

Vê-se aí uma espécie de bancada profissional, ao lado da bancada política.
Contra ela se insurgiram forças da velha ordem. A eleição desses deputados é feita de-
pois da geral, em julho de 1933. Só os sindicatos organizados e reconhecidos pelo Mi-
nistério do Trabalho teriam direito a voto. Crescem então, para poder participar do
processo( ... ).

"A bancada de mais atuação será a dos empregadores. Alguns dos trabalhadores
serão cooptados pelos empregadores ou outros, poucos fazendo oposição firme ao go-
verno. Empenham-se, sobretudo, pela manutenção das conquistas feitas, assistencialis-
Ias ou previdenciárias. Nenhuma de suas figuras se distinguiu, de modo que não ficou
um só nome a projetar-se nem mesmo na época. A corrente mais organizada e organi-
zadora - a dos comunistas - estava na clandestinidade. Não havia consciência lúcida por
parte dos excluídos e proletariado em geral, sem falar no recrutamento, quase sempre
de gente mais dada à conciliação OU mesmo à manipulação."

"Na escolha dos deputados empregadores, havia, reconhecidos pelo ministério,
74 delegados-eleitores: 27 do Distrito Federal, 20 de São Paulo, II de Minas, 9 do Rio
Grande do Sul, 5 do Rio de Janeiro, 1 do Paraná e 1 de Sergipe. O resultado foi: II de
indústria e afins, 4 cio comércio e transporte e 2 da agricultura. Por unidade da Federa-
ção. 6 tio Distrito Federal, 4 de São Paulo, 3 de Minas e Rio Grande do Sul e 1 de Per-
nambuco - bem diversa da bancada dos empregados, como setor de produção e área
geográfica. Figuravam aí nomes conhecidos e que serão notabilizados depois, como
Roberto Simonscn, Horário Lafer, Alexandre Siciliano, Mário de Andrade Ramos, Eu-
vaido Lodi (..)"

"Atuaram sobretudo na colocação do problema da importância do governo na
vida econômica, cm defesa do intervencionismo, tese ainda longe da unanimidade. Em-
penhavam-se pelo federalismo, alguns deles de modo veemente, ligados que eram à po-
lítica dominante em seus estados - caso dos paulistas, os mais atuantes, formando com
o demais deputados de São Paulo. Getúlio pretendia, com a representação classista,
estabelecer certo equilíbrio com a representação política dominada por Minas e São
Paulo. O artifício nem sempre deu certo, pois os eleitos, se eram delegados de suas
áreas profissionais, também o eram das áreas geográficas, como é óbvio. Os emprega-
dores empenharam-se na defesa da ação do Estado e da racionalização das suas ativi-
dades" (l(iLE' SlAS, 1985, p. 42-46).

211. A elaboração constitucional: do anteprojeto ao texto final

\ elaboração da Constituição Mineira de 1935 desdobrou-se em três etapas
principais: a primeira foi a de formulação de um Anteprojeto por parte de uma comis-
são designada pelo governo estadual; a segunda foi a de apresentação de um Projeto de
Constituição oriundo da Comissão Constitucional escolhida entre os próprios Deputa-
dos; a terceira foi a de discussão e votação desse projeto em plenário.

Uma vez promulgada a Constituição Federal de 1934, os Estados deveriam orga-
nizar suas novas Constituições através de assembléias especialmente eleitas. A eleição
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ocorreu em outubro, três meses após o encerramento da Constituinte Federal. Fui se
guida, o Governo de Minas nomeou uma comissão encarregada de elaborar um Ante-
projeto a ser submetido à Assembléia Constituinte Estadual. Essa comissão funcionou
de 5 de setembro a 27 de dezembro de 1934. tendo produzido um esboço completo de
Constituição para o Estado.

A comissão do Anteprojeto era composta de oito membros. Seu presidente era o
Desembargador Rodrigues Campos. Presidente do Tribunal de Justiça. O Vice-l'resi-
dente era outro Desembargador, 1lorcio Andrade, que presidia o i'rihunal Regional de
Justiça Eleitoral, como se chamava na época o atual TRE. Os demais membros eram o
Desembargador Oro-zimbo Nonato da Silva, mais tarde ministro do Supremo Tribunal
Federal: o Procurador-Geral do l.st.ado, Antônio Martins Vilas-Boas, que também in-
tegrou posteriormente o S.T.F.. O Presidente do Conselho Consultivo do Estado, Mil-
ton Campos: o Presidente do Instituto dos Advogados de Minas. Estêvão Pinto. o Rei-
tor da Universidade de Minas Gerais, Francisco Brant; e o Professor José Eduardo da
Fonseca, que era o relator-geral, lodos eram nomes de prestigio no campo jurídico.
sendo que Estêvão Pinto, Francisco Brant, ()rozimbo Nonato, Vilas-Boas e José
E4luardo da Fonseca eram também professores da Faculdade de Direito da VMG.

A orientação geral do Anteprojeto consistiu na adaptação da Constituição Mi-
neira de 1891 5s regras definidas em 1934. A organização do texto por títulos seguia
aproximadamente a do documento de 1891. Mas a Constituição Federal de 1934 havia
determinado expressamente um conjunto de princípios - os princípios constitucionais
(].L nião pelos quais OS Estados deveriam obrigatoriamente pautar-se ao elaborarem
suas Constituições. Em decorréncia disso, o Anteprojeto se ateve à limitação prescrita
pela Carta Federal, traduzida nos seguintes princípios (art. 7 da Constituição de 1934):

tornei republicana representativa.
independência e coordenação dos poderes;
temporariedade das funções eletivas, limitada aos roesnios prazos dos cargos
federais correspondentes. e proibida a reeleição de ( overnadores e Prefeitos
para o período imediato,
autonomia dos municípios:
garantias &Io l'kxler Judiciário e do Ministério Público locais,
preslaç.lio de enfias da adm mii riist ração.
possibilidade de reforma constitucional (' COi11CtêHC1a do Poder Legislativo
para decretá-la:
represeiltação das l)rmmfiss(X's.

A especlticaçãc) desses princípios é considerada uma das características mais im-
portantes da Constituição dc 19 4 . Os princípios constitucionais da E nião ficaram in-
determinados na Constituição de 1991.  a qual não previa sanções para assegurar sua
nbediéncia. A indeterminação fa/ia com que houvesse conflito de interpretações em
miii los casos. 1 xorbi tâncias - como a Constituição eastilhista do Rio ( rande mIO S iil - e
divergências de vlrios tipos marcaram a vida política da Primeira República cm virtude
da não especificação dos referidos princípios. Tanto assim que a reforma constitucional
dc 1926 tinha como um (te seus principais objetivos suprir essa lacuna. Nesse sentido, a
Constituição de 1934 foi um desdobramento da revisão de 1926, no que tange à deli-
mitação da autonomia constitucional dos Lstados (1 l()RI'A . 19(4, cal). XI).

Apesar dessas restrições. os Estados conservavam uma miiargem considerável de
liberdade para se organizarem. Foi diante dos temas livres, por assim dizer, que surgi-
ram diferenças dc opinião entre os integrantes da ('omissão do Anteprojeto

Tais divergências refletiam em parte o encontro (te duas gerações. Os mais anti-
gos (Pinto, I3rant, Fonseca) exprimiam em muitos cZlsOS pontos de vista clássicos tanto
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no aspecto jurídico quanto no político. Os mais jovens tendiam para posições mais mo-
dernas. É certo que sobre diversos temas as diferenças de opinião não acompanhavam
as linhas de geração, mas, a título de exemplo, podemos citar os debates sobre a manu-
tenção ou não do Senado Estadual, a competência de veto - parcial ou somente total -
dos Prefeitos e a eleição direta destes últimos como manifestações de diferenças entre
duas gerações. O Senado Estadual foi proposto no Anteprojeto contra a opinião de
seus membros mais jovens. Quanto à competência de veto dos Prefeitos, houve dis-
cussão doutrinária importante. A visão clássica - defendida por Estêvão Pinto e Fran-
cisco Brant - só admitia o veto total, uma vez que o veto parcial alteraria o sistema de
separação de poderes ao conferir papel legislativo ao Poder Executivo. Os dois juristas
propugnavam pelo conceito clássico de separação de poderes. Esse conceito, no entan-
to, passava por profunda revisão à época, no sentido de ampliar as funções do Executi-
vo. Já a reforma constitucional de 1926 havia introduzido o veto parcial, derrogando
assim uma limitação ortodoxa ao exercício da Presidência da República. Essa visão
mais moderna era defendida por Mílton Campos, Orozimbo Nonato e Vilas-Boas, que
contavam com o apoio de José Eduardo da Fonseca. No que se refere à eleição de
Prefeitos, o Anteprojeto adotou a escolha direta, preferida dos membros mais velhos da
Comissão. A eleição indireta era proposta pelos mais novos. Essa questão, por sinal, foi
das mais polêmicas ao longo da elaboração constitucional, como se verá.

Instalada a Constituinte, em abril de 1935, foi inicialmente debatido e votado o
Regimento Interno, que previa a formação de uma Comissão Constitucional, encarre-
gada de centralizar a tarefa de elaboração constitucional.

A referida Comissão, eleita pelos Deputados, foi composta de 9 membros, sendo
7 do Partido Progressista e 2 do Partido Republicano. A presidência coube a Valadares
Ribeiro. Mílton Campos foi escolhido relator-geral. A cada uru dos demais membros
foi atribuído o encargo de relatar seções do Projeto, de acordo com a seguinte distri-
buição:
Martins Prates (Preliminares; Tribunal de Contas e Conselhos Técnicos);
Afrânio de Melo Franco (Poder Legislativo; Leis Gerais e Orçamentárias; Distribui-

ção de Rendas);
Jefferson de Oliveira (Poder Executivo: Funcionários Públicos);
Nestor Fóscolo (Poder Judiciário; Ministério Público);
José Bonifácio (Organização dos Municípios);
Lopes Cançado (Direitos e Deveres do Cidadão; Educação; Ordem Econômica e So-

cial);
Antônio Junqueira (Reforma da Constituição; Disposições Gerais e Transitórias).

A Comissão realizou reuniões para deliberar sobre cada um dos relatórios indivi-
duais, que haviam sido preparados entre 25 de abril e 10 de maio de 1935. Já no final
de maio o Projeto estava submetido ao plenário da Constituinte. Tratava-se de um
texto bastante diferente do Anteprojeto, no conteúdo e na forma. Enquanto o Ante-
projeto continha 84 artigos, mais 3 de Disposições Transitórias, o Projeto da Comissão
Constitucional desdobrava-se por 103 artigos, mais 9 de Disposições Transitórias. Vale
ressaltar que o texto final da Constituição era ainda mais amplo: 110 artigos, mais 8 de
Disposições Transitórias.

O Projeto passou, nos termos do Regimento, por duas discussões, que o modifi-
caram em pontos importantes. Os títulos que despertaram maior interesse serão objeto
de exame específico neste texto: Poder Legislativo, Poder Judiciário, órgãos Auxilia-
res (Ministério Público e Tribunal de Contas), Organização dos Municípios e Educação.
Ao analisar mais detalhadamente esses títulos alcançaremos uma perspectiva da dis-
cussão política da época que permite formar um juízo sobre o significado da Consti-
tuintede 1935.
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Entretanto, cabe desde logo uma apreciação geral que abranja por igual todos os
temas. E que permita indicar também o que não foi discutido, ou seja, as questões que
não se incluíam no horizonte político das elites dos anos 30. Vamos, portanto, examinar
as diversas seções do texto constitucional, tratando de apresentar os pontos mais sa-
lientes de comparação entre o Anteprojeto, o Projeto e a Constituição finalmente pro-
mulgada.

Poder Legislativo

Os debates e decisões sobre o Legislativo assumiram grande relevo na elaboração
constitucional de 1935. Por es sa razão, o tema mereceu estudo mais detalhado de nossa
parte. Aqui, numa visão sumária, apontaremos os pontos centrais relativos ao assunto.

a) Unicameralismo/Bicarneralismo. O Anteprojeto conservava o bicameralismo,
embora essa fórmula fosse preferida apenas pelos membros mais idosos da comissão. O
Senado Estadual era defendido por alguns deputados, mas ficou claro, ao iniciar-se a
Constituinte, que essa instituição não seria mantida. O Senado foi retirado de cogita-
ções já no Projeto da Comissão Constitucional e não voltou à baila, prevalecendo o uni-
cameralismo.

h) Imunidades Parlamentares. Houve debate doutrinário sobre o alcance do pri-
vilégio parlamentar, tendo-se destacado o deputado Bilac Pinto na defesa de um con-
ceito amplo de imunidade. A Comissão Constitucional não endossava esse conceito,
admitindo que o deputado preso cm flagrante tivesse seu caso julgado pela Assembléia
após a formação de culpa. Prevaleceu, no texto ímal, o conceito amplo, pelo qual a
Assembléia decidiria pela formação ou não de culpa do deputado acusado. Note-se que
tal questão era importante na medida em que crimes eleitorais previstos no Código de
1932 eram inafiançáveis; portanto havia interesse direto dos políticos nesse assunto.

e) Iniciativa das Leis. A Constituinte modificou de modo expressivo a idéia clás-
sica - aliás inscrita no Anteprojeto - da competência exclusiva do Poder Legislativo
para iniciar leis. O relatório de Melo Franco na Comissão Constitucional estendia essa
competência para as Câmaras Municipais (um quarto das existentes no Estado, reuni-
das, poderiam propor projetos de lei) e para os próprios eleitores (30 mil, pelo menos).
O dispositivo da iniciativa popular foi reforçado pelo plenário, que reduziu a exigência
para 10 mil eleitores. Por outro lado, o plenário introduziu a competência do Poder
Executivo, que não figurava no Projeto.

(1) Comissões Parlamentares de Inquérito. Foram adotadas pela Carta de 1935,
como desdobramento da Carta Federal. O critério mineiro foi, contudo, mais exigente
do que o federal para haver uma CPI: por um lado, tal comissão deveria ser requerida
por 113 dos deputados (o Projeto propunha 114 dos Deputados, consoante o sistema fe-
deral); por outro lado, além dessas assinaturas, a instalação da CPI deveria ser aprova-
da pela maioria da Assembléia (restrição também não prevista no texto federal). Asse-
gurou assim o plenário da Constituinte Mineira o poder da bancada majoritária de vetar
qualquer CPI que não lhe interessasse.

e) Representação Profissional. Era um dos princípios de obediência obrigatória
pelos quais os estados deveriam organizar-se. Todavia, esse polêmico princípio foi ob-
jeto de longos debates na Constituinte Mineira. Aparentemente rechaçado por quase
todos os deputados, tinha que figurar no texto, mas houve tentativas de atenuar o peso
da representação classista através da fixação de um número absoluto de deputados
dessa origem, e não de uma proporção, como seria razoável (a Carta Federal estabele-
cia que os Deputados classistas seriam em número de 115 dos deputados do povo). Dis-
cutiu-se também sobre a existência e as características das classes no Brasil. O tema
adquiriu maior relevância ao se discutir a extensão da representação classista para os
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municípios, assunto sobre o qual a Constituinte era soberana para decidir, tendo decidi-
do contra.

Poder Executivo

Não foi objeto de grande debate, em nenhuma das três fases. A inovação mais
visível consistiu na extinção do cargo de Vice-Governador.

A perspectiva da época era a de fortalecimento do Executivo em face dos demais
poderes. O Executivo adquiriu competência para propor projetos de lei e, por decisão
do plenário, margem mais ampla no tocante à administração financeira.

Poder Judiciário

Tema que também desenvolveremos mais detalhadamente em capítulo especial,
porque foi bastante debatido na Constituinte.

Do ponto de vista da estrutura do Judiciário, a principal modificação foi a extin-
ção dos juízes municipais, magistrados que exerciam seus cargos por prazo determina-
do, subordinados aos juízes de direito. Os juízes municipais foram retirados da estru-
tura do Judiciário na votação do plenário.

No entanto, a evolução principal, a partir do Anteprojeto, consistiu na politiza-
ção do provimento dos cargos de juiz. O Anteprojeto exprimia uma concepção mais
técnica de organização do Judiciário e provimento dos cargos. Já na Constituinte, a
auto-organização do Judiciário foi restringida. O Projeto de Constituição especificava
que os juízes, ingressando por concurso na carreira, seriam nomeados pelo governador
através de lista tríplice. E assim ficou disposto no texto final. O argumento a favor
desse critério era o de bloquear a cristalização de uma "oligarquia judiciária". O argu-
mento contrário seria o de que o Judiciário sujeitar-se-ia 'as injunções político-partidá-
rias. Esse debate mantem o seu interesse, uma vez que o formato da organiz.ação da
Justiça Estadual é idêntico ao estabelecido na época.

Município

O tema dos municípios foi dos mais discutidos na Constituinte e será objeto de
análise específica cm seção posterior do relatório.

Os temas principais em debate foram os seguintes:
a) Autonomia Municipal. Qual o estatuto constitucional do município? Para uns o

município seria simples unidade administrativa do Estado. Para outros, seria entidade
Política, tal como o Estado e a União. Dessa antinomia derivavam concepções distintas
acerca da aplicação do princípio constitucional de que ao Município deveria ser asse-
gurada autonomia 'cm tudo quanto se referir ao seu peculiar interesse". Em termos
gerais, o Anteprojeto era mais municipalista do que o Projeto e a Constituição aprova-
da. Previa uma área de atuação bastante abrangente para os municípios. No decorrer
dos debates e das votações da Constituinte observa-se certo obscurecimento da auto-
nomia municipal. No texto final aparecem normas justapostas, de cunho administrativo,
certamente mais pobre.

1 ma questão concreta sobre a qual se discutiu o limite da autonomia municipal
foi a da criação de um órgão de fiscalização financeira e de assistência técnica aos mu-
nicípios. Esse órgão, cuja criação a Constituição Federal facultava aos Estados, na ver-
dade já funcionava em Minas desde 1931. Houve grande polêmica sobre se a Constitui-
ção deveria dispor expressamente sobre isso. O Anteprojeto, coerente com sua visão
autonomista, não lhe fez referência. O Projeto introduziu-o com o caráter de supervi-
sor das administrações municipais. Diversas emendas alvejaram esse dispositivo, alcan-
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çando-se no fim um acordo pelo qual a Constituição disporia sobre a criação do órgão
de assistência aos municípios, mas estabelecendo-o como entidade técnico-consultiva
que atuaria apenas mediante solicitação de cada município.

h) Condições para criação de municípios e distritos. Sobre esse assunto verifica-
ram-se substanciosos debates. 1 lavia duas correntes. Uma delas, capitaneada pelo De-
putado Artur Tibúrcio, defendia que se adotassem critérios para facilitar a criação de
novos municípios. Outra, que tinha como porta-voz o Deputado Miguel Baptista, ba-
tia-se por normas que fossem bastante exigentes. Justificativas distintas Foram apre-
sentadas pelos dois campos a respeito das vantagens e inconveniências de se subdividi-
rem os municípios então existentes. É interessante destacar que a posição que afinal
prevaleceu foi, em quase toda a linha, a (tc se dificultar a criação de novos municípios.
Do Anteprojeto ao texto final as exigências foramse elevando acentuadamente. '[aI
tendência parece ter correspondido à opinião da maioria dos constituintes, que certa-
niente refletiam os sentimentos de suas bases eleitorais e os interesses dos municípios
mais importantes. Estes não queriam fragmentar-se, perdendo renda e população.

e) Eleição do Prefeito. ('orno vimos, o Anteprojeto estabelecia acleição direta do
Prefeito. A Comissão Constitucional, ao contrário, preferiu a eleição do Prefeito pela
Câmara Municipal. O argumento que sustentava essa preferência pela eleição indireta
era o da tradição. O Deputado José Bonifácio, relator da matéria na Comissão, travou
em plenário longos debates em defesa da eleição indireta do Prefeito, argumentando
não apenas com a tradição constitucional de Minas corno também com a idéia de que os
prefeitos não exercem mandato político e sim função administrativa, acrescentando
ainda a necessidade de harmonizar o Executivo e o Legislativo municipais. A corrente
favorável à eleição direta era entretanto ponderável. Assim, emenda nesse sentido foi
aprovada na 1 2 Discussão do Projeto. Apesar disso, a Comissão Constitucional voltou a
dar parecer contrário à eleição direta. Afinal chegou-se a urna solução, no sentido de se
remeter à lei ordinária a definição cia forma de eleição do Prefeito.

d) Representação classista nos municípios. Se no tocante à Assembléia Legislati-
va não havia corno fugir à norma constitucional federal que estabelecia a representação
classista, o mesmo não ocorria com relação aos municípios. A organização política
destes cabia integralmente à Constituição Estadual, respeitados OS princípios gerais de
eletividade e tcmporariedade das funções de governo. Surgia assim a questão de se es-
tender ou não às Câmaras Municipais a representação classista. Foi mais urna vei José
Bonifácio o principal defensor dessa inovação. A reação à proposta era muito grande.

PR M em peso e muitos deputados governistas era contrários. Em parte porque eram
contra a representação classista em si mesma; em porte porque Viam nessa modalidade
o dedo olicial. Foram diversos OS ataques ao governo por estar promovendo a toque de
caixa a formação (te sindicatos no interior, supostamente com o objetivo de garantir
bancadas de vereadores classistas ligados ao oficialismo, A proposta não foi, ao cabo
dos debates, adotada pela Constituinte. As discussões sobre esse terna foram provavel-
mente as mais reveladoras das concepções políticas que prevaleciam nas elites da época,
entre todos os temas que afloraram em 1935.

e) Rendas e Despesas Municipais. As cláusulas de garantia financeira dos muni-
cípios, e dc resguardo da autonomia municipal sob esse aspecto, foram retiradas ao
longo da elaboração da Constituição. O Anteprojeto dava saliência a essa parte. o que
não ocorreu no âmbito da Constituinte. Refletindo a tendência pós-30 dc limitação do
federalismo e de centralização político-administrativa, os municípios perderam quase
totalmente sua liberdade tributária. Pode -se indicar dois aspectos principais pelos quais
a autonomia financeira do município era cerceada. De um lado, a ênfase na fiscalização
e no controle das contas (através do Tribunal de Contas e do órgão de assistência e fis-
calização já mencionado) exprimia tinia orientação de racionalizar e de padronizar as
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administrações municipais, com importantes implicações políticas. De outro lado, a
crescente centralização dos recursos tributários - processo que veio evoluindo até hoje
- resultava em sujeição do município ao Estado, no plano financeiro e logicamente no
plano político. Essa perspectiva centralizadora veio a se consumar logo após, com a
instauração do Estado Novo, atingindo por igual os municípios e também os Estados.

Órgãos de Cooperação nas Atividades Governamentais

Tais órgãos, assim designados, eram o Ministério Público, o Tribunal de Contas e
os Conselhos Técnicos. Estes últimos não foram adotados pela Constituinte. Os dois
primeiros proporcionaram debates sugestivos, razão pela qual lhes dedicaremos seções
específicas neste relatório.

Temas Econômicos e Sociais

Cabe complementar essa apreciação sumária dos temas principais da Constituinte
Mineira de 1935 com uma menção aos debates que giraram em torno de temas econô-
micos e sociais.

Os Anais da Assembléia de 1935 fornecem ao leitor uma perspectiva interessante
a respeito das preocupações das elites da época com a situação da economia regional,
nacional e internacional. Lembre-se que a crise internacional desencadeada em 1929
seguia seu curso, afetando pesadamente a economia brasileira. Corno encaravam os
constituintes estaduais essa crise?

A maior parte dos pronunciamentos - que foram muitos - sobre assuntos eco-
nômicos versava sobre o café. A economia cafeeira pairou, visivelmente, sobre os de-
putados como um fantasma a lhes afligir todo o tempo. A dependência em que até en-
tão o Estado vivia em relação ao café explica em parte essa ênfase. A outra parte da
explicação certamente reside no peso político dos produtores de café junto à represen-
tação política. Críticas freqüentes foram dirigidas à política do governo Vargas para o
café. Alguns deputados reivindicavam a volta ao livre mercado, acusando o interven-
cionismo estatal como responsável pelo agravamento dos problemas da agricultura em
crise. O mais enfático era Tristão da Cunha, adepto do liberalismo clássico, que propu-
nha a não-interferência absoluta do Estado na economia. Suas intervenções, vigorosas
e às vezes brilhantes, sempre se orientavam pela afirmação doutrinária do individualis-
mo e da livre iniciativa contra a tendência ideológica já dominante de fortalecimento do
Estado.

Alguns discursos versaram sobre a necessidade da diversificação agrícola, contra
o padrão de monocultura habitual nas regiões cafeeiras. Rodrigues de Souza defendia
esse ponto de vista, recorrendo ao exemplo de São Paulo. Gastão Coimbra. falando
pelo Norte, chamava a atenção para as potencialidades da cultura do algodão. E inte-
ressante, todavia, que não se mencionou a pecuária como alternativa à crise do café.

A indústria também não foi discutida na Constituinte. Esse setor de produção,
que se constituiria com o tempo no eixo do crescimento da economia mineira, não fez
parte das cogitações dos deputados. A excessiva atenção que estes deram à agricultura,
particularmente ao café, indica que as elites da época estavam muito mais preocupadas
com a restauração do velho modelo econômico - agroexportador - do que com a busca
de outras opções produtivas. Pode-se atribuir isso ao fato de que ainda não era claro
para elas que o modelo agroexportador havia-se esgotado. Pensava-se que a crise seria
superada dentro de algum tempo e tudo voltaria como antes.

Os temas sociais assumiram muito maior destaque do que os econômicos. Os
anos 30 foram assinalados, com efeito, pela incorporação da questão social aos debates
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da elite política brasileira. A Constituinte de 1934 manifestou muito bem essa incor-
poração. A questão social havia definitivamente deixado de ser questão de polícia, co-
mo fruto da Revolução de 1930.

Mas, no caso da Constituinte Mineira, os temas sociais emergiram com uma tôni-
ca distinta da do debate da Assembléia Federal. A questão da legislação do trabalho,
tão enfatizada nesta última, foi focalizada pelos Deputados mineiros mais pelo lado ne-
gativo. E verdade que era asunto de âmbito federal. Mas naquilo que tocava ao consti-
tuinte estadual prevaleceram duas atitudes: ou a de assimilação do novo conceito de re-
gulamentação estatal do trabalho, como fato consumado: ou a de hostilidade à interfe-
rência do Estado numa esfera que se tinha como privada. Assim, Tristâo da Cunha
apresentou emenda no sentido de suprimir a faculdade do Estado de legislar sobre tra-
balho, produção e consumo. Antônio Junqueira, discursando sobre a crise da agricul-
tura na Zona da Mata, referia-se à miséria do operário agrícola, não PORluC fosse Víti-
ma de exploração, mas porque o seu patrão mio lhe podia pagar adequadamente.

No campo social, salientou-se o tema da saúde pública. Em parte pelo grande
número de médicos que compunham a Constituinte. Mas principalmente porque o qua-
dro sanitário de Minas era efetivamente crítico. Os discursos e as intervenções sobre o
problema destacaram-se pela competência e pela paixão. Os principais proponentes de
medidas constitucionais relativas à saúde - Laborne e VaIle, Nestor Fóscolo, Antônio
(;a-á, Olinto Orini - defenderam que se destinasse percentuais obrigatórios do
orçamento, do Estado e dos Municípios, para o combate às endemias (febre amarela,
lepra e tuberculose). A posição predominante era contudo que tais problemas deveriam
ser encaminhados por leis ordinárias. A essa posição os deputados médicos opunham o
argumento de que o que se desejava era mais uma vez protelar soluções. As críticas :10
descaso do poder público com a saúde foram contundentes e freqüentemente bem lun-
damentadas.

A questão educacional Foi menos discutida. O Deputado Rodrigues Seabra foi
quem mais abordou o tema, exprimindo uma concepção favorável ao ensino técnico e à
expansão da educação como instrumento descri volvimentisla. Politicamente, a clivagem
principal relacionou-se com a obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas públicas.
A bancada "católica" na Constituinte investiu muito estorço na especificação Constitu-
cional do ensino religioso, polemizando com outros deputados que se mostravam fiéis 5
perspectiva laica oriunda da Primeira República. Os assuntos referentes à educação
serão melhor desenvolvidos em uma seção posterior deste texto.

Os Temas Ausentes

Vejamos, por fim, os temas ausentes do debate constitucional.
A alguns deles já fizemos referência ao tratar das questões econômicas. Causa

espécie, sem a menor dúvida, o alheiamnento da Constituinte Mineira em lace da nature-
za da crise econômica da época. Insistia-se na recuperação da economia cafeeira, ig-
norando-se o problema da diversificação agropecuária e sobretudo da industrialização.p

or essa época, tanto o Estado quanto as elites empresariais estavam envolvidos numa
busca de soluções para a crise através de nova estratégia, que passava forçosamente
pela industrialização com apoio oficial. O IV Congresso das classes Produtoras minei-
ras, realizado em Belo Horizonte precisamente em 195. foi momento importante de
formulação dessa estratégia. A grande meta era a de instalação em Minas da grande si-
derurgia. Essa movimentação não encontrou eco na Constituinte-

0 conclave de 1935 não foi, nesse particular, uma exceção. Também na Consti-
tuinte Mineira de 1947 verificou-se surpreendente desinteresse dos deputados pelo que
se passava no campo econômico, valendo lembrar que enquanto a Constituição era de-
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batida e votada, o Governo estadual preparava o Plano de Recuperação Econômica e
Fomento da Produção. Essa importantíssima iniciativa foi virtualmente ignorada pela
Assembléia.

A questão agrária, previsivelmente, esteve ausente dos debates de 1935. A julgar
pela composição da Assembléia - muitos fazendeiros e políticos ligados aos proprietá-
rios rurais - o assunto não teria acolhida. Houve uma emenda do Deputado Sílvio Ma-
rinho favorecendo a concessão de terras devolutas a pequenos produtores rurais. E
outra, do deputado Miguel Baptista, isentando de impostos as pequenas propriedades
inferiores a 10 hectares. No geral, o tema da propriedade da terra e a bandeira da re-
forma agrária eram colocados na época apenas pelas esquerdas. E estas não estavam
representadas na Constituinte.

Finalmente, não apareceram nos debates quaisquer menções ao ambiente político
brasileiro da época. No máximo, críticas ou elogios a Getúlio Vargas e aos chefes par-
tidários (Antônio Carlos e Artur Bemardes). Ora, exatamente durante a Constituinte
atingia o auge a campanha da Aliança Nacional Libertadora, que foi fechada em julho.
Simultaneamente expandia-se a Ação Integralista, à direita. A carga ideológica da cena
política brasileira era muito forte, mas parecia não contaminar a Constituinte Mineira.

Esse último aspecto nos leva a sugerir que o aspecto principal referente à As-
sembléia de 1935 é o da homogeneidade político-ideológica da elite mineira - em que
pese a divergências partidárias - em face das mudanças expressivas que se verificavam
no país. A Constituinte exibia uma espécie de consenso estratégico dos setores domi-
nantes para enfrentar as questões da época sem permitir que os interesses estabelecidos
fossem abalados. Daí a ênfase na tradição e na continuidade, visível nas discussões que
tivemos ocasião de analisar.

2.12. O Poder Legislativo

Quando se instalou a Assembléia Constituinte Mineira de 1935, já se anunciavam
os sinais do golpe que instituiu, em 37, o Estado Novo. O estudo retrospectivo daquela
época, numa visão mais global e encadeada dos fatos, permite tal afirmativa. Não obs-
tante, constata-se pela leitura dos Anais e outros textos e estudos relativos ao período
de funcionamento da Constituinte, que o Poder Legislativo desempenhava um papel
político de relevância naquele período. Constituía um espaço privilegiado pelos grupos
políticos dominantes, como se depreende do levantamento do perfil dos constituintes,
(a ser publicado em outra oportunidade) e das controvérsias que cercaram os debates
sobre a organização, o posicionamento e as prerrogativas do referido Poder. A rigor, o
Poder Legislativo tinha uma efetiva presença no processo de criação do direito positi-
vo. Os órgãos técnico-consultivos que, a partir da revolução de 1930, vieram, gradati-
vamente, ampliando os seus espaços ainda não se haviam consolidado o suficiente para
restringir as competências específicas das Casas Legislativas.

O tempo era de disputa dos espaços políticos, na busca da hegemonia. O Execu-
tivo se fortalecia dentro do novo enfoque de um Estado intervencionista, presente e
mediador dos conflitos sociais, alicerçado em órgãos de planejamento e propulsor do
desenvolvimento. O Legislativo procurava resistir e resguardar o seu espaço como ór-
gão de fiscalização e legislação, forjador de políticas e decisões.

O jogo de poder entre o Executivo em ascensão, empenhado em ampliar a sua
área de atuação, e o Legislativo refletiu-se também em outra disputa travada entre os
defensores da centralização político-administrativa e os adeptos do federalismo clássi-
co, nos moldes da tradição liberal. Tendiam aqueles para o fortalecimento do Executi-
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vo, enquanto esses viam, nas prerrogativas do Legislativo um reforço a mais das suas
teses descentralizadoras.

A Constituição Brasileira de 34 incorporou princípios do Federalismo e deixou
aos Estados, ao lado de princípios obrigatórios e uniformes, competências específicas.
Os debates na Constituinte Estadual não foram mera cópia ou reprodução em tom me-
nor dos debates e das conclusões do texto federal. Os Constituintes Estaduais puderam
discutir e optar por vários assuntos sobre os quais a Constituição da República não se
manifestara ou cujos princípios gerais apenas delineara. Isto explica, cm parte pelo me-
nos, a intensidade e o empenho com que foram tratados alguns temas.

Os debates sobre o título "Do Poder Legislativo" concentraram-se em alguns
temas de grande interesse. O assunto mais importante foi a manutenção ou não do hi-
cameralismo, tendo a Constituinte decidido suprimir o velho Senado Estadual. Outro
tópico, mais controvertido, era o da representação classista, a respeito do qual feriram-
se alguns dos mais acesos debates da Assembléia. Ao lado desses dois temas maiores,
foram discutidas as condições de elegibilidade, as imunidades parlamentares, a conces-
são de licença aos deputados para assumirem outros cargos, as delegaçs legislativas e
a elaboração dos orçamentos. Por fim, introduziram-se inovações expressivas no to-
cante à iniciativa popular das leis e ao funcionamento do Legislativo, por meio de Co-
missão Especial, no intervalo de suas sessões.

O Unicameralismo

A criação do Senado foi um dos pontos polémicos da Constituinte Mineira de
1891. Foi justificada pela necessidade de se erigir um contrapeso moderador à repre-
sentação popular reunida na Câmara dos Deputados. Nesses termos funcionou o Le-
gislativo estadual durante a Primeira República, ocorrendo, porém, um gradual esva-
ziamento político do Senado, já bastante nítido, às vésperas da Revolução de 1930
(SILVEIRA NETO, 1978). Assim, quando se tratou da reorganização constitucional
do Estado, em 1934, existia uma corrente ponderável de opinião contrária à manuten-
ção do Senado.

Na Comissão de Anteprojeto da Constituição, o próprio relator do título. Mílton

Campos, era contra o sistema hicameral, tendo mantido o Senado no texto em virtude
da tendência da maioria da Comissão.* O novo conceito atribuído ao Senado pela
Constituição Federal de 1934 - órgão de coordenação dos Poderes, além de colabora-
dor na feitura das leis - foi reproduzido no Anteprojeto e tornou-se um argumento
forte na defesa do hicameralismo. Ao se reunir a Constituinte, no início de 1935, al-
guns de seus membros defendiam a existência do Senado de acordo com esse novo
conceito, ao passo que diversos outros manifestavam publicamente sua posição contrá-
ria, alegando a inutilidade de duas Câmaras.**

À primeira vista, parecia que os deputados mais antigos, egressos da República
Velha, favoreciam o hicameralismo, ao passo que os mais jovens condenavam o Senado
como reduto conservador. Entretanto, dos poucos discursos registrados nos "ANAIS"
sobre o tema, um deles, proferido por Camilo Alvim - um dos deputados mais novos da
Constituinte - sustentava a conveniência do Senado sob nova feição. Para Alvim, o Se-

Sua opinlao era compartilhada por Francisco Brant, que propós emenda supressiva. A emenda foi rejeitada, pelos
votos de EstávAo Pinto, José Eduardo da Fonseca e do presidente da Comlssáo, Rodrigues Campos (voto de de-
sempate).
O Estado d. Minas divulgou em duas ocasiões (17 do abril e 24 de maio do 1935) opiniões de membros da

Constituinte sobre o Senado. Declararam-se favoráveis pa deputados Abflio Machado, Camilo Alvim e Lirrcoln Ku.
bilsctrek (ser tsrrno). Contra, os deputados Marfins Pratos, Silvio Marinho, Alfredo Urna, Orlando Flores e João
Lisboa. Todos os consultados eram do Partido Progressista.
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nado seria desnecessário tal como existia antes: seu defeito era ter a mesma origem da
Câmara, não se compreendendo a existência de dois órgãos idênticos com a mesma
função. Mas, instituído em plano diferente, o Senado ganhava sentido. Indagava: que
órgão, a não ser o Senado, se encarregará da coordenaçao dos Poderes? E sugeria que a
representação de classes - obrigatória, pela Carta Federal - passasse para o Senado,
guardando a Assembléia Legislativa o seu caráter de Câmara essencialmente popular
(ANAIS, p. 124-26).

Inversamente, João Edmundo Caldeira Brant, um dos membros mais idosos, de-
fendeu pouco depois a supressão do Senado, procurando refutar os dois argumentos
principais com que o bicameralismo era justificado. Primeiro, afirmava que não era
aplicável à organização estadual a idéia da Câmara igualitária, em que os estados têm o
mesmo número de representantes como um contrapeso à influência das grandes banca-
das na Câmara dos Deputados (ou seja, o Senado como representação da Federação).
Segundo, divergia do argumento de que o Senado, compondo-se de homens mais ve-
lhos, sena uma corporação serena, sem as paixões da Câmara, pois a lei estabelecia ida-
de mínima e não máxima para os deputados e, assim, a tendência era de que a maioria
destes fosse mais velha que a idade mínima para o ingresso no Senado (ANAIS, p.
161).

Convém salientar que a argumentação de Caldeira Brant espelhava, como ele
próprio mencionou, discussões doutrinárias sustentadas no âmbito federal contra o bi-
cameralismo, particularmente a obra de João Mangabeira Em Torno da Constitui-
ção (MANGABEIRA, 1934). Se, na Constituição Federal recém-promulgada, o Se-
nado fora mantido - embora com nova feição - o unicameralismo tornava-se doutrina
dominante nos estados.

O golpe decisivo no Senado estadual foi desferido pela Comissão Constitucional,
que acatou a posição unicameralista de Afrânio de Meio Franco, relator da parte refe-
rente ao Poder Legislativo no projeto da Constituição Mineira. Parece ter sido ponto
pacífico, no tocante à supressão do Senado, o relatório de Meio Franco, urna vez que a
Ata da Comissão sequer menciona o assunto. Este desapareceria, a partir de então, das
cogitações da Assembléia.*

Apesar disso, a questão continuou em pauta na imprensa. Mário Casassanta, es-
crevendo poucos dias depois da decisão da Comissão Constitucional, defendeu a ma-
nutenção do Senado nos moldes novos da Carta Federal, ao mesmo tempo em que criti-
cava o modelo anterior pelo qual o Senado era mera redundância . ** Pouco depois, o
mesmo articulista voltaria ao tema, com mais ênfase. Acentuava que o novo modelo do
Senado era urna inovação, que restaurava aspirações republicanas esvaziadas ao longo
dos anos pela crescente hipertrofia do Executivo. Para Casassanta, os críticos do Sena-
do eram agora os conservadores, com horror às coisas novas .*** No final de maio,
outro artigo, de Bernardo Aroeira, voltava a defender o Senado, se dotado de atribui-
ções mais elevadas do que as que possuíra antes. Argumentando com a extensão e a
complexidade de Minas, o articulista afirmava que o bicarncralistno permitiria melhor
elaboração das leis: "dois olhos enxergam mais que um". E enfatizava a importância do
Senado como órgão controlador, peça de segurança do sistema. Para ele, a carga contra

Houve, na 2' discussio do Projeto, duas emendas - apresentadas por José Ferraz e Miguei Batista - criando o
Senado nos termos do Anteprojeto e definindo que o primeiro Senado seria eleito pele Assembléia. A Comiss90
Constitucional opinou pela sua rejeiçéo, afirmando que o assunto J6 estava exaustivamente decidido pois Consti-
tuinte.
MAno Cassasanta, 0 Senado Estaduar. Estado d. Minas, 26 de abril de 1935, p. 02.
MAno Casamento. O novo Senado e o horror A novidade. Estado d. Minas, 2 de maio do 1935. p. 02.
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o Senado revelava grande desprezo pelo que e antigo. "destruindo o que temos de
bom.

O consenso da constituinte sobre o anacronismo do Senado Estadual acabou por
definir-se. Hoje aquela instituição é uma recordação histórica, e a ninguém ocorre res-
taurar o bicameralismo nos Estados. Pode-se, contudo, indicar que o problema da co-
ordenação dos Poderes, tal como era levantado na época, não ficou satisfatoriamente
resolvido na nossa organização institucional. Com  efeito, o Anteprojeto de 1935 esta-
belecia para o Senado, entre outras, as seguintes atribuições:

"3) propor ao Poder Executivo, mediante reclamação motivada dos interessados,
a revogação de atos ilegais das autoridades administrativas:

4) examinar, em confronto com as respectivas leis, os regulamentos expedidos
pelo Poder Executivo e suspender a execução dos dispositivos ilegais:

5) suspender, no todo ou em parte, a execução de qualquer lei, ato ou regula-
mento que o Poder Judiciário, em sua última instância, haja declarado inconstitucio-
nais" (ANTEPROJETO, p. 2).

Ao Senado, portanto, caberia a função estratégica de fiscal do governo. Seria um
Poder controlador do Poder. Tendo a Constituinte recusado a instituição do Senado
dentro desse modelo, o papel de controle da legalidade ficou reservado ao Ministério
Público, segundo uma concepção considerada mais moderna e que passou a prevalecer,
vigorando até hoje. Não obstante, como órgão de controle do Poder, o Senado possui-
ria sobre o Ministério Público a vantagem de ser unia Câmara eleita pelo povo e, en-
quanto parte do Legislativo, independente do Poder Executivo. O Ministério Público,
sendo subordinado legalmente ao Executivo, sujeita-se a ver tolhida sua função de
controle desse mesmo Poder.

A Representação Classista

Uma das características marcantes da Constituição Federal de 1934 foi a de
transformar em regra constitucional a representação classista nos corpos legislativos.
Essa inovação apareceu primeiro no Decreto n2 22.621133, que convocou a Assembléia
Nacional Constituinte e fixou o número de 214 deputados eleitos pelo sistema propor-
cional e de 40 deputados eleitos por sindicatos e associações profissionais. O Código
Eleitoral de 1932 abrira o caminho, ao considerar como partidos políticos, para fins
eleitorais, as associações de classe legitimamente constituídas (COSTA, 1964, p. 143).
Dessa forma, a Constituinte Federal já funcionou com base no sistema misto, em que
coexistiam os representantes do povo e das profissões.

Essa era uma figura típica da fase de entre-guerras, introduzida em diversos
países e debatida etn muitos outros. O Brasil pós 1930 refletia esse clima, consubstan-
ciado na orientação corporativista da legislação do Governo Provisório. Nesse sentido,
a representação profissional fazia parte, de modo destacado, da política destinada a es-
tabelecer um quadro de relações de classes sob a égide do Estado. O fato de se adotar
um sistema misto traduzia um compromisso entre a tradição liberal e as idéias corpora-
tivistas. O liberalismo estava em baixa, mas ainda era a ideologia básica da classe domi-
nante. Não se cogitou de adotar a representação corporativa corno forma exclusiva,
conforme defendiam, por exemplo, os integralistas. Mas a classe política educada na
tradição liberal teve que aceitar, embora com relutância, a presença de deputados elei-
tos por sindicatos.

Bernardo Aroeira, S.n.do em Mina?. Estado d. Mina., 23 de meio de 1935, p. 02.
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Em termos políticos, a introdução dos deputados classistas parece ter correspon-
dido a uma estratégia do Governo Provisório, sob inspiração do "Tenentismo" para se
fortalecer em face das oligarquias estaduais incrustadas na Constituinte. Muitos autores
concordam sobre isso (GOMES, 1980, p. 43037), (RODRIGUES, 1968, p. 73) e
(MARTINS, 1976, p. 109). Hélio Silva, por exemplo, afirma que:

devia ser uma bancada obediente à batuta do líder da maioria. Fora foi-ma-
da, quanto aos empregados, por um único eleitor, compreendendo-se como tal o que
elege, no caso o Ministro do Trabalho, Agamenon Magalhães. Foi a gênese do pele-
guismo" (SILVA. 1969, p. 65).

Adotando o sistema misto para o Legislativo federal, a Constituição de 1934 es-
tabeleceu, no seu artigo 7 2 , a representação das profissões como um dos princípios
obrigatórios pelos quais os estados deveriam organizar-se. Dessa forma, o assunto foi
colocado taxativamente perante as Constituintes estaduais. Entretanto, se a Carta Fe-
deral lixava o princípio, não dispunha sobre o número dos representantes de classes nas
Assembléias Legislativas nem regulava a questão para as Câmaras Municipais. Foi pre-
cisamente em torno dessas "questões abertas" que OS constituintes mineiros de 1935
travaram significativos debates. O exame sucinto de tais discussões fornece uma pers-
pectiva do pensamento da elite da época em face das mudanças sociais, políticas e
ideológicas com que tinha de se defrontar.

O Anteprojeto recebido pela Constituinte era fiel às diretrizes federais, estabele-
cendo em 40 o número de deputados do pOVO mais 115 de deputados classistas. A Co-
missão Constitucional manteve os deputados classistas como proporção da representa-
ção popular, mas houve divergência quanto à proporção em si. Enquanto Mílton Cam-
pos sustentava a posição do Anteprojeto (de sua autoria, por sinal, como relator do ca-
pítulo do Legislativo), outra proposta, apresentada por Antônio Junqueira, reduzia os
deputados classistas para 10 17< , . embora com o mínimo de S. Vale dizer, numa Assem-
bléia aumentada - e a Comissão elevou na mesma reunião o número de deputados do
povo para 48 - a bancada classista ficaria com o número praticamente fixo de 8 cadei-
ras. A proposta Junqueira, contudo, foi rejeitada (ANAIS, p. 182-4).

A tendência da Constituinte era de atender ao espírito da Carta Federal no to-
cante à representação classista. Não resta dúvida, porém, de que a maioria dos consti-
tuintes divergia do sistema de representação mista e não acolhia com simpatia a inova-
ção corporativista. E o que se infere de declarações e de apartes de diversos deputados
no decorrer da 1 Discussão do Projeto. 1-louve, inclusive, empenho da parte de alguns
para que fosse especificado o número dos deputados classista.s, abandonando-se o cri-
tério genérico de 115 da representação popular, calcado na Constituição Federal. Olinto
Orsini discursou defendendo a fixação do número na Constituição (ANAIS, p. 303), ao
passo que Rilac Pinto propôs concretamente que esse núnro fosse de 8, sendo um
para as profissões liberais e um para os funcionários públicos.*

O debate mais substancioso sobre o Poder Legislativo se deu em meados de ju-
nho. Nele, o relator Mílton Campos, ao discutir as objeções feitas ao trabalho da Co-
missão Constitucional, exprimiu aparentemente o sentimento da maioria, ao afirmar:

"A representação das classes não está na vontade dos constituintes dos Fstados.
mas lhes é imposta pela Constituição da República. Eu acredito mesmo que, se estivesse
Cm nossa vontade, nós não teríamos a representação de classes em Minas. Porque

é condenável o sistema misto, isto é, a representação popular não se concilia bem
com o sistema de representação de classes. De modo que, ou o Estado se organiza poli-
ticamente segundo os moldes democráticos, ou tecnicamente, segundo as correntes

Bilac Pinto, discurso oS sessâo de 17 cio lunho de 1935 O discurso nec, consta dos ANAIS, tendo Sido comentado
eIo sou auto' em ocasIão posterior
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modernas que vão aparecendo ( ) Onde há organização técnica do Estado, e temos
um grande exemplo na URSS, o sistema vem subsistindo. Mas nos outros Estados de-
mocráticos, que fizeram a tentativa tímida das concessões à corrente nova com a orga-
nização dos conselhos técnicos, é sabido que estes não deram resultado" (ANAIS, p.
307-30%).

Na discussão, Antônio Junqueira voltou a propor o limite de 10% para a re-
presentação classista, procurando ao mesmo tempo dar ao instituto uma característica
inteiramente diferente. Dizia sua emenda, de número 165:

"A representação profissional compreenderá um deputado para cada classe, ou
grupo de classes organizadas em lei, e não poderá exceder de um décimo da representa-
ção popular" (ANAIS, p. 405).

Na justificativa da emenda, Junqueira argumentava que, tratando-se de "expe-
riência de resultados ainda duvidosos e até muito discutidos", requeria a cautela acon-
selhável em relação a "novidades ainda não inteiramente aceitas ou compatíveis com os
nossos hábitos políticos". Daí sua proposta, "mais cautelosa do que a contida no Pro-
jeto". Já que cabia à Constituinte Estadual a prerrogativa de fixar o número dos re-
presentantes classistas, a experiência deveria ser iniciada com um representante apenas
para cada classe já organizada segundo a Constituição Federal (ANAIS, p. 406).

Na base de sua idéia, havia um conceito de relações entre as classes diferente do
conceito corrente. Considerava Junqueira que, se adotada sua proposta, "faremos tam-
bém desaparecer a suposição de que os grupos componentes de uma mesma classe (em-
pregadores e empregados) têm interesses contrários a defender, o que se pode concluir
do fato de se lhes permitir eleger representantes próprios" (ANAIS, p. 406). Cada
classe (agrícola, industrial, comercial, etc.) se divide em dois grupos: empregadores e
empregados. O direito de eleger representantes caberia, no seu entendimento, à classe,
não aos grupos que a compõem.

A emenda Junqueira alterava inteiramente o sentido da representação classista.
Assim o entendeu, em seu parecer, a Comissão Constitucional, assinalando que a
emenda frustraria o que a Constituição Federal dispunha sobre a matéria. E acrescen-
tava, quanto à questão de fundo: "O antagonismo entre empregadores e empregados é
uma incontestável realidade, dada a maneira contraditória como se apresentam os res-
pectivos interesses (ANAIS, p. 488). Daí a necessidade de estes se fazerem representar
separadamente.

Ao mesmo tempo, Olinto Orsini apresentava emenda estabelecendo que a re-
presentação profissional compreenderia "um deputado para cada grupo eleitoral das
classes organizadas na forma da Constituição da Rcpública"(ANAIS, p. 403). Empre-
gava o critério federal dos 7 grupos e não o de 115 da representação popular, que daria
9 deputados para 48. Essa proposta foi aceita pela Comissão Constitucional (ANAIS,
p. 488) e manteve-se no texto definitivo da Constituição, o qual omitiu, portanto, a
referência ao quinto da representação popular.

O assunto voltaria, de forma mais polêmica, a propósito da extensão da repre-
sentaçãe classista às Câmaras Municipais. A discussões se tornaram, então, mais acir-
radas, com forte conteúdo político-ideológico, como se verá na seção referente aos
Municípios.

Comissão Especial

Outra novidade da Constituinte foi criar uma Comissão Especial para represen-
tar a Assembléia no intervalo das sessões legislativas. A proposta, que constava do
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Projeto da Comissão Constitucional, estabelecia uma comissão de 5 membros, eleitos
no começo de cada sessão legislativa. No texto final, seu número foi ampliado para 7
membros, a serem eleitos no fim de cada sessão (o que pareceu mais conveniente) e
foram especificadas as suas atribuições.

Uma razão básica para a existência dessa representação permanente do Legislati-
vo era a de que a Assembléia se reuniria ordinariamente por apenas três meses, de
agosto a novembro. Embora a sua convocação extraordinária fosse prevista pela Cons-
tituição, o provável seria que ela estivesse em recesso na maior parte do ano. Essa era,
aliás, a regra herdada do passado: a Constituição Mineira de 1891 previa para a sessão
legislativa anual um período de três meses, de abril a julho.

A atividade parlamentar possuía um caráter menos profissional do que hoje.
Restrita às elites, a Assembléia se compunha de personalidades que residiam, em muitos
casos, fora da Capital e que assumiam funções públicas em decorrência de sua posição
social, não como meio de vida. Era raro, em 1935, o deputado que não possuía sólida
fonte particular de renda, seja como fazendeiro, empresário, advogado ou médico. Pre-
cisamente por isso, o mandato era tarefa subsidiária à atividade principal de cada re-
presentante, não ocupando mais do que uma parte do seu tempo de trabalho anual.
Além desse aspecto, deve-se assinalar que a rede de transportes e de comunicações era
muito menor e mais precária que a de hoje, fazendo com que o deputado não pudesse
circular entre a capital e as bases com a freqüência com que atualmente o faz. A lei,
nesse sentido, se ajustava às circunstâncias e aos usos.

A Comissão Especial vinha, em vista disso, manter as funções do Legislativo ao
longo do ano, decidindo, ad referendum do mesmo, sobre os temas de sua competên-
cia, podendo, inclusive, propor projetos de lei.

Elegibilidade

O Anteprojeto remetido à Constituinte não dispunha sobre as condições de ele-
gibilidade para a Assembléia, remetendo o assunto à lei ordinária. Já o Projeto elabora-
do na Constituinte estabelecia que seriam elegíveis para a Assembléia "os brasileiros
alistados eleitores, maiores (te 21 anos, domiciliados e residentes no Estado ao tempo da
eleição e desde 3 anos antes" (art. 5, § 1 2). Essas condições eram semelhantes às esti-
puladas pela Constituição Estadual de 1891 (art. 94).

Tanto a idade mínima quanto a residência no Estado foram objeto de debate.
Quanto ao primeiro item, surgiu desde logo uma emenda, de Tristão da Cunha, elevan-
do para 30 anos a idade mínima dos deputados. Provocou, segundo o
"protestos da ala moça de ambos os partidos* e foi derrotada, após parecer contrário
da Comissão Constitucional, O mesmo ocorreu com outra emenda, de Antônio Jun-
queira, apresentada na 2 discussão, que propunha a idade mínima de 25 anos (ANAIS,
p. 405). Prevaleceu mesmo a proposta inicial de 21 anos.

No tocante ao requisito de domfcilio, entretanto, Tristão da Cunha obteve êxito
ao defender a sua supressão pura e simples (ANAIS, p. 245). A proposta obteve pare-
cer favorável da Comissão e foi aprovada em plenárió. Na 2! discussão, Junqueira
tentou rediscutir o assunto. Apresentou emenda reiterando o requisito dos 3 anos de
residência, tendo discursado em defesa do seu ponto de vista, uma vez que fora voto
vencido na Comissão Constitucional, quando esta decidiu a favor da emenda Tristão
(ANAIS, p. 405). Mas o Plenário manteve o voto anterior e a Constituição omitiu, ao
final, qualquer referência ao lugar de residência como condição para alguém se eleger
deputado estadual.

Estado de M.sa 4 de junho do 1935, p. 4.
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Imunidades Parlamentares

O tema das imunidades parlamentares levantou importante controvérsia doutri-
nária, no decorrer da Constituinte.

Antes mesmo da discussão formal do Projeto, a Assembléia se envolveu no exa-
me do assunto, face à necessidade de apreciar pedidos de licença, encaminhados pela
Justiça Eleitoral, para ultimar processos instaurados contra os deputados José Bonifá-
cio e João Camilo Teixeira Fontes, denunciados por crimes eleitorais- Foram formadas
comissões para darem parecer sobre os dois casos, as quais opinaram pela negação da
licença.

A complexidade política e, ao mesmo tempo, jurídica do assunto ficou evidencia-
da na discussão em plenário sobre o parecer de Bilac Pinto a respeito da acusação con-
tra Joé Bonifácio. Sustentava Bilac Pinto que o reina, das Imunidades parlamentares
era controverso no Brasil no que tange à competência das Criaras para apreciar pedi - •
dos de licença para processar deputados. Deveria o Legislativo limitar-se a conhecer o
aspecto político dos processos? Ou deveria conhecer todos os seus pontos (político, ju-
rídico-penal, formal), ou seja, entrar no mérito das denúncias e examinar os documen-
tos que as instruem? Como a tradição parlamentar brasileira inclina-se pelo exame am-
plo, caberia então à Assembléia julgar o deputado. F nesse ponto, como o delito impu-
tado era de natureza política (su jeito às paixões de testemunhas sectárias), deveria ser
negada a licença, o que equivaleria a um julgamento da Assembléia pela absolvição
(ANAIS, p. 127-13)).

A A ssembléia efetivamente acabou por aprovar o parecer, mas com o voto con-
trário dos deputados cio PRM. Estes, pela voz do líder Ovídio de Andrade, propuseram
que a Assembléia concedesse a licença, para que o deputado pudesse se defender pe-
rante a Justiça Eleitoral, submetendo-se assim a um julgamento isento, sem o csprit de
corps da Assembléia. Raciocinava Andrade que, se a Assembléia negasse a licença
contra a vontade do deputado, não restaria a este senão a renúncia ao mandato para
poder se defender na Justiça Eleitoral. Concedida a licença, tal não ocorreria (ANAIS.
p. 131-2).

José Bonifácio, contudo, subiu à tribuna para declarar que não renunciaria ao
mandato e que desejava ser julgado pela Assembléia. reputando-a isenta para decidir
(ANAIS. p. 132-3).

Em defesa de seu parecer. Bilac Pinto discursou respondendo às objeções do
PRM. Considerava a solução proposta por Ovídio de Andrade como unia deturpação
do instituto da imunidade, pois colocava o deputado como único juiz da mesma, ao
passo que essa garantia não pertence ao deputado mas à própria Assembléia:

A imunidade o que visa é manter íntegro o corpo legislativo, é não permitir que
processos se forjem na sombra, nascidos da paixão do partidarismo. 1	) Reivindico
para a Casa -	o direito de resolver soberanamente	sem nenhum pronunciamento
do deputado interessado no caso"( ANAIS, p.134-6).

No que se refere à elaboração constitucional, o tema voltou a chamar atenção
quando foi ultimado o Projeto. Nele, Afrânio de Meio Franco, relator do capítulo sobre
o Legislativo, havia atenuado claramente o princípio da imunidade no tocante à prisão
de deputados por flagrância em crime inafiançável. Observe-se que se incluía nessa hi-
pótese uma série de delitos previstos pelo Código Eleitoral de 1932. O relatório de
Meio Franco previa que, encerrada a formação de culp& o processo seria enviado
à Assembléia, cabendo a esta decidir sobre o mérito das provas e a procedência da
acusação (art. 12. § 3 do Projeto de Constituição)
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Essa linha foi, previsivelmente, questionada por Bilac Pinto, defensor da tese da
imunidade ampla, assinalando que o Projeto mineiro restringia o alcance da imunidade
parlamentar definido pela recém-aprovada Constituição Federal. Esta crítica foi res-
pondida por Mílton Campos, que sustentou a autonomia da Constituinte Estadual para
deliberar sobre as imunidades dos deputados estaduais e falou em defesa da proposta de
Meio Franco:

"O redator da matéria na Comissão Constitucional expôs em seu relatório as ra-
zões que o levaram a preferir o texto afinal adotado. ( ... ) E evidente que S. Exa. teve
em vista atenuar o princípio da inviolabilidade dos deputados e da imunidade que lhes é
assegurada no exercício do cargo. Sabemos que esse preceito resulta das necessidades
da vida política, mas toda exceção é odiosa e seríamos felizes se pudéssemos organizar
a representação política abrindo mão das imunidades. Entretanto, uma necessidade in-
declinável impõe esse princípio. ( ... ) Ora, seria razoável que se atenuasse tanto
quanto possível a inviolabilidade"(ANAIS, p. 308).

Havia, portanto, duas posições em pauta: a da Comissão Constitucional e a de
vários deputados favoráveis à linha adotada pela Constituição Federal. Destes, Bilac
Pinto e Juvenal Gonzaga - precisamente os relatores dos pareceres sobre os casos José
Bonifácio e João Camilo - apresentaram emendas ao Projeto. A de Bilac, apresentada
na 2 discussão, reconceituava a garantia, através de longa justificativa jurídica, cujo
eixo era o argumento de que a imunidade é do Legislativo, não um privilégio pessoal. A
emenda foi aceita pela Comissão e afinal aprovada cm plenário. Dessa forma, o texto
final da Constituição ampliava a imunidade parlamentar, reproduzindo precisamente o
disposto na Constituição Federal.

Por trás das controvérsias doutrinárias, havia muitos intereses em jogo, relacio-
nados com o conflito político-partidário. Denúncias de fraude e de mandonismo eram
comuns nos municípios mineiros, como, de resto, em todo o país, num ambiente político
ainda dominado pelo "coronelismo". Disso eram testemunhas as freqüentes acusações
apresentadas pela bancada do PRM, ao longo dos trabalhos da Constituinte, contra
chefes políticos situacionistas. Para muitos integrantes do PP, contudo, tais acusações
eram táticas da oposição, envolvida em paixões políticas locais. De toda forma, era
assim que se vivia a política, desde a Primeira República. A recente criação da Justiça
Eleitoral ajudava a aprimorar o processo, mas os obstáculos que ela devia enfrentar
eram enormes.

Fora esse aspecto, o tema das imunidades parlamentares sugere outro, relativo ao
privilégio que se concede aos deputados em comparação com os cidadãos comuns. A
previsão de foro privilegiado e o alcance da inviolabilidade são politicamente impor-
tantes, e apresentam uma dupla face: a da proteção ao Parlamento, por um lado, e a do
acobertamento de abusos individuais ou grupais, por outro. E'em face desse dilema que
se pode analisar a preocupação da Comissão Constitucional de 1935 em reduzir o pri-
vilégio, sobretudo numa época em que se procurava reformar o sistema político segun-
do as bandeiras da Revolução de 1930.

Iniciativa das Leis

Um dos aspectos mais inovadores da Constituição de 1935 residiu na formulação
que ela deu à competência da iniciativa das leis.

É1 interessante observar, de início, que o Anteprojeto reproduzia o conceito clás-
sico da Tnpartiçáo dos Poderes, reservando à Assembléia Legislativa a competência da
iniciativa dos projetos de lei. Essa era a fórmula herdada da primeira Constituição re-
publicana.
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Foi na Comissão Constitucional que essa concepção sofreu profunda modifica-
ção, estabelecendo-se que essa competência se estenderia, além da própria Assembléia,
também às Câmaras Municipais, se apresentada a proposta pela quarta parte dos muni-
cípios do estado; e aos próprios eleitores, cm número de 30.(00, pelo menos.

Essa era de fato a inovação, se cotejada com as Constituições precedentes e
mesmo com a da República aprovada no ano anterior. De acordo com esta última, a ini-
ciativa de projetos de lei caberia a qualquer membro ou comissão da Câmara, ao plená-
rio do Senado e ao Presidente da República (art. 41).

A idéia de se estender a competência para as Câmaras Municipais representava
importante mecanismo de descentralização e prestígio aos poderes municipais. Por ou-
tro lado, a iniciativa popular, mesmo se considerarmos os obstáculos à mobilização da
opinião que caracterizavam a época, é princípio profundamente democrático, que apa-
receu como inovação por ocasião da Constituinte Federal de 1987, mas que, como ob-
servamos,jã constava do texto mineiro de 1935.

Na discussão do Projeto, foram introduzidas duas modificações, propostas por
Lincoln Kubitschck: a inclusão do Governador como parte competente para também
apresentar projetos e a redução para 10.000 do número de eleitores necessários para
subscrever um projeto de lei. Ambas foram aceitas, incorporando-se ao texto final.

Comissões Parlamentares de Inquérito

A Constituição Federal de 1934 introduziu importante inovação no funciona-
mento da Câmara dos Deputados: a possibilidade de criação das CPIs Comissões
Parlamentares de Inquérito. Neste sentido, dispunha o artigo 36:

"A Câmara dos Deputados criará comissões de inquérito sobre fatos determina-
dos, sempre que o requerer a terça parte, pelo menos, dos seus membros"

O assunto, a rigor, não era novo na tradição jurídica do País, embora a Constitui-
ção de 1891 tenha sido omissa. Diz Wilson Accioli:

"No Brasil, a origem das ('omissões Parlamentares de Inquérito pode ser ras-
treada desde a Constituição do lmp&io, pois, à unanimidade, reconhecem os publicistas
que as investigações são inerentes aos próprios órgãos legislativos. Se colhermos o de-
poimento de um dos mais ilustres exegetas da Constituição de 1824, verificaremos que
ele sustenta tal opinião, quando vislumbra no § 92 do art. 15. entre as atribuições da
Assembléia Geral, a de exercer fiscalização e controle da administração pública. É
que, de certa forma, alega Pimenta Bueno, nestes termos: "O direito de que tratamos
(direito de fiscalização) pode também ser exercido por meio de comissões, ou inquéri-
tos, que penetrem nos detalhes da gestão administrativa, mormente quanto à adminis-
tração financeira" (ACC1OLI. 1978, p. 285-6).

A alusão confirma a possibilidade do poder de investigar na primeira Constitui-
ção do Brasil.

A Constituição de 1891 é omissa a respeito da matéria Não obstante, o Regi-
mento Interno do Senado, de 1903, preconizava a formação de comissões de investiga-
ção.

Accioli conceitua e estabelece os objetivos das CPIs:

"Num conceito inicial, podemos dizer que as Comissões Parlamentares de In-
quérito têm por objetivo não só a missão de apurar irregularidades que lhes venham ao
conhecimento, para, através do processo que lhes 6 autorizado pela Constituição e pelo



183

Regimento Interno e por leis especiais, apurar a responsabilidade de seus autores, como
também apurar certos fatos com intuito especial de, por intermédio de projeto, apri-
morar a legislação sobre o assunto investigado" (ACCIOLI, 1978, p. 285-6).

O Anteprojeto da Constituiçao Estadual não fez qualquer referência ao assunto.
O Projeto, elaborado por uma comissão de constituintes, mais sintonizados e

sensíveis aos espaços que explícita ou tacitamente a Constituição Federal resguardava
aos Estados e ao Poder Legislativo, previa no seu artigo 82: "A Assembléia poderá
criar Comissões de Inquérito, desde que o requeira 114 dos seus membros, e a esses in-
quéritos se aplicarão as regras do processo penal". O parágrafo único estabelecia que
"as autoridades judiciárias e administrativas procederão às diligências que essas co-
missões requisitarem e lhes fornecerão quaisquer documentos oficiais cujo exame eles
julgarem necessário."

A Constituição, no artigo 72, ampliou de 1/4 para 113 o número mínimo de de-
putados que deveriam assinar o requerimento de instalação da CPI. Outra séria restri-
ção imposta pelo texto constitucional do Estado foi submeter a instalação da CPI, além
do requerimento subscrito por 113 dos deputados, à aprovação da maioria da Assem-
bléia Legislativa. Assegurou-se, assim, à bancada majoritária, o poder de vetar qual-
quer CPI que não lhe interesse. O texto estadual ficou mais rígido que o federal: este
não impunha a exigência de aprovação da maioria.

O citado artigo surgiu através da emenda n 2 128, apresentada por Edson Álvares
(ANAIS, p. 270), com a seguinte redação: A Assembléia poderá criar comissão de in-
quérito sobre fatos determinados, desde que o requeira um terço de seus membros; a
este inquérito se aplicarão as regras do processo penal."

A Comissão Constitucional acolheu a emenda (ANAIS, p. 383), que foi aprova-
da, nos termos propostos, pelo plenário em primeira votação. O texto definitivo, toda-
via, surge com as alterações mencionadas.

213. O Poder Judiciírio

Inspirou-se a primeira Constituição Republicana do Brasil em clássicos modelos
federalistas e descentralizadores. A aplicação prática deste texto, e de todos os demais
que surgiram de processos mais ou menos democráticos ou que se impuseram à nação,
tem sido objeto de estudos de juristas, historiadores, cientistas políticos, sociólogos e
curiosos em geral. Assim, resguardava--e, pelo menos ao nível teórico, a autonomia
dos Estados e a sua conseqüente competência legislativa em matéria processual e relati-
va à organização do Poder Judiciário no âmbito interno das antigas províncias (CAM-
PANHOLE, 1979).

A Constituição de 1934 restringiu o âmbito das atribuições legislativas dos Esta-
dos-membros, ampliando, em contrapartida, a esfera das iniciativas da União. A revo-
lução de 1930 procurava o ponto de equilíbrio entre dois pólos contraditórios: de um
lado inspirava-se em fontes liberais, que buscavam a moralização dos serviços públicos,
o fim dos expedientes eleitorais escusos, uma maior transparência e veracidade na re-
presentação popular, a realização de fato dos princípios federalistas; de outro a influên-
cia das idéias fascistas e corporativistas, a negação dos princípios federalistas de 1891,
o sentimento antiliberal e a ênfase no centralismo e no fortalecimento do Estado como
ponto de aglutinação, de absorção e superação dos conflitos sociais e como mola pro-
pulsora do progresso e do desenvolvimento económico.

A contradição se resolve, de maneira temporária e equívoca, como sempre
acontece nas saídas milagrosas do autoritarismo e da força, pelo golpe de 37.

O fato de que a União tenha-se reservado a iniciativa sobre a legislação proces-
sual, ainda que "só após a votação pelo Congresso Nacional dos Códigos respecti-
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vos"(VALADÃO, 1980, p. 204) e consequentemente ter estabelecido no texto consti-
tucional de 1934 as linhas mestras da organização do Poder Judiciário, restringiu o es-
paço dos constituintes estaduais. Isto talvez explique o fato de que o Poder Judiciário
não tenha sido dos temas mais presentes e polêmicos dos debates da Constituinte Mi-
neirade 1935.

O anteprojeto dispôs sobre o Poder Judiciário no Seção III do Tftulo 1, artigos
47156, em disposições precisas e tecnicamente bem elaboradas. Orozimbo Nonato foi o
relator (ANTEPROJETO DA CONSTITUIÇÃO, n. 11).

Sentindo os efeitos da sombra projetada pela Constituição Federal, os integrantes
da referida comissão discutem a amplitude do texto estadual. Mais: o que deve conter a
Constituição e o que deve ser objeto de lei especial.

O artigo 99 da versão primeira, elaborada pelo relator, previa:

"Em lei especial se fará, obedecidos os preceitos da Constituição e desta Consti-
tuição, a divisão judiciária do estado e se estabelecerá a organização da magistratura,
dispondo sobre o número de juizes, os requisitos de nomeação, os casos de acesso, os
vencimentos, a competência e sobre a organização do júri".

Para Estevão Pinto, a Constituição proveria quanto a certos princípios e garan-
tias do Poder Judiciário que lhe pareciam fundamentais, como os que se referissem aos
requisitos de nomeação, tempo de estágio e limite para a aposentadoria compulsória.
Orozimbo Nonato invoca o texto do artigo 104 da Constituição da República que prevê
a competência dos Estados para legislar sobre a sua divisão e organização judiciária e
prover os respectivos cargos, observados os preceitos dos artigos 64 a 72 da Constitui-
ção Federal e relacionar as exceções. Pretendia o relator, como se depreende da reda-
ção do supracitado artigo 99, que as questões argüidas por Estêvão Pinto fossem objeto
de lei especial. José Eduardo da Fonseca propõe a fórmula adotada pela Constituição
da República que concilia as opiniões divergentes, tornando possível a definição dos
princípios básicos.

Os mecanismos de nomeação e as garantias dos juizes municipais foram questões
discutidas na mesma Comissão e posteriormente na Constituinte. Propunha o relator no
§ 1 9 do artigo 19que:

"os desembargadores, juízes de direito e juizes municipais gozarão as garantias
de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos, nos termos da
Constituição da República".

A Constituição de 1891 não mencionava os juizes municipais. Referia-se, no ar-
tigo 63, aos juizes substitutos, ao lados dos juizes de direito e dos juizes de paz. O arti-
go 65 daquele texto estabelecia que:

"os juizes substitutos e os de paz servirão o tempo marcado na lei e não poderão
ser destituídos, senão em virtude de sentença".

Nos debates sobre o tema ocorridos na comissão mencionada, Rodrigues Campos
fundamenta a sua posição favorável à fixação de condições para a vitaliciedade dos juf-
zes municipais. Sustenta que essa garantia não deve ser definida como conseqnãncia da
simples investidura, sem dependência de certos requisitos de prova, e subordinada à re-
condução. Estevão Pinto declara-se a favor de um estágio, de modo que a vitaliciedade
se adquira com a recondução no cargo. Paira dúvida sobre que órgão declarará a ga-
rantia dos juizes municipais. Para Francisco Brant deve ser a Corte de Apelação. José
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Eduardo quer a vitaliciedade como decorrência da recondução deferida pelo Poder
competente. Estêvão Pinto quer seja afastada, tanto quanto possível, a influência da
política no processo.

A comissão assenta que a vitaliciedade dos juízes municipais dependerá da re-
condução, sem prejuízo das emendas que disponham quanto ao modo pelo qual esta se
fará. Para Orozimbo Nonato não devem existir distinções entre os membros da magis-
tratura e pede que fique registrado o seu voto. Ao final, aprovou-se a emenda do pró-
prio relator

"A recondução dos juízes municipais será obrigatória depois de quatro anos de
exercício, salvo motivo grave e relevante apurado e declarado pelo Conselho Discipli-
nar da Magistratura".

A comissão tratou também da nomenclatura, do processo de escolha e da atribui-
ção dos juizes de paz, optando pela denominação mencionada, escolha através do pro-
cesso eletivo (vencidos o relator e Mílton Campos); rejeitadas as emendas de Estêvão
Pinto prevendo certas funções judicantes para os juizes de paz e de Vilas Boas que, no
outro extremo, retirava-lhes qualquer atribuição judiciária, mesmo nos processos ad-
ministrativos.

O anteprojeto consagra o princípio do controle da constitucionalidade das leis e
atos administrativos, tema dos mais deficientes e lacunosos na evolução jurídico -políti-
ca do país. Dispunha o artigo 9 do anteprojeto:

"O Poder Judiciário negará aplicação às leis e atos inconstitucionais, devendo
a inconstitucionalidade ser declarada, por maioria absoluta dos membros do tribunal
superior".

Tal dispositivo provocou, posteriormente, debates na Constituinte, argumentan-
do os que a ela se opunham que o controle de constitucionalidade é assunto privativo da
legislação federal (ANAIS, p. 239 e 284). Quanto ao mais estabelecia o anteprojeto que
a Corte de Apelação (Tribunal Superior) se compunha de 13 desembargadores; delega-
va competência ao Tribunal para eleger o Presidente e o Vice e organizar, fiscalizar e
controlar suas atividades e servidores; regulava o acesso por antigüidade e mereci-
mento, classificando-se, para esse fim, as comarcas em entrâncias; previa primeira in-
vestidura nos cargos de juiz municipal ou de juiz de direito através de concurso público
de provas e títulos, exigindo-se o efetivo exercício da advocacia ou do Ministério Pú-
blico por dois e quatro anos, respectivamente; estabelecia o principio do quinto para
advogados e promotores na composição do Tribunal e remetia à lei special a divisão
judiciária do Estado, a organização da magistratura, número de juizes, requisitos de
nomeação, casos de acesso, vencimentos, organização e competência do júri.

O projeto da Constituição elaborado por uma comissão de Constituintes, mantêm
o número de desembargadores, acresce aos órgãos do Poder Judiciário o tribunal do
júri, bem como os tribunais e juizes que forem instituídos em lei, não especifica os li-
mites das atribuições e da competência dos jufzes de paz; prevê, mediante proposta da
Corte de Apelação, a elevação do número de desembargadores e não ressalva a irredu-
tibilidade do número; estabelece o processo de julgamento pela Corte de Apelação ape-
nas para juizes de direito e juizes municipais, excluindo os juizes de paz. Os juizes de
direito seriam nomeados pelo governador, via lista tríplice preparada pela Corte. Os
candidatos à magistratura teriam que ter entre 25 e 50 anos, exceto os que tivessem
exercido ou exercessem à época do concurso cargo de promotor ou juiz municipal. Es-
tabelece aposentadoria após 30 anos de serviço e veda ao juiz exercer atividades politi-
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co-partidárias. Quanto ao mais, mantem as linhas gerais do anteprojeto (ANAIS, p.
209-220).

Nos debates internos da Comissão que elaborou o Projeto, aprovou-se a emenda
Milton Campos que previa especificada no texto constitucional a competência da Corte
de Apelação. Rejeitada a emenda Lopes Cançado relativa à recondução obrigatória dos
juizes municipais, salvo motivo grave e relevante declarado pelo Conselho Superior da
Magistratura. Emenda apresentada por Míltom Campos previa foro especial para os
juizes de direito, municipais e de paz. Aprovada com a supressão do foro para os juizes
de paz, de acordo com subemenda apresentada por José Bonifácio (ANAIS. p. 153).

Já na fase dos debates constituintes, João Edmundo apresenta a emenda n 2 34
estabelecendo a competência do Presidente da Corte de Apelação para a nomeação dos
juizes municipais e juizes de direito. Juízes de outras entrâncias e desembargadores se-
riam igualmente nomeados pelo Presidente da Corte de Apelação.

Visava a emenda, não acolhida, subtrair ao governador do Estado a nomeação de
juízes e desembargadores, assunto, ainda hoje, polêmico e delicado. Dizia o autor da
emenda: "Sou pela auto-organização do Poder Judiciário que não poderá ser indepen-
dente se continuarem os juízes e desembargadores nomeados pelo Executivo" (ANAIS,
p. 252). Contra-argumentava o relator da Comissão dizendo que a emenda "desnatura
o regime instituído pela Constituição da República e observado tradicionalmente em
todo o país". Acena com os riscos de uma "oligarquia judiciária - (ANAIS, p. 284).

As garantias dos juizes municipais foram dos temas mais debatidos na Consti-
tuinte na parte relativa ao Poder Judiciário. Miguel Baptista apresentou a emenda n 77
assegurando aos juízes municipais, além da inamovibilidade e irredutibilidade de venci-
mentos, a vitaliciedade após a recondução, sendo esta obrigatória após 4 anos, salvo
motivo grave e relevante, apurado e declarado pelo Conselho Disciplinar da Magistra-
tura, A emenda objetivava, ainda, ampliar os direitos dos juizes municipais, asseguran-
do-lhes vantagens relativas à aposentadoria, fixando os critérios de nomeação e os ven-
cimentos em importância não inferior a 213 do percebido pelo juiz de direito das co-
marcas a que estivessem sujeitos seus termos (ANAIS, p. 264-265). A emenda, apre-
sentada juntamente com Ovfdio Andrade, foi posteriormente retirada, com os autores
apelando à Comissão para que reexaminasse o assunto (ANAIS, p. 325).

Bilac Pinto propunha a substituição da expressão "juiz municipal" e talvez a ex-
tinção do cargo (ANAIS, p. 325).

Visando assegurar as garantias aos juizes municipais, um grupo de constituintes
apresentou a emenda n2 256 estabelecendo que os juizes municipais fossem bacharéis
em direito com mais de 2 anos de prática forense, nomeados pelo governador do Esta-
do mediante concurso de provas e títulos, com recondução automática, não havendo
falta grave e relevante, asseguradas, nos períodos de suas judicaturas, as mesmas ga-
rantias e incompatibilidades dos juizes de direito (ANAIS, p. 428-429).

Outras emendas (302,305) foram apresentadas relativas às garantias, critério e
prazo de nomeação e recondução (ANAIS, p. 438-439).

Prevaleceu, ao final, a emenda n° 344, apresentada por José Bonifácio, extin-
guindo a função, pela simples supressão do termo "municipais": justificou-se a emenda
aprovada com o argumento de que o assunto deveria ser tratado pela legislação pro-
cessual da União. Levantou-se a hipótese de que não sendo ajudicatura municipal ob-
jeto de disposições normativas posteriores na legislação processual, poderiam os juizes
municipais ficar sem função e à margem da organização judiciária (ANAIS, p. 444).

A emenda n9 321, de Camilo Alvim, determinava a nomeação dos juizes de Di-
reito entre brasileiros natos, de reputação ilibada, bacharéis cm direito que não tenham
menos de 25 nem mais de 50 anos, dispensados deste limite os promotores e juizes mu-
nicipais, que exerçam ou tenham exercido cargo. Previa a nomeação pelo governador
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do Estado, dentre três indicados em escrutínio secreto pela Corte de Apelação, atendi-
dos os requisitos mencionados e habilitação em concurso de provas e títulos (ANAIS,
p. 441-442).

A emenda pouco alterava o texto do projeto, basicamente mantido no texto final.
As inovações relativas à nacionalidade, reputação e procedimento para escolha da lista
tríplice pela Corte de Apelação não prevaleceram.

A redação final ficou mais fluida, possibilitando urna maior intervenção e arbítrio
do Poder Executivo e remetendo assuntos mais delicados, como o processo de nomea-
ção dos desembargadores e de promoção dos juízes, à lei de organização judiciária.

2.14. O Ministério Público

A Constituição Federal de 1934, no capítulo Y, intitulado Aos órgãos de Coope-
ração nas Atividades Governamentais, conferiu ao Ministério Público um novo "sta-
tus" e assegurou determinadas garantias aos seus integrantes. A Constituição de 1891
não previa a formação do Ministério Público como órgão autônomo. O Texto Federal
de 1934 estabelecia a linha básica de organização do Ministério Público para a União, o
Distrito Federal e os Territórios. Segundo o artigo 95, o Ministério Público nos Esta-
dos deveria organizar-se segundo as leis locais, O § 39 do artigo 95 determinava que:

"Os membros do Ministério Público criados por lei federal e que sirvam nos juí-
zes comuns serão nomeados mediante concurso e só perderão os cargos, nos termos da
lei, por sentença judiciária, ou processo administrativo, no qual lhes será assegurada
ampla defesa" (CAMPANHOLE, 1979, p. 454).

O Texto Federal assegurava, assim, aos integrantes do Ministério Público vincu-
lados à União determinadas garantias que não foram totalmente confirmadas pela
Constituição Estadual. Surgiram dúvidas e polêmicas relacionadas com a adequação da
Carta Estadual à Constituição Federal. Afinal, as garantias do § 32 eram ou não obri-
gatórias para o Estado-membro?

Estudo comparativo entre os textos do Anteprojeto, do Projeto e da Constituição
Estadual assinala uma progressiva perda de garantias do Ministério Público, O texto
inicial do relator do Anteprojeto, Antônio Martins Vilias Boas, estabelecia no § 72 que
"os membros do Ministério Público não poderão ser exonerados senão mediante pro-
cesso administrativo, no qual lhes será assegurada a mais ampla defesa com todos os
recursos e meios essenciais a ela" (MINAS GERAIS, 1811211934, p. 20). O Antepro-
jeto, em redação ambígua, abria a possibilidade de demissão e remoção após uni perío-
do de oito anos, ao estabelecer que "os membros do Ministério Público, exceto os ad-
juntos dos promotores de justiça, servirão por oito anos, podendo ser reconduzidos e
não podendo ser demitidos ou removidos compulsoriamente sem processo regular"
(MINAS GERAIS, 1811211934, p. 21). Surge a dúvida: a exigência de processo regu-
lar vale também para os que tivessem completado o período de oito anos ou só se aplica
aos que estivessem resguardados pelo prazo fixado? O Anteprojeto, da mesma forma
que o Projeto, não considerava a hipótese de demissão do Procurador-Geral. O Projeto
fixava em quatro anos o período de serviço dos promotores, previa a possibilidade de
recondução e só admitia remoção ou exoneração mediante processo ou por exigência
do serviço público em virtude de representação fundada do Procurador -Geral do Esta-
do (ANAIS, p. 218). O posto de Procurador foi transformado, pela Constituição Esta-
dual, em cargo de confiança do Governador, demissível ad nutum o seu titular; man-
teve o período de ser-viço em quatro anos e tornou mais flexíveis os critérios de remo-
ção e exoneração, uma vez que, além do processo regular, previa a hipótese de afasta-
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mento dos promotores por exigência do serviço público, com base em representação
fundada do Procurador-Geral (ANAIS, p. 622).

Nos debates internos da Comissão que elaborou o Anteprojeto não aflorou a
questão da vitaliciedade ou, pelo menos, da estabilidade dos promotores de justiça.
Com referência ao mencionado § 79 do texto do Relator consta apenas em ata a deli-
beração de que o mesmo fosse suprimido (MINAS GERAIS, 1811211934, p. 21).

Nos debates da Comissão Constitucional da Assembléia Constituinte, responsá-
vel pela elaboração do Projeto, Nestor Fóscolo, a quem cabia a redação inicial sobre a
organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, apresentou a seguinte emen-
da: "os promotores de justiça servirão por quatro anos, podendo ser reconduzidos e só
poderão ser removidos mediante processo ou por conveniência do Procurador-Geral do
Estado" (ANAIS, p. 166-167). Aprovada. Emenda proposta por Milton Campos e
igualmente aprovada com os votos contrários de Nestor Fóscolo, Valadares Ribeiro e
Jefferson de Oliveira, estabelecia que: "A organização do Ministério Público será re-
gulada em lei especial, que atenderá às garantias recomendadas pela Constituição da
República" (ANAIS, p. 166-167). Ora, a emenda apresentada por Nestor Fóscolo e
acolhida pela Comissão não se adequava bem às recomendações da Constituição da Re-
pública. Na mesma oportunidade, José Bonifácio apresentou emenda, aceita pela Co-
missão, es tabelecendo que o Procurador-Geral teria vencimento igual ao dos dcsemhar-
gadores. Votaram contra Nestor Fóscolo, Antônio Junqueira e Jefferson de Oliveira
por entenderem que a ('onstitutição não deveria conter dispositivos referentes a ven-
cimentos. Milton Campos fez declaração de voto para explicar que 'embora em tese
entendesse que da Constituição não devia constar o dispositivo, votava a favor aten-
dendo à tradição da vida jurídica do Estado e às necessidades resultantes das relações
entre o Ministério Público e o Poder Judiciário" (ANAIS, p. 166-167).

No plenário da Assembléia Constituinte Alberto José Alves apresentou a emenda
n9 65 com o objetivo de assegurar a estabilidade dos integrantes do Ministério Público
depois de quatro anos de exercício na função. Nos termos da emenda a destituição e
a remoção só poderiam ocorrer mediante processo administrativo em que fosse asse-
gurada a mais ampla defesa. Justificava o autor as razões de sua emenda: — Depois de 4
anos de exerckio na função, é aconselhável que os membros do Ministério Público te-
nham garantias de estabilidade mais perfeitas. Tais garantias concorrerão para fortale-
cer no Ministério Público a independência no cumprimento do dever, entibiada, às ve-
zes, pelo receio dos potentados políticos" (ANAIS, p. 262). O parecer da Comissão é
pela rejeição. Prefere transferir a questão para a lei ordinária. Implícito o empenho cm
manter o atatus anterior do Ministério Público totalmente subordinado ao Poder Fxe-
cutivo, ainda que sob elegante argumentação.

A estabilidade a partir da investidura no cargo sequer foi cogitada. O texto
constitucional optou, como se viu, pelo período de 4 anos, podendo a demissão e a re-
moção ocorrerem por processo regular ou por exigência do serviço público, critério
este bastante subjetivo e sujeito às inconstâncias das prioridades político-partidárias. A
independência e a autonomia do Ministério Público ficaram, assim, seriamente restrin-
gidas e condicionadas aos interesses do Poder Executivo e de maiorias eventuais.

A emenda n9 306, apresentada por Jefferson de Oliveira, previa para o Procura-
dor-Geral vencimentos iguais aos dos desembargadores, sendo, porém, demissível
ad nntum Justificava o autor da emenda: "A escolha do chefe do Ministério Público
entre os promotores de justiça é um estímulo.

A demissão ad nutum se justifica pelo fato de serem os chefes do Ministério
Público os representantes do Executivo junto ao Judiciário" (ANAIS, p. 439).

Esta concepção prevalece até os dias atuais e reflete a preponderância político-
doutrinária daqueles que vêem no Ministério Público uma extensão do Poder Executivo
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e não um instrumento de fiscalização e de defesa que age em nome dos interesses da
sociedade.

Outras emendas apresentadas e não acolhidas foram as referentes à organização
e atribuições do Ministério Público: a emenda 43, apresentada por Miguel Baptista, Fá-
bio Andrada e Bilac Pinto, que determinava que os vencimentos do substituto do Pro-
curador-Geral do Estado não fossem inferiores a 75% dos vencimentos atribuídos ao
Chefe do Ministério Público (ANAIS, p. 254) e a emenda 64, de autoria de Alberto
José Alves, que discriminava as competências do Procurador-Geral: punir disciplinar-
mente os agentes do Ministério Público, cabendo, de suas decisões, recurso para o
Conselho Disciplinar da Magistratura; ampliar a competência funcional de qualquer
promotor de justiça a outra comarca, quando o exigir o interesse da justiça e exercitar a
ação criminal em qualquer comarca do Estado e nas ações de competência da Corte de
Apelação (ANAIS, p. 261).

Enquanto a Constituinte discutia os limites das prerrogativas do Ministério Pú-
blico, restringindo os parâmetros do Texto Federal, alguns promotores vieram a públi-
co criticar o Anteprojeto e defender maiores garantias para o difícil exercício de suas
funções.

Mário Vicente Viana, Promotor de Justiça do Estado, escreveu artigo intitulado
"Um atentado à Magna Carta da República - Os Representantes do Ministério Público
Estadual em Face do Anteprojeto da Constituição Mineira", afirmando que no texto
inicial elaborado pela Comissão nomeada pelo Sr. Interventor do Estado "no que se
refere à Organização do Ministério Público, se nos afigura ter havido um grave descui-
do que está a exigir urna imediata reparação.

O "anteprojeto ( ...) tenta o absurdo de fazer conter, num único artigo, toda a
grandeza de urna das mais úteis instituições; - anteprojeto atentatório dos princípios
básicos firmados pela Magna Carta, de 16 de julho de 1934; - anteprojeto inconstitu-
cional". Menciona, logo a seguir, o artigo 95, § 3'-', da Constituição Federal que "asse-
gura de modo claro e taxativo, aos membros do Ministério Público Federal, o direito à
vitaliciedade, direito esse concretizado na garantia de não poderem ser demitidos senão
por sentença judiciária ou processo administrativo". Enfatiza que "os direitos e garan-
tias dos representantes do Ministério Público estão amplamente assegurados pela
Constituição Federal e, portanto, as investidas contra eles contidas no anteprojeto da
Constituição Estadual redundam em pura perda". O autor seguramente não tem maio-
res alegrias com o texto final (ESTAI)() DE MINAS, 161311935, p. 2).

Na mesma linha, o artigo de Alcides Júnior, Promotor de Palma, "A Indepen-
dência do Ministério Público", onde começa historiando a situação do Ministério Públi-
co na l Constituição Republicana: " esta estabilidade até então não era, por lei, insti-
tuída a esse órgão da Justiça, para o qual a Constituição de 1891 não concedeu nenhum
amparo.

Por sua vez, os Estados fugiram de considerar vitalícios os membros do Ministé-
rio Público, sendo que um dos mais moralizados era ainda o de Minas, que contratava o
promotor por quatro anos, não podendo nesse espaço de tempo ser demitido ou remo-
vido senão por processo regular.(...)

"Estava assim o Ministério Público transformado em um cargo de confiança po-
Iítica".

Analisa, a seguir, a posição assumida pela Constituinte Federal de 1934: "A
Constituição Federal, seguindo as tendências modernas, veio propugnar pela vitalicie-
dade e inamovibilidade do Ministério Público, tornando-lhe extensivas as garantias
conferidas aos membros do Poder Judiciário, fato que resulta claramente de seu artigo
72, n2 1, letra "e", que manda os Estados decretarem suas Constituições respeitando as
garantias do Poder Judiciário e do Ministério Público". À pergunta "quais são estas
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garantias'!" responde o autor que elas estão consubstanciadas no § Y do artigo 95, cri-
ticando a linha assumida pela Comissão encarregada do Anteprojeto no sentido de que
as garantias mandadas assegurar ao Ministério Público fossem estabelecidas pelas
Constituições locais. Argúi a inconstitucionalidade do Anteprojeto: "Para que cada
Estado desse a estabilidade que entendesse ao Ministério Público, não seria preciso que
a Constituição tratasse do assunto: teria silenciado, como silenciou a de 1891.

E nem se diga que a proteção ao Ministério Público não está expressa na Cons-
tituição. Outra coisa não nos afirma o artigo 114, que diz:

"A especificação dos direitos e garantias expressas nesta Constituição não exclui
outros resultados do regime e dos princípios que ela adota".

Fecharia o artigo de maneira direta e incisiva: "E enquanto o legislador consti-
tuinte dotou os. representantes do Ministério Público local das garantias necessárias à
sua independência, Minas apresenta ao Brasil um anteprojeto inconstitucional e aca-
nhado, considerando meros empregados do governo contratados por quatro anos, po-
dendo obter novo contrato, se bem servirem a S.Excia., a política".

Manifestava, desde logo, a sua descrença no projeto constitucional , vez que "a
parte referente à justiça no projeto constitucional já confiada a um ilustre médico, que,
não sendo obrigado ao conhecimento e interpretação das leis, deve ser, como constitu-
cionalista, um bom clínico" (ESTADO DE MINAS, 251611935, p. 2).

A melhor doutrina contemporànca respaldo as teses supradcfcndidas.F)iz Wilson
Accioli: "Na verdade, deve-se pretender que o Ministério Público seja eqüidistante dos
Poderes do Estado, pois se erige num órgão independente e autônomo. Ele se apresenta
como uma autêntica magistratura (te pé. Não deve nem estar subordinado ao Poder Ju-
diciário, pois decresceria na sua independência perante o mecanismo da justiça, nem
deve estar ligado substancialmente ao Poder Executivo, pois sua independência desde
logo se anularia diante das imposições governamentais. Daí a razão pela qual se preferir
que, mesmo localizado, atualmente, no território constitucional, na área em que tramita
o Executivo, o Ministério Público mantenha, com este poder, vinculações apenas de or-
dem administrativa, sem destituir-se de sua plena autonomia, que o conceitua como ór-
gão ativo e independente da representação da lei perante a justiça" (ACCIOLI, 1978,
p. 455-456).

2.15. O Tribunal de Contas

Historicamente os Tribunais de Contas surgiram como órgãos de fiscalização e
controle dos gastos, dinheiros e bens públicos. Na medida em que o Estado se dissocia
do Príncipe e os interesses da sociedade passam a ter autonomia em relação aos gover-
nantes e ao aparelho estatal, impõe-se a criação de instrumentos que fiscalizem e con-
dicionem, aos limites da lei e do interesse público, a ação das autoridades. Ocorre que a
tentação dos governantes de se confundirem com o Estado e deste em descaracterizar a
sociedade é algo enraizado nos sentimentos humanos e particularmente na evolução
constitucional brasileira. Daí as limitações e as ambigüidades que, muitas vezes, cercam
o trabalho desses órgãos e instâncias. Os Ministros do Tribunal de Contas eram, e con-
tinuam sendo, nomeados pelo Presidente da República com aprovação do Senado Fe-
deral. O Tribunal de Contas constitui, segundo a grande maioria dos doutrinadores, ór-
gão auxiliar do Poder Legislativo. Assistiam-lhes no passado as garantias dos ministros
da Suprema Corte. Equiparam-se hoje aos ministros do Tribunal Federal de Recursos.
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Ao nível estadual, a nomeação dos integrantes do Tribunal de Contas é da competência
do governador, com aprovação da Assembléia Legislativa.

A Constituição Federal de 1891 instituiu um Tribunal de Contas para liquidar as
contas da receita e despesa e verificar a sua legalidade, antes de serem prestadas ao
Congresso (art. 89). Durante o período de vigência da Constituição do Império, não
obstante o empenho de juristas como Pimenta Bueno e de homens públicos como Ma-
noel Alves Branco e Gaspar Silveira Martins, não existiu nenhum Tribunal de Contas
ou órgão afim.

O artigo 109 da primeira Constituição Estadual Republicana mencionava a pos-
sibilidade da criação de um Tribunal de Contas, se conveniente.

A Constituição de 1934 disciplinava os Tribunais de Contas nos artigos 99 a 102,
Capítulo VI, intitulado Dos Órgãos de Cooperação nas Atividades Governamentais, ao
lado do Ministério Público e dos Conselhos Técnicos.

A Constituição Estadual de 1935 seguiu a mesma linha, tirando o Tribunal de
Contas do campo das possibilidades a que ficou relegado pela Constituição Estadual de
1891 e trazendo-o para o mundo das realidades jurídico-normatizadas. O assunto, en-
tretanto, não foi tranqüilo nos debates das comissões que elaboraram o Anteprojeto e o
Projeto e no interior da Constituinte. José Bonifácio e Antônio Junqueira, nas discus-
sões da Comissão Constitucional que elaborou o Projeto, manifestaram-se contra a
criação do Tribunal de Contas do Estado " por entenderem desnecessário o Tribunal de
Contas, de vez que o Governo deve prestar contas ao Poder Legislativo" (ANAIS, p.
174- 175). A emenda apresentada por Bonifácio na Comissão Constitucional foi con-
cisa e peremptória: "Suprima-se o Tribunal de Contas" (ANAIS, p. 174). Rejeitada.
No texto do Projeto Constitucional a criação do Tribunal de Contas ficava diferida
para o futuro.

O texto final retornou à inspiração do Anteprojeto: "É instituído um tribunal..."
Vilias Boas foi o relator da parte relativa ao Tribunal de Contas na Comissão que

elaborou o Anteprojeto. Este dispunha sobre a matéria nos artigos 58 e 59, sendo que o
artigo 59 arrolava dez preceitos que deveriam ser observados pela lei especial organi-
zadora do Tribunal. Dentre eles, merecem destaque os seguintes: os membros do Tri-
bunal, em número de três, serão nomeados pelo governador, com aprovação do Senado
(extinto pela Assembléia Constituinte) dentre bacharéis ou doutores em direito com dez
anos de atividade profissional; no caso dos municípios, a competência era limitada à
suspensão da cobrança de taxas e impostos considerados inconstitucionais, à declaração
de nulidade de atos ilegais com ônus à Fazenda Municipal, indicando os responsáveis
pela indenização respectiva e a obrigatoriedade de consignar no orçamento as dotações
necessárias aos serviços em que fosse obrigatória a cooperação dos Municípios, bem
como os empréstimos garantidos pelo Estado ou da dívida fundada.

O Projeto, no Título III, intitulado Da Fiscalização das Contas, remetia à lei toda
a parte referente aos municípios e prevê a instituição nos municípios de comissões au-
xiliares do Tribunal de Contas. Quanto à estrutura do Tribunal e suas competências, o
Projeto não inovava em relação ao texto anterior.

A Constituição relacionou entre as competências do Tribunal a de julgar, me-
diante recurso de qualquer interessado, os atos e decisões da Câmara Municipal sobre a
administração financeira do Município; eliminou as comissões auxiliares; fixou a com-
posição do Tribunal com três membros de notório saber jurídico ou comprovada expe-
riência dos negócios públicos, aberta a possibilidade de aumentar o número dos inte-
grantes mediante representação do Tribunal ao Poder competente. Garantiu-se aos
membros do Tribunal de Contas a vitaliciedade e igualdade de vencimentos em relação
aos desembargadores. Tinham, em relação a estes, os mesmos impedimentos e incom-
patibilidades.
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Nos debates da Constituinte emendas foram apresentadas, em número não muito
expressivo, e pronunciamentos foram feitos relacionados com o tema, Aloysio Guima-
rães, com a emenda n2 4, defende a criação do Tribunal de Contas e que seja adotado
o texto do anteprojeto. Critica a Comissão Constitucional que através da "redação
protelatória e impolítica dos artigos 81 e 82 do projeto ( - . . ) remete para a legislação
ordinária a definitiva organização do aparelho fiscalizador" (ANAIS, p. 238). Para
Guimarães "o Tribunal de Contas não representa invenção recente e muito menos ten-
tativa escusável. Muito ao contrário, é instituição fortemente experimentada e de ação
imprescindível nos países que não compreendem administração pública honesta e cons-
ciente sem o correspondente órgão fiscalizador. Esse aparelho constitui a mais signifi-
cativa garantia de moralidade dos regimes políticos e eloqüente aferidor da honorabili-
dade do programa de ação dos homens públicos.

"O governante que teme a fiscalização diuturna, próxima e sistemática de seus
atos não pode fazer-se acreditado e benquisto" (ANAIS. p. 238).

Teixeira da Costa apresentou a emenda n 9 31: "seus membros, em número de
três, serão nomeados pelo Governador, com aprovação da Câmara dos Deputados,
dentre técnicos de reconhecida competência e idoneidade moral" (ANAIS, p. 246). A
emenda tinha como objetivo possibilitar que a escolha dos membros do Tribunal de
Contas não recaísse obrigatoriamente sobre bacharéis em direito, possibilitando a es-
colha de contadores. Teixeira da Costa justificava a sua emenda: "Para o desempenho
perfeito da função de membro de um Tribunal de Contas, não hasta o conhecimento da
ciência do direito. É necessário mais alguma coisa: faz-se precisa capacidade técnica,
porque, para o exercício daquela função, terá o técnico de se socorrer dos princípios
fundamentais da ciência contabilística, que o conhecimento isolado da ciência cio direito
não poderá suprir" (ANAIS, p. 246). A emenda refletia a concepção tecnicista em as-
censão na época: "A falta de aproveitamento de técnicos flOS diversos departamentos
da administração pública tem sido o erro constante dos nossos legisladores, palmilhan-
do o empirismo rotineiro, que nos tem causado os nossos maiores males" (ANAIS, p.
246).

Em outra oportunidade, Teixeira da Costa defende a sua posição com maior cla-
reza e abrangência: "opinando por um plano de organização diferente daquele consa-
grado pelo projeto, sem alterar. contudo, os fundamentos da instituição, de outro pen-
samento não fui animado reclamando a assistência dos técnicos em assuntos de tamanha
magnitude, como os que serão resolvidos pelo Tribunal, senão pelo de dar a mais efi-
ciente objetivação ao controle que será exercido, no que concerne à execução orça-
mentária, sobre a administração dos negócios públicos, nos vários setores da sua ativi-
dade" (ANAIS, p. 327). Cita Salazar, "o notável estadista luso" (ANAIS, p327), ao
abordar a questão orçamentária, explicitando as fontes autoritárias de sua visão tecni-
cista.

A emenda 63. de Alberto Alves, propõe a substituição dos artigos SI. 82 e 83 do
Projeto. A emenda pretende estabelecer as funções ("julgará as contas dos responsáveis
por dinheiro ou bens públicos e, diretamente ou por delegação, fiscalizará a administra-
ção financeira do Estado e do município"), a composição do Tribunal ("seus membros.
em número de três, serão nomeados pelo Governador do Estado, dentre os bachar6is
ou doutores em direito, de notório saber e reputação ilibada, com 10 anos de atividade
profissional-)J e os mecanismos de substituição provisória ("na falta ou impedimento
de um dos juízes, o Presidente do Tribunal de Contas lhe dará substituto provisório que
possua as qualidades exigidas no n. 1"). Remete a organização do Tribunal para a lei
especial, respeitados os princípios mencionados,c atribui ao Tribunal de Contas para a
organização do seu Regimento Interno e de sua Secretaria competências idênticas à da
Corte de Apelação" (ANAIS, p. 262).
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Martins Prates apresenta a emenda n2 300, visando instituir "um tribunal que
julgará as contas dos responsáveis por dinheiros ou bens públicos e que, diretamente ou
por delegação, fiscalizará a administração financeira do Estado e dos Municípios". Tal
órgão teria a denominação de Tribunal de Contas e se organizaria por lei especial
quanto ao número de seus membros e normas de seu funcionamento. As funções do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas seriam exercidas por um auditor, ba-
charel em Direito, com cinco anos de prática, pelo menos. Os membros do Tribunal se-
riam nomeados pelo Governador do Estado, com aprovação da Assembléia, exigidos os
mesmos requisitos e asseguradas as mesmas garantias dos desembargadores da Corte
de Apelação. Nos termos da emenda o Tribunal acompanharia a execução do orça-
mento do Estado, verificaria as contas da receita e despesa do exercício mediante os
dados que lhe seriam fornecidos pelas repartições competentes e opinaria previamente
sobre as contas que o Governador prestasse a cada ano ao Poder Legislativo. Ficaria
dependendo de registro prévio no Tribunal a execução dos atos da administração públi-
ca susceptíveis de criar obrigações para o Tesouro. A recusa de registro de qualquer
despesa por falta de crédito ou imputação a crédito impróprio teria caráter proibitivo,
nos demais casos caberia como protesto que o Poder Legislativo conheceria oportuna-
mente. Os contratos e autorizações de serviço que possam interessar às finanças do
Estado seriam exeqüíveis somente depois de registrados pelo Tribunal; o registro seria
recusado quando do instrumento não constasse a declaração do crédito para a despesa,
a observância das demais formalidades legais. A emenda remetia à lei ordinária a dis-
criminação das atribuições do Tribunal de Contas no que concerne à administração fi-
nanceira dos municípios, regulando o seu exercício em harmonia com as do órgão de
fiscalização das finanças municipais. O Tribunal de Contas poderia, sempre que neces-
sário e na forma determinada em lei, instituir nos municípios comissões auxiliares que
lhe facilitassem a função fiscalizadora junto às administrações municipais (ANAIS,
p.4347-438).

Teixeira da Costa volta à carga em defesa dos técnicos através da emenda n
301: "Os membros desse Tribunal serão nomeados pelo Governador do Estado, com
aprovação da Assembléia Legislativa, dentre bacharéis em direito e técnicos em igual
número com 10 anos de atividade profissional" (ANAIS, p. 438).

Camilo Alvim apresentou as emendas ns 322 (o "Tribunal de Contas ( . . . ) de-
cide, em grau de recurso, sobre as contas dos municípios"), 323 ("os membros do Tri-
bunal em número de três, serão nomeados pelo Governador do Estado, dentre cidadãos
de notório saber, reputação ilibada e reconhecida experiência da administração públi-
ca"); 324 (propunha alteração no artigo 85 do Projeto no sentido de subtrair o municí-
pio à fiscalização direta do Tribunal de Contas, ficando este em relação às contas muni-
cipais, como instância revisora) e 325 (remetia à lei "as condições em que as contas dos
municípios seriam apreciadas pelo órgão de fiscalização das finanças municipais e o
processo de recurso para o Tribunal de Contas"). Segundo o autor, as emendas tiveram
a inspirá-las a necessidade de coordenação dos dois órgãos constitucionais: o Tribunal
de Contas e o Departamento de Assistência Técnica e Fiscalização das Contas Munici-
pais (ANAIS, p. 442).

2.16. A Organização dos Municípios

A organização dos municípios foi, entre todos os temas da Constituinte, aquele
que mais debates suscitou. A razão principal disso era que a definição das normas
constitucionais sobre os municípios recaía quase inteiramente na alçada da Constituição
Estadual. A Carta Federal de 1934 estabelecia apenas um princípio genérico de auto-
norma dos municípios "em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse", especial-
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mente a eletividade do prefeito e dos vereadores; a decretação de seus impostos e taxas;
a arrecadação e aplicação de suas rendas; e a organização dos serviços de sua compe-
tência (art. 13). Deixava assim aos Estados um campo vasto para regular a vida munici-
pal, campo esse que abrangia principalmente os aspectos analisados a seguir.

Limites da Autonomia Municipal

É o município um corpo político, tal como os Estados e a União, ou uma unidade
apenas administrativa? Essa era a questão de fundo, relativa à conceituação da autono-
mia municipal, que perpassava o debate constitucional desde a fundação da República.
O assunto remontava, contudo, ao próprio período colonial, quando adquiriram im-
portância as Câmaras Municipais, como contrapeso político ao centralismo da política
portuguesa.

Sob regime imperial os municípios eram definidos como entidades estritamente
administrativas, mas, com a República, observou-se um movimento no sentido de con-
ceituá-los como unidades políticas, na esteira da introdução do federalismo. Essa ten-
dência, porém, não chegou a prevalecer de todo. Ela se manifestou em Minas Gerais
por certas disposições da Constituição de 1891, como a criação das Assembléias Muni-
cipais e dos Conselhos Distritais, bem como pelo poder conferido às Câmaras Munici-
pais de deliberar livremente sobre a política local, a divisão distrital e outros assuntos.
Mas o conceito de autonomia ampla (administrativa e política) dos municípios foi res-
tringido ao longo da Primeira República. Já em 1903, uma reforma da Constituição
Estadual abria caminho para a supressão dos Conselhos Distritais. Mais tarde, em 1920,
outra reforma intervinha na liberdade dos municípios, ao proihí-los de gastar mais de
25% de sua renda ordinária com despesas de pessoal. Dessa forma, quando a Primeira
República chegou ao fim, o status constitucional dos municípios era mais baixo do que
no início do regime (SILVEIRA NETO, 1978). A tendência restritiva seria reforçada
pelos mecanismos de intervenção do Governo Provisório (1930-1934), pelos quais
tanto os estados quanto seus municípios ficavam sujeitos ao poder ditatorial emanado
da Revolução de 1930. E, embora a Constituição Federal de 1934 tenha restaurado
parcialmente a autonomia municipal, não contrariou a tendência histórica de cerceá-la.

Foi nessas condições que a Constituinte Estadual debateu e votou os temas refe-
rentes aos municípios. O processo de elaboração constitucional deixou evidente, desde
o início, a existência de posições divergentes quanto à autonomia municipal.

De um lado, estavam os que pretendiam assegurar uma margem ampla de auto-
nomia aos municípios. Na Comissão do Anteprojeto essa linha foi expressa por Estêvão
Pinto, relator do capítulo, o qual procurou atribuir aos municípios um leque bastante
diversificado de competências. Na Constituinte propriamente dita, partiram da bancada
do PRM os esforços principais para resguardar a autonomia municipal. A posição
oposta, endossada pela maioria da Comissão Constitucional, era vocalizada por diver-
sos deputados do Partido Progressista.

No Projeto da Comissão Constitucional, uma das disposições preliminares reser-
vava soberanamente ao Estado os poderes que a União não reservou para si nem proi-
biu ao Estado. Aloísio Guimarães, pelo PRM, questionou o fato de que não se fazia
menção aos poderes do Município. Para ele o Estado estava usurpando tais poderes e
transformando a autonomia municipal numa precária doação estadual, o que contraria-
va a Constituição Federal. Esta, a seu ver, é que concedia autonomia ao Estado e ao
Município ao mesmo tempo e com o mesmo objetivo (ANAIS, p. 228). A argumenta-
ção de Guimarães ia no sentido de reconhecer no Município um corpo político, ao
igualar sua autonomia à do Estado.
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Martins Prates, como relator das Disposições Preliminares, debateu o tema em
plenário, sustentando doutrinariamente o princípio de que os municípios são entidades
administrativas que compõem o Estado, corpo político. Alvejou em especial a idéia de
que se estaria usurpando os poderes do Município:

"A Constituição (Federal) não conferiu aos municípios nenhum poder. Deu-lhes,
sem dúvida, autonomia, mas ao Estado é que impôs o dever de os organizar, asseguran-
do essa autonomia em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse. ( . . ) O poder de
administrar os negócios do seu peculiar interesse, eles o recebem do Estado, que pode
ampliá-lo ou diminufio conforme as circunstâncias e as conveniências do interesse pú-
blico, ressalvados os princípios do artigo 13 (da Constituição Federal)" (ANAIS, p.
301).

Em apoio à sua argumentação, Prates citava Afrânio de Meio Franco e Felisbelo
Freire. Este, estudando as Constituições estaduais, havia mostrado que "o município
não se constitui por si; não elabora sua constituição: não assume o caráter de poder
constituinte para traçar suas funções, sua esfera de ação. Sua organização, ele a recebe
da legislação do Estado" (ANAIS, p. 302).

Outro discurso importante, sob o ângulo doutrinário, foi pronunciado por José
Bonifácio, relator do capítulo sobre a Organização dos Municípios. Contrapondo o fe-
deralismo à autonomia municipal, Bonifácio sustentava que a ampliação desta implica
enfraquecer a autonomia do Estado. Para ele, a autonomia municipal se relaciona his-
toricamente com o unitarismo, ao passo que o federalismo supõe a sujeição dos municí-
pios às regras prescritas pelos Estados (ANAIS, p. 535). Esse era certamente um ar-
gumento de peso em defesa do conceito do município como unidade administrativa, não
política, de um sistema federativo.

A discussão desses princípios era importante em si, mas também porque se rela-
cionava diretamente com decisões que deveriam ser tomadas pela Constituinte no to-
cante à intervenção do Estado no Município e à fiscalização das contas municipais. Es-
tes eram aspectos em que a Constituição Federal de 1934 abria espaço para a interfe-
rência do Estado na vida municipal. A questão da fiscalização financeira, em particular,
gerou polêmica e suscitou diversas emendas contrapostas.

O foco da controvérsia era um dispositivo da Constituição Federal que facultava
aos Estados criar um órgão de assistência técnica e fiscalização financeira dos municí-
pios (art. 13, § 32) . A rigor, tal órgão já existia em Minas: era o Departamento de Ad-
ministração Municipal, que funcionava na Secretaria do Interior. Mas, introduzido na
fase do Governo Provisório, era visto como criatura da política de centralização
pós-30. O debate consistiu em se ele deveria ser mantido e em que termos deveria rela-
cionar-se com os municípios.

E interessante que o assunto não figurou no Anteprojeto de Constituição. Na
comissão de juristas que o elaborara, predominavam os membros mais antigos, repre-
sentativos da tradição descentralizadora da Primeira República, de que era exemplo
Estêvão Pinto. A omissão não escapou a Mário Casassanta, articulista político, que,
referindo-se à orientação da Constituição Federal de manter a autonomia municipal ao
mesmo tempo que facultava aos Estados fiscalizar as finanças municipais, observou: "a
douta comissão procurou conciliar os dois dispositivos suprimindo um deles", ou seja, o
dispositivo da fiscalização por órgão estadual (ESTADO DE MINAS, 13101135).

A Comissão Constitucional, entretanto, previa no seu Projeto a organização, por
lei, do referido órgão, cujas atribuições seriam harmonizadas com as do Tribunal de
Contas. A proposta partiu de Martins Prates.

Delinearam-se em plenário três posições a respeito. A primeira era a de sustentar
intransigentemente a importância da assistência técnica e da fiscalização, pelo Estado,
das finanças municipais. Essa posição foi vocalizada principalmente por Camilo Alvim
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e por Martins Prates. Ambos apresentaram emendas instituindo expressamente o órgão
em pauta.

A posição oposta, defendida por Tristão da Cunha, era a de suprimir pura e sim-
plesmente o artigo do Projeto. A fiscalização das finanças municipais deveria ser atri-
buída ao Tribunal de Contas, que a própria Constituinte estava criando. Tristão da Cu-
nha admitia a possibilidade de se introduzir um bureau técnico, mas por lei, não pela
Constituição:

"A criação constitucional deste órgão é perigosíssima, porque fica parecendo um
órgão da própria administração, um órgão de suma importância, que pode acabar atro-
fiando ou abalando completamente a autonomia municipal" (ANAIS, p. 350).

A seu ver, a fiscalização pelas oposições, nas Câmaras Municipais, seria muito
mais eficaz do que por repartições estaduais.

As duas posições se confrontaram quando Camilo Alvim questionou a idéia de se
atribuir toda a tarefa ao Tribunal de Contas, corno queria o PRM pela voz de Tristão
da Cunha: "o Tribunal de Contas pode preencher a finalidade de controlar as contas
dos municípios, mas corno vai prestar a assistência técnica?" (ANAIS, p. 351). Contu-
do, o receio fundamental do PR  era o de que a fiscalização do órgão técnico se Con-
centrasse apenas nos "municípios inimigos"

O receio de Tristão da Cunha tinha fundamento, O Departamento de Adminis-
tração Municipal exerceu, até 1947, função decisória, deliberando sobre o funciona-
mento dos municípios de uma forma dificilmente compatível com o princípio da auto-
nomia municipal. No contexto do Estado Novo, atuou como mecanismo de supressão
dessa autonomia. Sobre ele, comentou Tancredo Neves:

"(seu) regimento era ditatorial e centralizador. Ele trabalhou muito como um or-
ganismo político, muito mais procurando ajustar os objetivos das municipalidades aos
objetivos do governo da época (Valadares). Tinha urna função mais atuante no que diz
respeito à formulação da vida administrativa dos municípios, procurando padronizá-los
ou medica-los" (DELGADO & SILVA, 1985, p. 152).

Em 1935, porém, a perspectiva de uma recaída ditatorial ainda não estava no ho-
rizonte dos parlamentares mineiros. Os representantes do Partido Progressista, em es-
pedal, viam com otimismo uma supervisão mais ativa da autoridade estadual sobre os
municípios, com o fito de racionalizar e tecnicizar suas administrações.

Todavia, acabou por prevalecer uma terceira posição, oriunda de emenda apre-
sentada por Orlando Flores, do PP. Previa a emenda a criação, por lei, de um órgão
técnico consultivo que prestaria assistência (inclusive sobre finanças) aos municípios
quando cates a solicitassem. O órgão seria simplesmente consultivo e não propria-
mente fiscalizador, corno acentuou o parecer da Comissão Constitucional, defendendo
a sua rejeição. Se a emenda fosse aceita, implicaria renúncia, por parte do Estado, do
direito - assegurado pela Constituição Federal - de fiscalizar as finanças dos municí-
pios'

A aprovação da emenda, no segundo turno, decorreu da divisão da bancada go-
vernista. Foram 23 votos favoráveis à emenda Flores, 13 do PRM e 10 do PP. Vinte e
um deputados foram contrários (ou seja, votaram pela criação de um órgão efetiva-
mente fiscalizador): 20 membros do PP. mais Afrânio de Melo Franco, da oposição.

A corrente vitoriosa, apesar da estreita maioria, refletia, de um lado, a resistência
da oposição à expansão do espaço do governo, e, de outro lado, a relutância de parte da
bancada governista em endossar a tendência centralizadora em ascensão desde o mo-
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vimento de 1930. Apesar disso, a fragilidade dos municípios não diminuía, pois ela de-
rivava menos da Constituição do que de uma dependência estrutural, herdada do passa-
do. O sistema "coronelista", que teve seu auge precisamente na Primeira República,
representava a maior expressão da dependência dos municípios em relação às instâncias
superiores de poder. Sob a égide do "coronelismo", a autonomia municipal não equiva-
lia ao autogoverno das comunidades locais, e sim a uma espécie de carta branca conce-
dida pelo Estado, em troca de apoio eleitoral, aos chefes políticos municipais para con-
trolarem o poder local, mesmo que pela fraude ou pela violência contra os oponentes.
Nesse caso, a resistência à centralização administrativa podia advir, em parte, de che-
fias locais pouco dispostas a abrir mão de sua "autonomia" de ação e para as quais a
defesa da autonomia municipal servia como argumento de conveniência. *

Em síntese, a esfera de competência dos municípios sofreu paulatina redução,
desde o Anteprojeto (em que tal esfera era abrangente) até o texto finalmente aprova-
do. Este não dá saliência à autonomia municipal, caracterizando-se, quanto à referida
competência, por uma justaposição de normas de cunho administrativo que empobrecia
o status constitucional dos municípios.

Rendas Municipais e sua aplicação

Os debates, as emendas e as disposições sobre as rendas municipais ilustram de
forma nítida a situação de dependência das administrações municipais, cuja sobrevivên-
cia - salvo exceções - só era viável através de sua sujeição ao Estado em troca de re-
cursos. Nesse sentido, a fraseologia constitucional acerca da autonomia municipal
mantinha-se como mera retórica. A fraqueza política e financeira dos municípios inte-
ressava à oligarquia estadual porque lhe permitia exigir e obter o apoio eleitoral que a
perpetuava no poder, permutando-o por verbas, nomeações e serviços públicos. Inte-
ressava igualmente aos chefes locais, os "coronéis", que eram os intermediários dessa
troca e com isso mantinham seu controle sobre o município e seus habitantes. Os "co-
ronéis' eram os únicos a ter acesso à chave do Tesouro e não deixavam aos municípios
qualquer escolha. Compreende-se assim por que o fortalecimento efetivo dos municí-
pios nunca fez parte da agenda política da elite: ele solaparia as bases do sistema tradi-
cional de permuta de votos por recursos públicos.

A Constituinte de 1935 confirmou esse quadro, agravando a falta de liberdade
dos municípios em dois sentidos. Por um lado, ao prescrever normas de controle e de
fiscalização, com a intenção de organizar, padronizar a administração local. Por outro
lado, ao reforçar a centralização dos recursos, acentuando a sujeição dos municípios ao
Estado. Deve ser observado, porém, que os constituintes de 1935 apenas deram se-
quência a uma orientação intervencionista que havia sido fixada já nos anos 20.

O poder de intervir nos municípios, pela Constituição Mineira de 1891, só era
concedido ao Estado no caso de perturbação da ordem pública (art. 75, n 2 VI). Em face
de calamidade pública, o Estado prestaria auxílio aos municípios que o solicitassem (art.
120). No entanto, pela revisão da Carta Federal, efetuada em 1926, os Estados ficavam
autorizados a:

"intervir diretamente na administração do município insolvente, até que a si-
tuação financeira se normalize, e na do que demandar grandes obras de sa-
neamento à custa dos cofres do Estado, até que elas estejam concluídas e li-
quidadas as suas responsabilidades"(HORTA, 1964, p. 153)

A Constituição Federal de 1934 reiterava essa orientação, ao facultar aos Esta-
dos a intervenção em dois casos relacionados com as finanças municipais: a) por im-

Sobre o coronellsmo e suas Implicaçees poiflicas, v. LEAL 1975; e CINTRA, 1974.
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pontualidade nos serviços de empréstimo garantidos pelo Estado, por dois anos conse-
cutivos: h) quando o Município faltasse a pagamento de sua dívida fundada, também
por dois anos consecutivos (art. 13. § 42).Competiria à Constituição Estadual dispor
sobre tais faculdades, e assim se fez.

O direito de intervenção estadual em Municípios inadimplentes não suscitou
maiores debates. Estes se concentraram na análise da crise financeira dos municípios e
em propostas para sua solução. A oposição, através de Jorge Carone e de Antônio
Guimarães, propunha o cancelamento das dívidas municipais para com o Estado, ou
uma moratória, sem juros, durante 5 anos. O plenário não acatou nenhuma das duas
soluções, embora ficasse patente, por pronunciamentos de diversos deputados, a gravi-
dade do problema. A crise econômica que o país atravessava desde 1930 atingia os mu-
nicípios,de forma generalizada, dificultando o pagamento das dívidas que muitos deles
haviam contraído para implantação de serviços de água, esgoto, eletricidade, calça-
mento e construção de estradas. Os empréstimos do Estado aos municípios a título de
apoio a programas de melhoramento, haviam-se tornado comuns durante a Primeira
República e precisamente por essa razão a insolvência das administrações municipais
tornava-se um problema sério, a ser tratado em âmbito estadual. No que tange à Cons-
tituição Estadual, a solução preferida foi a de adotar formas de assistência técnica e de
fiscalização financeira dos municípios, por meio do Departamento de Administração
Municipal e do Tribunal de Contas. O monitoramento daí resultante poderia melhorar a
situação com o tempo, com a conseqüência de ampliar o controle do governo estadual
sobre os municípios. Em contrapartida, estes poderiam ser ajudados financeiramente.
Sob o ângulo político, portanto, a linha adotada pela Constituinte se amoldava aos in-
teresses do governo e de seu partido. o PP, enquanto o PRM, ao propor o cancelamento
das dívidas, visava justamente a retirar do governo a chance de se aproveitar politica-
mente da crise financeira dos municípios.

Ao lado dessa questão, os constituintes no caso, de ambos OS partidos se in.
cinavam por cercear a autonomia municipal de uni modo distinto: um número consi-
derável de emendas impunha aos municípios a obrigação de aplicarem determinado
percentual de suas rendas em serviços de saúde, educação, saneamento, etc. Os consti-
tuintes médicos, em especial, que eram numerosos, insistiram na destinação obrigatória
de recursos municipais para o combate a doenças contagiosas. Nesse ponto. a Comissão
do Projeto foi taxativa: argumentou, com êxito, que tais emendas eram suspeitas de in-
constitucionalidade, pois, cm matéria de aplicação de suas rendas, os municípios tinham
autonomia assegurada expressamente pela Constituição Federal. O texto final manteve
apenas duas cláusulas de dispêndio obrigatório, que o Projeto já havia incluído: 10%
para a educação e 1% para assistência à maternidade &a infância.

O mesmo ocorreu acerca de emendas que propunham isenções fiscais. Foram
três emendas, todas referentes à agricultura, cobrindo as propriedades de menos de 10
hectares, as primeiras operações de venda de agricultores, e as máquinas e equipamen-
tos rurais. A comissão ponderou que a Constituição não deveria consignar isenções fis-
cais, as quais ficariam melhor na legislação ordinária. Seu ponto de vista foi aceito pelo
plenário.

Cotejando-se o Anteprojeto com o trabalho da Constituinte, verifica-se que al-
gumas cláusulas de garantia financeira dos municípios, previstas no primeiro, foram
retiradas já na montagem do Projeto pela Comissão Constitucional da Assembléia. En-
tre elas figurava a permissão às municipalidades de criar outras fontes de renda além
das previstas na Constituição, bem como uma disposição obrigando o Estado, ao criar
impostos além dos que lhe fossem privativos, a destinar aos municípios uma quota-
parte. Ao lado disso, o Projeto modificou profundamente a distribuição dos temas, fa-
zendo-o em detrimento dos municípios. Os artigos referentes às rendas municipais. por
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exemplo, que no Anteprojeto constavam do Título 1 (Da Organização do Estado), pas-
saram para o Título VI (Da Discriminação das Rendas), dissolvendo-se nesse trânsito o
relevo inicialmente conferido à autonomia municipal e aos meios financeiros de asse-
gurá-la. Mais que uma redistribuição técnica dos temas, observa-se na comparação
entre os textos inspirações políticas distintas, prevalecendo afinal a visão puramente
administrativista do município.

A Composição das Câmaras Municipais

Um dos temas mais controversos da Constituinte foi o da composição das Câ-
maras Municipais, em virtude de uma emenda, de José Bonifácio, que estendia a re-
presentação profissional ou classista aos municípios que a comportassem. O assunto
motivou longos e importantes debates, sendo decidido por votação bastante apertada.

Embora a Constituição Federal de 1934 tivessse introduzido o princípio da re-
presentação classista para os órgãos legislativos federal e estaduais, não o determinava
para as Câmaras Municipais. Essa omissão deixava o assunto em aberto, a critério das
Constituintes Estaduais, às quais competiria organizar as instituições municipais de ca-
da Estado. Já mencionamos, na seção referente ao Poder Legislativo, que a representa-
ção classista não contava com as simpatias da elite política mineira, seja por uma ques-
tão de princípio, seja por discordai da forma adotada em 1934 (sistema de representa-
ção misto, compreeendendo deputados do povo e deputados das classes, lado a lado) A
rejeição à idéia já se havia manifestado na Comissão cio Anteprojeto apenas um de seus
membros - o Procurador-Geral Antônio Vilas-Boas votou a lavor, contra todos os
demais. No Projeto de Constituição, elaborado pela Comissão Constitucional, o tema
não figurou e. a julgar pelas atas da Comissão, nem chegou a ser ventilado Foi, por
tanto, com certa surpresa que surgiu a emenda de Bonifácio. ate porque ele era o rela-
tor do capítulo na própria Comissão Constitucional.

Outra emenda, de Juvenal Gonzaga, ia mais longe: previa a representação obri-
gatória de classes em todas as Câmaras de Vereadores, especificando inclusive a sua
distribuição por setores de atividade econômica. Essa emenda ficaria prejudicada se a
primeira fosse aprovada pelo plenário, como alertou a Comissão Constitucional ao se
pronunciar favoravelmente à representação classista nos termos propostos por Bonifá-
cio.

São dois os aspectos dignos de interesse, com relação ao tratamento dado à
questão pela Constituinte de 1935 em primeiro lugar. OS argumentos oferecidos a ('a-
vor ou contra o dispositivo; e, em segundo lugar, o posicionamento dos deputados e a
distribuição provável dos votos no escrutínio secreto que decidiu a matéria.

Dois argumentos a favor da emenda José Bonifácio substanciaram o parecer da
Comissão Constitucional: um era o de que a proposta pretendia "reconhecer as conse-
qüências naturais do princípio da representação profissional, estendendo-o até as Câ-
maras Municipais". uma vez que vigorava para a Câmara Federal e para as Assembléias
estaduais. O outro era o de que a medida atenderia "aos reclamos das organizações
profissionais do Estado" ANAIS). Os dois pontos foram reiterados por Bonifácio em
plenário, juntamente com um terceiro e provocativo argumento.

Segundo ele, a regra estabelecida para a União e para os Estados deveria esten-
der-se também aos Municípios. Por outro lado, a medida representaria um estímulo à
organização das classes objeto de regulamentação do Estado pós- 1930 - ao abrir aos
sindicatos acesso à direção dos municípios. Recordava a posição de Oliveira Vianna e
de outros membros da Comissão do Itanwati (que elaborou o anteprojeto da Consti-
tuição Federal de 1934). no sentido de que a representação de classes deveria ser expe-
rimentada primeiro nos municípios, firmando-se de baixo para cima Mas o seu argu
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Mento mais importante referia-se ao impacto do novo sistema sobre o esquema político
vigente nos municípios:

"a representação de classe nos municípios arrancará boa parte do eleitorado das
mãos do régulo de aldeia, para restituí-lo à classe a que pertence e dentro da qual diu-
turnamente ele encontra guarida e amparo, que não se restringem apenas às vésperas
dos pleitos" (ANAIS, p. 538).

A proposta, nesse particular, tinha endereço certo: o PRM, qualificado por Bo-
nifácio como o responsável pelo "sistema político atrasado e caviloso que se pratica nos
nossos municípios", sistema esse que o i'P estaria corrigindo e que a representação de
classes viria "subverter" (ANAIS, p. 538). Em retrospecto, vê-se que tinha pouco fun-
damento dissociar o PP das práticas políticas que haviam caracterizado o PRM durante
a Primeira República. Entretanto, o essencial era a apreciação correta de Bonifácio so-
bre o efeito que formas de solidariedade horizontal, classista, poderiam exercer no en-
fraquecimento do sistema de poder local. A questão que se poderia colocar no caso era
se o esquema de representação sindical vigente com a Constituição de 1934 favorecia
uma efetiva solidariedade de classe.

Outra intervenção relevante sobre o problema partiu de Afránio de Meio Franco,
que deu ênfase à representação de grupos sociais como forma de resolver a imperfeição
do sistema de representação de indivíduos, conforme o figurino clássico do liberalismo.
Sua intenção era a de destacar o tema, hoje tão debatido, da representação de sujeitos
coletivos. As classes organizadas figuram como uma das principais modalidades de su-
jeitos coletivos, se não as principais, no contexto moderno. Daí a importância de um
tratamento constitucional do problema.

Não obstante, Meio Franco fazia restrições ao modelo adotado no Brasil, que
Previa a reunião "na mesma Assembléia", de "membros com as mesmas funções, ruas
com uma diversa origem na investidura dessas funções", uns eleitos pelo voto direto e
outros eleitos por sindicatos. Em sua opinião, o sistema estabelecia "desde logo um
conflito na própria Assembléia". O melhor seria a adoção de dois corpos: a assembléia
popular (do tipo convencional) e unia corporação consultiva classista. Tal havia sido
a sua posição na Comissão do ltamarati. Por essa razão, declarou-se Meio Franco de
acordo com uma proposta anteriormente apresentada por Lopes Cançado, seu compa-
nheiro do PRM. no sentido de deixar-se ao Legislativo ordinário a decisão do proble-
ma, pois, se a representação de classes nos municípios não desse resultado positivo, po-
deria ser revogada a qualquer momento. "sem o pesado processo da reforma constitu-
cional" (ANAIS, p. 570-575).

A proposta de Lopes Cançado era unia tentativa do PRM de bloquear a emenda
Bonifácio em virtude do caráter de arma política que se atribuía à representação das-
sista nos municípios. A oposição denunciava que funcionários do governo estadual es-
tavam no interior para organizar sindicatos, os quais surgiam assim como "elementos
de compressão política". Tais sindicatos, "mais ou menos clandestinos e oficiosos", não
passavam, para Cançado, de um "simulacro de representação de classes", pois, para
terem existência e poderes, teriam que ser reconhecidos pelo Ministério do Trabalho,
órgão do governo. Assim, "a vida pública dos municípios de Minas, em última análise,
está entregue ao Ministério do Trabalho". E arrematava o deputado do PRM:

"Minas Gerais, que tomou parte ativa na revolução ,com o objetivo de defender
a sua autonomia, será apenas um estado dominado pelo centro e, ainda menos que pelo
centro, por um simples Ministro. É por isso que o governo organiza sindicatos com fins
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políticos, pouco se preocupando com a situação lastimável das classes trabalhadoras"
(ANAIS, p. 514).

Conjugavam-se nesse discurso o tema da autonomia estadual - caro ao PRM - e
a crítica à organização sindical sob tutela estatal. Os deputados oposicionistas que se
manifestaram ao longo do debate sobre o assunto preocupavam-se em sublinhar que
não eram contra a representação de classes em si, mas, sim, contra a emenda Bonifácio,
cujo propósito, segundo Pinheiro Chagas, era o de "implantar em Minas, como dispo-
sitivo de sua Constituição, uma 'guitarra' eleitoral, um 'esguicho' eleitoral" (ANAIS, p.
547). Entretanto, era indisfarçável a antipatia da oposição pelo princípio da representa-
ção classista em si, sob o argumento de que o país não possuía classes organizadas.
"Estes regimes que figuram na Europa", protestou Teixeira da Costa, "não podem vi-
gorar entre nós, porque o nosso feitio difere inteiramente do povo europeu". Insurgia-
se o mesmo deputado contra a hipótese de que vereadores classistas, "que nada repre-
sentam para nós que não temos classes, (abafassem) a maioria da opinião popular"(A-
NA IS, p. 550).

O esforço maior para contestar a emenda proveio do PRM, cuja bancada se ma-
nifestou quase toda em plenário. Mas, mesmo no campo governista, havia divergências
sérias. Uma das críticas mais bem elaboradas à proposta de Bonifácio foi apresentada
por Alberto Alves, do PP, que alinhou uma série de argumentos contrários, alguns de
ordem geral, outros que se referiam especificamente aos municípios.

Declarando-se contra a representação de classes, em tese, Alves recordava a po-
sição de muitos juristas, do Tribunal Superior Eleitoral (por unanimidade) e do relator
Odion Braga, na Constituinte Federal, todos adversários da adoção desse sistema no
Brasil. Apontou o fato de que, além do Brasil, só na Grécia e na Hungria ele havia sido
introduzido no Legislativo. E, recorrendo a Oliveira Viana, criticou a instituição da re-
presentação política das profissões antes de sua organização na vida privada. Tal como
o PRM insistia, o resultado dessa inovação, segundo Alves, era o aparecimento de
"pseudo -sindicatos, meras artificialidades, representando não as classes e seus interes-
ses, mas apenas os interesses e ambições de um pequeno grupo de aproveitadores" (A-
NAIS, p. 529).

No que dizia respeito à extensão do sistema para os municípios, Alberto Alves
lançou mão de quatro argumentos. Primeiro, a representação de classes não era geral,
tanto que a Constituição Federal não a havia estabelecido para o Senado. Segundo, a
emenda Bonifácio era defeituosa, porque vaga: qual o critério para se determinar se um
município comportava ou não essa representação? Terceiro, a emenda estabelecia a de-
sigualdade entre os diversos municípios, ou seja, uns teriam os dois tipos de vereadores,
outros apenas os vereadores eleitos pelo povo. Finalmente, a emenda parecia imprati-
cável, porque o número de vereadores variava de 7 a 15, dependendo do município (se-
gundo regra já aprovada pela Constituinte), ao passo que as categorias a serem repre-
sentadas eram 7 (ANAIS, p. 529-530). Alves concluía a sua argumentação com um
apelo que surpreendia pelo tom ideológico:

"Sou contrário ... porque (a emenda) levaria ao tranqüilo e pacífico interior
a agitação de classes, as efervecências proletárias que pululam nos centros civilizados.
( ... ) Deixemos os municípios trabalharem tranqüilamente, fora dessas inquietações
operárias que brotam por toda parte e que ameaçam ruir as bases da nossa civilização.
( ... ) Não levemos para eles a revolta dos oprimidos e dos infelizes" (ANAIS,p. 531).

O deputado do PP não poderia ter sido mais claro. Tratava-se de manter o inte-
rior do Estado imune a influências exógenas, sobretudo aquelas capazes de gerar for-
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mas de solidariedade de classe, cuja conseqüência seria a de minar o sistema prevale-
cente de dominação. O apelo de Alberto Alves confirmava, de maneira oblíqua, a pro-
vocação de José Bonifácio acerca do efeito "subversivo" da representação de classes
nos municípios.

O resultado da votação da emenda é bastante significativo. A requerimento do
seu autor, a votação foi secreta, mas a decisão não lhe foi favorável: 22 deputados fo-
ram contrários, 20 a aprovaram, 2 votos estavam em branco e 1 foi anulado. Quarenta
e cinco deputados estavam presentes.

Dentre os 22 votos contrários, figuravam quase certamente os dos 14 deputados
do PRM, que estavam presentes em bloco e que se postavam contra o dispositivo, como
vimos anteriormante. Assim, foi mais uma vez a divisão da bancada oficial que deciciu a
questão. Oito deputados do PP somaram-se à oposição para derrotar a emenda. Visto
que esta parecia interessar vivamente ao governo estadual, vale indagar quais seriam os
integrantes do partido oficial que, ainda assim, se negaram a aprová-la. Dois deles fo-
ram seguramente Alberto Alves e Mílton Campos. O primeiro já havia deixado clara
sua posição em plenário. O segundo, por diversos apartes de caráter doutrinário, mos-
trara reservas quanto ao princípio; de resto, como membro da Comissão do Antepro-
jeto, já havia ali votado contra proposta equivalente. Um terceiro voto provável, na
mesma linha, terá sido o de Antônio Junqueira, que havia procurado modificar o siste-
ma de representação classista quando se discutia sua aplicação à Assembléia Legislati-
va. Os outros cinco ficam como urna incógnita. De toda forma, devem ter-se inspirado
em razões de princípio e/ou cm considerações de ordem mais pragmática, antevendo
conseqüências funestas para o esquema político tradicional, vigente nos diversos muni-
cípios. caso às divisões locais se somassem clivagens de tipo classista. Quanto aos 20
votos a favor da emenda, poderiam derivar de concordância com a proposta - pela sua
aparência moderna, inovadora e consistente com a legislação federal de 1934 - mas o
que deve ter pesado mais fortemente era o alinhamento com a posição do governo. Tal
como o governo Getúlio Vargas havia feito no plano federal, o governo Valadares e
seu partido trabalhavam com a hipótese de armar, através de sindicatos e de represen-
tantes de classes, um sólido dispositivo político no interior do estado.

As Prefeituras Municipais

A Constituição Mineira de 1891 dispunha que a administração municipal seria
exercida por um conselho eleito pelo povo, com a denominação de Câmara Municipal.
Acrescentava que poderiam ser discriminadas as funções deliberativas e executivas da
referida Câmara ( art 75, n's II e XV).Nesse sentido, deixava ao critério de cada mu-
nicípio adotar ou não a separação entre as duas funções. Em conseqüência, uma parte
dos municípios tinha seus agentes executivos (como se denominavam na época os pre-
feitos) eleitos à parte da Câmara. Outros municípios não adotaram a separação de fun-
ções: eram governados pelo presidente da Câmara, segundo urna fórmula de tipo par-
lamentarista.

Este Útimo sistema foi estendido em 1905 a todo o Estado. Nessa época, foi su-
primida a eleição direta de agentes executivos, adotando-se como regra geral a eleição
indireta. O presidente da Câmara, eleito por seus pares, era o agente executivo. Assim
foram administrados os municípios até 1930,

A Constituição Federal de 1934 não especificava a forma de cleiçao dos prefei-
tos. Dizia apenas que eles deveriam ser eleitos. Por conseguinte, ficava a cargo dos es-
tados regular a forma de eleição. Três possibilidades se apresentavam à Constituinte
Estadual: 1) conservar o sistema anterior; 2) instituir a eleição direta do prefeito; e 3)
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deixar a critério de cada município a escolha do modo de eleger o seu prefeito, de for-
ma semelhante ao que fizera a Constituinte de 1891. Tratando-se de questão politica-
mente importante, era natural que despertasse grande interesse entre os deputados, as-
sim corno na opinião pública.

Já antes da instalação da Constituinte, dois campos se haviam formado em torno
do assunto. Na comissão do Anteprojeto, a regra da eleição direta foi vitoriosa por 4
votos a 3. Os membros mais idosos da comissão optaram pela escolha direta do prefei-
to; foi esta a posição de Estêvão Pinto, Francisco Brant, José Eduardo da Fonseca e
Rodrigues Campos, que deu o voto de desempate como presidente do grupo. Os mem-
bros mais jovens, ao contrário, preferiram a forma indireta; assim se pronunciaram
Orozimbo Nonato, Mílton Campos e Antônio Vilas-Boas. Fazia-se exceção às admi-
nistrações da capital e das estâncias hidrominerais, que, segundo o Anteprojeto, seriam
regidas por lei especial, sendo os respectivos prefeitos nomeados pelo governador e por
este demissíveis livremente (art 65, § único).

Houve, entretanto, urna reviravolta no início da Constituinte, quando a Comissão
Constitucional incluiu em seu projeto a regra da eleição do prefeito pela Câmara. O
grande defensor dessa posição foi José Bonifácio, que era o relator do capítulo. Lopes
Cançado, do PRM, viu rejeitada uma emenda que apresentava instituindo a eleição di-
reta. Afrânio de Meio Franco, por sua vez, fez declaração de voto na mesma reunião,
defendendo a escolha, pelos próprios municípios, do processo de eleição do prefeito -
(Anais, p. 171).

O dispositivo, como era de se prever, suscitou a apresentação de emendas em
sentido oposto. Alberto Alves e Camilo Alvim, do PP, Rodrigues de Souza e Aloísio
Guimarães, do PRM, propuseram a eleição direta, sendo que o último se batia também
pela obrigatoriedade do registro prévio dos candidatos como cláusula constitucional.
Todas essas emendas receberam parecer contrário da Comissão Constitucional, a qual,
por sua maioria, insistia em recomendar aos constituintes a fórmula indireta, mesmo
depois que a regra da eleição direta obteve êxito na votação em 1 2 turno.

Esse êxito resultou da soma dos votos do PRM - praticamente coeso na questão
- e de boa parte do PP. O argumento principal dessa corrente era essencialmente políti-
co: instituir a eleição direta era democratizar e moralizar as administrações municipais,
que, sob o sistema anterior, teriam obedecido a conchavos e cabalas políticas, sem rela-
ção com a vontade popular. Além disso, havia forte objeção à idéia de se elegerem
prefeitos pela via indireta quando todos os outros mandatos eram preenchidos direta-
mente pelo povo.

Os defensores da eleição indireta, por sua vez, justificavam-na, antes de tudo,
pela tradição. "É esse o regime tradicional em Minas", dizia o parecer da Comissão
Constitucional, "e que vem dando os melhores resultados para o desenvolvimento da
nossa vida municipal' (ANAIS, p. 284). Outras razões, além dessa, eram apontadas em
favor da idéia. Uma seria a da harmonização entre os vereadores e o prefeito, se este
fosse eleito pela Câmara, evitando-se a hipótese de atritoaso a maioria dos vereadores
fosse de partido diferente do prefeito. Uma segunda era a de que os vereadores pos-
suiriam maior qualificação para escolher o prefeito; a eleição indireta serviria assim de
corretivo da incapacidade do povo. Finalmente, 'a observação de que todos os outros
mandatos eram preenchidos pela via direta, contrapunha-se o conceito do município
como corpo meramente administrativo. Esse aspecto foi enfatizado por José Bonifácio:

"Os mandatos políticos têm origem no povo. Entretanto, dos prefeitos a mesma
coisa não se poderá dizer, porque não se trata de mandato político, mas de mera função
administrativa. (. ) Os argumentos de ordem política não devem ser aplicados (à)
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eleição dos prefeitos, questão eminentemente administrativa e não política.' (ANAIS,
p. 352).

Épossível discenir nos posicionamentos que surgiram sobre o assunto concep-
ções diferentes do município. Assim como a proposta da eleição indireta do prefeito vi-
nha associada a uma definição puramente administrativa do município (como se vê dos
discursos de José Bonifácio), a tese da eleição direta, ao valorizar o sufrágio popular e
ao encarar o prefeito como detentor de um mandato, implicava conceito diverso: o mu-
nicípio, nesse caso, adquiria o caráter de corpo político. O debate da forma de eleição
cruzava-se, em consequência, com o da autonomia municipal.

Embora vitoriosa em primeiro turno, a proposta da eleição direta do prefeito não
veio a figurar no texto da Constituição Estadual. As divergências permaneceram ao
longo da segunda discussão e, por acordo entre as duas correntes, a definição da forma
de eleição foi deixada à legislação ordinária. Algum tempo depois, a Assemhl?a Legis-
!ativa aprovou a fórmula indireta, adotando dessa maneira a posição pela qual o gover-
no estadual trabalhava. Em muitos municípios, os prefeitos em exercício, que haviam
sido nomeados pelo governador, foram confirmados em suas funções pelas respectivas
Câmaras. Mais do que o continufsmo, porém, o que parecia consolidar-se com a eleição
indireta dos prefeitos era a sujeição das administrações municipais ao Poder estadual,
tal como este se sujeitava ao Poder central. As eleições se deram em junho de 1936. Em
novembro do ano seguinte, o golpe palaciano que instituiu o Estado Novo viria eliminar
a pequena margem de autonomia reservada aos municípios pela Constituição Mineira
de 1935. Prevalecia por completo a sua caracterização como meros departamentos ad-
ministrativos de um sistema político centralizado, sem participação popular.

A criação de novos municípios

Houve ainda um assunto, relacionado com a organização municipal, que mereceu
atenção dos constituintes; foi a questão dos critérios para a criação de novos municípios
e distritos.

A Constituinte de 1935 debateu esse importante tema sem, contudo, trazer alte-
rações de monta às regras adotadas pela sua antecessora, a Constituinte Estadual de
1891. Esta, sim, havia inovado ao estabelecer que seriam feitas revisões periódicas da
divisão territorial-administrativa do Estado, com base em critérios de população, de
renda e de existência de equipamentos públicos. Até 1891, os municípios e distritos
eram criados em Minas através de leis especiais que abrangiam casos isola&s. A partir
dessa data, prevaleceu o sistema de leis gerais de revisão administrativa, que, segundo a
Constituição, deveriam ser promulgadas a cada dez anos. Nesses termos, verifica-
ram-se três revisões durante a Primeira República: a primeira em 1901, a segunda em
1911 e a terceira em 1923 (a qual, como se vê, quebrou a periodicidade decenal). A
criação de municípios e distritos fora dessas leis gerais só ocorreu em casos especialís-
simos, como o de Belo Horizonte (em 1893), previsto para sede da nova capital -
(COSTAS, 1' parte, 1970).

Havia, cm 1935, um total de 215 municípios em Minas, sendo que a última revi-
são datava de 12 anos atrás. Um bom número de localidades aguardava a chance de
obter emancipação, tendo em vista inclusive que o governo estadual pusera em funcio-
namento uma comissão para estudar o assunto. Essa comissão já havia começado a tra-
balhar quando a Constituinte foi instalada, esperando-se dos deputados a fixação das
normas gerais que orientariam a nova revisão territorial do Estado.

O foco dos debates na Constituinte foi a opção entre liberalizar ou dificultar a
criação de novos municípios. Deveria o Estado subdividir-se em pequenos municípios
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ou, pelo contrário, seria mais correto evitar-se esse modelo? Três posições se forma-
ram ao longo da elaboração constitucional.

Uma era a de facilitar a emancipação e surgiu já no Anteprojeto, que previa, co-
mo condições essenciais para se constituir um município, população mínima de 15.000
pessoas e renda de 30 contos de réis. Note-se que a exigência quanto à população era
mais liberal do que a adotada em 1891, que previa um mínimo de 20.000 habitantes
para novos municípios, muito embora um grande número dos que então existiam sequer
alcançasse esse número * A liberalidade dos juristas do Anteprojeto fica mais patente
se considerarmos que a população mineira havia dobrado entre 1891 e 1935 '.

Uma segunda posição era expressa pelo Projeto da Comissão Constitucional, o
qual elevou a exigência de população mínima para 20.000 habitantes e a de renda para
50 contos de réis. Sua orientação era a de se adotar um meio-termo entre os emancipa-
cionistas e os que defendiam cláusulas proibitivas.

Estes últimos formavam a terceira corrente e acabaram por obter êxito. O texto
final da Constituição elevou as exigências para que novos municípios fossem criados.
Os requisitos passaram a ser de 30.000 habitantes e de 80 contos de réis de renda.

Convém reconstituir os principais argumentos apresentados a debate e em segui-
da analisar os móveis políticos que inspiravam a decisão da Constituinte sobre o as-
sunto.

O grande defensor da tese emancipacionista foi Artur Tibúrcio, representante do
Sul de Minas. Tibúrcio bateu-se desde o início pela redução das exigências: propunha
diminuir-se o requisito da população para 10.000 habitantes, que era a média dos 74
municípios menos habitados de Minas: quanto à renda mínima, endossava o critério do
Anteprojeto (30 contos). Além disso, tentou estabelecer um teto para o número de dis-
tritos que cada município poderia englobar: o máximo seria 6 distritos, sendo que ne-
nhum novo município poderia ter mais de 3 distritos. Defendia, por outro lado, o pro-
cedimento de revisão administrativa de 4 em 4 anos, para incentivar a emancipação de
distritos.

Discursando no encaminhamento da votação em l turno, Tibúrcio tratou de
fundamentar sua posição. Para ele, a emancipação de um distrito era fator de progresso
e de geração de renda. Declarou sua firme convicção na superioridade dos municípios
pequenos sobre os grandes, em termos de eficiência administrativa, nível de renda e
prosperidade econômica, exemplificando essa tese pela comparação entre o Sul e o
Norte do Estado. O padrão do Sul é o município pequeno, com poucos distritos. O do
Norte é o município grande, com muitos distritos. "Os municípios do Sul de Minas são
todos pequenos e vivem independentes", afirmou em aparte a Miguel Batista, seu prin-
cipal oponente (ANAIS, p. 339).

A superioridade do pequeno município, sob o angulo económico- fmanceiro, pa-
recia-lhe evidente em face da experiência da região Sul. Mas, para uma boa decisão so-
bre o problema, pensava Tibúrcio que a Constituinte não deveria fixar-se apenas nos
critérios convencionais, o demográfico e o financeiro. Ao lado destes, há fatores de ti-
po sociológico: "Enquanto a formação do Estado é artificial, porque é obra de Direito,
a formação do município, elementar de todas as sociedades humanas, é natural e es-
pontânea" (ANAIS 523). Finalmente, a subdivisão seria aconselhável sob o aspecto
político, uma vez que a descentralização administrativa é instrumento de democratiza-
ção (ANAIS, p. 339-342 e 523-526).

Para os munlc(pios já existentes. a Constltulçâo de 1691 estabelecia o m(nlmo de 10.000 habitantes. Posterior-
mente. lei adicional (da 1914) tirou oorno critério geral esse número.
A população mineira somava 3.184.000 em 1890 o6.736.000 em 1940.
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Miguel Batista, como foi dito, apresentava-se como o mais firme defensor da
tese oposta. Procurou firmá-la desde logo através de uma emenda que elevava a renda
anual mínima para 100 contos como requisito de criação de novos municípios Essa
emenda foi subscrita por 24 deputados (a metade da Assembléia). sendo 14(10 PP e lO
do PRM. Apesar disso, a Comissão Constitucional opinou por sua rejeição. cosi&Lran-
do "de manifesta inconveniência dificultar-se a criação de municípios" A Comissão.
que não julgava razoável a liberalidade de Arthur Tibúrcio, tampouco concordava com
o excessivo rigor de Miguel Batista, o qual implicava virtual bloqueio à emancipação de
novas localidades.

Defendendo sua emenda em plenário, Batista discordou "radicalmente" desse
parecer. Seu argumento era o de que a renda mínima de 50 contos (adotada como
meio-termo pelo projeto) seria "absolutamente insuficiente para prover às necessidades
primárias de um município". Depois de discorrer sobre o custeio mínimo das adminis-
trações municipais, acrescentou:

"Os municípios mineiros são, em grande parte, pobres de materiais humanos e
pobres de recursos econômicos. Por isso, não se concebe a mutilação de vários municí-
pios em proveito de outros que venham multiplicar essa pobreza e aumentar a inquieta
ção da vida social." (ANAIS. p. 338).

Esse discurso de Miguel Batista foi dos mais movimentados de toda a Consti
tuinte. Opiniões se cruzaram em plenário. Vozes do PRM se levantaram a seu favor
Tristão da Cunha, que não havia subscrito a emenda, declarou-se o 25'-' Voto com que
Batista poderia contar. Por outro lado, além de Artur l'ihúrcio. tambtn Milton (am
pos e José Bonifácio questionaram a posição do orador, expressando a vlsâo da Co
missão Constitucional. Diante da descrição da crise financeira dos municípios que Ba-
tista apresentava, Mílton Campos contra-argumentou que "a Constituição não e feita
para o momento", deve alcançar horizonte mais amplo do que a confuntura, e losé Ro
nifácio o provocou, dizendo que "para ser lógico, o orador devia prurar suprimir o
municípios existentes que só rendem 30 contos" ANAIS, p. 139).

Ao encaminhar a votação em l turno, Batista voltou à carga, enfatizando as 24
assinaturas da emenda e mencionando que ela havia obtido — os melhores aplausos da
imprensa da capital" (ANAIS, p 182). Sintomaticamente. a emenda foi rejeitada. as
assinaturas de apoio não significavam compromisso de votação, como aliá é comum
nos órgãos legislativos. No 2 turno, entretanto, seu esforço obteve êxito, através de
uma emenda um pouco mais branda, que fixava como requisito mínimo de renda 80
contos anuais. Ainda assim, muito acima dos 50 contos defendidos pela Comissão
Constitucional e, é claro, absolutamente longe do critério preferido pelos emancipacio-
nistas mais ativos.

Por que a maioria da Constituinte optou por dificultar a criação de novos muni-
cípios? Três motivos parecem ter-se conjugado para a vitória desse ponto de vista.

Primeiro, pesou, ao que tudo indica, uma preocupação genuína com a viabilidade
administrativa e financeira de novos municípios, numa época de crise econômica e ins-
tabilidade dos cofres públicos. Diversos deputados tinham experiência do assunto, ha-
viam sido vereadores e prefeitos, sensibilizando-se com os argumentos contrários à
subdivisão.

Mas, ao lado disso, dois motivos eminentemente políticos exerceram influência
entre os constituintes. O PRM, em sua minoria, bateu contra a tese emancipacionista.
temendo aparentemente, que fossem criados municípios por artifício do governo, fi
cando sujeitos à manipulação oficial. E. em segundo lugar, prevaleceu a defesa da or
gartização vigente, que correspondia a uma dada estrutura de poder local da qual os
próprios deputados eram expressões Optar pela fragmentação era provocar o enfra
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quecímcnto das chefias e das máquinas políticas existentes Esse segundo aspecto era
importante para o PP, que congregava a grande maioria dos chefes políticos mumci-
pais, mas também para o PRM. cujas principais bases políticas eram municípios grandes
e populosos, candidatos certos à fragmentação se fosse adotada uma norma que a in-
centivasse.

Partiu do PRM, entretanto, uma emenda inovadora: a proposta de se atribuir a
iniciativa da criação de municípios às próprias populações interessadas. Aloísio Gui-
marães, seu autor, procurou deslocar a discussão, centrada no debate Tibúrcio ver
Batista, para esse outro terreno, politicamente mais fértil para a oposição. A idéia era a
de aplicar-se o princípio da iniciativa popular - que a Constituinte iria adotar no to-
cante aos projetos de lei - para a divisão administrativa. A regra que vigorava até então
era a de que cabia exclusivamente ao Legislativo promover alterações dessa ordem, não
se cogitando de consulta popular. Foi apenas em 1967, pela Lei Complementar federal
n2 1, que o princípio da consulta às populações interessadas passou a ser requisito in-
dispensável para se empreender a criação de municípios. Em face disso, pode-se afir-
mar que a emenda estava fadada ao fracasso, pois era demasiado avançada para a épo-
ca.

Havia algo de ambíguo na proposta de Guimarães, na medida em que ele pensava
que a iniciativa poderia se dar ou através de plebiscito (que é a forma que hoje vigora)
ou "de representação escrita em que tomem parte as classes sociais". Classe, no caso,
significando o conjunto de pessoas que "se agrupam naturalmente pela incidência dos
impostos". O princípio da iniciativa popular. nessa concepção, vinha assim mesclado
com a idéia corporativista então em voga. A deci são final caberia à Assembléia Legis-
lativa, mas por "provocação ou assentimento dos municípios" (ANAIS, p. 343-345).

A emenda gerou reações, devido principalmente ao fato de que ela visava a mo-
dificar o sistema representativo convencional. Como também acontecia com a proposta
de Afrânio de Melo Franco de iniciativa popular dos projetos de lei, embora esta última
não tenha suscitado debates. Veja-se esta seqcência de intervenções em aparte ao dis-
curso que Guimarães proferiu sustentando sua idéia:

"O sr. José Bonifácio - V. Exa. acha então que a administração municipal deve
ser soberana.

O sr. Valadares Ribeiro - A Constituição Federal prescreve o regime represen-
tativo: as massas não têm direito de fazer sugestões.

O sr. Aloísio Guimarães - Mas podemos conceder tal iniciativa às massas repre-
sentativas.

O sr. Valadares Ribeiro - Nós não podemos modificar a Constituição Federal.

O sr. Lopes Cançado - Podemos. Nada há na Constituição Federal que no-lo
proiba." (ANAIS, p. 343).

A emenda não contava com o apoio da Comissão Constitucional, cabendo a José
Bonifácio, como relator do capítulo, expor os argumentos contrários à sua aprovação.
Sob o ângulo doutrinário, parecia a Bonifácio que a emenda "falsearia o nosso regime,
chamando o povo a intervir numa questão que devia ser atribuída não ao próprio povo,
mas aos seus representantes". No terreno prático, sustentava ele que a proposta, se
adotada, resultaria em efervescência política permanente: "não haveria um distrito on-
de o chefe político que se achasse em divergência com o chefe político municipal não
pleiteasse o desmembramento do distrito de sua influência" (ANAIS, p. 354).



Estava claro que a elite política não pretendia abrir mão do poder de decisão so-
bre o assunto. No entanto, pouco depois, os chefes da política estadual perdiam a ex-
clusividade que detinham na elaboração e aplicação das regras de divisão administrati-
va. Os preceitos gerais foram definidos em legislação federal, cuja origem estava na
Convenção Nacional de Estatística que se realizou cm 1936 (COSTA, 1970. p. 30-31).
O envolvimento do poder central, ao mesmo tempo que visava a implantar melhores
condições ténicas às divisões, restringia a total liberdade ateentao usufruída pelos po-
líticos dos diversos Estados para alterar o quadro dos municípios.

Sob tais normas, verificaram-se em Minas mais cinco grandes revisões: em 1938,
1943, 1948, 1953 e 1962. De 215 municípios em 1935, chegou-se a 722 com a última
revisão, a qual criou de uma vez 237 municípios, um número bastante elevado e que
suscitou controvérsia. A legislação federal de 1967 pretendeu precisamente conter ex -
cessos e ordenar o processo de subdivisão, o qual se manteve praticamente inatteri(lo
desde então.

2.17. A Educação

O Anteprojeto da Constituição tratou a questão educacional de forma sucinta, na
parte referente às Disposições Gerais, artigos 75 e 76, que dispunham. respectivamen-
te: "Ari, 75 - O Estado organizará o Conselho de Educação, cujas atribuições serão
definidas em lei. Art. 76 - Nas escolas públicas, dentro dos horários e sem frequência
obrigatória, será ministrado o ensino religioso, de acordo com a confissão dos alunos,
manifestada pelos pais ou responsáveis".

Entretanto, o texto apresentado à Comissão do Anteprojeto pelo relator do tema,
Francisco Brant, era bem mais amplo e abrangente, prevendo que o Estado e o Muni-
cípio destinariam 20 e 10 por cento, respectivamente, da renda resultante dos jin1xisto.s
à manutenção e desenvolvimento do ensino. Seria criado um fundo especial, a ser apli-
cado cm obras educativas, constituído de sobras das dotações orçarnentárias, acrescidas
de doações, porcentagens sobre o produto de vendas dc terras públicas, taxas especiais
e outros recursos financeiros. Determinava a aplicação parcial desse fundo em auxílios
a alunos necessitados, mediante fornecimento gratuito de material escolar, bolsas de
estudo, assistência alimentar, dentária e médica e para custeio de vilegiaturas. Garantia
ainda a vitaliciedade e inamovibilidade para os professores nomeados por concurso
para os institutos oficiais.

O Projeto Constitucional disciplinava a matéria no título específico - Da Educa-
ção e da Cultura, artigos 93 a 100. Previa a criação imediata do Conselho Mineiro de
Educação, cujas atribuições eram remetidas à lei ordinária. O ensino técnico, especial-
mente o agrícola. seria disciplinado através de lei especial, adequando-se às conveniên-
cias das várias regiões do Estado. Assegurava a obrigatoriedade e a gratuidade do ensi-
no primário ministrado nas escolas públicas e determinava às empresas industriais ou
agrícolas fora dos centros escolares, onde trabalhassem mais de cinqüenta pessoas e
houvesse mais de dez analfabetos, que lhes fosse ministrado o ensino primário gratui-
tamente. Previa ainda a proteção dos objetos de interesse histórico e artístico pelo esta-
do e a formação de um fundo de educação através de uma parte do patrimônio territo-
rial do Estado. A renovação da Lei Orgânica do Sistema Educativo do Estado só se
daria nos prazos por ela determinados, obedecendo, no que concerne ao provimento
dos cargos do magistério público, à obrigatoriedade do concurso de títulos e provas e
às garantias dos professores, aos princípios estabelecidos sobre a matéria na Constitui-
ção da República. Esta estabelecia a exigência do concurso de títulos e provas no pro-
vimento dos cargos do magistério oficial (art 158) e autorizava a contratação. por
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tempo certo, de professores, e, aos professores nomeados por concurso para os insti-
tutos oficiais, asseguravam as garantias de vitaliciedade e de inamovibilidade (art. 158,
§	I'e2'-').

Quanto ao ensino religioso, assunto que despertou certa polêmica na Constituin-
te, seria, nos termos do Projeto, ministrado dentro dos horários regulamentares e nas
mesmas condições presentes para as outras disciplinas, com frequência facultativa nas
escolas públicas, obedecendo à confissão religiosa dos alunos, manifestada pelos pais ou
responsáveis.

A Constituição dispôs sobre o tema também em título próprio, artigos 89192,
eliminando vários artigos do Projeto, entre os quais o que criava o Conselho Mineiro de
Educação, e consagrando os seguintes pontos:

- organização e manutenção de sistema próprio de educação e ensino pelo Esta-
do:

- ensino religioso de freqüência facultativa, ministrado de acordo com a confis-
são religiosa do aluno, manifestada pelos pais ou responsáveis, constituindo matéria dos
horários nas escolas públicas:

- obrigatoriedade e gratuidade do ensino prinsirio ministrado nas escolas públi-
cas e fornecimento de material escolar gratuito aos pobres:

- rcnovaçao da lei orgânica do Sistema Educativo do Estado nos casos por ela
determinados e, no que concerne ao provimento dos cargos do Magistério Público,
obrigatoriedade do concurso e garantias dos professores nos termos estabelecidos pela
Constituição da República.

O problema educacional, muito embora não tenha sido dos assuntos mais pre-
sentes e polêmicos da Constituinte, foi objeto de emendas e debates. O deputado Pc.
Agostinho de Souza, em pronunciamento genérico onde falava das tradições de Minas
e da importância da concórdia e da colaboração mútua entre os constituintes, denuncia-
va a infiltração comunista, acusava o Professor Anísio Teixeira de "autoritário diretor
da Instrução que até hoje impediu o ensino religioso na capital da República, apesar dos
clarfssimos dispositivos constitucionais" (ANAIS, p. 231).

Rodrigues Seabra, praticamente o único que se ocupou do assunto de maneira
mais sistemática, discursou na sessão de 2815135, salientando a importância do tema.
Reconhece os espaços dos governos passados, desde a Monarquia, revestindo este re-
conhecimento de uma dose de ironia, referente às boas intenções e projetos anteriores,
Considera "o problema da educação aquele cuja importância transcende à dos demais".
Defendeu maior especificação do assunto no texto constitucional: "não podemos limi-
tar, por certo, nossa atuação em semelhante assunto, afirmando, tão-somente, que a lei
ordinária cogitará do mesmo". Criticou o Anteprojeto que no artigo 75 das Disposições
Gerais remetia a organização do Conselho de Educação e suas atribuições à lei ordiná-
ria. Preconizou, com ênfase, que a Assembléia Constituinte deveria ir além no texto da
futura Constituição, deixando claramente determinada a norma para o funcionamento
do Conselho Estadual de Educação, "bem como para maior aproximação, à realidade
de nossas condições atuais, das leis futuras sobre essa mesma matéria". Explicitou sua
confiança nos órgãos técnicos de planejamento, realidade intelectual, política e econô-
mica que começaria a se impor na esteira do positivismo e do desenvolvimentismo. A
Assembléia Constituinte, todavia, não se mostrou muito permeável e sensível a esse
estado de espírito, como se deduz da pouca audiência que tiveram as propostas de Sea-
bra.
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Prosseguindo em seu discurso. Rodrigues Seabra, após citar os dispositivos da
Constituição Federal, relativos ao tema, extrai do texto da União as três linhas gerais.
que constituíam, a seu ver, motivos de júbilo

- a organização do Plano Nacional de Educação foi confiada a especialistas

urna vez aprovado o Plano, não se poderia renová-lo senão em prazos determi-
nados

os Estados foram autorizados a organizar e manter sistemas educativos pró-
prios.

SÓ o plano não é suficiente, proclama (i de ltajuhá.com o
seu espírito prático, recortado com preocupações pedagógicas e humanistas, e sua con-
fiança nas soluções técnicas: "O que mais nos interes.sa, o que vai beneficiar ao País, ao
Estado, não é, propriamente, a elaboração desse tão almejado plano nacional e. sim, os
resultados práticos que o mesmo produzir.

"O que importa, por conseguinte, não é salientarmos somente os poderes desse
Conselho Nacional para organizar o plano de educação. mas prover, desde já, quais os
meios de que vamos dispor para que o nosso Estado, atuando como Órgão executor, te
nha urna atividade eficiente na parte que lhe compete

A função do Órgão técnico não se exaure na elaboração e fixação dos planos
Necessário que lhe caiba, ainda, "a missão de acompanhar e fiscalizar a execução do
plano delineado; indicar, como órgão especializado, as medidas que julgar necessárias
para o aperfeiçoamento da própria atividade do Executivo, bem como estudar a couve
niêncía ou inconveniência das medidas a serem votadas pelo Legislativo, observando
detalhes, colecionando, enfim, elementos para novos estudos de onde, Com o correr dos
anos, serão retirados os ensinamentos e as conclusões para um juízo seguro sobre as
inovações e as providências aconselhadas pela experiência" Preocupam-lhe os limites
da competência do Conselho e as interferências político-partidárias: "Entretanto, a uti-
lidade maior do Conselho da Educação, utilidade real e de efeitos positivos existirá, se
na execução desse plano lhe for conferida autoridade para, dentro do Estado, como
órgão orientador, especializado no estudo do desenvolvimento e aperfei-
çoamento do sistema educativo, indicar as medidas subseqüentes necessárias para
resolver as dificuldades que se apresentarem e, ainda mais, como tribunal, represen-
tar contra inovações ou deficiências de atuação, por parte do Governo, que possam

	

prejudicar o espírito  de continuidade de ação (	) (grifos do original).
"Aprovada pelo Legislativo Estadual a estruturação do sistema educativo, esse

poder não deverá igualmente intervir mais para acrescentar ou modificar detalhes".
"Não será, senhores constituintes, da Câmara, do Senado, do Poder Legislativo,

enfim, que obteremos diretrizes exatas para urna ação continuada e eficiente, pois, pela
sua própria composição heterogênea e transitória, o Legislativo pode-se considerar apto
para deliberar sobre as razões apresentadas pelos que se especializarem em questões de
educação, mas nunca em condições superiores sob o ponto de vista do conhecimento
dos detalhes e das dificuldades que semelhantes empreendimentos comportam".

Aborda Rodrigues Seabra a relação entre o Conselho e os municípios. Considera
respeitável que o legislador-constituinte federal, pelo receio de uma descentralização
levada ao extremo, não tenha concedido aos municípios a faculdade de organizar siste-
ma educativo próprio. Propõe a criação de tais sistemas, sempre que houver possibili-
dade e conveniência, sob a assistência do Estado. Destaca a importância do município e
do "Intercâmbio cultural entre as diferentes zonas do nosso território"
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Não lhe escapa a preocupação financeira e orçamentária. O Conselho de Educa-
ção deve indicar as necessárias fontes de recursos científicos e materiais.

"Somos quase forçados a acreditar, sr. Presidente, que o espírito de Plutão, asse-
nhoreando-se de nossas finanças, tentou e conseguiu incompatibilizar, em todo Pais,
recursos financeiros com a atividade educacional".

"A todo o tempo, as verbas orçamentárias, nos parlamentos, crescem e se multi-
plicam, mas sem vida bastante para amparar, como seria justo, se não fosse antes ne-
cessário, o que diz respeito ao problema educacional.

"E parece que até se vangloriam, no contraste da receita com a despesa, pelo fato
de deixarem pobres os professores e educadores..

Fala das professoras primárias, "verdadeiras fontes de energia que alimentam a
alma nacional" e pede que se dê a elas e à educação o que transmitem todos os anos a
milhares de brasileiros: justiça, patriotismo, igualdade e liberdade. Justiça, "reconhe-
cendo o direito do professorado a uma recompensa justa e merecida, libertando-o de
influência estranhas às atividades de sua própria missão - sejam elas burocráticas, de
rotina ou políticas". Patriotismo, não mandando que se recitem nas escolas, ao som do
Hino Nacional, banalidades cfvicas ou comuns a qualquer programa de ensino, e, sim,
impondo que nos orçamentos estaduais e municipais não podem ficar desamparadas,
mas sujeitas a revisão e aumento progressivo, as verbas sagradas do custeio da educa-
ção. Igualdade - "proclamando, em nome do povo que aqui representamos, que se ins-
creva em todos os orçamentos: - verba para educação não é despesa, quando bem ad-
ministrada. É o melhor emprego de capital". Ao falar da liberdade, Rodrigues Seabra
revela uma surpreendente sensibilidade para captar o eixo central de uma educação que
forme cidadãos e supere os estreitos limites de uma educação bancária e elitista: "as so-
ciedades se enfraquecem e se inutilizam, não impondo ao Estado o cumprimento de seu
dever primacial que é educar; mas educar gratuita e integralmente e não somente ensi-
nar ou, pior ainda alfabetizar..

Apresenta emenda intitulada DA EDUCAÇÃO, em sete artigos, instituindo, de
imediato, o Conselho de Educação e estabelecendo as suas atribuições e competências,
onde são resgatados princípios e diretrizes apresentados por Francisco Brant à Comis-
são que elaborou o Anteprojeto. Merece destaque o último artigo da emenda, segundo
o qual o Estado estimulará e auxiliará a livre organização do magistério público, em
associação única.

A emenda deve ser conhecida na sua íntegra para uma melhor compreensão do
projeto educacional de Rodrigues Seabra:

"Da Educação
Art. Fica instituído o Conselho de Educação, cujas atribuições serão definidas em

lei, pondo em vigor os seguintes preceitos:
1?) Ao Conselho de Educação, respeitadas as diretrizes estabelecidas pela União,

compete:
a) organizar, para ser approvado pelo Poder Legislativo, o plano geral do syste-

ma educativo e suggcrir ao Governo as medidas subsequentes necessárias ao desenvol-
vimento racional das actividades educativas;

b) estimular iniciativas e conservar e coordenar propositos educativos em todos
os municípios;

2) No exercício de suas attribuições o Conselho de Educação será assistido por
departamento technicos e Institutos (Scientfficos) de Investigação e Estudo de toda
matéria relacionada com a educação.
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Art. O Estado reservará parte da verba estadual da educação, como fundo espe-
cial, para a manutenção e desenvolvimento dos Institutos de Investigação e Estudo
acima citados.

Art. Da contribuição dos municípios para a verba da educação, exceptuada a
parcelia de 0,5% que será destinada à manutenção dos Institutos já referidos no artigo
anterior, o restante será empregado nos municípios de origem, distribuindo-se propor-
cionalmente às receitas dos respectivos districtos.

Art. O Estado assistirá, com recursos technicos, o município ou municípios, cujas
rendas comportarem applicação de importância superior a 10%, para fins educacionacs,
organizando - em systema - escolas municipaes ou inter-municipaes destinadas ao en-
sino geral ou especializado, respeitadas as condições e desenvolvimento do meio.

Art. Não será cobrada taxa ou imposto de qualquer natureza pelo Estado ou pe-
los municípios, sem que se destine sua respectiva renda, no mínimo. 20 no Estado e
10% nos municípios para manutenção e desenvolvimento do systema educativo.

Paragrapho unico. As quotas mínimas só serão mantidas, para qualquer novo
imposto ou taxa, uma vez provada a desnecessidade ou impossibilidade absoluta do seu
augmento.

Art. Na organização do Conselho de Educação bem como dos corpos tcchnicos e
docente, a lei estabelecerá normas e garantias para a efficiente actuação dos mesmos,
afastando influencias exteriores prejudiciais, principalmente, as de origem burocrática e
as de rotina ou política.

Art. O Estado estimulará e auxiliará a livre organização do magistério público.
cm associação única, desde que tenha a mesma por fim zelar pelos interesses peculiares
A classe, bem como desenvolver, praticamente, o intercâmbio social e cultural as diffc-
rentes regiões do Estado."

Termina o seu pronunciamento insurgindo-se "contra as obras do acaso e do
individualismo (grifos do original) que são, a meu ver, as maiores desgraças que infe-
licitam o destino glorioso da nossa Pátria". Os "Muito bem! Muito bem!" constantes
dos Anais não encontraram correspondência no texto da Constituição(ANAIS, P. 2(X)-
203).

Na 37 sessão, cm 10 de junho de 1937, Rodrigues Seabra volta à tribuna para
expandir novas considerações sobre a educação. Refere-se, inicialmente, às emendas
que deixou sobre a mesa, relativas ao Título VII do projeto constitucional, Da Educa-
ção e Cultura. Pretende, agora, examinar o problema educacional em face da técnica
constitucional. Quer que "a nova Constituição" traduza "tendência para a democracia,
pois aqui nasceu essa tendência e o próprio sentimento de liberdade em nossa Pátria".
A concorrência sem limites, a ganância, a busca do lucro a qualquer preço agridem o
espírito metódico e racional: "O drama econômico que agita a humanidade, atualmente,
é fruto de uma cultura materialista que faz com que os alevantados benefícios que de-
veríamos auferir do progresso da ciência fiquem esquecidos ou, ao menos, como exce-
ções.,,

Os ensinamentos da moral cristã se contrapõem às leis do mais forte, do que mais
produz para a troca . . -

Qual a finalidade que objetiva essa civilização? Guerra, aniquilamento, lucro,..
O desejo da supremacia, cada vez mais, afasta o idealismo das conquistas da cinda".

A experiência do magistério ligou-o à juventude: "A nossa mocidade não pode
caminhar desprotegida, tendo para defendê-la, diante os atrativos imediatos dessa cul-
tura, uma pseudo-organização educacional

A grande parcela de sua vida está no futuro e a nova Constituição que elabora-
mos deve representar para ela alguma coisa mais que mera esperança no presente".
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Inquietam-no as ameaças do materialismo. Ainda aqui, no campo do assunto
tormentoso e proibido aos olhos das classes dirigentes da época, destoa de seus con-
temporâneos e busca no passado a compreensão do presente. Não cede às tentações do
emocionalisíno, em tema que certamente feria os seus próprios sentimentos de homem
conservador e inserido nos valores dominantes da época. Procura as causas do nosso
atraso e os instrumentos eficazes de defesa às ameças contra o que lhe parecia "os gri-
lhões da terrível teia materialista internacional", no campo da economia e da organiza-
ção social. Não especifica se a ameaça materialista estava no comunismo, ou no nazi-
fascismo!

O corte nacionalista está presente. Os fundadores do Império e da República não
souberam prever a grande crise econômica e social do século XX. "E, tanto assim foi,
queao invés de aparelharem suas vistas para penetrar profundamente em nossas pró-
prias riquezas espirituais e materiais e retirar delas os recursos de que carecia o País, se
detiveram, analisando essas riquezas como segura e inalienável garantia de um futuro
próspero e tranquilo (

"Pois essa prosperidade que se revela, hoje, no nosso grau de progresso geral,
corno nação civilizada se encontra encarcerada nos cofres dos banqueiros estrangeiros.
E não é com laços de amizade internacinal que pagamos, agora, juros de juros de ou-
tros juros .

Após tecer considerações, nem sempre muito claras e coerentes, sobre o passado,
retorna ao problema da educação e da democracia, e pergunta: "Nós vivemos, acaso,
em uma sã democracia? É i sso possível com uma maioria de analfabetos'?"

A lucidez de seus juízos e apreciações volta a se manifestar quando trata da rela-
ção entre a Constituição e a democracia. Ao contrário dos adeptos do formalismo jurí-
dico que acreditam ser esta uma criação daquela, afirmava que "não é a Constituição
que implanta a democracia como regime, mas tão perfeita será uma Constituição, no
sentido democrático, quanto mais saudável for a democracia que servir à técnica de sua
elaboração." E acrescentava: "Faltam-nos, Srs. Constituintes, OS elementos essenciais
para a vida sã da democracia - opinião pública esclarecida para análise -- consciência
coletiva para síntese e. tudo, porque não resolvemos, até hoje, o problema educacio-
nal.

Havia uni claro conteúdo político nas preocupações educacionais de Rodrigues
Seabra. Educação conscientizadora, politizadora, fundamento e suporte da cidadania.
Não chegava a vincular, entretanto, a Educação como causa e conseqüência de mudan-
ças sócio-econômicas e transformações estruturais.

Nas linhas mestras que propunha para a Constituição, a marca do positivismo:
aparelhamento do listado para "conservar e coordenar", "para agir com energia, com
presteza e eficiência;" "racionalização dos poderes a que fica afeta a tarefa educacio-
nal, - orientação científica, eliminando os efeitos da burocracia, da rotina e da má poli-
Uca, - investigação e estudo ....., "normas ditadas pela ciência e pela arte política."

Retorna a 1823, quando o projeto da Constituição Nacional já dizia:

"Haverá no Império escolas primárias e Universidades nos apropriados lugares.
Leis e regulamentos marcarão o número e a constituição desses úteis estabelecimen-
tos',

Relembra as palavras de Antônio Carlos, referindo-se à atuação da metrópole
colonizadora no campo educacional: "Não era por sistema de não querer educar o po-
vo; era muito desleixado para ter sistema e na verdade nunca o teve. Os bens e os males
que fazia eram acasos, e por isso o mal que nos fez foi sem saber, nem mesmo reparar
ao que fazia". E pergunta, com Afrânio Peixoto: - "O filho desse Portugal não conti-
nua?" (ANAIS, p. 276-277)
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Coube ao Dep. José Maria Lopes Cançado, em nome da Comissão Constitucio-
nal refutar as emendas do Dep. Rodrigues Seabra, considerando-as prolixas e discursi-
vas. "As minúcias, os casos, as particularidades, ficarão melhor nas leis ordinárias, nos
textos, em que as questões possam ser compreendidas em todas as suas intimidades
dialéticas e na imensa diversidade dos seus aspectos". Considerava, ainda, que 'achan-
do-se em elaboração a lei orgânica do ensino da República, e em véspera da organiza-
çáo definitiva o Conselho Nacional de Educação, parece que seria quando menos uma
antecipação entrar o legislador constituinte de Minas em uma esfera onde não seriam
impossíveis os conflitos ou as discrepâncias de natureza legislativa"(ANAIS, p.
364-365).

Afora as intervenções do representante de Itajubá, a questão educacional não
mobilizou os constituintes. Merecem referências a emenda n 2 32 do Deputado Teixeira
da Costa e sua justificativa e os debates relacionados com a obrigatoriedade do ensino
religioso.

A emenda do parlamentar de Santa Luzia previa o ensino agrícola profissional
obrigatório nas escolas primárias. A justificativa fundava-se em razões sócio-econômi-
cas, fixação do homem à terra e conscq'úente controle do êxodo rural, melhoria das
condições intelectuais e técnicas cio agricultor, etc. (ANAIS, p. 247). Em nenhum mo-
mento, entretanto, o projeto especifica questões concretas como conteúdo da disciplina,
formação dos professores, carga horária, recursos para montagem e manutenção de la-
boratórios e áreas de pesquisa, regiões prioritárias, etc.

A "questão religiosa" se fez presente na Constituinte. Seja nas discussões sobre
o nome de Deus no preâmbulo da Carta, seja nos debates sobre o ensino religioso. Te-
ses e estudos têm demonstrado o trabalho da Igreja junto à sociedade nos anos subse-
qüentes A proclamação da República, particularmente com as atividades pastorais de
Dom Sebastião Leme, as obras do Pc. Leonel Franca e a conversão de Jackson de Fi-
gueiredo. A esta seguiram-se outras, destacando-se a de Alceu Amoro so Lima (Tristão
de Atayde) em 1928.

Ahn de três religiosos, a Constituinte contava com líderes leigos, eleitos com o
apoio da LEC. Distinguiam-se Olinto Orsini e Lincoln Kuhitschek. Era a reação católi-
ca à maré positivista e agnóstica.

Hilac Pinto, que não contava com as boas graças da Igreja Católica, questionou o
artigo 95 do Projeto,que estabelecia:

"O ensino religioso, ministrado dentro dos horários regulamentares e nas
mesmas condições prescritas para as outras disciplinas, será de freqüência faculta-
tiva nas escolas públicas e obedecerá à confissão religiosa dos alunos, manifestada pelos
pais ou responsáveis".

Entendia Bilac Pinto haver uma contradição no texto: se era disciplina facultativa
não podia ser ministrada nas "mesmas condições prescritas" para outras disciplinas não
facultativas. Optava pelo texto da Constituição Federal.

'O ensino religioso será de freqüência facultativa e ministrado de acordo com os
princípios da confissão religiosa do aluno, manifestada pelos pais ou responsáveis e
constituirá matéria dos horários nas escolas públicas primárias. secundárias, profissio-
nais e normais" (ANAIS, p. 365).

Os argumentos utilizados pelos defensores do texto do Projeto - Olinto Orsini,
Lincoln Kubitschek, Lopes Cançado, Tristão da Cunha - deixam transparecer que a
questão se prendia mais a aspectos políticos do que a questões técnicas e de lógica ou
coerência (ANAIS, p. 363).

Também o Pe. Symphrõnio de Castro defende o ensino religioso nas escolas pú-
blicas (ANAIS, p. 466-468),
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O artigo 90 da Constituição Estadual ficou mais próximo do texto federal.
Merece referência, ao final, o artigo 97 do Projeto, que determinava:

"Toda empresa industrial ou agrícola fora dos centros escolares, onde trabalhem
mais de cinqüenta pessoas e haja mais de dez analfabetos, será obrigada a ministrar-
lhes ensino primário gratuito" (ANAIS, p. 219).

Contrapondo-se à ideia, Tristão da Cunha, porta-voz autorizado do liberalismo
económico mais ortodoxo, afirmava:

"Eu acho que todos os analfabetos vão ficar desempregados, porque os empre-
gadores não quererão tomá-los a seu serviço".

QUARTA PARTE
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3. A CONSTITUINTE DE 1947

3.1. A economia brasileira na década de 40

No início da 11 Guerra Mundial, a economia brasileira, embora em expansão, de-
pendia grandemente da exportação de matérias-primas. Dependia, igualmente, da im-
portação de certos produtos básicos, como o petróleo e o ferro, ou secundários, como
papel e tecidos. As oscilações de mercado produzidas pela guerra iriam ter importantes
efeitos sobre esse quadro.

Por um lado, tornou-se impossível a importação de vários produtos necessários à
atividade industrial. Outros encareceram brutalmente. A indústria logo acusou essas
dificuldades, registrando uma queda nas suas taxas de crescimento. A própria taxa
anual média de crescimento no PNJ3, de 5% nos anos 1933-1939, caiu para 3,6% no
período 1940-1945 (MENDES JR. & MARANHÃO, 1982).

Por outro lado, no entanto, as pressões de consumo eram crescentes e cada vez
mais diversificadas. As receitas de exportação aumentavam, refletindo a valorização do
café, dos minerais estratégicos e a maior participação dos manufaturados. E a isso se
agregava uma política cambial claramente favorável ao setor exportador.

A balança comercial passou a registrar saldos elevados. À medida em que não
podia ser canalizada para as importações, essa renda oriunda do setor exportador se
transformava em fator de pressão sobre a indústria interna.

Mas o parque industrial brasileiro não estava preparado para responder a essa
elevação da demanda. No caso da indústria têxtil, por exemplo, um balanço realizado
no final da guerra constatou que 80% dos equipamentos estavam exigindo imediata
substituição. A resposta ao crescimento da demanda, assim, foi, por um lado, a super-
utilização do equipamento industrial e, por outro, a elevação dos preços dos manufa-
turados.

Espontaneamente, o aumento das rendas da exportação, as dificuldades na im-
portação, o crescimento da demanda e a valorização dos manufaturados combina-
vam-se de modo a favorecer o financiamento da expansão industrial. O Governo Var-
gas se encarregaria de impedir que essa expansão se desse ao acaso.

De fato, já em 1939 o Governo elaborara um plano qüinqüenal, do qual consta-
vam: uma usina de aço, drenagem do Irio São Francisco, estradas de ferro e de roda-
gem e a compra de navios comerciais, destroicra e aviões da Alemanha. O plano não
foi integralmente cumprido. Mas isso não era o principal.

"A mutação mais significativa e mais geral consistia em um novo tipo de inter-
ferência do Estado, ao nível da economia. Até então ele organizara e centralizara, in-
tensificando-os, processos econômicos já existentes: na agricultura, estimulando a di-
versificação da produção e suportando, em um nível mais oneroso do que se fizera na
República Velha, os preços do café; na indústria, concedendo facilidades de financia-
mento, de créditos a juros baixos através do Banco do Brasil. Agora, através da insta-
lação de novas indústrias estatais, o Estado assumia o papel de principal investidor"
(SOLA. 1982).

É exemplar dessa nova postura do Estado a solução encontrada por Vargas para
o problema do aço. No início da 11 Guerra Mundial, o Brasil dependia de uma
companhia estrangeira, a Belgo-Mineira, para a maior parte da sua produção de aço.
Grande parte do seu consumo provinha da importação. A Belgo-Mineira não se mos-
trava capaz de ampliar sua capacidade, na proporção exigida pelo desenvolvimento do
país. Para o Governo, impunha-se a intervenção do estado. Foi o que ocorreu.

"Vargas conseguiu convencer o governo americano de que, se não participasse,
os alemães participariam. Poucos meses antes de Pearl J-larbor, o Banco de Exportação
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e Importação prometeu proporcionar aos brasileiros 20 milhões de dólares de créditos
para financiar a compra de equipamento para unia usina de aço. Em abril de 1941, a
Companhia Siderúrgica Nacional era oficialmente criada. Um ano mais tarde, o Estado
complementou sua iniciativa na indústria do aço, criando a Companhia Vale do Rio
Doce, para produzir minério de ferro" (EVANS, 1980).

Essa mudança no papel do Estado vem acompanhada, como é natural, de trans-
formações institucionais. "Com a guerra, (...)cria-se todo uma aparelhagem, que é
executiva e legislativa, para controle da produção e distribuição das riquezas indus-
triais, agrícolas e minerais." O mais ambicioso dos instrumentos de gestão é a Coorde-
nação da Mobilização Econômica, entre cujos poderes estava "orientar a mineração, a
agricultura e a pecuária"; controlar "a importação e exportação de matérias-primas,
produtos semimanufaturados e manufaturados": "intervir no mercado de trabalho":
"levantar estoques" etc.(CA R ONE, 1976).

Ao nível da política econômica, o Estado intervém também "enxugando" parte
da renda adicional proporcionada pela guerra aos exportadores e a outros setores da
economia, procurando canalizar esses recursos para a indústria. Modifica-se a estrutura
da receita tributária, com a substituição do imposto de importação pelo imposto de ren-
da. É criada a Superintendência (la Moeda e do Crédito, a Sumoc, destinada a discipli-
nar o volume e a direção do crédito bancário.

O governo emite certificados de equipamentos destinados a financiar a re-
novação do parque industria] obsoleto. Cria um imposto sobre lucros extraordinários e
dispensa as empresas do pagamento desse imposto, se aplicarem em certificados de
equipamentos o dobro do valor devido (MENDES JR. & MARANHÃO, 1982). Como
o grosso dos lucros extraordinários provém da exportação, na prática o governo patro-
cina uma transferência de recursos desse setor para a indústria.

São criadas, nessa época, "a Companhia Nacional de Papel e Celulose (1943), fá-
bricas de cimento e mármore, Usina de Material Ferroviário (1943), de Alumínio
(1945), de Máquinas de Costura (1942) e centenas de outras. Unia das iniciativas mais
revolucionárias é a Fábrica de Vidro Plano, a primeira a ser criada no Brasil." São con-
cedidos incentivos para o desenvolvimento da juta (de grande utilização na indústria
têxtil) e do coroá (fibra usada em cordas, sacaria etc.) (CARONE, 1976). A guerra es-
timulou também a criação da Fábrica Nacional de Motores e da Companhia Nacional
de Álcalis (EVANS, 1980).

Os anos de guerra marcam, portanto, uma etapa fundamental na definição dos
novos rumos do país, seja pela importância que começa a ganhar a indústria, seja pelo
papel que passa a desempenhar a tecnocracia, enquanto agente econômico e político.
Ao seu modo, com seus meios, o Brasil empreendia sua modernização capitalista

"A nova política de industrialização, que Vargas endossou explicitamente só de-
pois do início da guerra, não foi vitória de um dinâmico setor urbano: foi uma política
imposta do alto, durante uma ditadura. A teoria de uma tal política estava no ar: as
doutrinas corporativistas e fascistas na Europa; o New Deal na América do Norte: o
socialismo estatal na União Soviética" (SKIDMORE, 1979).

3.2. Quadro Econômico de Minas Gerais na década de 40 (*)

No fina] da década de 1930 a situação econômica de Minas Gerais era de crise
generalizada. A exportação de café entrara em declínio, a produção industria] era irri-

(') Para a olaboraçâo deste pequeno texto, apoiamo-nos. sem reservas, no excelente estudo Estado e Capital
EatranQoIro na Induziria lizaçio Mineira, do Prol. CléIlo Campolina t)Inlz (UFMG/PROED. BH, 1981), on-
de encontramos teses e ln!orrnaçes que confirmam Inteiramente nossas hipóteses para o porodo. Os lroho,
entro aspas são tranamlçtles tjter,Is rir, rnfn,idõ livro. Os erros, se houver ç90 nossos.
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sória e boa parte da produção mineral saía do Estado de forma clandestina. Tudo isso
concorria para comprometer a receita pública, mas havia que agregar, ainda, a má arre-
cadação de impostos. o contínuo desvio de recursos para o Instituto Mineiro do Café e
o financiamento dos défjcits da Rede Mineira de Viação. Não por acaso, a relação
entre receita e dívida estadual evoluíra de 1,6 em 1929 para 7,3 em 1934.

"A queda da produção cafecira a partir de 1930 não foi compensada por outros
produtos. Embora tenha havido relativa expansão da produção de alimentos, especial-
mente milho, arroz e feijão, essa se achava voltada em grande medida para o auto-
consumo, com baixo grau de mercantilização."

"Em 1940, Minas Gerais possuía uma população de 6,8 milhões de habitantes.
porém apenas 1,7 milhões era urbana e mesmo assim em um grande número de peque-
nas cidades, vilas e povoados. Eram pequenas cidades por natureza vinculadas ao setor
agropecuário, com grandes deficiências de comunicação e, portanto, com apenas mer-
cado regional de alimentos."

A infra-estrutura de transportes era muito precária. O programa rodoviário ini-
ciado em 1923 não pôde ser mantido a partir de 1930. As estradas eram de má qualida-
de. Também o sistema ferroviário era insuficiente. A Rede Mineira de Viação, criada
cio 1931, jamais cumpriu o papel que lhe fora reservado, de elemento de articulação
econômica e escoadouro dos produtos de exportação. Ao contrário, tornou-se defici-
tária e passou a onerar pesadamente os cofres do Estado.

Por fim, quanto à energia elétrica, a situação era também extremamente precária.
'Além cIa pequena capacidade instalada, esta se distribuía de forma pulverizada por
grande número de usinas e localidades", obrigando muitas empresas industriais a insta-
larem seu próprio sistema energético, o que (lesestimulava os investimentos.

Tecnocracia e modernização econômica

Por força da Revolução de 1930 e, especialmente, após o Estado Novo, começam
a se operar profundas transformações no papel do Estado. Em Minas, a 'classe política'
tradicional, dominada pelos 'coronéis' e pelos bacharéis, "começa a ser deslocada por
uma nova elite governamental representada pelos indivíduos de formação 'técnica', em
aliança com os militares". O padrão de acumulação, até agora predominantemente
agrário-exportador, está em vias de se transformar em urbano-industrial.

Portadora de uma ideologia (lesenvolvimentista e moderna para os padrões da
época, a nova elite governamental advoga a industria1iiaçào como saída para o atraso
econômico do Estado. Reconhecendo a fragilidade do sctoi privado, atribui à iniciativa
estatal o papel principal nessa nova política. Seu projeto é transformar Minas Gerais
cm um grande centro industrial. "Essa esperança apoiava-se na possibilidade do apro-
veitamento econômico dos recursos minerais com a expansão da siderurgia, ra possibi-
lidade de instalar alguns projetos estratégicos como a indústria aeronáutica e de aluiní-
11k) e outras oportunidades apontadas pelo crescimento industrial do país, que se acele-
rava na década de 1930, no grande crescimento do mercado urbano e industrial de Belo
Horizonte, na probabilidade de se resolverem os problemas básicos de comunicações,
através da melhoria do sistema ferroviário pela Rede Mineira de Viação, e na execução
de um plano rodoviário que permitisse articular Belo Horizonte com as várias regiões
do Estado e transformá-la cm seu centro econômico" As novas elites de governo
acreditavam que, (lesta vez, sobretudo através da siderurgia. Minas conseguiria escapar
à decadência que a perseguia desde o declínio (la mineração do ouro.

Um a um, no entanto, os sonhos dos plane jadores mineiros foram sendo destruí
dos. A grande siderúrgica nacional não veio para Minas: foi para o antigo Distrito Fe
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deral (Volta Redonda). A fábrica de aviões projetada para Lagoa Santa nunca saiu do
papel. E a fábrica de alumínio do grupo Gianetti, com o início da II Guerra, ficou para-
lisada: os fabricantes não puderam cumprir o acordo de fornecimento da maquinaria.

"A perda do projeto siderúrgico e a dificuldade de promover a expansão indus-
trial de Belo Horizonte, especialmente pela deficiência da oferta energética ( . . ) le-
varam o Governo ( . . . ) à busca de unia estratégia para a saída do impasse. Em início
de 1940 era lançado o plano da Cidade Industrial de Contagem e o respectivo sistema
energético, através da Usina do Gafanhoto".

"O lançamento da Cidade Industrial de Contagem, com a respectiva usina hidre-
létrica, foi a maior realização do Governo Benedito Valadares (1933-45 ) no campo
econômico, e ao mesmo tempo base para futuras iniciativas estatais". Mas, embora o
governo tenha posto em prática uma verdadeira política de promoção e atração de in-
dústrias, o resultado, no início, não correspondeu ao que se esperava. Isso, basicamen-
te, deveu-se à "ausência de mercados consumidores em suas proximidades e à preca-
riedade dos transportes, para os maiores centros urbanos do país".

Os projetos relacionados com a II Guerra

No início dos anos 40 foram definidos importantes projetos nas áreas de minera-
ção e metalurgia, em virtude da II Grande Guerra. O minério de ferro passou a ser
fundamental para as potências b1icas. Por força de acordo internacional. o Governo
brasileiro criou a Cia. Vale do Rio Doce, com a finalidade de explorar e exportar mi-
nério de ferro para os Estados Unidos e Inglaterra.

O problema da exportação de minério era resolvido, deste modo, independente-
mente do problema siderúrgico. E o Estado, mais uma vez. avocava a si as responsabi-
lidades do investimento.

São também desse período os projetos da Acesita (Aços Especiais Itabira) e da
Elquisa (fábrica de alumínio). Aquela começou a ser instalada cm 1945. e só em 1949
foi feita a primeira corrida de gusa. Quanto à Elquisa, chegou a entrar cm funciona
mento em 1945, mas o truste mundial do alumínio levou-a à insolvência. Depois de três
anos paralisada, foi vendida à Alcan em 1949

Em 1946, quando se instalava a Assembléia Nacional Constituinte, a situação da
economia mineira era crítica. "Os resultados da expansão econômica dos primeiros
anos de 1940 mostraram-se insignificantes diante da situação geral do Nstado, pela sua
extensão e pelos problemas que acumulava. A emigração continuava de forma signifi-
cativa ( . . . ). Naquele período. São Paulo, como centro industrial mais desenvolvido,
absorvera de forma crescente a expansão industrial do país. O atraso relativo acentua-
ra-se".

Foi para enfrentar essa situação que o Governo Estadual elaborou, em 1947.
o Plano de Recuperação Econômica c Fomento da Produção, onde o setor pú-
blico era claramente posto a serviço da industrialização do Estado. Nas idéias e projetos
desse Plano estão embutidas muitas das realizações de governos posteriores. notada
mente o famoso binômio energia e transporte que marcará a administração Kubits
chek. Nesse sentido, na segunda metade dos anos 40 iremos encontrar o germe de mm
portantes transformações econômicas que marcariam no tmi tu ro descn vol vimen 1'
social e político de Minas (crais
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3.3. A redemocratizaçáo de 1945: circunstâncias e antecedentes

O período histórico dentro do qual se reuniu e deliberou, com funções consti-
tuintes, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais em 1947, é geralmente definido co-
mo de "redemocratização" ou "reconstitucionalização" do país.

Após o longo período ditatorial que caracterizou o Estado Novo, assistiu-se, a
partir de 1945, à concessão de anistia aos presos políticos; à criação e legalização, em
âmbito nacional, de novos partidos políticos, inclusive o Partido Comunista do Brasil;
ao fim da censura dos meios de comunicação; à convocação de uma Assembléia Nacio-
nal Constituinte e de eleições para a Presidência da República, por sufrágio direto, se-
creto e universal; ao acatamento condicional do direito de greve; à realização de elei-
ções para as Assembléias Legislativas e Governos Estaduais (1947) e a outras medidas
políticas de cunho liberalizante.

Sem menoscabo dos fatores econômicos, políticos e sociais de ordem interna,
responsáveis pelo modo como se desenvolve a redemocratização do país, é indispensá-
vel assinalar a influência que teve na configuração desse clima liberalizante o desenlace
da II Guerra Mundial, com o triunfo dos Aliados, O Brasil participara do con-
flito com uma força expedicionária; aliás, foi o único país da América Latina a fazê-lo.
A dependência do Brasil face sobretudo aos Estados Unidos e à Inglaterra ajuda a ex-
plicar muito do nosso tournant liberalizante.

No entanto, na perspectiva do tempo, retrospectivamente, não há como ignorar
que, acompanhando sempre a tradição política brasileira de conciliação "pelo alto", ou
seja, de limitar os conflitos e privilegiar a composição de interesses entres as frações
burocráticas e políticas dos grupos e classes dominantes, acima e à margem do resto da
sociedade, a transição liberalizante que então se empreendia não apontava para um
rompimento com o passado recente da ditadura. De fato todo o arcabouço social e a
estrutura sindical corporativa que, desde pelo menos a Revolução de 30, vinham alicer-
çando nossas relações de classes permaneceram incólumes na fase de redemocratização
e se cristalizaram nas novas instituições jurídicas erigidas pela Constituição de 1946.
Afinal, não se pode esquecer que a reconstitucionalização do país deveu muito, na oca-
sião, a iniciativas cuja origem estava no bojo da própria ditadura, em fase tcrrninal, mas
ainda capaz de realizar movimentos que viriam a ser fundamentais para o ritmo e o al-
cance do processo liberalizante. Sintomaticamente, o Presidente da República ungido
pelas urnas em 1945 fora Ministro da Guerra da ditadura e um dos principais responsá-
veis pelo golpe político-militar que, em 1937, implantara o Estado Novo.

Uma das maneiras de se explicar a harmonia política e a ausência de traumas so-
ciais dessa transição talvez esteja na já mencionada dependência estrutural do nosso
país face às nações "centrais" do capitalismo mundial, no caso a Inglaterra e os Estados
Unidos. Em decorrência e função dessa dependência o regime liberal democrático, im-
perante naqueles países, acabou por se tornar o paradigma político de nossas 'elites diri-
gentes, desde o fim do Império e por quase toda a República.

Contudo, dado o cenário de nosso relativo atraso econômico, social e cultural, ou
seja, dadas as condições e as formas em que o capitalismo aqui se realizava ("capitalis-
mo subdesenvolvido"), entre nós inexistia - ou era então excessivamente débil - uma
sociedade civil onde pudessem vicejar relações políticas liberais democráticas.

De fato, como pensar-se a liberal-democracia sem uma sociedade civil diversifi-
cada, estruturada e dotada de uma certa autonomia face ao Estado? Aqui, o Estado
ocupava todo o espaço político possível, e isto desde sempre. A fragilidade de nossa so-
ciedade civil correspondia a onipresença do Estado, cuja burocracia administrativa e
política tornava-se, deste modo, agente de um rígido controle sobre a totalidade da vida
social. Por este caminho o autoritarismo logo se impôs entre nossas elites como a práxis
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política por excelência, sobrepondo-se ao modelo formal e jurídico da liberal-democra-
cia. Mais forte que a letra e a forma de nossas instituições liberais, o autoritarismo con-
cebia-se como um meio, um expediente, um instrumento capaz de nos dar, no futuro, a
democracia. Era como se tivéssemos necessariamente de nos banhar no autoritarismo
para merecermos, um dia, a sociedade democrática.

É claro que as tramas liberais tinham vigência, mas apenas para o jogo político
das elites no poder, não alcançando o resto que de sociedade havia.

Nesse quadro, o que viria a ser a ditadura estadonovista?
Primeiramente, os ideólogos do Estado Novo já encontraram pronto e preparado

o material com que edificariam sua obra, isto é, o autoritarismo como práxis política
dominante nas relações sociais. Nesse sentido, a ditadura apenas explicitou formal-
mente urna realidade cultural e política preexistente, ou seja, erigiu o autoritarismo em
regime de Estado.

Por outro lado, desde a Revolução de 1930 estava em curso o rearranjo das for-
ças políticas e econômicas internas, com vistas à construção de um novo bloco no poder
(desse processo viria a surgir, logo à frente, o chamado populismo); a ditadura, neste
caso, seria o sítio ideal para a costura desse novo bloco e das alianças políticas respecti-
vas, sob a liderança carismática de Vargas.

Por fim, a conjuntura internacional do capitalismo estava fortemente marcada
pela disputa, então altamente equilibrada e de chances quase iguais, entre duas formas
de Estado: a liberal-democrática, patrocinada sobretudo pela Inglaterra e pelos Estados
Unidos, e a nazi- fascista, vigente na Alemanha, na Itália e no Japão (o Eixo). A luta
iminente entre as grandes potências teria aberto na periferia do sistema uma "brecha"
através da qual nossas elites dirigentes, beneficiadas por urna autonomia que não pos-
suíam antes, puderam ensaiar um regime parafascista (o Estado Novo).

Tão logo as pressões norte-americanas se fizeram sentir, a partir da entrada dos
Estados Unidos na guerra e de sua vitória, nosso governo começou a lançar ao mar os
símbolos mais ostensivos do autoritarismo. Isso talvez explique o fácil retorno, em
1945, às instituições liberais, uma vez que estas permaneciam enquadradas pelo forte
autoritarismo embutido em nossas relações de classes e na cultura política de nossas
elites dirigentes.

Pelo menos três exemplos de peso são oferecidos para demonstrar a vigência, em
plena democracia liberal, crismada por uma Assembléia Nacional Constituinte, de ins-
tituições e práticas que haviam dado suporte ao Estado Novo: a) as relações entre Esta-
do e sindicatos (patronais e de trabalhadores): por força da legislação trabalhista e pre-
videnciária de inspiração corporativista, as categorias profissionais continuam atreladas
firmemente ao Estado, para o que desempenha insubstituível papel a burocracia do Mi-
nistério do Trabalho, da Justiça do Trabalho e das autarquias previdencifrias; b) as re-
lações sociais no campo, face à propriedade da terra: a Constituição Federal de 1946
admite a hipótese da Reforma Agrária, mas praticamente a inviabiliza, ao exigir do go-
verno que indenize previamente em dinheiro o proprietário atingido; e) a formação dos
novos partidos políticos: dois deles, cuja aliança ao longo da década de 50 elegeu os três
primeiros presidentes da Terceira República (PSD e PTB), foram criatura do regime
que se eclipsava. Nasceram dentro ainda do Estado Novo, em sua fase derradeira, por
iniciativa das forças políticas e sociais que haviam constituído a própria ditadura. Os
discursos do General Eurico Dutra, candidato à Presidência da República pela coliga-
ção PSD-PTB, em 1945, admitem de forma inequívoca que, vindo a ser presidente, iria
dar prosseguimento às políticas fundamentais do Estado Novo, do qual se considerava
um continuador. Havia sido, aliás, Ministro da Guerra da ditadura durante os oito anos
que essa durou. Foi eleito com cerca de 55% dos votos, em dezembro daquele ano.
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O quadro político vigente ao tempo da elaboração da Constituição Federal de
1946 (Governo Dutra - 1946-1951) é representativo do fato de não ter ocorrido uma
verdadeira ruptura com a ditatura recente, mas antes uma transição pacífica e articula-
da do autoritarismo característico do Estado Novo para um governo soi-disant libe-
ral, que mantinha o alicerce social e corporativo do regime que terminava, "abrindo"
para instituições jurídicas e políticas formalmente democráticas. *

Respeitadas as inevitáveis adaptações de conjuntura, a política econômico-finan-
ceira do novo governo constitucional apresenta-se, de fato, como um desdobramento
da realizada pelo Estado Novo. 1-lá uma combinação mais ou menos pragmática entre
liberalismo econômico e capitalismo de Estado, entre intervencionismo estatal mani-
festo e um liberalismo circunscrito a determinadas áreas do mercado "reservadas" às
empresas privadas. Prossegue-se com o planejamento governamental, não muito orgâ-
nico e preciso, mas, de toda forma, incisivo: todos os espaços fundamentais necessários
à industrialização do país são cobertos pela iniciativa estatal: energia, transporte, in-
dústria de base, câmbio, crédito etc. Políticas de valorização econômica das regiões
brasileiras, tais como o Nordeste e a Amazônia, são também consignadas (a SUDENE
é uma criação da Constituição de 1946). A estratégia de aliança com o capital estran-
geiro é incrementada, chegando a seu pico, no regime da Constituição de 46, durante a
presidência Kuhitschek (195611961).

De acordo com alguns cientistas sociais, as tensões políticas que perpassam os
grandes partidos no quadriênio Dutra, ocasião em que se discutiu e se votou a nova
Carta Constitucional, poderiam ser vistas como projeções de conflitos personalistas
entre determinados grupos burocráticos e sociais que já se digladiavam surdamente sob
a ditadura estadonovista.

Assim teríamos, de um lado, o bloco dos "de dentro", os que constituíam e inte-
gravam o governo ditatorial: a máquina tecnohurocrática do Estado e mais os políticos
reunidos em torno dos interventores estaduais (estes, escolhidos pessoalmente pelo di-
tador, equivaliam a governadores de Estados), representantes dos proprietários de ter-
ras, da nova classe dos industriais que as políticas do Estado faziam prosperar, dos
banqueiros (em sua maior parte vinculados à política creditícia do governo) e, ligado a
este bloco pela burocracia sindical e previdenciária, o operariado urbano. Este bloco
viria a integrar, em 1945, as siglas partidárias do PSD e do PTB.

De outro lado teríamos o bloco dos "de fora", formado por políticos e advoga-
dos liberais e constitucionalistas, integrantes em sua maioria de segmentos das médias e
altas classes médias, geralmente excluídos e marginalizados, por setores financeiros
menos ligados ao governo (mais independentes do governo) e ainda pelos proprietários
de terra do coroneismo. A grande imprensa também formava com o bloco dos "de
fora".

No que se refere à questão do exercício da cidadania, ou seja, à questão demo-
crática (sua autenticidade, extensão, etc.), é evidente que a estrutura política'e as insti-
tuições sociais do país, não obstante a persistência e o enquistamento de não poucas li-
nhas autoritárias do passado no período imediatamente posterior à Segunda Grande
Guerra, muito se modificaram a partir daí. Se não é muito difícil registrar no período
histórico anterior a 1945 a inexistência de representação popular autêntica (a participa-
ção das camadas populares nas arenas decisórias do Estado), já a Terceira República,

A ruptura que então de fato ocorreu foi com o estilo poiltico e a liderança de Vargas, arredado do governo por um
golpe mititar, em outubro do 1945. Mas o próprio grupo que constitufa a espinha dorsal da ditadura, este perma-
neceu, fundindo-se nos vitoriosos PSD e PTB o projetando assim, para o quadriénio que se abria, as poi(ticas bá-
sicas que vinham sendo montadas e desenvolvidas peto Estado Novo. isso irá possibilitar, afinal, o retorno de Ver-
gas à Prestdéncla da República, em 1950, efeito já então pelo sufrágio popular, à frente dos mesmos grupos so'
ciais constituintes da ditadura, sob a proteçào das siglas partidárias do PTB, do PSP (populi&no paulista) e do
PSO (este não oficialmente).
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vigente de 45 a 64, alicerçada que foi numa sociedade mais urbanizada e em ritmo ace-
lerado de industrialização, possibilita talvez uma avaliação mais pertinente do sistema
de representação projetado na Constituição de 1946.

Houve, por certo, considerável alargamento da base social e política do Estado,
ensejando em parte a incorporação de novos setores e categorias sociais na vida política
do país: floresceu o sistema mul ti partidário, que promoveu, apesar de todos os percal-
ços, a rotatividade dos mandatos governamentais em eleições periódicas; manteve-se
uma relativa liberdade de imprensa e de associação, apesar de não ter vicejado a tole -
rância mesmo intra-elite. No entanto, a nosso ver é problemático falar cm representa-
ção popular, o que percebemos mais facilmente quando avançamos no tempo e ultra-
passamos as fronteiras do período que vimos estudando.

Autoritário e corporativista a partir dos anos 30, o mesmo Estado continuou
praticamente intacto ao longo do período 1945-1964, tendo inclusive se reforçado nele
suas características centralizantes e intervencionistas. O sistema partidário e a aliança
nele hegemônica (o esquema PSD-PTB, imbatível até 1960) foram como prolonga-
mentos políticos do Estado Novo. Não só PSD e PTB eram criação de Vargas, como já
assinalamos: também o lcitmotiv da luta política era o mesmo estabelecido ao final do
Estado Novo. Não obstante a convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte,
mais uma vez, não foi a sociedade civil que se fez representar no Estado. Ao contrário,
foi outra vez o Estado que constituiu a representação partidária da sociedade civil.
Da mesma forma, toda a geração de políticos e homens públicos que governaram o pe-
ríodo foram de extração estadonovista, com exceção de Jânio Quadros que, talvez por
isso mesmo, logo foi expelido do poder.

A estrutura sindical, vale repetir, permaneceu como era, corporativa e mais ou
menos "apclegada". Acelerou-se e consolidou-se o processo de concentração de ren-
das, enquanto os desníveis regionais não fizeram senão crescer, indicadores da pro-
gressiva penalização das camadas populares, por esse modo discriminadas, o que equi-
vale a dizer: excluídas, seja da esfera econômica, seja da vida política.

Acompanhando uma tendência que viria a se tornar mundial, o nosso Poder Exe-
cutivo, no período, ampliou notavelmente, a expensas do Legislativo, o controle dos
recursos globais, econômicos e políticos da nação, instalando, na prática, um monopólio
da tomada de decisões concernentes àqueles recursos.

Através da "política de clientela" e do populísmo que neutralizavam as lutas e
reivindicações populares, nosso sistema partidário acabava por propiciar o enfeuda-
mento crescente do Estado, do governo, nas mãos da tecnoburocracia. A formulação
de nossas políticas públicas continuou tanto ou mais fechada e autoritariamente conce-
bida que em períodos anteriores. Criaram-se, dentro do próprio Poder Executivo, que
monopolizava progressivamente as informações, inúmeras agências de legislação para-
lela. O Poder Legislativo perdia por aí sua exclusividade legiferante. Afastado dos
centros de decisão governamentais, mobilizando cientelisticamente as camadas popu-
lares, nosso sistema político-partidário acabava por se tornar incapaz de suscitar e ab-
sorver as demandas e necessidades populares. No máximo, estabelecia uma relação
apenas formal entre Estado e sociedade civil, relação que mostrou sua enorme fragili-
dade em março de 1964. Mas retornemos aos anos 40.

O período que cobre a chamada "fase de reconstitucionalização" do país
(1945-1947) é, como temos visto, rico em acontecimentos significativos. É um período
sobretudo de consolidação de um passado social e econômico de predominância rural.
tradicional, e de nucleação de um futuro imediato de predominância urbana, industrial e
modernizante. Fase de "acerto de contas" com o período imediatamente anterior (dé-
cadas de 20 e 30) e de preparação para nova etapa histórica. Ponto de costura e ao
mesmo tempo de fiação social e política.
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Nessa oportunidade, nosso país não somente se enquadrou em novo regime jurí -
dico e institucional (o regime da Constituição Federal de 1946), mas também, ao des-
dobrar e consolidar alicerces plantados na década anterior (anos 30), iniciou de modo
efetivo sua caminhada rumo a uma sociedade moderna, industrial e urbana, a qual teve
seu pico nos anos 50, sob a rubrica do chamado "nacional-desenvolvirnentismo", tão
bem simbolizado pelo governo J  (1956-1961). Pontuando todo esse período, homens
como Benedito Valadares, Virgílio e Afonso Arinos de Melo Franco, Juscelino Kubits-
chek, Gustavo Capanema, José Maria Alkmin, Milton Campos, Tancredo Neves, Ma-
galhães Pinto, Pedro Aleixo, Bilac Pinto e outros projetam sobre o cenário político na-
cional um estilo de ação que a tradição acabou consagrando, não sem razão, sob o nome
de "política mineira". Ora na retaguarda, ora na linha de frente do jogo de distribuição
e atribuição do poder governamental, encontraremos, em todo o período da chamada
Terceira República, a presença destacada dos políticos mineiros.

Tal exponenciação era possível não só pela reconhecida habilidade dos políticos
mineiros, para a qual terão contribuído, por certo, determinadas particularidades da
Uistória de Minas.

A lógica do "nacional-desenvolvimentismo". ideologia que prevaleceu no perío-
do, com o correr dos anos não se mostrou, afinal, como uma "revolução nacional-bur-
guesa". onde uma burguesia nacional, liderando frações de camadas médias de tecno-
burocratas e de intelectuais progressistas, aliados ao proletariado urbano e ao campesi-
nato, viesse a se confrontar com o bloco de latifundiários aliados ao capital estrangeiro
imperialista. Antes, o que de fato parece ter ocorrido, com as inevitáveis fricções e
contradições internas às nossas classes dominantes, foi a montagem (embrionária nos
anos 30 e adolescente nos anos 40) de um capitalismo de Estado, integrado no espaço
do chamado "mundo ocidental", ou seja, a tentativa de implantar a partir "de cima",
sob o comando do Estado, padrões de consumo e de produtividade equivalentes aos vi-
gentes nos países "centrais" do sistema, percorrendo cm algumas décadas o caminho
que aqueles países teriam levado séculos para cobrir.

Desde logo, tanto sob um governo da IJI)IN (Milton Campos, 1947-50), quanto
sob um do PSD (Juscelino Kuhitschek, 1950-5), a economia mineira encontrará, urna
vez no "Programa de Recuperação Econômica e Foniento da Produção", outra no bi-
nômio "Energia e Transporte — , ambos precedidos pela criação da ('idade Industrial de
Contagem no início dos anos 40 (interventoria Benedito Valadares), sua própria via de
ajustamento ao modelo maior do — Nacional -l)esenvolvimentismo". Assim é que se es-
boça e consolida em Minas, concomitantemente às transformações que o país experi-
mentava, um modelo de capitalismo de Estado gerenciado por uma tecnohurocracia lo-
cal (grupo oriundo da "Escola de Minas", mais tarde reunido na Secretaria de Agri-
cultura, depois na CEMIG, BDMG, INl)I etc.) * que negociava com o governo fede-
ral e com empresas estrangeiras o desenvolvimento econômico mineiro (USIMINAS,
Mannesman, Furnas, Três Marias etc.). Operou-se, no período, em ritmo, escala e
profundidade certamente diferentes das que se registravam no eixo Rio-São Paulo, o
trânsito da Minas rural e tradicional para a Minas urbana e industrial. **

CEMIG - CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS.
BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS.
INDI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.
No que se refere ao dosenvOlvImenIo industrial. a diferença entre Minas o os outros Estados do eixo Rlo.São
Paulo é visível no período anterior .'r década de 40. AI, de tato, pode-se falar em atraso mineiro, mas isso não
vaie de 1940 em diante. Ao contrério, a partir de 1940 aproximadamente, a tecnocracia mineira revela-se tão ra-
paz quanto qualquer outro fração inclustriatizante para empreender a modernização capitalista do Estado.
Claro que, empreendendo sua modernização sobre uma base -mais atrasada, segundo a ótica capitalista, Minas
chegaria a resultados diferentes dos obtidos por São Paulo, por exemplo. Mas não se trata do não-capItalIsmo ou
semicapitatlsrno O. sim, do uma articulação particular, especflica, como foi específica, de resto, em cada lugar
Onde ocorreu, a articulação do modo de produção capitalista a partir das instituições económicas. pottticas. cul-
turais etc. que a História legara.
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Uma compreensão mais completa do papel de Minas Gerais no contexto histórico
e político do regime da Constituição de 1946 exige, no entanto, considerações mais
extensas.

É habitual, no pensamento político brasileiro, raciocinar como se o contexto na-
cional, dentro do qual a política mineira se define, estivesse determinado em grande es-
cala pela dominação da região centro-sul sobre as demais regiões do país. Assim, te-
ríamos como centro político de decisões, extensivas a toda a nação, o triângulo Rio-São
Paulo-Minas e, como pólos satelizados, as demais regiões do país.

Nesse raciocínio, a chamada crise do federalismo brasileiro expressaria, ao lado
do progressivo e crescente gigantismo estatal, precisamente esse desequilíbrio na dis-
tribuição de poder ao nível de nossas regiões. Em outras palavras, teríamos de um lado
concentração do processo de desenvolvimento capitalista e de seu dinamismo sócio-
cultural na região centro-sul e, de outro, a concentração de poderes lato scnsu do
Estado, em relação à sociedade civil. Ao se cruzarem, essas duas linhas de força produ-
ziriam um Estado centralizado, intervencionista, dirigido sobretudo pelos interesses só-
cio-econômicos e políticos da região centro-sul do país.

Nessa mesma perspectiva, costuma-se afirmar que, embora localizada na região
geopolítica dominante na federação, Minas jamais teria ocupado ali unia posição privi-
legiada. Ao contrário, sua posição teria sido sempre secundária e complementar, pois
nunca se consolidou dentro da região como o Estado mais desenvolvido e mais dinâmi-
co. Em outras palavras, Minas teria participado do condomínio de poder que, ao longo
deste século, vem dirigindo a nação, sem nunca lograr impor-se dentro dele como pólo
determinante. Teria permanecido sempre subordinada às projeções e interesses sócio-
econômicos dos parceiros maiores, o que autorizou alguns autores a falar da posição
"colonizada" de Minas face ao eixo Rio-São Paulo.

Existiria assim uma certa ambigüidade, estruturada historicamente e geopoLíti-
camente consolidada (note-se a posição de Minas como fronteira de região centro-sul),
pela qual nosso Estado desfrutaria de uma posição privilegiada no que se refere aos
demais estados e regiões situados fora do centro-sul, mas secundária e complementar
dentro da sua própria região. Algo como se a proximidade geopolítica do eixo Rio-São
Paulo, articulada simultaneamente à "distância" sócio-econômico e cultural face ao
mesmo, possibilitasse a Minas uma ambivalência, tomada criativa e dinâmica graças às
estratégias políticas de suas elites.

Depois, haveria a configuração interna fragmentada e, até certa época, desarti-
culada: um verdadeiro arquipélago de regiões ligadas antes aos estados vizinhos do que
ao nosso centro govemativo. Eram as "várias Minas" dentro de Minas.

Essa complexa tessitura social e institucional teria sido fator de estímulo e insti-
gação à cultura política mineira que reproduziria, à sua escala, dilema semelhante ao
das nações colonizadas face às nações modernas: de um lado, vergonha do próprio
atraso e desejo de modernização; de outro, medo das implicações e riscos (econômicos,
políticos, morais etc.) do progresso. Mudança e conservação. Transformismo.

Incrustada na História e na cultura de Minas, a ambigüidade é algo bem conheci-
do e explorado por quantos estudam e analisam a política mineira. Os autores costu-
mam, aqui, empregar, para os mesmos fins, ccntrizmo, com o que pretendem realçar a
posição mediana, equilibrada dessa política. Entre o oito e o oitenta, a política mineira
ter-se-ia constituído como uma espécie de argúcia da História, capaz de transformar
desvantagens teóricas em benefícios práticos, o que lhe teria permitido, adicionalmente,
exercer durante muitos anos o papel genérico de equilíbrio moderador no cenário
político nacional.

Essas teses exigem alguma reflexão.
Primeiramente, não se pode falar dos "interesses de Minas" como se estivésse-

mos diante de algo absolutamente concreto e de sentido inequívoco. "Interesses de Mi-
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nas", se houver, não serão, por certo, os interesses de seu rios e montanhas e, sim, in-
teresses sociais: em tese, os interesses da população do Estado; de fato, os inte-
resses que, a cada momento, prevalecem na luta que permanentemente travam forças
políticas heterogêneas, às vezes antagônicas, cujas raízes estão na própria sociedade
que pretendem dirigir. Como se sabe, nenhuma fração política exerce sua hegemonia
invocando os próprios interesses e sim interesses gerais - "do povo", "da nação",
"de Minas" etc.

Além disso, quanto mais avançamos no século XX, menos podemos ignorar a
crescente perda de autonomia econômica e política dos estados federados, o que faz
desaparecer, concomitantemente, a possibilidade de políticas de alcance local, regio-
nal. * Ao contrário, cada vez mais as elites políticas dos estados são obrigadas, mesmo
em função de planos políticos locais, a concertar alianças nacionais. E no caráter
destas alianças que iremos encontrar, freqüentemente, explicação para determinadas
particularidades do desenvolvimento econômico e político dos estados da federação -
Minas entre eles.

Assim, se Minas não se industrializou no mesmo ritmo de São Paulo, por exem-
plo, isso por si não prova que "os interesses de Minas" foram, cm determinado mo-
mento, preteridos. Ao contrário, em mais de unia ocasião constituíram-se, ao nível na-
cional, alianças políticas onde importantes frações das elites mineiras estavam forte-
mente representadas, sem que por isso o crescimento industrial de Minas registrasse um
impulso considerável. Deve-se supor que essas alianças produziram políticas que, se
não fizeram avançar o desenvolvimento industrial mineiro, certamente atenderam
a outros interesses das classes dominantes baseadas em Minas. No caso, estariam em
togo estratégias políticas e econômicas de escala nacional que, inevitavelmente, condi-
cionavam a viabilidade e o alcance dos projetos regionais. Entretanto, no imaginário
das frações políticas que ambicionavam, acima de tudo, a industrialização do Estado,
cada vez que prevaleceu uma daquelas estratégias, foram preteridos ou cancelados "os
interesses de Minas"

Por outro lado, parece certo que o centrismo expressaria a presença na política
e na totalidade das relações sociais em Minas, de articulações muito específicas e
originais entre o tradicional e o moderno, o atraso e o progresso, o estático e o dinâmi-
co. Este seria o substrato social da cultura política do ccntrismo. Mas isso é pouco.

Parece definitivamente incorporada à historiografia a tese que assinala a precoci-
dade e a extensão do estamento burocrático mineiro, que remontaria, nas suas origens,
ao aparelho fiscal e administrativo aqui instalado pela Coroa portuguesa no século
XVII. Com o passar do tempo, e dado o caráter marcadamente patrimonialista das re-
lações políticas que entre nós se desenvolveram, foram-se fundindo administração pú-
blica e interesses privados. Um ângulo particular desse fenômeno se traduz na forma-
ção do corpo político do Estado recrutado, na sua esmagadora maioria, dentre os filhos
das "grandes famílias governamentais de Minas".

Como nem a Independência nem a República produziram nipturas significativas
nas relações sociais em que se fundava o poder dessas famílias, o passar do tempo não
teria feito mais do que matizar esse quadro, sem apagar, porém, a linha ininterrupta
que, nítida aqui, menos visível adiante, continuaria ligando o funcionário da Coroa ao
político republicano.

NAo se trata de subestimar a imponência política dos estados federados, corno não se pode ignorar, por exemplo,
a fundamental import&ncla que tom o munictpio enquanto base do poder potftico de significativas fraçres das clas-
ses dominantes. Mas não é disso que estamos falando o, sim, da iniegraç5o progressiva dessas unidades, em ou-
tros tempos relativamente autônomas, numa rede de instituiçôes econômicas e polfticas que tornaram imposstvei,
doravante, sua existência independente. Da mesma forma, o desenvolvimento regional está condicionado por uma
complexa rede de alianças polfticas, que vai do Estado federado à Uniào e que nem sempre pode ser montada ou
desmontada no estreito ámbito de urna reglêo geográfica do para, ainda que a mais rica ou mais industrializada.
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Nem só de continuidade se faz a História, entretanto.
Deixando de lado, por hora, variáveis de outra natureza, registremos que a sim-

ples inserção de um setor da economia do Estado no mercado mundial estimularia, cedo
ou tarde, o desenvolvimento de novos padrões de administração econômica, controle de
qualidade, formação técnica, etc., o que concorria, no terreno das relações sociais, para
a constituição de uma tecnocracia sintonizada com a modernidade vigente nos países
centrais do capitalismo. *

A Revolução de 30, ao pretender quebrar a hegemonia oligárquica nos estados,
favoreceu o desenvolvimento da tecnocracia mineira enquanto força política impor-
tante: integrou-a numa aliança política de alcance nacional e lhe deu, via Poder Central,
uma base mais sólida para sua política de modernização capitalista em Minas. Mas, se,
no plano nacional, a tecnocracia faz passar uma impressão de força, no plano local, isto
6, em Minas, é visível a fragilidade da fração tecnocrática frente ao poder oligárquico.
Por um lado, dado o baixo nível de industrialização deste F,stado, é irrisória a força po-
lítica da burguesia industrial. Conseqüentemente, são pouco expressivas, por outro la-
do, as lutas dos trabalhadores urbanos e suas organizações, condição indispensável para
o desenvolvimento de uma "ala democrática" no interior da tecnocracia.

Portanto, se nascera como variação de fato na descendência das oligarquias, a
tecnocracia estava condenada a assim permanecer ainda por muito tempo, já que as
condições econômicas e políticas da sociedade onde se desenvolvia não favoreciam,
antes obstavam, sua autonomia em relação aos interesses oligárquicos. Só recentemente
esse quadro viria a se alterar.

Assim, é nas condições em que se formou o estamento político "moderno" em
Minas - desde o início em estreita associação com as oligarquias agrárias - que encon-
traremos a chave para o sempre lembrado ccntrismo da política mineira. Este, longe de
refletir uma jamais existente "filosofia do equilíbrio", exprime, isto sim, as múltiplas
contradições que fendem seu corpo de políticos profissionais: de um lado, a problemá-
tica da modernização do aparelho estatal e da industrialização: de outro o coronelismo,
o clientelismo, o enraizado poder econômico, político e ideológico das oligarquias
agrárias. Erigir um Estado moderno e industrialista sobre uma coligação política onde
estão fortemente representados interesses agrários - eis, em resumo, o desafio que se
apresentava aos dirigentes políticos de Minas.

Em Minas, onde praticamente não tinham existência política os trabalhadores ur-
banos e a burguesia industrial, não se iria empreender o caminho do populismo. Aqui, a
solução seria encontrada dentro de um bloco político "de elite", através de ajustes e
acertos entre tecnocratas, empresários e oligarcas. isso iria reservar à "política minei-
ra" um peculiar papel dentro do contexto nacional do populismo.

Tomemos o populismo na definição de um de seus mais destacados estudiosos,
Francisco Weffort: "Foi a expressão do período de crise da oligarquia e do liberalis-
mo. . . e do processo de democratização do Estado que, por sua vez, teve que apoiar-se
sempre em algum tipo de autoritarismo, seja o autoritarismo institucional (Ia ditadura
Vargas (1937-1945), seja o autoritarismo paternalista ou carismático dos líderes de
massas da democracia do após guerra (1945-1964). Foi também uma das manifestações
das debilidades políticas dos grupos dominantes urbanos quando tentaram substituir-se

Froqúenlomonto, tende-se a identificar os políticos "tradicionais" com aquela doscondénclit caiu matriz seria a bu-
rocracia colonial, e os poifilcos 'modornos com a tecnocracia de Inspiração cosmopolita. O contrismo, no caso,
resultaria de uma disputa entre o novo e o arcaico, materializados um e outro em torças sociais Perfeitamente
identificáveis. Ê pouco provável q ue as coisas tenhem.se desenrolado assim tão linearmente. Dada a estrutura só'
cio-económica da sociedade mineira da época, também a tecnocracia moderna teria que surgir estreitamente liga-
da às "lamfllas governamentais" de Minas e ao corpo de políticos "tradicionais' do Estado. Antes de ser uma torça
exterior à oligarquia, antagónica a esta, a tecnocracia moderna corresponderia geneticamente a uma variação
daquela, o que não iria Impedir que as relações entre ambas oscilassem sempre entra o conflito ao compromisso.
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à oligarquia nas funções de domínio político de um país tradicionalmente agrário, numa
etapa em que pareciam ter desaparecido as possibilidades de um desenvolvimento ca-
pitalista tradicional. E foi sobretudo a expressão mais completa da emergência das
classes populares no bojo do desenvolvimento urbano e industrial verificado nestes de-
cénios, e da necessidade, sentida por alguns dos novos grupos dominantes, de incorpo-
ração das massas ao jogo político".

E, ainda - "o populisrno foi um modo determinado e concreto de manipulação
das classes populares, mas foi também um modo de expressão de suas insatisfações.
Foi, ao mesmo tempo, uma forma de estruturação do poder para os grupos dominantes
e a principal forma de expressão política da emergência popular no processo de desen-
volvimento industrial e urbano. Foi um dos mecanismos através dos quais os grupos
dominantes exerciam seu domínio, mas foi também uma das maneiras através das quais
esse domínio se encontrava potencialmente ameaçado".*

De que forma a política mineira se teria inserido nesse sistema de dominação?
Uma constatação preliminar nos faria observar que a economia mineira, até há

dois ou três decênios atrás, não se poderia caracterizar como industrial, nem os índices
de urbanização atingiam a consistência dos que se registravam no eixo Rio-São Paulo,
não obstante fosse uma economia plenamente articulada com o mercado capitalista na-
cional e mundial, através das atividades agropecuárias e extrativo-minerais. Desde que
não caracteristicamente industrializada e urbanizada, à formação econômico-social que
aqui se desenvolvia faltava o elemento fundamental do populismo: a emergência e as
pressões de um proletariado numeroso, diversificado e denso, e de camadas médias tí-
picas de uma sociedade moderna ou em vias de modernização acelerada. Isto quer dizer
que as elites políticas mineiras não sofriam internamente as pressões populares que ca-
racterizavam o populismo nem as demandas das novas camadas médias emergentes com
o processo acelerado de industrialização, tal como este se desenvolveu cm algumas re-
giões de nosso país, a partir dos anos 40.

Em suma, se bem que a política mineira estivesse, ao nível nacional, inscrida no
contexto do populismo, ao nível regional não se reproduziam as práticas e métodos com
que o populismo é geralmente identificado. O sistema de dominação anterior ao popu-
lismo , ou seja, o coronelismo continuou vigente dentro de Minas, ainda que sob
formas mais brandas do que as que prevaleciam até a Revolução de 1930. Daí certa-
mente que as instituições que melhor expressavam politicamente a emergência das
massas trabalhadoras, isto é, os sindicatos e o Partido Trabalhista Brasileiro - PTI3 (se-
cundariamente o PSD e os partidos de esquerda), nunca alcançaram, em Minas, qual-
quer relevância nas lutas políticas regionais. Pelas mesmas razões econômico-sociais,
ter-nos-ia faltado uma "nova classe média" local, relativamente autônoma face ao Es-
tado e à sua burocracia e capaz, portanto, de desenvolver, ao nível regional, uma nova
cultura política que nos abrisse para a modernidade. Nossas "classes médias, a exem-
plo das tradicionais, características da Primeira República, continuaram atreladas à
burocracia estatal, ao "governismo". Formadas à sombra da burocracia estatal, perma-
neceram quase inteiramente dependentes, tanto política quanto ideologicamente, das
iniciativas desta.

Vejamos, contudo, de que forma a política mineira se teria inserido no contexto
populista nacional. Tomemos os dois períodos históricos citados por Francisco Wcffort:
a) o da fundação do populismo (1930-1945) e b) o de sua consolidação (1945-1964).

• WEFFORT, Francisco. O popullemo na política brsll.ir.. Rio de Janeiro, Paz e Terra 1978. p. 61.3.

• Sistema que não se extinguiu com este Oltirrio, mesmo ao nível nacional, antes acopiou-se a ele, Sob forma para-
lela ou residual, em certa mpdida, até hoje.
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No primeiro período (1930-1945), a práxis política das classes dominantes em
Minas sofreu simultaneamente duas pressões: 1) no sentido da superação de suas lide-
ranças tradicionais, que vinham da Primeira República e, conseqüentemente, 2) no sen-
tido da emergência de novas lideranças políticas regionais, capazes de representar os
interesses daquelas classes no chamado "pacto populista" de extensão nacional. Isto
ocorreu de fato ao longo dos anos 30 e durante o Estado Novo (1937-1945). Neste pe-
ríodo, Minas formou importantes quadros políticos de estatura nacional que encarna-
vam essas novas exigências - de um lado Francisco Campos, Gustavo Capanema e Be-
nedito Valadares (sem nos esquecermos de Juscelino Kuhitschek, que recebeu seu ba-
tismo político ainda durante o Estado Novo, como prefeito de Belo Horizonte), os dois
primeiros, ministros de Getúlio Vargas, e o terceiro, interventor em Minas. De outro
lado, entre as lideranças "recalcadas", encontramos Antônio Carlos, Artur Bernardes,
Afrânio Meio Franco e Meio Viana.

Ao final do Estado Novo, Minas já contava com lideranças de novo tipo e quali-
dade, lideranças que acabaram por confluir para dois grandes partidos políticos de di-
mensão nacional, aos quais a política mineira imprimiu sua própria marca, a tal ponto
que as características mineiras desses partidos passaram, com o tempo, a ser considera-
das como suas características nacionais. Referimo-nos ao PSD e à UDN.

Completou o quadro mineiro, sugestivamente, um terceiro partido, também na-
cional, mas que, praticamente durante todo o período (45-64), manteve-se como força
apenas regional, centrada em Minas: o PR (Partido Republicano), formado em torno de
uma liderança que vinha da Primeira República, Arthur Bernardes, curiosa mescla de
tradição e modernidade (com ênfase na tradição).

Já o PTB mineiro permaneceu sempre residual, na maioria das veies como "linha
auxiliar" do PSD, não obstante tentativas (frustradas) ele autonomia, empreendidas por
Lúcio Bittencourt e Santiago Dantas.

O PSP, outro partido de índole populista e de projeção ainda menor do que o
PTB, seguiu o mesmo caminho deste último.

De que forma, então, a política mineira encontrou lugar e espaço no populismo?

É sabido que o chamado "pacto populista", ao nível nacional, realizou-se, no pla-
no partidário, sobretudo através da aliança PSD-PTB, funcionando o PSI) como o
partido que, cm 1945, arrcgimentou politicamente as máquinas governamentais dos in-
terventores investidos durante o Estado Novo: e o PTB. como o partido que mobilizou
e organizou as classes trabalhadoras urbanas e os "novos setores médios" criados pelo
processo de urbanização, industrialização e modernização institucional do país. Frente a
essa coligação, a UDN se ergueria como pólo partidário antipopulista (no jargão dos
anos 40 e 50, "antivarguista"), reunindo, assim, todos os segmentos sócio-econômicos
e ideológicos de alguma forma prejudicados pelo modelo populista de desenvolvimento
político, social e econômico. Esses setores que viriam a constituir a UDN abrangeriam
um variado leque social, que incluiria, em diferentes momentos da vida dessa agremia-
ção, desde as forças ainda remanescentes do coronelismo (também fortemente repre-
sentadas no PSD), passando pelos setores mais tradicionais da intectualidade da buro-
cracia (incluídos os das Forças Armadas), alcançando frações consideráveis das classes
médias tradicionais e da pequena burguesia rural, além, naturalmente, de importantes
segmentos do estamento político que, de alguma forma, haviam sido marginalizados
durante as interventorias do Estado Novo. Poder-se-ia talvez arriscar que a UDN seria
o pólo opositor às formas e aos métodos de desenvolvimento de uma capitalismo de
Estado entre nós. A oposição às formas e aos métodos não a transformavam, contudo,
era defensora de um retorno ao "laissez-faire", numa época em que o "New Deal" já
tinha mais de uma década. Ao contrário, como bem demonstrou o governo Mílton
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Campos, também a UDN já não podia recusar o capitalismo de Estado. Não o admitia,
porém, acoplado às formas e métodos do populismo.

Na medida em que o desenvolvimento sócio-econômico de Minas não gerava
nem um proletariado politicamente expressivo nem uma classe média "moderna e in-
fluente", não se reproduziam no interior das fronteiras do Estado os alinhamentos par-
tidários que ao nível nacional caracterizavam o populismo. Deste modo, Minas fornecia
à política nacional tão-somente os quadros que iriam constituir, ou a ala francamente
hostil ao populismo (UDN), ou, dentro deste, a ala mais abertamente conservadora
(PSD). Através desses partidos, onde os políticos mineiros desempenhavam papel des-
tacadíssimo, as elites políticas e econômicas baseadas em Minas faziam pesar seus in-
teresses no interior do "pacto populista", seja neutralizando (via PSD), seja combaten-
do abertamente (via IJDN) os aspectos econômicos, políticos e sociais do populismo
que julgavam incompatíveis com seus projetos de hegemonia.

Dessa forma a política mineira foi capaz de fornecer tanto o expoente UaíXiiflo
do nacional -desenvolvimentismo, o Presidente Juscelino Kubitschek, como os habili-
dosos articuladores Gustavo Capanema, Negrão de Lima, José Maria Alkmin e 'l'an-
credo Neves (todos do PSD), sustentadores do "pacto populista", ou, ao contrário, as
lideranças de ponta para o antipopulismo: Magalhães Pinto, Mílton Campos, Pedro
Aleixo e Bilac Pinto.

Não se poderia assim falar no "papel moderador" da política mineira face à polí-
tica nacional, uma vez que, ao reforçar quase exclusivamente o PSD e a UDN, as elites
de Minas contribuíram para o recalcamento do pólo potencialmente democrático do
populismo, constituído pelo P'T'B, basicamente, e pelos partidos de esquerda - únicos
canais de representação das classes populares e de segmentos sociais como as baixas
camadas médias, o campesinato etc.

O papel da Política mineira no "pacto populista", portanto, seria sobretudo de
freio e de resistência, ora através do PSD (empenhado em moderar o populismo "por
dentro"), ora através da UDN (engajada na liquidação do populismo).

Quando. em 1964, as reivindicações das classes trabalhadoras assumiram um
grau de intensidade considerado insuportável pelas classes dirigentes (à época o PTB se
transformara no segundo partido nacional, em termos eleitorais), o que se viu foi um
acordo entre PSI) e UDN (articulado justamente pela política mineira) para viabilizar a
reação armada contra a então denominada "exacerbação" populista (pela ótica ideoló-
gica das classes dirigentes: "subversão e corrupção").

Chegávamos assim à "Revolução de 1964", definida, aliás, por um de seus mais
eminentes próceres mineiros como contra-revolução preventiva

3.4. Configuração interna da Assembléia Estadual Constituinte

Na composição da Assembléia Constituinte de 1947, o que primeiro chama a
atenção é o forte peso dos partidos políticos conservadores. Juntas, as bancadas de
PSD, UDN e PR perfazem 59 do total de 72 deputados (81,9%), tendo obtido 77.1%
do total dos votos apurados no Estado ( ver Quadro 1 ).
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O grande vitorioso nessas eleições, indiscutivelmente, foi o PSD, orpnizado em
Minas por Benedito Valadares, no apagar das luzes do Estado Novo. Sozinho, o PSD
registrou 272.003 votos, ou 33,3% do total. Foi majoritário cm 75 das 157 zonas elei-
torais existentes, vencendo os demais partidos, portanto, em quase metade de todas as
urnas apuradas (47,8%). Esses números, porém, ainda não dizem tudo. Na região do
Rio Doce (1) o PSD foi majoritário em todas as dez zonas eleitorais ali instaladas. Na
região do Jequitinhonha, venceu em oito das onze zonas eleitorais. No Triângulo, ficou
com a metade das quatorze zonas disputadas. E, na região Sul, com 49 zonas, venceu
em 25 ( ver Quadro 2).
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Esse padrão de distribuição dos votos varia, como era de se esperar, de acordo
corri a região examinada. Assim, na região do Rio Doce, o PSD não apenas venceu em
todas as dez zonas eleitorais: em seis delas, obteve sozinho mais de 50% dos votos ( em
Mantens, registrou 73%) e. nas quatro restantes, ficou rondando os 50% (49,0%,
47,8% 49,0% e 47,9%).

Na região do Jequitinhonha, a hegemonia pessedista foi ainda mais acentuada:
das onze zonas, nove deram a vitória do PSD, oito delas com votação superior a 50% e
metade delas com ntlmeros que ultrapassavam os 70%.

A preponderância esmagadora de um "co partido, contudo, não é a principal
regra. No Alto São Francisco, por exemplo, onde a UDN venceu em oito das treze zo-
nas eleitorais, em apenas duas obteve mais de 50% do votos. Mas, significativamente,
em quase todas as demais zonas da região (exceto duas), a IJDN registrou votação igual
ou muito próxima dos 33%, isto 6, foi votada por um terço do eleitorado, mesmo quan-
do outro partido foi majoritário naquela zona eleitoral.

Começa a se apresentar com mais nitidez, neste ponto, um outro componente do
padrão eleitoral predominante nas eleições de 1947 em Minas. De fato, zona por zona
eleitoral, no Alto São Francisco, a soma dos resultados dos dois partidos mais votados
quase sempre configura um número esmagador.

Em nove das treze zonas apuradas, os dois partidos mais votados obtiveram,
juntos, sempre mais de 70% da votação total. Na região do Jequitinhonha, em nove
das onze zonas, ficaram sempre com mais de 80% dos votos. E. na região do Rio Do-
ce, em todas as dez zonas cltitorai, obtivezan,jimlos, mais de 70%.

O significado desses números se evidencia quando notamos que, nas regiões mais
desenvolvidas, a tendência foi exatamente a inversa. Em Juiz de Fora, por exemplo,
então a segunda cidade do Estado (114.531 habitantes), os dois partidos mais votados

PTB e PR) não obtiveram, juntos, mais que 46,4%. Também o eleitorado de Belo
Horizonte confiou à UE)N e ao PTB, os mais votados, apenas 40,7% dos sufrágios,
distribuindo-se praticamente dois terços dos votos da Capital entre os partidos restan-
tes.

Outros fenómenos merecem registro, entretanto.

Também o enraizamento dos partidos, nessas eleições, é bastante peculiar, suge-
rindo que cada partido, na maioria das zonas eleitorais do Estado, se apóia na votação
de um dnico candidato, o que revela o predomínio, nesses locais, de uma polftica
não-ideológica, antes personalista (2).

Assim, por exemplo, em 44 zonas eleitorais do Estado, o PSD deveu mais de
90% dos seus votos a um énico candidato. A IJDN registrou desempenho seme-
lhante em 40 zonas eleitorais. 0 PR. em 33. E o PTB, em 23 (ver Quadro 3).



QUADRO 3

MINAS GERAIS
ELEIÇÕES LEGISLATIVAS - 1947

VOTOS DEVIDOS PELO PARTIDO
A UM ÚNICO CANDIDATO

(RESUMO)
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REG1AO

20 zonas eleitorais

ii
27 zonas eleitorais

iii
49 zonas eleitorais

lv
14 zonas eleitorais

v
IS zonas eleitorais

VI
7 zonas eleitorais

Vil
11 zonas eleitorais

Viii
10 zonas eleitorais

PARTIDO + 50%

PSD	02
UON	02
PR	02
PTB	03

PSD	05
UON	03
PR	04
PTB	06

PSO	03
UDN	04
PR	04
PTB	li

PSD	03
IJON	01
PR	03
PTB

Pso
UON	01
PA	02
P18	02

PSD	01
UON	01
PR
PTB	01

Pso	-
IJON	01
PR	02
P18	02

PsD	-
UON	01
PR
P18	02

+ 00% + 70% + 90% + 50%

05	01	03	07
03	03	03	04
04	02	03	02
02	02	02	04

03	 02	11
02	03	05	08
02	-	08	09
04	02	05	04

07	08	04	14
02	02	10	15
11	06	05	09
08	04	08	05

02	02	03	01
03	02	03	02

-	-	01	06
03	01	-	04

01	02	04	02
-	03	02	04
•	 02	01

02	02	01	-

01	01	01	02
-	-	02	02

02	01	01	02
-	-	-	03

01	02	-	04
01	01	02	01
01	02	01	01
02	 -	03

01	02	01	03
-	01	02	03

01	-	02	03
01	-	04

Foram considerados apenas os quatro partidos mais votados: P50, UDN. PR e PTB.
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Muito freqüentemente, cruzam-se duas tendências, e o eleitorado, além de des-
carregar seus votos em dois ou, no máximo, três partidos, concentra os votos de cada
partido num único candidato. Nas eleições de 1947 isso ocorreu não poucas vezes e,
deste modo, em inúmeras cidades a quase totalidade dos votos disponíveis foi repartida
entre dois ou, às vezes, três candidatos, responsáveis pela maioria dos votos de partidos
à sua vez majoritários.

Na votação de cada parlamentar eleito está presente, também, a marca de sua
vincuIaço política municipal A primeira indicação nesse sentido é dada pela
concentração dos votos, ou seja, pelo fenômemo que permite à maioria dos deputados
eleger-se tendo como base pouquíssimas zonas eleitorais.

Assim, dezoito dos 29 deputados do PSD recolhem, cada um, mais de 80% dos
seus votos em, no máximo, três zonas eleitorais (geralmente vizinhas), sendo que qua-
tro parlamentares obtém quase toda a sua votação em uma zona eleitoral apenas (ver
Anexo 2).

Na UDN o fenômeno se repete: de um total de vinte deputados (efetivos e su-
plentes), nove saem praticamente eleitos de, no máximo, três zonas eleitorais e três de-
les obtêm, cada um, quase 90%, dos seus votos em uma única zona.

No PR o fenômeno é ainda mais acentuado e não se atenua no PTN, no PTB ou
no PDC. A rigor, apenas PRP e PCB parecem fugir a esse padrão, mas não é possível
falar cm tendência quando tratamos de partidos que elegeram um deputado cada.

Uma segunda indicação da importância da política municipal na eleição dos
parlamentares em 1947 é propiciada pelo estudo de seus dados biográficos, cujas infor-
mações podemos relacionar com os índices de concentração de votos antes menciona-
dos (ver Notas Biográficas).

Dos vinte e oito deputados do PSD que obtiveram seus votos concentrados, vinte
e três estão comprovadamente vinculados à política municipal: dezesseis foram prefei-
tos de municípios integrantes das zonas eleitorais onde obtiveram maior número de
votos, quatorze deles nomeados durante o Estado Novo. Três foram vereadores, tam-
bém em municípios onde foram fortemente votados em 1947. Três estão ligados, por
vínculos familiares, a ex-prefeitos, e um, a chefe político local. Outro deputado está
familiarmente vinculado a políticos (deputados à Assembléia Legislativa de Minas), mas
não foi possível, neste caso, apurar a existência de ligações diretas ou indiretas com a
política municipal.

Dos dezenove deputados eleitos pela UDN * com forte concentração de votos,
treze estão comprovadamcnte vinculados à política municipal: quatro foram prefeitos e
um foi secretário da prefeitura, em municípios integrantes das zonas eleitorais onde
obtiveram grande votação. Oito possuem vínculos familiares com figuras importantes
na política do município, três deles com ex -prefeitos, um com ex - vereador e os outros
com chefes políticos locais. Um deputado exerceu cargo público estadual (3)•

Dos onze deputados do PR * eleitos com votação concentrada, oito estão com-
provadamente vinculados à política do município onde obtiveram maior número de
votos: um foi prefeito logo após a Revolução de 1930; cinco foram vereadores entre
1930 e 1937; um é irmão de prefeito nomeado por Benedito Valadares; e um é líder
político de município da região onde colheu a maioria dos seus votos, tendo organizado
o diretório municipal do PR nessa cidade.

Dos deputados realmente perristas (excluídos, portanto, os vinculados ao PSD
Independente ) que tiveram votações concentradas e estavam diretamente vinculados à
política municipal, todos exerceram suas funções antes da instalação do Estado Novo (4)

Também no PTB, dos cinco deputados que tiveram votação concentrada, três
possuíam vínculos com a política municipal: um deles, irmão e genro de vereadores de

lnclufmom os suplentes empossados durante os trabalhos legislativos.
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município pertencente à zona eleitoral onde obteve mais de 90% dos seus votos; outro,
vereador, eleito em 1928, em município da zona eleitoral onde recebeu mais de 90% de
seus votos; e, por fim, um deputado que fora vereador (1935/37) em município da zona
onde foi mais votado.

Entre os deputados eleitos em 1947 com votação concentrada e que parecem não
possuir vínculos anteriores com a política municipal ou estadual, a característica co-
mum é a de se dividirem entre médicos e advogados, profissionais facilmente relacio-
náveis com a política clientelista.

O PSD possui quatro deputados com tais características. Três são médicos e
exerceram a profissão em município da zona eleitoral onde obtiveram maior número de
votos. Um formou-se em 1915, instalando-se desde então em Alfenas. Outro, formado
em 1928, exerceu a medicina em Teófilo Otoni a partir de 1935. Por último, há um mé-
dico, cuja data de formatura não conhecemos, que clinicou em Ponte Nova. Os dois úl-
timos receberam mais de 80% de seus votos nas zonas eleitorais a que pertenciam os
municípios citados. Temos ainda um advogado, formado em 1936, que se dedicou à ad-
vocacia e a atividades empresariais na região em que sua votação foi mais concentrada.

Na UDN a proporção é mais alta: são três advogados e dois médicos. Dos advo-
gados, um, formado em 1932, exerceu desde então a profissão em municípios das zonas
eleitorais onde foi fortemente votado. Outro, formado em 1943, consolidou suas bases
eleitorais no Triângulo, como defensor dos interesses dos criadores de gado. O tercei-
ro, formado em 1936, exerceu a advocacia em Belo Horizonte, mas seus votos vieram
quase todos do Alto São Francisco, 60% deles de Piüí, onde nasceu.

Entre os médicos, um formou-se em 1932 e exerceu a profissão em municípios
das zonas eleitorais de onde provieram seus votos: outro tem seus votos concentrados
na região onde nasceu, mas os dados biográficos disponíveis não indicam que relação
mantinha com essa região.

Dos deputados do PR, três parecem não possuir vínculos anteriores com a políti-
ca: dois são médicos e um é advogado. Dos médicos, um, formado em 1929, clinicou
em município da zona eleitoral onde recolheu mais de 80% dos seus votos. Outro

PSI) Independente ), na época com 59 anos, obteve a maioria dos seus votos na re-
gião onde nasceu, o que nos leva a supor - dadas certas lacunas em sua ficha biográfica
- que ali trabalhou por muitos anos. O mesmo parece ter ocorrido com o advogado.

Por fim, deve-se registrar que os deputados do PTB eleitos com votação con-
centrada, mas sem vínculos anteriores com a política, fogem por inteiro dos padrões
dominantes nos três grandes partidos conservadores. O que obteve alta concentração
de votos em Belo Horizonte, por exemplo, era industriário e líder sindical, tendo tra-
balhado na indústria têxtil na Capital. O outro era funcionário público: foi coletor esta-
dual e fiscal de rendas em Itajubá, mas, sem explicação aparente, conseguiu mais de
80% de seus votos na zona eleitoral de Barbacena.

A análise da concentração de votos dentro de cada partido e dos vínctlos políti-
cos anteriores de cada deputado eleito demonstra que o PSD é o partido com o mais
alto percentual de deputados vinculados à política municipal, principalmente se consi-
derarmos a vinculação direta, ou seja, a ocupação de cargos. Tal fato pode ser explica-
do pela própria história dos partidos então majoritários: o PSD, congregando os grupos
políticos que haviam colaborado com Vargas e obtido grandes oportunidades de im-
plantação política durante o Estado Novo; o PR, tentando resgatar a influência do ve-
lho Partido Republicano Mineiro, hegemônico até 1930; e a UDN, articulando as ten-
dências antigetulistas.

Deste modo, mais de metade dos parlamentares realmente udenistas (excluídos,
portanto, os do PSD Independente abrigados na legenda rival) participaram ativamente
da campanha de redemocratização e/ou da fundação do partido. Como já vimos, a vin-



244

culação dos deputados udenistas com a política municipal é fraca, se comparada ao
PSD, principalmente quando se trata do exercício de funções legislativas ou executivas.
Mas, enquanto no PSD e no PR a idade média dos deputados é de quase 44 anos, na
UDN não chega aos 39, caindo para 37 quando consideramos apenas os udenistas sem
vínculo anterior com a política. Ora, após 1937, os udenistas estavam impedidos de
atuar no Legislativo, por falta de eleições, e no Executivo, por e oporem ao regime.
Antes de 1937, eram muitos novos para poderem atuar efetivamente na política. Talvez
na relativa juventude da bancada udenista se encontre, deste modo, um forte motivo
para sua vinculação menos visível à política municipal.

Já os perristas, como se observou, estavam estreitamente ligados à figura de
Bernardes, que, desde 1932, por se opor à política de Vargas, fora afastado do poder.
Isso talvez explique a menor vinculação dos deputados do PR com a política municipal,
especialmente com o Executivo, uma vez que puderam atuar no Legislativo Municipal
até a instalação do Estado Novo.

Vejamos, agora, os poucos casos em que, contrariando a regra - votos forte-
mente concentrados em poucas zonas eleitorais -, candidatos dos grandes partidos
(PSD, UDN, PR e PTB) obtiveram votos Cm várias regiões do Estado, revelando, as-
sim, uma implantação política que ultrapassa as fronteiras de uns poucos municípios.

Apenas sete deputados tiveram suas votações significativamente dispersas pelo
Estado: um do PSD, um da UDN, um do PTB e quatro do PR (na verdade, três destes
pertenciam ao PSD Independente). Fortes vínculos com a política estadual e/ou com
políticos de estatura na política nacional, ou então, a militância no jornalismo são as
características principais destes parlamentares. Essas características às vezes se apre-
sentam combinadas e, num caso, deve-se acrescentar uma atividade profissional desta-
cada.

A dispersão dos votos desses deputados nem sempre obedeceu a critérios uni-
formes. Uns obtiveram uma votação significativa em determinada zona eleitoral, com o
restante dos votos dispersos, enquanto outros tiveram seus votos parcelados de maneira
mais ou menos uniforme em algumas regiões do Estado.

No PSD temos Aníbal Marques Gontijo, empresário e membro do Conselho
Consultivo do Estado M (1931 a 1933) no governo Olegário Maciel. Pioneiro no co-
mércio atacadista de tecidos do Estado, foi também diretor da Empresa de Cinemas e
Teatros de Minas Gerais.

Na UDN encontraremos Pedro Aleixo, também membro (secretário e posterior-
mente presidente) do Conselho Consultivo de Minas Gerais (1932133), tendo-lhe cabi-
do dirigir a Comissão de Revisão Administrativa do Estado. Foi deputado à Assembléia
Nacional Constituinte em 1934. Militou na imprensa, primeiro no Diári da Manha
(1923) e depois no Fatado de Minas. Apesar dos votos dispersos, teve grande votação
na Capital, onde advogou e foi mcmhro(secrctário, mais tarde presidente - 1927130) do
Conselho Deliberativo Municipa1.6

No PR temos Bolivar de Freitas. Formado em Direito, professor e jornalista, foi
membro do Conselho Diretor do Jornal O Diário e do sindicato dos jornalistas. Os
Outros três deputados eleitos pelo PR, com votação relativamente dispersa pelo Estado,
pertenciam ao PSD Independente e, como se verá, estavam fortemente vinculados à
política estadual e/ou nacional. Trata-se de Júlio de Carvalho, Antônio Mourão Gui-
marães e Eros Magalhães de Meio Viana.

Quando se trata dos votos relativamente dispersos, o PTB apresenta as mesmas
características dos partidos tradicionais. Valdir Lisboa, que obteve seus votos por vá-
rias zonas eleitorais, principalmente da região Sul, é descendente de família que, desde
o início do século, dominava a política em vários municípios da região. Seu pai foi de-
putado estadual e federal na República Velha, além de deputado à Constituinte Esta-
dual de 1935.
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Neste estudo preliminar, pareceu-nos conveniente destacar alguns aspectos das
eleições legislativas de 1947 em Minas Gerais e, deste modo, pôr em discussão deter-
minados traços da política vigente à época, discutindo, além disso, alguns problemas
enfrentados na análise dos dados.

A tendência de concentração dos votos em um ou dois partidos pode ser inter-
pretada de diferentes maneiras, é claro. Casos como os de Passa-Quatro (PTN =
76,5% dos votos) ou de Toribaté (em que o PCB, fracamente votado em todo o Estado,
venceu todos os partidos, ficando com 39,7% dos votos) são absolutamente excepcio-
nais e só poderão ser explicados por estudos específicos, que esperamos vir a fazer no
futuro. Mas é possível formular hipóteses a partir de certas regularidades, desde que se
disponha de algumas informações sobre o perfil político dos partidos e sobre as carac-
terísticas sócio-econômicas das regiões consideradas. Dado o caráter puramente ex-
ploratório destas notas, podemos avançar apenas umas poucas linhas explicativas.

Votação expressiva do PTB em municípios como Itabirito, Belo Horizonte, Juiz
de Fora, Sabará ou Nova Lima pode, com muita segurança, ser creditada à presença,
nessas zonas, de um número relativamente alto de trabalhadores urbanos, sob influên-
cia de sindicatos atuantes ligados ao trabalhismo.

A forte representação do PR na Zona da Mata, por outro lado, pode ser de ime-
diato associada à tradicional influência, na região, de Arthur Bernardes e seus correli-
gionários do extinto PR M.

É provavelmente possível estabelecer uma relação positiva entre certas caracte-
rísticas sócio-econômicas de regiões como Rio Doce ou Jequitinhonha e o maciço pre-
domínio, ali, de uni único partido (no caso, o PSD, que obteve. respectivamente, 56,2 e
57.5% dos votos) 7) No entanto, embora a situação sócio-econômica da região No-
roeste não fosse muito diferente, à época, ali não ocorreu o predomínio esmagador de
um único partido. Ao contrário: o PSD caiu percentualmente, enquanto UDN e PR su-
biram (em conjunto, esses três partidos abocanharam 79,6% dos votos). Mas, surpreen-
dentemente, o PTB repetiu aqui, com seus 10,9%, o relativamente alto percentual que
registrara na Zona da Mata, e isso por conta dos votos obtidos em apenas duas cidades
(Paracatu e Pirapora).

A divisão do Estado em regiões sócio-econômicas revela-se, neste exemplo, um
critério nem sempre seguro para a análise dos resultados eleitorais, particularmente
quando nos afastamos daquelas regiões relativamente homogêneas e nos aproximamos
de outras, que abrigam no seu interior áreas muito diversas, do ponto de vista econômi-
co, demográfico etc. Da mesma forma, a simples contraposição urbano/rural pode
ocultar mais problemas do que soluções. Como já demonstrou José Mutilo de Carvalho
no seu citado estudo sobre Barbacena, nem sempre a urbanização se faz acompanhar da
modernização política e, assim, relações sociais sob todos os títulos arcaicas podem
perfeitamente subsistir numa comunidade que os números asseguram ter-se tornado
urbana.

A manifesta vinculação dos parlamentares com a política municipal e, além disso,
a forte dependência dos partidos, nos municípios, a um único político, parecem confir-
mar algumas hipóteses de larga circulação nos estudos da política em Minas. Assim, no
já citado estudo sobre Barbacena. José Murilo de Carvalho conclui que, estando toda a
política local condicionada pela luta entre duas famílias, os partidos políticos, ali, não
passam de "enquadramentos artificiais, exigidos pela legislação eleitoral", sem nenhum
sentido programático ou ideológico. Poderiam, se quisessem, trocar de sigla um com o
outro, sem maiores conseqüências para o curso da política local.

Tocary A. Bastos e Thomas W. Walker, ao estudarem os partidos e as forças po
líticas em Minas, tendo como objeto de pesquisa os deputados estaduais da 6 legisla-
tura (1967/71). partem da premissa de que, a partir de 1946. excetuando-se os partidos
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"totalitários", os demais partidos em geral tendem "a ser organizados em torno de in-
teresses pessoais e locais antes do que pela ideologia". E concluem, quando analisam
a fraca mobilidade interpartidária no período, que, no interior dos partidos, coexistem
"opiniões ideológicas divergentes: contudo, os partidos como organizações políticas e
como componentes do processo de decisão política não estão preocupados com a dou-
trina e a ideologia ( . . )."" a estabilidade da filiação partidária torna-se explicável
em termos de lealdade pessoal ou familiar para com o grupo político. Em certo sentido,
trata-se de lealdade paroquial antes do que ideológica" (BASTOS & WALK ER, 1971,
p. 117-57).

Na mesma direção aponta o já mencionado depoimento de Tancredo Neves, re-
lator-geral da Comissão Constitucional em 1947. Ao tratar dos partidos políticos em
Minas Gerais, especialmente PS) e UDN, e depois de confessar que, por afinidades,
deveria estar na UDN, mas entrou para o PSD por conveniências da política local (São
João dei-Rei), Tancredo afirma que. uma vez organizados, PSD e UDN só se diferen-
ciavam nas disputas de posições. Como os programas seriam semelhantes, ficava difícil.
segundo ele, distinguir um pessedista de um udcnista cm termos doutrinários. Para ele,
a diferença básica estaria em que "um queria o poder, o outro estava no poder, e o que
não tinha o poder, tanto no município como no Estado, lutava por ele" (SILVA &
DELGADO, 1985,p. 120).

Em 1947, a vinculação com o município parece ser, indiscutivelmente, o ele-
mento decisivo para a eleição da imensa maioria dos parlamentares à Assembléia Esta-
dual. Deputados com votos dispersos por todo o estado são exceção. E os partidos pa-
recem retirar toda a sua força, não de uma eventual relação ideológica com o eleitora-
do, mas, esmagadoramente, da clientela que, em cada município ou zona eleitoral, uni
determinado político organiza e cultiva.

Na nossa hipótese, a vinculação com o município aparece como elemento deter-
minante na configuração da Assembléia Estadual Constituinte de 1947. Este fato, rela-
cionado com a ausência de diferenças ideológicas substanciais entre os grandes partidos
políticos (PSD. UDN e PR) e com a existência, no Estado, de fortes oligarquias em luta
pelo poder local ajuda-nos a compreender melhor o desenvolvimento dos trabalhos le-
gislativos durante o período em estudo.

O PSD, desde as eleições, estava seriamente dividido: o PSD Independente sig-
nificava um grupo dissidente poderoso que, através da Coligação Democrática, apoiou
a candidatura Mílton Campos ao governo do Estado. Após as eleições de 1947, o go-
verno ticou em tranqüila maioria no Legislativo, graças ao apoio de novo grupo dissi-
dente do PSD, conhecido corno Ala Liberal, organizado pelo ex-deputado Martins
Soares, que, "a preço de assegurar o apoio administrativo, levou os seus amigos, quase
todos políticos do Sul e da Mata, e passaram a sustentar o governo Milton Campos"
(SILVA & DELGADO. 1985, p. 200).

Mas, já em 1948, quando se realizou a reforma administrativa do Estado s , o
PSD estava unificado e a então oposição ao governo mostrou-se tão forte que ficou
conhecida como "rolo compressor". Ora, o fator de unificação fora precisamente a
reforma administrativa. . que, tendo por objetivo criar novos municípios, certamente
provocaria profundas alterações nas estruturas do poder local. Tancredo Neves refere-
se muito claramente às circunstãncias de unificação do partido, que se processou muito
mais "por força dos interesses afins dos dissidentes com os ortodoxos e também pela
cada dia maior expansão da UDN na área dos próprios dissidentes, que estavam sendo
absorvidos em suas bases. Então os dissidentes se sentiram ameaçados e encontraram a
.ia unidade dentro do próprio partido" (SILVA & DELGADO. 1985, p. 175).

O "rolo compressor", formado à véspera da reforma administrativa, significou a
vitória do PSD: "A primeira reforma administrativa, que o governo havia preparado
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com manobras, significou realmente uma rearticulação deste grupo no espírito pesse-
dista. Nós acabamos impondo ao governo uma reforma administrativa, toda cia pesse-
dista. Quer dizer, emancipamos os municípios que quisemos emancipar. Demos a estes
municípios as configurações geográficas que achávamos que era do interesse do PSD e
impingimos uma derrota avassaladora ao governo, que ficou numa situação de vir nos
pedir, com empenho, a emancipação de alguns municípios do interesse deles" (SILVA
& DELGADO, 1985, p. 201).

A bancada do PSD, partido na oposição, dedicou a maioria de seus discursos nas
sessões legislativas ordinárias a atacar a política do governo Mílton Campos, que vinha
substituindo prefeitos do PSD por homens de confiança da UDN e, deste modo, des-
mantelava a máquina eleitoral pessedista. Reivindicando para o PSD as prefeituras dos
municípios onde o partido era majoritário, exigia a aplicação cio princípio de respeito às
maiorias municipais.

Através desses discursos ficamos sabendo que a luta nos municípios era às vezes
sangrenta - e que o controle do município era seu objetivo fundamental. A isso se li-
mitava, no entanto, o conflito entre governo e oposição. Em questões não ligadas dire-
tamente à política municipal, como, por exemplo, o "Plano de Recuperação Econômica
e Fomento da Produção", não há litígio. Não se encontra um discurso pessedista (ou de
qualquer outro partido) atacando direta ou indiretamente o Plano e, menos ainda, fa-
zendo sua análise em profundidade.

As reflexões preliminares que vimos fazendo no correr deste estudo, bem como
um primeiro mapcamento do trabalho legislativo da Assembléia Estadual de 1947, re-
forçam nossa convicção de que é em torno da política municipal que se organizam, se-
não as estruturas de poder, ao menos as linhas de força que demarcam os limites do
sistema representativo no Estado. E a vinculação ao município que determina as chan-
ces eleitorais dos candidatos. É no poder local que se funda o poder dos partidos. São
mjunções da política municipal que determinam freqüentemente a filiação partidária
dos indivíduos. Por fim, é sobretudo a luta pelo poder no município que rege a atuação
dos partidos e parlamentares na Assembléia Legislativa.

O que importa observar, no caso, é que, ao se ocupar quase exclusivamente da
política municipal. o Legislativo acaba perdendo contato com transformações funda-
mentais que vêm ocorrendo no âmbito do Estado, como foi o caso, assinalado há pou-
co, do Plano de Recuperação Econômica e Fomento da Produção, implementado pelo
Executivo e de conseqüências fundamentais para o desenvolvimento econômico de Mi-
nas.

Não se trata, porém, apenas de pressão dos interesses municipais sobre o Legis-
lativo. Por trás dessa aparente indiferença do Legislativo por questões econômicas vi-
tais, o que provavelmente vigora é uma ideologia, que atribui ao Executivo as funções
de planejamento no sentido amplo e reserva ao Legislativo, sempre suscetível de ser
"desestabilizado" pelo crescimento dos partidos de arregimentação popular, as funções
de gerir uma política reduzida ao mais estrito paroquialismo.

Na medida, porém, em que as elites disponham de meios de controlar o Executi-
vo - e elas os possuem sempre -, enquanto à massa da população resta somente o Le-
gislativo como canal de pressão política, o esvaziamento do Legislativo acaba por con-
ferir às elites, de fato, o monopólio absoluto da iniciativa econômica e política.
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3.5. Constituição Federal e Constituição Estadual

Um estudo comparativo, embora sumário e meramente exploratório, entre dois
textos constitucionais - o da Constituição Federal de 1946 e o da Constituição Estadual
de Minas Gerais de 1947, não pode ensejar expectativas de vulto no campo teórico do
Direito Constitucional ou das Ciências Políticas e Sociais. E que, naturalmente, em re-
gime federativo, a União é concebida e atua em escala maior e mais abrangente do que
os Estados-membros. Chama a si o que há de fundamental e essencial na fundação do
regime e da República. A Carta Constitucional federal é por isso mesmo chamada de
"Carta Maior", pois que constitui a moldura e o invólucro institucional dentro dos
quais os Estados-membros e os Municípios (ou seja, os outros dois sujeitos de direitos
constitucionais, ao lado dos cidadãos) devem ater-se, sujeitar-se, mantendo-se dentro
de seus limites e prescrições. A Constituição Federal é, assim, fundante, antepõe-se às
Constituições Estaduais, diz-lhes, em linhas e prescrições essenciais, de que forma as
ordens política, institucional, social, econômica e financeira, administrativa etc. cons-
tituem a Nação e definem o regime. E as Cartas Estaduais devem ater-se àquelas linhas
e prescrições, sob pena de usurpação, excrescência e abuso de atribuições, competên-
cias e poderes, hipótese em que o Supremo Tribunal Federal seria chamado a intervir
para restabelecer a hierarquia.

Não seria aqui, evidentemente, o caso de digressões conceituais sobre o federa-
lismo em geral ou sobre este que temos: origens, suas datas, sua adequação à realidade
política nacional (geralmente oligárquica e paternalista), suas atribulações frente ao
progressivo intervencionismo da União, sua profunda e extensa crise etc. Para nossos
propósitos, basta-nos fixar que as Constituições Estaduais estão, formal e estrutural-
mente, condicionadas pela Constituição Federal que as antecede. Assim, não é natural-
mente de se esperar dos constituintes estaduais criatividade e inovação substanciais, a
não ser, talvez, naquilo que diga respeito ao interesse e à competência do Estado-mem-
bro, interesse e competência definidos, explícita ou implicitamente, pela Contituição
Federal. Em última análise, é por delegação consentida da Constituição Federal que
as Constituições Estaduais, elas próprias, se constituem e se formalizam. Assim, os tra-
balhos constitucionais das Assembléias Legislativas Estaduais são, via de regra e prati-
camente de forma unânime, trabalhos de adaptação. Na elaboração das Constituições
Estaduais não se pode esperar das Assembléias Legislativas respectivas que alterem,
modifiquem ou emendem a Constituição Federal, pois que isto não poderia ser tareia
de legisladores estaduais. É certamente por esta razão que soa mal e não é de boa pro-
cedência falar-se em "Constituintes Estaduais" e, muito menos, em uma "Assembléia
Estadual Constituinte". Os Estados-membros não "constituem propriamente sua or-
dem legal, econômica, social etc. mas simplesmente estatuem e deliberam, em âmbito
menor, com base no que estabelece a Constituição Federal.

Com estas condicionantes e sob estas limitações é que, a nosso ver, deve ser es-
boçado um estudo comparativo entre os textos da Constituição Federal de 1946 e da
Estadual de 1947. É claro que a comparação só será feita cm prescrições constitucio-
nais coincidentes e similares. Há matérias de competência exclusiva e, aí, as compara-
ções, evidentemente, não procedem. No entanto, respeitada a escala, há observações
interessantes a serem feitas, indicativas certamente de um determinado modo e tipo de
pensamento político constitucional mineiro, um determinado específico regional qual-
quer.

De início, uma coisa a assinalar é que, no geral, a Constituição Estadual é mais
minuciosa e mais detalhista em suas prescrições do que a Federal. Isto vale para prati-
camente todos os seus capítulos, artigos, incisos e parágrafos.
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No que toca ao instituto da imunidade parlamentar, a Constituinte Mincir re-
gulamentou a matéria de forma a aumentar as garantias dos Deputados. Exige maioria
absoluta na votação que deverá examinar o pedido de licença para o processo criminal
contra o Deputado, ao passo que a Constituição Federal estabelece maioria simples.
Além disso, a Constituição Estadual permite ao parlamentar, quando vítima de fla-
grante de crime inafiançável, convocar extraordinariamente a Assembléia Legislativa.
Todas essas garantias se estendem também ao primeiro suplente. As duas últimas
prerrogativas não constam da Constituição Federal. Os Deputados estaduais ficam, de
certa forma, mais "protegidos" que os federais.

Mas a Constituição Estadual, por outro lado, e mais exigente em relação à Fede-
ral, no que se refere à presença do Deputado no Plenário e também no concernente
tanto à criação de Comissões de Inquérito quanto à convocação de membros do Poder
Executivo Estadual para comparecerem à Assembléia. Nestas matérias, a Constituição
Federal é mais condescendente e menos restritiva, ou seja, facilita a criação de ('omis-
sões de Inquérito e a convocação de membros do Governo Federal ao Congresso.

Também ao definir as atribuições da Assembléia Legislativa, o texto de
1947 é bem mais específico que a Constituição Federal. Em um determinado caso, in-
clusive. a Constituição Estadual altera a hierarquia estabelecida pela Carta Federal:
trata-se da hipótese de intervenção em município, para cuja decretação a Constituinte
Estadual fixou a competência da Assembléia Legislativa. Com sanção cio Governador.
Na Constituição de 1946, ao contrário, cabe ao Congresso Nacional aprovar ou sus-
pender a intervenção federal decretada pelo Presidente da República A Consti-
tuição Estadual prevê, ainda, que o Governador executará a intervenção e nomeará
o Interventor depois que sua escolha for aprovada pela Assembléia Legislati-
va Esta aprovação é competência privativa da Assembléia. No caso da Constituição
Federal, quanto trata da intervenção cm Estado, compete ao Presidente da República
efetivar a intervenção e, se necessário, nomear o interventor, não cabendo ao ('ou-
gresso. Câmara ou Senado aprovar ou rejeitar essa nomeação.

No capítulo das Leis e Resoluções. a Constituição Estadual inova, ao estender
para fora do Legislativo siricto sensu a iniciativa das leis. Assim, segundo a Carta de
1947, essa iniciativa pode caber. como é de praxe, ao Governador e aos membros cio
Legislativo, mas também, o que é novidade, às Câmaras Municipais, em número de dei.,
no mínimo, e aos eleitores, em número de dez mil, pelo menos. Ainda neste Capítulo, a
Constituição Estadual fixa rigorosos pratos para a tramitação. no Legislativo, de pro-
jeto de lei vetado pelo Executivo Assim, define claramente os prazos para emissão de
parecer, apreciação por comissão e, finalmente, votação da Assembléia. A Constituição
Federai não estabelece esses prazos nem trata do parecer sobre o projeto e o veto cm
questão.

No Capítulo referente à fiscalização das contas do Estado, a Constituição de
Minas é não apenas mais detalhista quanto é mais rigorosa nos prazos que estabelece.
Nesta tônica de autovalorização da Assembléia Legislativa estadual, também a parte
referente à prorrogação das sessões parlamentares é tratada de forma diferente: a
Constituição Estadual de 1947 prescreve que esta prorrogação é de iniciativa exclusi-
va e privativa da Assembléia Legislativa, enquanto que a Federal não lhe apõe o selo
da exclusividade e da privaticidade. Na mesma linha, a Estadual prevê uma "Comissão
Permanente" da Assembléia Legislativa para funcionar no período das férias parla-
mentares, enquanto a Federal não prevê tal Comissão.

Em outros pontos, a Constituição Estadual de 1947 chega a inovar em relação à
Constituição Federal de 1946, antecipando-se mesmo aí um dispositivo que somente
chegaria com a Constituição Federal de 1967 (na esteira do Ato Institucional n 1. de
abril de 1964): o que exige aprovação de receita em projeto que implique criação ou
acréscimo de despesas A Constituição Federal de 46 é omissa neste Caso
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As condições para o exercício do veto, corno vimos, são muito mais explícitas e
detalhadas na Constituição Estadual do que na Federal, o que dá a entender uma inten-
ção de relacionamento mais regulamentado e formal (talvez mais rigoroso) entre o
Legislativo e o Executivo estadual. E de se lembrar que a Constituição Estadual foi dis-
cutida e votada em clima político agitado. A frente do Governo Estadual estava Míltom
Campos, da UDN, recentemente eleito com a colaboração de uma dissidência do PSD,
enquanto a maioria da Assembléia Legislativa estava nas mãos do PSD. Ambos, UDN
e PSD, como se sabe, eram os partidos mais fortes do Estado. A UDN obtivera, em
1945, uma votação expressiva em Minas para seu candidato à Presidência da República.
Eduardo Gomes, vitorioso inclusive na Capital. Nestas circunstâncias históricas, é de se
acreditar que a Assembléia Legislativa mineira, de maioria pessedista, tendia natural-
mente à auto-afirmação e à autodefesa do Poder Legislativo face ao Poder Executivo,
cujo titular não pertencia aos quadros do PSD

A Constituição Estadual toma posição explícita no que toca à reeleição do Go-
vernador do Estado, proibindo-a; a Federal também a proíbe, mas não menciona a in-
terdição em seu texto. Outro exemplo de um maior formalismo e rigor da Assembléia
Legislativa Mineira no seu trato com o Poder Executivo está na exigência constitucio-
nal, que fez consagrar, de envio à Assembléia, por parte dos Secretários de Estado, de
Relatórios trimestrais de atividades, para exame e análise dos Deputados. A Constitui-
ção Federal não exige o mesmo dos Ministros de Estado.

Se examinarmos toda e qualquer legislação de atribuição e competência próprias
da Assembléia, aquilo enfim que diz respeito ao peculiar interesse do Estado, e se o fi-
zermos comparativamente às matérias de igual exclusividade da órbita da União, per-
cebemos logo, como dissemos, que a Constituição Estadual trata sempre do que é seu
com mais detalhes, de forma mais explícita e abrangente do que o faz a Constituição
Federal, nas áreas de competência da União. Assim é, por exemplo, no que concerne
aos dispositivos que tratam do Poder Judiciário, da Corregedoria de Justiça, do Minis-
tério Público (Procuradoria-Geral do Estado). Na legislação referente ao Município,
que é competência maior do Estado, a Constituição Estadual é naturalmente mais
completa e detalhada. A Constituição Federal trata também do Município, mas de for-
ma genérica, quase só para afirmar a sua autonomia, como sujeito de direitos políticos.

Composta, em sua esmagadora maioria, por deputados conservadores e do centro
liberal, a Assembléia Estadual de 1947, como era do gosto e do estilo da política mi-
neira (que sempre se considerou a si mesma como progressista, na tradição do huma-
nismo iluminista), fez consagrar normas e dispositivos constitucionais" avançados",
tanto no Capítulo da Discriminação de Rendas, quanto no dos Direitos e Garantias e no
referente a Educação e Cultura.

No Capítulo da Discriminação de Rendas, onde trata de legislação de sua exclu-
siva competência, tal como fixado na Constituição Federal, a Constituição Estadual le-
gisla sobre seus próprios impostos, mas cria uma série de benefícios e isenções para os
pequenos proprietários, para as populações de baixa renda etc. É generosa em tudo o
que toca a pequenos valores, aquisições e heranças, bem como à carga tributária inci-
dente sobre pequenos comerciantes e pequenos industriais. Embora siga as linhas mes-
tras estabelecidas pela Carta Federal, inova ao estipular numerosas condições para a
cobrança de impostos. Define, por exemplo, o caráter progressivo do imposto de
transmissão "causa mortis". Estabelece isenção de impostos para herdeiros em estado
de pobreza, ou quando a herança for de pequeno valor. Isenta de imposto de transmis-
são "inter vivos" o pequeno proprietário rural, quando a propriedade for cultivada por
ele só ou por sua família, ou quando o proprietário não possuir outro imóvel. Isenta
desse mesmo imposto o primeiro prédio para residência própria, observado um maxi -
mum legal. Proíbe o lançamento de impostos sobre o pequeno estabelecimento indus
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trial situado em propriedade agrícola do seu proprietário e destinado ao beneficiamento
e industrialização da lavoura.

No Capítulo referente à Ordem Econômica e Social, não tem - nem poderia ter -
a abrangência e a amplitude da Federal, mas estabelece que, "no interesse social, o Es-
tado promoverá a extinção progressiva do latifúndio", prevendo, além disso, "planos
de aproveitamento das terras públicas" etc. O que chama a atenção, no caso, é a utiliza-
ção da palavra latifúndio no texto mineiro, palavra nunca mencionada nos dispositivos
da Constituição Federal. Adicionalmente, a Constituição Estadual exige que seja sub-
metida ao Legislativo qualquer medida de concessão ou alienação de terras públicas
cuja extensão ultrapasse duzentos e cinqüenta hectares. A Constituição Federal só exi-
ge autorização do Senado para os casos em que a área for superior a dez mil hectares.
No aproveitamento das terras públicas, a Constituição Estadual assegura, de forma
mais ampla do que o faz a Federal, aos posseiros de terras devolutas a preferência para
sua aquisição.

A Constituição Estadual estabelece a criação de plano de assistência social, que
também poderia ser fixado pelos municípios, e é mais minuciosa e detalhista do que a
Federal, na garantia de benefícios previdenciários a todos aqueles que exerçam, mesmo
em caráter transitório, função pública civil estadual ou municipal.

No concernente à assistência à maternidade, à infância e à adolescência, a Cons-
tituição Estadual prevê destinação orçamentária específica, o que não ocorre na Cons-
tituição Federal de 1946.

Também ao tratar da Educação. a Constituição Estadual, além de ser mais deta-
lhista, é mais ampla do que a Federal. Ela obriga o Estado a instalar escolas profissio-
nais e institui a obrigatoriedade da educação física em todas as escolas públicas e parti-
culares. A criação de bibliotecas é estimulada com isenção de tributos estaduais e muni-
cipais.

No Capítulo que trata do funcionalismo público, a Constituição Estadual é
igualmente muito mais minuciosa e mais regulatória do que a Federal de 1946.

Na parte concernente à reforma da Constituição, a Constituição Estadual exige
que a iniciativa seja proposta por 113 dos Deputados: a Federal exige apenas 114 deles.
A reforma da Constituição Estadual pode ser proposta pela maioria das Câmaras Mu-
nicipais: a da Constituição Federal, pela maioria das Assembléias Legislativas. Na
Constituição Estadual, a proposta de reforma constitucional deverá ser aprovada em
duas (2) discussões, por maioria, em duas (2) sessões ordinárias e consecutivas. A
Constituição Federal exige maioria absoluta, também em igual número de sessões.
Como seria de se esperar, há menos obstáculos para reformas constitucionais no texto
estadual do que na Carta Federal.

Nas Disposições Gerais, a Constituição Estadual trata dos problemas específicos
e peculiares ao Estado, não abordados na Constituição Federal. Nas Disposições Tran-
sitórias, a mesma coisa. Aqui, a Constituição Estadual estabelece a criação das Secre-
tarias de Saúde e Assistência, e do Trabalho, Indústria e Comércio; do Departamento
Estadual da Criança. Prevê medida para a conservação das reservas florestais e estabe-
lece a criação de um Plano Rodoviário do Noroeste mineiro e do Plano de Aproveita-
mento do Rio Cabo Verde, além de um "plano de intensificação do crédito rural e coo-
perativo". Acompanhando naturalmente as idéias do "Plano de Recuperação Econômi-
ca e Fomento da Produção", em andamento à época, a Constituição Estadual consagra
preceitos, visando ao aproveitamento da energia hidráulica, à construção de Centrais
Elétricas e institui um Fundo de Eletrificação.

A observação ímal reitera a inicial. A confecção de uma Constituição Estadual é,
em grande parte, antes trabalho de adaptação plástica de um documento maior (no ca-
so, a Constituição Federal) do que exercício de criatividade, invenção e originalidade de
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lideranças políticas e burocráticas regionais. Njo só a onipresença e a onipotência da
União, crescentemente dada a intervir nos problemas e na organização dos Estados-
membros, inviabilizava qualquer autonomia legal e jurídica destes, como também os in-
teresses das lideranças políticas e burocráticas regionais não eram de molde a favorecer
inovações criativas. Naquela já distante década de 1940, o que estava sendo montado,
pelo menos na região Centro-Sul do País (onde se inseria Minas Gerais), era um siste-
ma de alianças de lideranças regionais com projeção nacional, visando ao controle do
nosso processo de desenvolvimento sócio-econômico, dentro de orientações e diretri-
zes liberal-conservadoras. Esse condomínio de lideranças (que emergiam dos municí-
pios, passavam pelos Estados e se consolidavam na União) interessava-se por estabili-
dade social, conservação básica da ordem econômica e desenvolvimento do capitalismo
nacional associado à tecnologia e aos capitais estrangeiros, com autonomia nacional
planejada para o longo prazo, através de uma chamada "política de substituição de im-
portações" A este projeto devei-ia, necessariamente, corresponder todo um arcabouço
jurídico e institucional, cuja chave era a crescente transferência das decisões para o
Governo Federal, com o objetivo de dar unidade, coerência e eficácia ao referido
projeto histórico. Desta forma, a Constituição Federal deveria naturalmente funcionar
corno rígida moldura para as demais Constituições Estaduais, as quais deveriam atei--se,
como de fato o fizeram, no essencial, às prescrições e à ordem constitucional, tais co-
mo estabelecidas na Carta Maior. Apenas no que fosse estritamente peculiar aos inte-
resses dos Estados-membros, os "constituintes" estaduais teriam alguma flexibilidade
(impossível falar-se aqui de autonomia). Os graus, escalas e limites da real autonomia
constituinte e decisória dos Estados-membros nunca, de fato, chegaram a ser discutidos
pelas maciças representações com assento na Assembléia Nacional Constituinte de
1946. Ou seja, a estrutura de divisões de poderes entre União e Estados-membros
nunca foi objeto de questionamento sério e conseqüente cm 1946. Daí certamente, na
elaboração da Constituição Estadual de 47, a inescapabilidade, para os Deputados bs-
taduais de então, de cumprirem outras funções que não as de uma adaptação plástica a
que nos referimos anteriormente: a Constituição Estadual mineira, no fundo "obra de-
legada", deveria ser urna réplica ajustada à escala regional, com alguns poucos "respi-
radouros" não muito significativos, da Constituição Federal de 46. E foi certamente o
que ocorreu.

3.6. Constituições Estaduais de 1935 e 1947: algumas comparações

À primeira vista, o que sobressai num esboço comparativo entre os textos das
Constituições Estaduais mineiras de 1935 e de 1947, ressalvado um inevitável parale-
lismo no desenvolvimento de Títulos e Capítulos, é o tratamento da matéria constitu-
cional mais apurado, no que respeita A técnica jurídica, da Carta de 1947 em relação à
de 1935.

Refletindo certamente as transformações sócio-econômicas por que passavam o
País e o Estado nas décadas de 30 e 40 (sociedade agrária e coronelista em trânsito para
uma sociedade urbana, industrial e moderna), a Constituiçao mineira de 1947 sugere
que ali se procurava legislar e estatuir com vistas a uma realidade mais complexa, onde
as relações entre as classes sociais, e destas com o Estado, já se mostravam mais diver-
sificadas, elaboradas, refletindo um projeto histórico que apontava, corno dissemos,
pata a montagem de urna sociedade caracteristicamente urbana, de economia industrial,
e de um Estado intervencionista, regulador, planejador e empresário, nos moldes da-
quilo que se costuma definir como "Capitalismo de Estado"



253

Já a Constituição mineira de 1935, por sua simplicidade, por suas imprecisões e
generalidades, por sua redação pouco técnica, induz a crer que os constituintes minei-
ros de então concebiam as articulações políticas entre sociedade civil e Estado de uma
maneira quase "direta" e sem mediações: de um lado, a oligarquia rural; de outro, a
"classe política" (representante daquela oligarquia) e a burocracia governamental. Ao
Estado faltava, àquela &poca (sobretudo em Minas Gerais), um projeto definido de mo-
derniza;ão institucional e de industrialização.

Ë verdade que a Constituição mineira de 1935 consagrava, seguindo a Constitui-
ção Federal de 1934, a representação classista - instituto do "Estado de Bem-Estar So-
cial", cujo exemplo maior, no Ocidente, fora a Constituição de Weimar, na Alemanha
do entre-guerras. Mas a representação classista, longe de constituir sinal inequívoco de
vida democrática, anuncia, isto sim, o pensamento político corporativista, hostil à
democracia. A representação classista se inscreve numa concepção em que os interesses
do cidadão cedem lugar às necessidades do corpus profissional a que "pertence".
Antes de ser cidadão, portanto, o indivíduo é operário, ou industrial, e a natureza mais
íntima dos seus interesses será encontrada aí, na sua condição profissional, e não em
qualquer outro lugar. Dada a posição que cada corporação ocupa na sociedade, natu-
ralmente tenderá a conceber os interesses nacionais segundo a sua ótica própria, lerá
que haver, portanto, uma entidade supracorporativa, capaz de ajustar e fazer coincidir
os diferentes interesses particulares, submetendo-os ao interesse da Nação. Essa enti-
dade é o Estado, e os mentores da hegemonia terão que ser, forçosamente, os seus in-
telectuais-burocratas.

Além disso, a representação classista, no caso brasileiro, estava ligada a um pro-
jeto corporativista de modernização institucional, onde se concebia o enquadramento
sindical dos trabalhadores como pré-condição para seu ingresso na vida política plena.
A vida sindical os "civilizaria", imaginava o legislador corporativista, preparando-os
para a vindoura cidadania. Enquanto isso, a representação dos seus interesses se faria
pela corporação, e os desta, junto ao Estado, por técnicos e especialistas, "conhecedo-
res profundos" das necessidades daquela.

No começo dos anos 30, a industrialização era praticamente inexistente cm
Minas e a que aqui vicejava era débil e rarefeita: algo na pequena e média indústria de
produtos alimentícios, dos têxteis e a de vulto mais considerável, talvez, no setor extra-
tivo mineral. Isto indica que nosso operariado como classe social, e também os seg-
mentos mais próximos dele, assim como a relação geral entre as classes sociais minei-
ras, não possuíam certamente densidade política e base econômica suficiente para rei-
vindicar e exercer uma "representação classista". Do campesinato mineiro, nem se fa-
lar, pois todo ele estava, à época, subjugado pelo coronelismo, ou seja, em estado de
servidão quase feudal. Assim, nas condições sócio-econômicas de Minas nos anos 30, a
representação classista era uma instituição fora de lugar, votada à rápida obsolescência.

O que dizemos, aliás, fica patente quando se constata a maneira pela qual a
Constituição mineira de 1935 trata da Ordem Econômica e Social. Enquanto os demais
Títulos e Capítulos ( p. ex., os referentes ao Poder Legislativo, às Leis e Resoluções,
ao Orçamento, aos Poderes Executivo e Judiciário, ao Município, à Discriminação de
Rendas e Fiscalização das Contas, ao Ministério Público e aos Funcionários Públicos e
à Reforma da Constituição) são tratados extensiva e de certa forma detalhadamente, a
parte referente à Declaração de Direitos e Garantias Individuais ocupa apenas um arti-
go; a referente à Ordem Econômica e Social, dois artigos: e a que trata da Educação e
Cultura, quatro artigos, isto em um total de cento e dez (excetuadas as Disposições
Transitórias).

Da mesma forma, na Casta estadual de 1935 não encontramos referências a jus-
tiça social, nem a planejamento governamental, ao contrário da Carta mineira de 1947.
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Ao tratar do Orçamento e da Discriminação de Rendas, não se percebe na Carta esta-
dual de 1935 nenhuma orientação propriamente econômica (há algumas de natureza
fiscal), visando favorecer as atividades industriais, de fomento econômico ou de pro-
moção da infra-estrutura produtiva. A Constituição mineira de 1947 (seguindo a Carta
Federal de 1946) dá indicações mais explícitas nessa direção. Essas observações nos su-
gerem que a chamada "modernidade", ou seja, a concepção e a montagem de um "Es-
tado Social" ("Estado de Bem-Estar Social") em nosso país e em Minas Gerais foi algo
que só veio a ocorrer a partir dos anos 40, preparado pelo "Estado Novo", e encontrou
seu ponto alto no qüinqüênio da Presidência Juscelino Kubitscheck. Anteriormente,
como sugere a Constituição mineira de 1935, o que havia era apenas a realidade de uma
sociedade tipicamente agrária, semicolonial e oligárquica. A aludida representação
classista é mencionada uma única vez em todo o texto constitucional (art. 4?) e, assim
mesmo, vinculada a "organizações profissionais", bem ao agrado do estilo corporati-
vista da época. Trata-se, desde logo, de algo "solto", diletante, extemporâneo no corpo
da Constituição e, certamente, no corpo social mineiro também.

A Constituição mineira de 1935, ao contrário da de 1947, nos revela uma maior
preocupação dos constituintes com a disciplina e a organização (a) do Município; (b)
do Poder Executivo e (c) do Poder Legislativo (econômica e concisa no que se
refere à Ordem Econômica e Social, aos Direitos e Garantias e à Educação e Cultura, a
Carta de 1935 reserva, proporcional mente, espaço mais que considerável a temas regi-
mentais na Assembléia).

O que então de fato preocupava os constituintes estaduais mineiros era a monta-
gem de um pacto eminentemente político entre as burocracias governamental e po-
lítica, de um lado, e as oligarquias rurais, de outro. Estado cartorial e politica de clien-
tela: muito pouco além disso.

Já a Constituição mineira de 1947, embora trate (de forma bem mais extensa e
detalhada) de tudo isso que acima se menciona (continuam o cartorialismo e o cliente-
lismo), enfatiza por igual as questões da Ordem Econômica e Social, tios Direitos e
Garantias Individuais etc. O que nos parece é que as elites mineiras (seguindo o modelo
maior do Brasil) somente asaumiram um projeto histórico de sociedade industrial, ur-
bana e moderna após o término da Segunda Guerra, sob o impulso dado ao capitalismo
mundial pela conversão de sua economia de guerra.

Além dessas características mais acentuadas que observamos na comparação en-
tre os dois textos constitucionais, podemos destacar ainda que a Constituição mineira
de 1935 atribui privativamente ao Poder Legislativo maior número de poderes que a
Constituição mineira de 1947, como, por exemplo, orçar e fixar receita e despesa do
Estado ou estatuir a sua Organização Judiciária, entre outras. Entretanto, observamos
que já o art.39 do Título II - Do Poder Legislativo, da Constituição de 1935 declara,
literalmente, que "o Poder Legislativo será exercido por urna Assembléia, com a sanção
do governador do Estado". Isso, aparentemente, retira do Poder Legislativo o poder de
legislar privativamente. Fica-se, desta forma, sem saber ao certo qual a real intenção do
constituinte de 1935 nessa matéria. Talvez uma exegese mais acurada dos Anais da
Constituição de 1935 poderia elucidar melhor o assunto.

A Constituição estadual de 1935 prevê, em seu art. 6, § 2, a realização de ses-
sões secretas, o que não é previsto pela Constituição estadual de 1947.

No que se refere à duração das sessões legislativas, a Constituição de 1935 (art.
59) fixa o período de três meses, a partir de 15 de agosto: a Constituição de 1947, em
seu art. g?, fixa esse período em seis meses, a partir de 15 de junho.

Dispositivo especial concernente ao deputado, na hipótese de guerra, é estatuído
na Constituição de 1935 (art. 12, § 2?) e inexistente na Constituição de 1947
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A Constituição de 1935, em seu art. 33 e seus quatro primeiros parágrafos, prevê
a possibilidade de a Assembléia Legislativa vir a eleger o Governador do Estado, se
houver vacância do cargo nos dois últimos anos do mandato. A Constituição de 1947,
em nenhum de seus artigos prevê tal possibilidade.

Na Constituição de 1935 (art. 24), os projetos rejeitados não poderão ser reno-
vados na mesma sessão legislativa. Já a Constituição de 1947 (art. 32) admite a rea-
presentação do projeto rejeitado na mesma sessão legislativa, desde que proposto pela
maioria absoluta da Assembléia Legislativa.

A Constituição de 1935, ao contrário da Constituição de 1947 (art. 43), não
menciona a figura do Vice-Governador do Estado.

A Constituição de 1935, em seu art. 38, permite ao Governador do Estado con-
ceder o indulto e a extradição: a de 1947 se omite a respeito

A Organização do Poder Judiciário é tratada de forma muito mais completa, ex-
tensiva e detalhada na Constituição mineira de 1947, do que na Constituição de 1935
(ari 60,	1-)

No que se refere à criação de Municípios e na eleição do Prefeito, há divergên-
cias entre as duas Cartas, a de 1935 admitindo, por exemplo, a eleição indireta do Pre
feito.

A Constituição estadual de 1935 destina 10'Á da receita tributária dos Municí-
pios à Educação, enquanto que a de 1947 destina 20

No capítulo da Discriminação de Rendas, o tratamento também é algo diferente
nas duas Cartas, no que toca às figuras trIhutrias e alocaçóes diversas, a Constituição
de 1947 determina que a lei estabeleça um Código Tributário e é mais minuciosa e ex
tensa na matéria. especialmente no que se refere às cobranças de impostos pelo Estado
(ari 104)

No capítulo da Fiscalização das ('untas, a Constituição de 1947 é mais completa
e detalhada na fixação de competências e na composição do Tribunal de Contas.

No capítulo da Educação e Cultura, a Constituição dc 1947 dá melhor traia
rncnro constitucional à questão. mencionando a obrigação (Ias empresas com a hduca
ção. as Escolas Profissionais. aplicação de maior percentual financeiro na área. Pai ri
mônio histórico, etc., não mencionados na Constituição de 1935.

No que se refere aos funcionários públicos, a Constituição (te 1935 (art. 93) de
termina que haverá um Estatuto do funcionário público estadual, onde serão regula
mcntadas as suas condições de investidura, suas garantias, seus direitos e deveres. A
Constituição de 1947 (art. 136 a 149 e §), por sua vez, já define, estatui e incorpora.
no próprio corpo da Constituição, muitas das normas que são peculiares de um Estatuto
do funcionalismo, tais como: condições de provimento dos cargos, demissão, estabili-
dade etc.

Quanto às "Disposições Gerais", a Constituição de 1935 é muito menos
abrangente i apenas sete artigos) do que a de 1947 (vinte e um artigos).

No que se refere às "Disposições Transitórias", a Constituição de 1935 é
menos casuística e. por isso mesmo, muito mais sintética (oito artigos) do que a Cons
tituição de 1947 bem mais extensa (quarenta e quatro artigos) e abrangente
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NOTAS

(1) Utilizamos neste trabalho as "Regiões para Eleito de Planejamento Estabelecidas
pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento— 1970".

(2) O caso mais notório é o de I3arhacena, estudado por José Murilo de Carvalho
(CARVALHO, 1966. p. 153-93).

(3) Foi oficial de gabinete de João Franzen de Lima, em 1946, quando este foi nomea-
do para a Secretaria de Finanças, como retribuição do Interventor Júlio de Carva-
lho ao apoio da LJDN.

(4) O PR, como é sabido, era um partido de âmbito estadual Nas eleições de 1945.
elegera sete deputados à Assembléia Nacional Constituinte, seis deles por Minas
Gerais. Criado basicamente pela ação de Arthur Bcrriardes. era Formado por ho-
mens muito mais 'bernardistas', Pela fidelidade, pela amii.adc pessoal, do que por
qualquer outro motivo de natureza doutrinária ou ideológica" nas palavras de
Tancredo Neves. Essa opinião parece ser confirmada pelo lato de 40 dos deputa-
dos perristas eleitos cru terem participado, ao lado de Iternardes, dos aconte-
cimentos políticos em que este se envolveu após 1930 e que culminaram com seu
ostracismo político até o final do Estado Novo. A análise da distribuição dos votos
dos deputados perristas eleitos em 1947 permite concluir que esse partido, de âm
bito estadual, tinha sua influtncia em Minas limitada a três regiões, na seguinte or-
dem de importãncia: Mata (tradicional reduto de flernardes). Metalúrgica e Cam-
pos das Vertentes, e Sul.

(5) Conselho Consultivo do Estado - órgão instituído pelo Código dos Interventores
(28/8/1931), para assessorar o Executivo Estadual.

(6) Conselho Deliberativo Municipal dcnominaçao dada à Câmara Municipal. na ('a -
pital do Estado, durante a República Velha.

(7) No caso da região do Jequitinhonha, por exemplo, encontramos não apenas baixos
índices demográficos (7,8' da população do I'stado), mas também índices de urba-
nização incipientes: somente 16.4 cia população moram em "cidades" (as aspas se
explicam: em 1950. a I0 maior cidade de Minas - Poços de Caldas tinha pouco
mais de 25 mil habitantes. "Cidade", por(anto, é Lilu conceito que, para a época,
não diz muito). Esses 99.137 moradores de 'cidades" correspondiam a 4.3'X da
população urbana do Estado e a pouco mais de 1 1 4 da população total de Minas
Além disso, da população ocupada, apenas I6,7'% (32.744 pessoas) eram encon-
trados sob a genérica rubrica indústria e comércio. Os restantes dedica-
vam-se à agropecuária.

(8) A reforma administrativa de 1948 criou setenta e dois novos municípios no Istado.
assim distribuídos: IS na região Metalúrgica e Campos das Vertentes. 7 na Mata.
18 no Sul; 8 no Triângulo e Alto Paranaiba. 4 no Alio São Iranciscc, 2 no No
roeste: 7 no Jequitinhonha e 11 na região do Rio Doce 0 Cartograma Re-
giões para Efeito de Planejamento. elaborado pela 'eert't;irta de Estado da
Ciência e Tecnologia. 1985



38. Anexos

ANEXO 1

MINAS GERAIS
ELEIÇÕES LEGISLATIVAS - 1947

Distribuição dos Votos dos Partidos por Deputados

1. PSD

DEPUTADOS	 VOTOS
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José Augusto Ferreira Filho
Américo Brasil Martins da Costa
José Ribeiro Navarro
António Caetano de Sousa
Jaeder Soares de Albergaria
Guilhermino de Oliveira
Adolfo de Oliveira Portela
Xenotonte Mercadante
João Camilo Teixeira Fontes
António Pimenta
José Chaves Ribeiro
Geraldo Starling Soares
Emílio Soares da Silveira
Tancredo de Almeida Neves
Joubert Guerra
Augusto Costa
Astolfo Outra Nictrio
Whady José Nassil
Uriel de Resende Alvim
Luiz Domingos da Silva
Antônio Pedro Braga
Wilson João Beraldo
Anibal Marques Gontijo
José Mauricio de Andrade
Carlos Martins Prates
Francisco de Castro Pires Júnior
Emílio de Vasconcelos Costa
Francisco Badaró Júnior
José Ribeiro Pena
Suplentes e Candidatos não eleitos

9.618
8.539
7.830
/.570
7.120
7.051
6.967
6.873
6.233
5.906
5.826
5.610
5.540
5.226
5.158
4.970
4.960
4.780
4.566
4.523
4.413
4.403
4.236
4.211
4.121
4.085
4.078
4.053
4.032

109.505

3,5
3,1
2,9
2,8
2,6
2,6
2,6
2,5
2,3
2,2
2,1
2,1
2,0
1,9
1,9
1.8
1,8
1,8
1,7
1,7
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

40,3

TOTAL	 272.003	100,0



MINAS GERAIS
ELEIÇÕES LEGISLATIVAS - 1947

Distribuição dos Votos dos Partidos por Deputados

2.UDN

DEPUTADOS	 VOTOS
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Pedro Aleixo	 8.676
	

4,5
Elias de Sousa Carmo	 6.597

	
3.5

Amadeu Andrada de Ljcerdi DodrRIles	 6.174
	

3.2
Levindo Ozanan Coelho	 5.262

	
2,8

Manuel Tavejra (te Sousa	 5.194
	

2,7
José de Faria Tavares	 4.704

	
2,5

Oscar Botelho	 4.333
	

2,3
Leopoldo Dias Maciel

	
4.269
	

2,2

Moacir de Resende	 4.184
	

2,2

Ouinljno Vargas	 3.930
	

2,1
Geraldo Atalde	 3.919

	
2.0

Fabrlcio Soares cia Silvu	 3.890
	

2,0
Mateus Salomé lo Oliveira	 3.889

	
7,0

Miguel Batista Vieira	 3.840
	

2,0
Oscar Dias Correa	 3.820

	
2,0

Fidelcino Vianna de Araújo Filho	 3.801
	

2,0
Suplentes e Candidatos não eleitos	 114.79 O

	
60,0

TOTAL	 191.271	100,0
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MINAS GERAIS
ELEIÇÕES LEGISLATIVAS - 1947

Distribuição dos Votos dos Partidos por Deputados

3. PR

DEPUTADOS	 VOTOS	%

Aluísio Costa	 7.918
	4,8

Juarez de Sousa Carmo	 7.230	4,4

Dilermando Martins da Costa Cruz Filho	 6.172	3,7

Júlio Ferreira de Carvalho	 5.801	3,5

Antônio Mourão Guimarães	 5.222	3,1

Lourenço de Andrade	 4.983	3,0

José Carvalheira Ramos	 4.957	3,0

Feliciano de Oliveira Pena	 4.752	2,9

Antônio de Oliveira Guimarães	 4.626	2,8

Antônio Simões de Almeida	 4.452
	2,7

Eros Magalhães de Meio Viana	 4.183	2,5

José André de Almeida	 4.144	2,5

Antônio Augusto Soares Canedo	 3.814
	2,3

Márcio Prates Ferreira Paulino	 3.787	2,3

Suplentes e Candidatos não eleitos	 93.615	56,5

TOTAL
	 165.656	100,0

4. PTB

DEPUTADOS
	 VOTOS

Arlindo Zanini
	 4.844	7,0

llacir Pereira Lima	 4.689
	6,8

Cândido Gonçalves UIhôa	 2.658
	3,8

João Lima Guimarães	 2.271	3.3

Valdir Lisboa	 2.196
	3,2

José Remusã Rennó
	 2.177	3,1

Suplentes e Candidatos não eleitos	 50.546
	72,8

TOTAL	 69.381	100,0



MINAS GERAIS
ELEIÇÕES LEGISLATIVAS - 1947

Distribuição dos Votos dos Partidos por Deputados

S. PTN
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DEPUTADOS
	 VOTOS

Alberto Teixeira dos Santos Filho
	 5.718

	10,8

Otacílio Negrão de Lima	 3.926
	7,4

José de Abreu Resende	 2.606	4.9

Luiz Maranha	 2.442	4,6

Suplentes e Candidatos não eleitos	 38.345	72,3

TOTAL
	 53.037

	100,0

6. PRP

DEPUTADOS
	 VOTOS

José César Soraggi	 2.642	12,8
Suplentes e Candidatos não eleitos	 18.012	87,2

TOTAL	 20.654	100,0

7. PCB

DEPUTADOS
	

VOTOS
	

%

Armando ZilIer	 2.845	14,3

Suplentes e Candidatos não eleitos	 17.044	85,7

TOTAL	 19.889	100,0

8. PDC

DEPUTADOS	 VOTOS

João Nascimento Godói	 1.683	9,1
Suplentes e Candidatos não eleitos	 16.893	90,9

TOTAL	 18.576	100,0
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ANEXO 3

MINAS GERAIS
ELEIÇÕES LEGISLATIVAS - 1947

PARTIDOS : DISTRIBUIÇÃO DOS VOTOS
POR ZONAS ELEITORAIS E MACRORREGIÕES

REGIÃO 1 Metalúrgica e Campos das Vertentes

PARTIDO

	

PDS
	

UDN
	

PR
	

PTB OUTROS
ZONA ELEITORAL

Alvinópolis	 57,1%
	

25,6°h
	

6,9%
	

2,1%
	

8,3%
Barbocena	 35,4%

	
31,9%
	

11,1%
	

9,7%
	

11,9%
Belo Horizonte	 22,5°!.	17,5%

	
18,2%
	

31, 5°!,.
Betim	 24,4%

	
17,1%
	

19,3%
	

3,8%
	

35,4%
Bonfim	 16,9%.	22,4%.	11,9%

	
3,8%
	

45,0%
Cae(é
	

55,5%
	

13,3%
	

5,0%
	

6,0%
	

20,2%
Conceição cio Mato Dentro	 34,5%

	
1,1%
	

55,7%
	

0,4%
	

8,3%
Conselheiro Lafaiete	 1,8%

	
17,8%
	

29,5%
	

2,3%
	

48,6%
Divinópolis	 40,1%

	
4,6%
	

43,3o/.	4,1%
	7,9%

Ferros	 10,1%
	

39,0'%
	

38,5%
	

1,7%
	

10,7%
Itabirito	 0,9%

	
14, 2°/
	

29, 6%
	

52,8%
	

2,5%
ltaii	 8,3%

	
33,2%
	

10,9%
	

28,4°!
	

19, 2%
João Rjbejro(Entre Rios de Minas)	18,5%

	
9,4%
	

22,8%
	

12,3'/.	37,0%
Mari,na	 20. 2%

	
17,9%
	

52,2%
	

4,9'/.	4,8%
Nova Lima	 27,9%

	
7,2'/<	6,8%

	
28,1%
	

30,0%
Ouro Preto	 16,9%	56,2'Y	7,7%

	
8,4%
	

10,81/.
Porá de Minas	 23,5%

	
36,6%
	

13,4%	 14,6%
Pedro Leopoldo	 22,3%

	
33,9%
	

13,1%
	

19,8%
	10,9%

Prados	 39,9%	22,5%
	

22,9%
	

4,7%	10,0%
Presidente Vargas lltabiri)	 51,	6, 5°/

	
26,6%
	

8,5%	6,7%
Saba rá
	

15,5%
	

24,8%
	

4,2%
	

41,5%
	

14,0%
Santo Bárbaro	 45,5%

	
10,4°!,	8,4%

	
27,5%
	

8,2%
Santa Luzia	 42,7%

	
11,1%
	

8. 2%
	

10,1%
	

27,9%
São Domingos do Prata	 41,3%

	
17,8%
	

29,3'/.	 9,7%
São João Dei Rei
	

47. 7%
	

22,0%
	

23,0'/.	0, 3%
	

7,0%
Sete Lagoas	 35,3%

	
5,8°!.	42,9%

	
6,0%
	

10,0%

265



MINAS GERAIS
ELEIÇÕES LEGISLATIVAS - 1947

PARTIDOS: DISTRIBUIÇÃO DOS VOTOS
POR ZONAS ELEITORAIS E MACRORREGIÓES

REGIÃO II: Mata

PARTIDO
PSD
	

UDN
	

PR
	

PTB OUTROS
ZONA ELEITORAL

Abre Campo	 54,8%	15,3%	17,8%	0,5%	11,6%
Além Poralba	 10.9%	33,7%

	
19, 2%
	29,1%	7,1%

Alto Rio Doce	 36,8%	42,1%	3,1%	1,4%	16,6%
Bicas	 18,4%	32,9%

	15,7%	22,4%	10,6%
Cora n go la	 59,4%

	 3,8%	10,9-/.	16,6%
Cataguases	 42,6%	9, 8%

	
35,8%	8,6%	3,2%

Juiz de Fora	 11,0%	20,2%
	22,6%	23,8%	22,4%

Leopoldina	 3,5%	2,8%
	49,9%	15,6%

	
28,2%

Lima Duarte	 32,3%	42,5%	15,1%	3,9%
	

6,2%
M a n h u açu	 56,7%	12,4%	11,7%	1,9%	17,3%
Man h um 1 rim	 38,W.	7,2%	13,7%	15,5%	25,091.
Mar de Espanha	 1 2,8°'

	
4,7%
	

69,7%
	

9,6%
	

3,2%
Mira(
	 30,0%	1,3'/.	63,5%	2,2%	3,0%

Murlad
	 15,8%	26,4%	37,1%	13,1%	7,6%

Palma	 12,8%,	72,0%	10,3%	1,4%
Piranga	 23,0%	16,6-/.	49,1%	2,5%

	
8,8%

Pomba (Rio Pomba)
	 46,6%	41,1%	4,0%	3,6%	4,7%

Ponte Nova	 50,9%	 22,1%	8,8%	4,5%
Raul Soares	 67,1%	15,1%	15,6%	0,9%	1,3%
Rio Casca	 53,7%	15,6%	17,6%	1,8%	11,3%
Rio Novo	 0,4%	47,6%	13,2%	38,0%

	
0,8%

Rio Preto	 5,2%	30,6%	55,9%	4, 7%	3,6°/a
Santos Dumont	 14,7%	34,5-/.	21,2%	16,4%	13,2%
São João Nepomuceno	 10,1%	 41,4%	27,5%	6,8%
Ubá
	 9,2%	38,0% 48,6%	0,4%	3,8%

Viçosa	 21,8%	10,4%
	62,8%	3,1%	1,9%

Visconde do Rio Branco	 41,1%	 38,6%	5,5%	14,0%
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50,7%

2,1%

43,5%

9,3%

15,8%

0,2%

36,5%

19,8%

12,9%

13,0%

43,4'/,,

13,9Y6

1 ,0%

40,1%

9,8%

23,6%

45,1%

10,8%

2,3%

33,8%

28,5%

4,6%

2,5%

19,8°'.

1,2%

1,7%

0,2%

2,7%

3.9%

0,4%

1,2%

11,8%

6,61/1

0,2%

2,3%

20,1%

35,2%

1,4%

3,5%

2,1°!

7,9%

6,3%

21,
7,5%

3,7%

20,3%

9,2°!-

0,

2.2%

24,2'/o

3,4%

2,3%

10,4%

34.4%

9,5%

16,1%

14,7%

0,7%

2,1%

27.4%

2,2%

44,7/.

4 7%

1,811.

48,3%

2,1%
11,1%

24,1%

33,1%

12,9%

3,3%

3,9%

MINAS GERAIS
ELEIÇÔES LEGISLATIVAS - 1947

PARTIDOS: DISTRIBUIÇÃO DOS VOTOS
POR ZONAS ELEITORAIS E MACRORREGIÕES
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REGIÃO III: Sul

PARTIDO
PSD UDN

ZONA ELEITORAL

Aiuriioca	 20,0%	3,8%
Alfenas	 57,2%.	35,6%
Andradas	 0,4%	53,6%

Andrelándja	 41,7'/.	35,9%

Baependi	 31,4°k	14,5%

Boa Esperança	 75,8%	11.6%

Bom Sucesso	 44,9%	1 1,6%

Brasópolis	 8,2-/.	44,1%

Cabo Verde	 337°,'	32,1°!

C am and uca ia	 49,7%	36,4°!.,
Cambuí	 14,7%	37,5%
Campanha	 7,7%	311,3%

Campo Belo	 1,8%	59,8°!
Campos Gerais	 39,2%	13,7°!
Carmo (10 Rio Claro	 45,1%	/. 1,
Cássia	 64,4%	21,9%
Cristina	 8,0%	12,2%
Elól Mendes	 33,6%	12.9%
Formiga	 21,0%	36,1%
Guaranésia	 20,1%	69,0%
Guaxupé	 35,0%	3,4%
Itajubá	 6,2%	11,9%
lIa n ha ndu	 9,6%	63, 7-/.

lia pecerica	 64,3%	29,0%
Jacuf	 49,2%	24,9%

PR PTB OUTROS

Coni.



1,0%

16,2°/o

10,4%

24,8%

35,5%

18,8%

10,9%

2,3%

3,5%

78,0%

7,5%

1,3%

40,7%

21,7%

36.1%

11,5%

29,1%

5,6%

10,8%

11,6%

19,4%

16,6%

19,70/

0,4%

6,0%

29,0%

5,3%

17,1%

2,7%

1,7%

1,2%

10,3%

8,3%

0,7%

0,7%

0,8°'

3, 6%

12,0%

6,3''o

4,3%

2,5%

0,6°/o

12,4%

2,0%

2,2%

0,8%

7,1%

38,4%

16,5%

3,2%

2,2%

5,5%

64,5%

8,6%

6,8%

4,89/6

2,5%

80,fi%

15,0°/o

7,6%

31,2°/a

22,8%

3,7%

8,6°/a

46,6°/a

18, 6%

12.1%

MINAS GERAIS
ELEIÇÕES LEGISLATIVAS - 1947

PARTIDOS: DISTRIBUIÇÃO DOS VOTOS
POR ZONAS ELEITORAIS E MACRORREGIÕES
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REGIÃO III: Sul

PARTIDO
PSD UDN

ZONA ELEITORAL

Jacutinga
	 59,2%

	
32,3%

Lambari
	

15,9%
	

23,5%

Lavras
	 38,9%

Machado
	 42,6%

	
24,1%

Monsanto(Monte Santo de Minas)
	

36,6%
	

8,6%

Muzambinho	 32,8%
	

40,2%

Nepomuceno	 1,1%
	

31,7'/.

Oliveira
	 37,0,yo	42,3°/,

Ouro Fino
	 44,0%

	
36,6%

Para g u aç u	 74,1%
	9,30/e,

Paraisópo lis
	 14, 0%

	
4,8%

Parreiras (atual Caldas)
	

80,1%
	

6,6%

Passa-Quatro
	

0,8%
	

16,5%

Passos	 50.6%
	

3,1%

Poços de Caldas
	 36,4%

Pouso Alegre
	 31, 7°/,	18,3%

Pouso Alto	 18,49/6	32,1%

Santa Rita do Sapucal
	

30.6%
	

13,2%

São Gonçalo do Sapucal
	

64,5%
	

23,7%

São Sebastião do Paraíso	 46,0%
	

34,0%

Silvestre Ferraz(Carmo de Minas)
	

7t 1°,
	8,3%

Três Corações	 7,0°/o	53,0%

Três Pontas	 73,5%
	

6,1%

Varg i nha	 42,1%
	

25,3%

PR PTB OUTROS



269

MINAS GERAIS
ELEIÇÕES LEGISLATIVAS - 1947

PARTIDOS: DISTRIBUIÇÃO DOS VOTOS
POR ZONAS ELEITORAIS E MACRORREGIÓES

REGIÃO IV: Triángulo e Alto Paranolba

PARTIDO
PSD UDN	PR	PTB OUTROS

ZONA EUITORAL

Ara g u ari
Araxá
Conquista
Estrela do Sul
Frutal
ltuiutaba
Monte Carmelo
Patrocínio
Prata
Sacramento
Torihaté(Mo fie Alegre Minas)
Tupacigu ara
Uberaba
ti beri á nd ia

	

12,3%	8,4%	22,6%	2,9%

	

39,3%	40,9%	12,4%	2,9%

	

6,9%	25,8%	37,5%	18,8%

	

86,2%	8,69/6	1,0%

	

54,1%	27,0%	1,6%	0,3%

	

2,8%	5,9%	66,8%	1,1%

	

55,3%	12,1%	8,1%	8,2%

	

46,8%	44,7%	2,6%	1,5%

	

45,7%	32,4%	12,4%	0,3%

	

34,0%	5,4%	35,1%	22,2%

	

20,1%	19,8%	17,6%	1,1%

	

35,9%	16,7%	34,5%	l,3%

	

43,2%	18,6%	9,2%	11,3%

	

26,8%	30,6%	2,5%	7,1%

53,8%
4,5%

11,0%
4,2%

17,0%
23,4%
16,3'/.
4,4%
9,2%
3,3%

41,4%
11,6%
17,7%
33,0%

REGIÃO V: Alto São Francisco

PARTIDO
PSD LJDN	PR	1911 OUTROS

ZONA UITORAI.

Abaeté	 48,011.	22,3%	27,2%	0,6°/o	1,9°10
Bambu[	 58,4%	27,3%	9,6%	2,9%	1,8%
Bom Despacho	 24,2%	36,3%	35,40/,	1,291. , 2,996
Carmo do Paranalba	 48,6%	45,1%	2,30/.	0,5%	3,50/.
Corinto	 27,5%	32,5%	19,6°/o	7,30/*	13,1%
Curvelo	 21,091.	32,6%	16,2%	15,9%	14,3%
Dores do Indaiá	 8,5%	36,6%	13,0%	8,7%	32,2%
Luz	 14,3%	34,6%	5,891.	3,1%	42,2%
Patos de Minas	 54,4%	38,1%	0,9%	2,9%	3,7%
Pitangui	 35,0%	44,9%	7,9%	5,7%	6,50/.
PiOf	 31,5%	50,7%	3,40/.	2,591.	11,91/6
Santo Antônio do Monte	 32,8%	54,8%	7,0%	0,9%	4,5%
São Gotardo	 24,4%	35,1%	26,2%	1,3%	13,0%



MINAS GERAIS
ELEIÇÕES LEGISLATIVAS - 1947

PARTIDOS: DISTRIBUIÇÃO DOS VOTOS
POR ZONAS ELEITORAIS E MACRORREGIÕES
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REGIÃO VI: Noroeste

PARTIDO

ZONA HEITORAL

Bocaiúva
Jonu ária
Monte Azul

Montes Claros
Paracani

Pira po ra

São Francisco

I'SD UDN	PR	P111 OUTROS

52,6%	3,5%	42,8%	0,1%
	

1,0%

25,2°1a	13,5%	7,6%	1,2%
	

52,5%
48,0%	50,2%	0,911.	 0.9%,

30,1%	32,7%	29,3%	3,4%
	

4,5%

4,7%	36,4%	3,5%	53,8%

23,3%	35,7%	8,3%	23,9%
39,5%	21,3%	27,6%	0,3°/

	
11,3%

REGIÃO VII: Jequitinhonha

PARTIDO

ZONA EIlifl'ORAI.

Almenara

Araçial
Diamantina
Grão Moqnl
ltam ara n di ba
Jequitinhonha

Minas Novas
Pedra Azul
Rio Pardo de Minas

Salinas

Serro

PSD UI)N	PR	PTB OUTROS

53,7°A	33,8%	10,8°!
	

0,4%
?4,0	23,0%	19,91/11	5,3%

	
77,8%

60,1%	23,5%	3,5%
	

1,3%
	

11,6%
67,9%	21,6%	10,4%	 0,1%
15,3%	7,7%	4,3%

	
5,8%

40,0%	57,8%	1,3%
	

0,9%

77,6%	12,091,,	8,1%
	

0,1%
	

2,2%
58,3%	32,1%	4,0°!

	
2,6°/
	

3,0%
71,7%	20,2%	3.9%

	
0,8%
	

3,4%
16,5%	1,1%	20,1%

	
0, 7%1,6°!

35,291	12,5%	4 3,4°!	0,8°!



MINAS GERAIS
ELEIÇÕES LEGISLATIVAS - 1947

PARTIDOS: DISTRIBUIÇÃO DOS VOTOS
POR ZONAS ELEITORAIS E MACRORREGIÕES

REGIÃO VIII: Rio Doce

PARTIDO

271

PSD	UDN	PR	PTB OUTROS

54,2%	39,0%	1,4%	0,7%	4,7%
67,9'Yo	3,5%	11,5°Á	0,1°/	17,0%

49,091.	34,8%	6,4%	3,80/,	6,09/6
49,0%	29,1%	9,3%	4,7%	7,9%
64,0%	2,1%	8,9%	1,7%	23,3%

73,5%	2,8%	17,7%	3,2%	2,8%

47,8%	38,7%	8,0°/e	 5,5%

59,3°h.	24,0%	7,1°h	6,5%	3,1%

63,0%	11,3%	23,7%	-	2,091.

47,9%	16,0%	25,6%	2,6%	7,9%

ZONA ELEITORAL

Aimorés

Caratinga

Governador Valadares

Gu a n hães

1 pa nema

Mantena

MuIU m

P eça nha

T0r11 mirin

Teófilo Otoni

Na elaboração tios quadros, leram considerados apenas os partidos de maior expressão nu corripo-
stço (Ia \ssenrhIja lstad,aI Constituinte. Relacionamos abaixo as zonas eleitorais onde outros
partidos (oram unajori 6rios:
PTN

	

1 -	Bei j ou (27,7'4), I3oníinr (35,9 17,), Conselheiro 1 alaicie

	

e 50 til -	( ristina (39, 1 ' ), Lambari  (23,)' ), Nepomuceno e ,7' , l'assu Quatro
Silvestre Fcrraz, atual ('anuo de Minas (38,5'Y

Região VI - Januria (49,4%)

PCB
	Região IV -	Forihaté (39,7110

PDC
	Região IV -	Araguari(it,4'

PR P
	Região III -	(ampos ( eraul4,4'

	

Região V -	luz (3(,6'40



ANEXO 4

MINAS GERAIS
ELEIÇÕES LEGISLATIVAS - 1947

VOTOS DEVIDOS PEIO PARTIDO
A UM ÚNICO CANDIDATO

Região 1: Metalúrqica e Campos das Vertentes
1 26 zonas eleitorais

272

Percentagem

+ da 50%	de 601,	+de 70%	+ do 80%

PARTIDO

Ferros
JO8O Ribeiro
(Entre Rios	Barbacena

PSO	Prados	de Minas)	Conc.MaIo Dentro
Pros.Vargas	Mariana	Sta.Bárbara	Santa Luzia
(Itabira)	Pará de Minas

Saberá

Nova Lima	Cone. Maio Dentro
Boniim	Pará de Minas	Coos.LafaleIo	Rarbacena

UDN	Prados	 Ouro Preto	itabiritO
S.Domlngos Prata Saberá

t3nrhacona	 Conc.Mato Dentro
Cons.Latniete	Selo Lagoas	DivinpoIis

PR	 AlvInópolib	Mariana	Abro Campo	Pros.Vargas
Bonfim

	

	 itabirito	(Ilabira)
Santa Bárbara

João Ribeiro
Pro. Vargas	(Entre tRios

Nova Lima	Mariana	(Itabira)	de Min)
PTB	Sabrá	Pará de Minas

Santa Luzia	 S.Domingos Prata
Sete Lagoas

+ de 90%

Caetó
Divtnpotês
Itaóna
Nova Lima
Ouro Preto
S.J. Dei Rei
Sete Lagoas

Ferros
itaÇjna
P.Loopotdo
S.J.Dol Rol

Ferros

t3arhacena

Itabirito
ItaÕna
Pedro Leopoldo

Foram considerados apenas os quatro partidos mais votados: PSD, UDN. P15 e P18.



MINAS GERAIS
ELEIÇÕES LEGISLATIVAS - 1947

VOTOS DEVIDOS PELO PARTIDO
A UM ÚNICO CANDIDATO

REGIÃO II: Mata
27 zonas eleitorais

Percentagem

+deSO%	+deBO%	+de7O%	+ de 80%	 + de 90%

PARTIDO

273

PSD	Alto Rio Doce
Ricas
Juiz de Fora	Abre Campo
Manhumirim	Rio Preto
Uhi	 S.J.Nepumucono

Pomba	Além Paraiba
Carangola
Calaguases
Manhuaçu
Mar de Espanha

Pomba	Miral
(Rio Pomba)	Palma
Santos Dumont Ponte Nova

Raul Soares
Rio Casca
VIsc.Rlo Branco

Além Paraiba	Abre Campo
lima Duarte	Palma	 Alto Rio Doce

Calaguases	 Pomba	Carangola
Manhumirim	Santos Dumont	Manhuaçu	(Rio Pomba)	Muriaê

UDN	Piranga	 S.J.Nepomuceno Rio Casca	Raul Soares
Ponte Nova	 Viçosa	Rio Novo

PR	 Bicas
Lima Duarte	Alto Rio Doce
Manhumirim	Mar de Espanha
Santos Dumont

Ricas	Carangola
Manhuaçu	Leopoldina

PTB	Manhumlrim
Mar da Espanha Muriaé
Palma	RIO Prelo
Piranga

Rio Preto
Ubé

Juiz de Fora	Cataguasos
Leopoldina	Manhuaçu
Muriaê	Miraf
Palma	 Raul Soares
Piranga	Rio Casa
Ponte Nova	Rio Prelo
Rio Novo	S.J.Nepomuceno
Ubâ	 Viçosa

Visc. R. Branco

Abro Campo	Ponto Nova
Alto Rio Doce	Rio Casca

Além Paralba
Juiz de Fora	Cataguasos	Santos Durnoni

Rio Casca	S.J.Nepornuceno
Vtsc.R. Branco
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VOTOS DEVIDOS PELO PARTIDO

A UM ÚNICO CANDIDATO

REGIÃO III: Sul
1 49 zonas eleitorais

Percentagem

+ de 50%	+ de 60%	+ de 70%	f de 80%	 + de 90%

PARTIDO

Aluruoca	Bom Sucesso	 Boopendi
Cristina	Cambul	 Boa Esperança
EIôi Mendes	Camanducala	 itapecerica
Formiga	lte)ubá	 Jacutinga
Guaxupá	Jacul	 Monsanto

(Monte 510 de Minas)
Lambari	Itanhandu	Oliveira	Cabo Verde	Poraguaçu

PSD	Brasópolis	Ouro Fino	Pamaisópolis	Cássia	Porroiras (Caldas)
Nepomuceno	 Poços de Caldas Guaranêsia	Passos

Pouso Alto	Pouso Alegre
St fl. do Sapucat
S.Gonçalo do
Sapucat
S.Sobastláo do
Paralso
Trás Pontas
Varginha

Brasópolis	Alienas
Carmo do R.Claro Anriradas
Campos Gerais	Catx, Verde
tEi6i Mondes	Crrmanducaia
Formiga	Cambuí
Jacutinga	Campanha
Ouro Fino	Campo Bolo

Cássia	S.Gonça)o do	 Pouso Alto	Guaranêsia
Lambari	Sapucal	 Silvestre Ferraz	ltanhondu
Monsonto	Trás Pontas	 (Carmo de Minas) Nepomucono

UDN	(Monte Si" Minas)	 Lavras	Varginha	Paraguaçu
Parreiras (Caldas)	 Paraisõpolls

Passa Oustro
Oliveira	 S.Seb. do Paralso

Trás Corações

Boa Esperança Carmo do R.Clriro Ltaopondi	Aluruoca
Campanha	Paraguaçu	Bom Sucesso	Andradas
Cássia	Parreiras (Caldas)Cambu(	Cabo Verde
Guaxupá	S. Rita Sapuca( Mumambinho	Cristina
Itanhandu	Trás Corações	Silvestre Ferraz	Elôi Mendes

Alienas	 (Carmo de Minas)
PR	 Pouso Alegre	Jacu(	Trás Pontas	 Monsanto

Cont.
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PTB

Camanducala
Itapecerica	Lambert

Lavras
Machado
Nepomuceno
Pouso Alto

Alienas	Brosópolis
Andradas	Cambu(
Camanducata	ltajubê
lianhandu	Itapecerica

Lamban	Jacul
Muzambinho	Machado
Passa Quatro	Paraguaçu
Silvestre Ferraz Pouso Alegre
(Carmo de Minas)
Três Corações
Três Pontes
Varginho

(Monte SIo de Minas)
Parais6polis
Passos
Poços do Caudas

Boa Esperança
Cabo Verde
Elói Mondes
Guaranésia

Campanha
Lavras	Campo Belo

Aturuoca	Nopomucono	Formiga
Cristina	Pouso Alto	Monsanlo
Ouro Fino	S.Gonçalo Sapucal (Monte 51Ç do Minas)
Paraisôpotis	 Poços de Caldas



MINAS GERAIS
ELEIÇÕES LEGISLATIVAS - 1947

VOTOS DEVIDOS PELO PARTIDO
A UM ÚNICO CANDIDATO

REGIÃO IV: Triingulo e Alto Par,,nalba

14 zonas eleitorais)

Percentriqom

+ do 50%	+ de 60%	+ de 70%	+88 80%	+ de 501,,
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PARTIDO

Araguari	Fruta[
	

Tupaciguara
	

Monte Carmelo	Estreia do Sul

Araxâ	Patr,cfnIo	Uberaba
	

Praia

PSO	Toribatê (Monte	 Ubert6ndia

Alogro de Minas)

Esirela do Sul	Patroc(nlo	Aras	Frutal	Prata

UDN	 Sacramento
	

Conquista
	1prlbat (Monte	Uborlândin

Alegro de Minas)

Tupaciguare	 Uberaba

Arxt

PR	 rciat	 Araquari

Tupttclguara

FrutaI

Patroc(nio	Monte Carmelo

PT8	 Tupaciguara

Conquista

Estrela do Sul

Itulutaba

Prata

Sacramento

Toribatê (Monte

Alegre cio Minas)

Conquista

Sacramento

Uberaba

ljherl8ndia
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A UM ÚNICO CANDIDATO

REGIÃO V: Alio São Francisco
(13 lonas eleitorais)
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Percentagem

PARTIDO

PSD

UDN

PR

PTB

Dores I 1ndaiã	 Luz
Pitangui

PIO'

Luz
Patos do Minas

Abaetê	Dores do Indaíá Conoto
C.do Paranalba Patos do Minas	Pitangui

C.do Paranaiba	Abaetê
Santo Antonio	Bom Despacho
do Monto

Curveto
Patos de Minas

Bom Despacho	Ahaoté
Cunvoto

Curveio

+ de 50%	+do6O%	+de7O%	+ de 80%	 + de 90%.

LU?	 Patos de Minas Bambui	Abaetê
São Gotardo	Bom Despacho	C.do Paranaiba

Pitangul
PiOi
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VOTOS DEVIDOS PELO PARTIDO
A UM ÚNICO CANDIDATO

REGIÃO VI: Noroeste
7 zonas eleitorais
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Percentagem

de 60 1 :.	 +deOO

PARTIDO

Pirpora	So Francisco	Januárla	BocalCwa
PsD

Jarw.lrla	 Monto Azul
UDN	 Monto Claros

Monte Ai.uI	Januriz	SSo Francisco
PR	 P irapora

São Francisco
Pro

+ de 9O.

Monte A7t,I
Montes Claros

Paracalri
Pir apara

Bocaiúva
Paracstu

Montes Claros
1-aracalu
Pirapora



MINAS GERAIS
ELEIÇÔES LEGISLATIVAS - 1947

VOTOS DEVIDOS PELO PARTIDO
A UM ÚNICO CANDIDATO

REGIÃO VII: Jequitinhonha
(11 zonas eleitorais)

Percentagem

+ de 50%	+ de 60%	+ de 70%	+ de 80%	 + de 90%

PARTIDO

ilamarandiba	Pedra Azul	 Diamantina
Serro	 Jequitinhonha

PSO	 Minas Novas
Salinas

Minas Novas	Diamantina	Grão Mogol	Almonara	Jequitinhonha
UDN	 Pedra Azul

Araçual	itamarandiba	Grão Mogol	Jequitinhonha	Salinas
PR	 Pedra Azul	 Serro

Olamantina	Pedra Azul	 Araçuar
PTB	Serro	Rio Pardo de	 Minas Novas

Minas	 Salinas
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A UM ÚNICO CANDIDATO

REGIÃO VIII: Rio Doce
(10 zonas eleitorais)

Porcentagem

+ de 50%	+de6O%	+delO%	+ de 80%	 + de 90%

PARTIDO

Caratinga	Peçanha	G.Valadares	Atrnomés
Pso	 Teofito Otont	 Mutum

Tarumirtm

G.Valadares	 Peçanha	GuanhØs	Atmorôg
UDN
	 Tarumirim	Mantena

Mutum

Peçanha	 panara	Camatinga
PR
	 Tetlto Otoni	ManIn

Tarumirim

Aimorõs	Guanhes	 panam
Caratinga	 Mantona

PTB
	 Peçonha

Teóflto Otoni
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1 - Abaeté
2' - Abre Campo
Y' - Aimorés
4! - Aiuruoca
V- Além Paraíba
W- Alfenas
7 - Alnenara
8' - Alto (lo Rio Doce
9' - Alvinópolis
1W - Andradas
11 - Ancirelândia
12' - Araquari
13!' - Aroçual
14" - Araxá
W' - Baependi
16— Bambul
17 - Barb,icena
1W - Belo Horizonte
i8-A - Belo Horizonte
1W-13 - Belo Horizonte
1'-C - Belo Horizonte
19 - Betim
20* - Bicas
21! - Boa Esperança
22!' - Bocaiúva
23 - Bom Despacho
24° - Bom Sucesso
250 - Bonfim
26° - Brasópolis
27 - Cabo Verde
2W' - Caeté
29 - Camanducaia
W' - Cambul
31° - Campanha
32 - Campo Belo
33 - Campos Gerais
34 - Carangola
3V - Caratinga
364 ' - Carmo do Paranaíba
37 - Carmo Rio Claro

38" - Cássia
39' - Cataquases
40 - Conceição Mato Dentro
41' - Conquista
42 - Conselheiro Lafaiete
43 - Corinto
44,! - Cristina
45' - Curvelo
46! - Diamantina
47 - Divinópolis
W' - Dores do lndaiá
49 - Elói Mendes
50 - Estrela do Sul
51 - Ferros
52" - Formiqa
53 - Frutal
54° - Governador Valadares
55 - Grão Mogol
56" - Guanhães
57' - Guoranésia
58"— Guaxupé
59 - lpanema
60 - ltabi rito
61 - Itaiibá
62" - Itomarandiba
63' - ltanhandu
64 - Itapocerica
65 - ltaúna
66— ltuiutaba
67 - Jacuí
68° - Jacutinga
69° - Januária
70° - Jeguitinhonha
710 - João Ribeiro
72t - Juiz de Fora
72°-A - Juiz de Fora
72°-B - Juiz de Fora
73° - Lambari
74 - Lavras
75' - Leopoldina	Cont.
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RELAÇÃO DAS ZONAS ELEITORAIS DA CIRCUNSCRIÇÃO
DE MINAS GERAIS EM 1947

769 - Lima Duarte	 117 - Ponte Nova
77! - Luz	 118! -Pouso Alegre
78' - Machado	 119! - Pouso Alto
79! - Manhuaçu	 120! - Prados
80! - Manhumirim	 121! - Prata
81! - Mantena	 122! - Presidente Vargas
82! - Mar de Espanha	 123! - Raul Soares
83! - Mariana	 124! - Rio Casca
84 - Minas Novas	 125! - Rio Novo
85!_ Miraf	 126! - Rio Preto
86! - Monsanto	 127! - Rio Pardo de Minas
87! - Monte Azul	 128! - Saberá
88! - Monte Carmelo	 129! - Sacramento
89! - Montes Claros	 130! - Salina
90! - Muriaé	 131! - Santa Bárbara
91 9 - Mutum	 132! - Santa Luzia
92! - Muzambinho	 133! - Santa Rita Sapucal
93! - Ncpomuceno	 134! - Santo António do Monte
94! - Nova Limo	 135! - Santos Dumont
94! - Oliveira	 136!.. São Domingos do Prata
96! - Ouro Fino	 137! - São Francisco
97! Ouro Preto	 1W'- São Gonçalo Sapucal
98! - Palma	 139! - São Gotardo
W' - Paracatu	 140! - São João Dei Rei

1000 - Pará de Minas	 141!- São João Nepomuceno
101! - Paraguaçu	 142! - São Sebastião do Paraíso
102! - Paraisópolis	 143! - Serro
103! - Parreiras	 144! - Sete Lagoas
104! - Passa Quatro	 145! - Silvestre Ferraz
105! - Passos	 146! - Tarijmirirn
106 - Patos de Minas	 147! - r(ófilo Otoni
107! - Patrocínio	 148! - Toribat4
108! - Peçanha	 149! - Três Corações
109! - Pedra Azul	 150! - Três Pontas
110! - Pedro Leopoldo	 151! - Ttipacigtiara
111	Piranga	 152!- Ubá
112! - Pirapora	 153! - Uberaba
113! - Pitangui	 154!_ Uberlândia
114- Piôi	 155!- Varginha
1150_ Poças de Caídas	 1560_ Viçosa
116! - Pomba	 57! - Visconde do Rio Branco
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ANEXO 7

ASSEMBLEIA ESTADUAL DE MINAS GERAIS

PARLAMENTARES ELEITOS EM JANEIRO E ABRIL
(ELEIÇÕES SUPLEMENTARES) DE 1947

NOTAS BIOGRÁFICAS

Adolfo de Oliveira Portela

Nasceu cm Santa Juliana, então distrito de Araxá. MC (região Iriãngulo e Alto
í'aranafha), a IS de setembro de 1906.

Formou-se cm Medicina pela Universidade de Minas Gerais (1929). Clinicou em
Ihiá. Perdizes, Sacramento (recião Triângulo e Alto Paranalha), São Gotardo e Matuti-
na (região Alta São Francisco) e Foi mrdico da Rede Mineira de Viação. Ingressando
na política durante a Revolução de 1932, foi prefeito de Ibiá e deputado à Constituinte
Estadual e 1 legislatura ( 1935- 1937). pelo PP (Partido Progressista).

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e 1 ' legislatura (1947-1951). pelo PSI)
(Partido Social Democrático), tendo sido o candidato mais votado em Patos dc Minas,
na região Alto São Francisco. Sua principal votação foi obtida nas regiões Alto São
Francisco. Triângulo e Alto Paranalba.

Alberto Teixeira dos Santos Filho

Nasceu na atual Congonhas, MG (região Metalúrgica e Campos das Vertentes), a
26 de janeiro de 1904.

Formou-se em Direito pela Universidade de Minas Gerais 1192). Advogou e le-
cionou em Congonhas, onde foi vereador (1935-1937) e prefeito nomeado
(1939-1946).

Integrou o PSD Independente e elegeu-se para a Constituinte Estadual e l le-
gislatura (1947-1951), pelo PTN (Partido Trabalhista Nacional), tendo sido o candidato
mais votado cru Conselheiro Lafaiete, na região Metalúrgica e Campos das Vertentes,
onde obteve sua principal votação.

Foi membro da Comissão Constitucional.

Aluísio Costa

Nasceu em Viçosa, MG (região da Mata), a 7 de julho de 1915.
Formou-se pela Faculdade de Direito Teixeira de Freitas, de Niterói, RJ. Advo-

gou em Visconde do Rio Branco (região da Mata), onde foi líder político. Em 1945 or-
ganizou e chefiou o Diretório Municipal do PR (Partido Republicano) nesta cidade.
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Elegeu-se para a Constituinte Estadual e 1 legislatura (1947-1951), pelo PR,
tendo sido o candidato mais votado em Ubá, na região da Mata, onde obteve sua prin-
cipal votação.

Amadeu Andrada de Lacerda Rodrigues

Nasceu em Barbacena, MG (região Metalúrgica e Campos da Vertentes), a 26 de
fevereiro de 1911. Pertencia a família de grande peso político desde o Império, tendo
como núcleo de atuação a região da Mantiqueira.

Iniciou o curso de Direito na Universidade de Minas Gerais e formou-se pela
Universidade do Brasil (1934). Foi promotor de justiça em Belo Horizonte, fixando-se
posteriormente em Barbacena, onde advogou, foi prefeito municipal (1935-1937) e
inspetor federal de ensino (1944). Pertenceu ao PP e participou da campanha de rede-
mocratização do país (1945).

Fundador da UDN (União Democrática Nacional), elegeu-se para a Constituinte
Estadual e 1 legislatura (1947-195 1), por este partido, tendo sido o segundo candidato
mais votado em Barbacena. Sua principal votação foi obtida na região Metalúrgica e
Campos das Vertentes.

Américo Brasil Martins da Costa

Nasceu em Sabará, MG (região Metalúrgica e Campos das Vertentes), a 11 de
fevereiro de 1891.

Formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (1914). Clinicou su-
cessivamente em Santa Bárbara, Araxá, Ribeirão Preto (SP) e no Estado do Rio Gran-
de do Sul. Em 1924 regressou a Minas, fixando-se em Aimorés, na região Rio Doce,
onde clinicou e foi prefeito nomeado (1934-1946).

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e 1 2 legislatura (1947-1951), pelo PSD,
tendo sido o candidato mais votado em Aimorés, Mutum e Ipanema, na região Rio Do-
ce, onde obteve sua principal votação.

Foi vice-presidente da Mesa da Assembléia Constituinte.

Aníbal Marques Gontijo

Nasceu em Santo Antônio do Monte, MG (região Alto São Francisco), a 23 de
fevereiro de 1889.

Empresário, foi pioneiro no comércio de tecidos por atacado em Minas Gerais e
diretor da Empresa de Cinemas e Teatros de Minas Gerais. Foi membro do Conselho
Consultivo do Estado, no governo Olegário Maciel (1931-1933).

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e l legislatura (1947-1951), pelo PSD,
tendo sido o candidato mais votado em São Francisco, na região Noroeste. Seus votos
foram obtidos em várias zonas eleitorais, principalmente nas regiões Noroeste, Alto
São Francisco, Rio Doce, Metalúrgica e Campos das Vertentes.
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Antônio Augusto Soares Canedo

Nasceu em Muriaé, MG (região da Mata), em 1906.
Irmão de Pio Canedo, vereador e prefeito de Muria (nomeado em 1943) e se-

cretário de Estado (1946) nas interventorias de Júlio de Carvalho e Noraldino Lima.
Sobrinho de Agenor Canedo, vereador à Câmara Municipal de Juiz de Fora (região da
Mata) e deputado estadual (1919-1930).

Formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (1927).
Integrou o PSD independente e elegeu-se para a Constituinte Estadual e 1! le-

gislatura (1947-1951), pelo PR, tendo sido o candidato mais votado em Muriaé, sua
terra natal. Sua principal votação foi obtida na região da Mata.

Antônio Caetano de Sonsa

Nasceu em Ponte Nova, MG (região da Mata).
Formou-se em Medicina, exerceu a profissão em sua terra natal e, posterior-

mente, foi Chefe de Serviço da Secretaria de Saúde e Assistência, em Belo Horizonte.
Elegeu-se para a Constituinte Estadual e 1 legislatura (1947-1951), pelo PSD,

tendo sido o candidato mais votado em Ponte Nova. Sua principal votação foi obtida na
região da Mata.

Antônio de Oliveira Guimarães

Nasceu em Leopoldina. MG (região da Mata), a 10 de dezembro de 1890.
Formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (1917). Clinicou em

Leopoldina. onde também foi professor da Faculdade de Farmácia. Presidente do PR 
(Partido Republicano Mineiro) local, participou da campanha civilista. Foi vereador em
sua terra natal e suplente à Constituinte Estadual e 1 legislatura (1935-1937), quando
foi efetivado, substituindo Artur Bernardcs.

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e 1 9 legislatura (1947-1951), pelo PR,
tendo Sido o candidato mais votado em Leopoldina. Sua principal votação foi obtida na
região da Mata.

Foi membro da Comissão responsável pela elaboração do Regimento Interno da
Assembléia.

Antônio Mourão Guimarães

Nasceu em Bom Sucesso, MG (região sul), a 28 de maio de 1888.
Formou-se pela Escola de Farmácia de Ouro Preto e pela Faculdade de Medicina

do Rio de Janeiro. Clinicou em Bom Sucesso, Juiz de Fora (região da Mata) e Belo
Horizonte (região Metalúrgica e Campos das Vertentes). Empresário, esteve à frente
de industrias e empreendimentos comerciais. Foi Secretário Estadual da Agricultura,
Indústria, Comércio e Trabalho, na lnterventoria de Nfsio Batista de Oliveira
(1945-1946).
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Integrou o PSD Independente e elegeu-se para a Constituinte Estadual e 1 9 le-
gislatura (1947-1951). pelo PR, tendo sido o candidato mais votado em Mariana, na re-
gião Metalúrgica e Campos das Vertentes. Seus votos foram obtidos em várias zonas
eleitorais, principalmente das regiões Metalúrgica e Campos das Vertentes, Sul, Mata,
Noroeste e Alto São Francisco.

Antônio Pedro Braga

1908. Nasceu na atual Visconde do Rio Branco, MG (região da Mata), a 29 de junho de

Formou-se em Farmácia (1927). Iniciou o curso de Direito na Universidade do
Brasil e formou-se pela Universidade de Minas Gerais (1932). Em Visconde do Rio
Branco, advogou, dirigiu o ginásio local e foi prefeito nomeado durante o Estado No-
vo.

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e l legislatura (1947-1951), pelo PSD,
tendo sido o candidato mais votado em Visconde cio Rio Branco. Sua principal votação
foi obtida na região da Mata.

Foi membro da Comissão Constitucional.

Antônio Pimenta

Nasceu em Juramento, então distrito de Montes Claros, MG (região Noroeste), a
13 de junho de 1903. Irmão de João Pimenta, prefeito de Montes Claros e Juramento.

Formou-se em Medicina pela Universidade de Minas Gerais (1927). Exerceu a
profissão em Montes Claros, por mais de vinte anos, onde foi provedor e diretor clínico
da Santa Casa de Caridade.

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e 1  legislatura (1947-1951), pelo PSI),
tendo sido o segundo candidato mais votado em Montes Claros. Sua principal votação
foi obtida nas regiões Noroeste e Jequitinhonha.

Antônio Simões de Almeida

Nasceu em Paraisópolis, MG (região sul), a 17 de junho de 1902.
Formou-se pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro (1930). Advogou e le-

cionou História em Paraisópolis, sua terra natal, onde foi prefeito municipal.
Elegeu-se para a Constituinte Estadual e l legislatura (1947-1951), pelo PR,

tendo sido o candidato mais votado em Paraisópolis. Sua principal votação foi obtida na
região Sul.

Foi vice-presidente da comissão responsável pela elaboração do Regimento In-
terno da Assembléia.
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Adiado Zanini

Nasceu em Juiz de Fora, MG (região da Mata), a 20 de junho de 1916. Irmão de
Hélio Zanini e genro de Arnaldo Pinto da Fonseca, vereadores à Câmara Municipal de
Juiz de Fora.

Formou-se em Ciências Contábeis pela Fundação Educacional Machado Sobri-
nho, de Juiz de Fora, onde exerceu sua profissão.

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e l legislatura (1947-1951), pelo PTB
(Partido Trabalhista Brasileiro), tendo sido o candidato mais votado em Juiz de Fora.
Sua principal votação foi obtida na região da Mata.

Armando Zilier

Nasceu em Cordeiro, RJ, a 3 de setembro de 1908.
Formou-se em Contabilidade. Funcionário do Banco do Brasil, em Belo Hori-

zonte (região Metalúrgica e Campos das Vertentes), onde também lecionou Matemáti-
ca, foi ainda Presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários
de Belo Horizonte, da Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de
Minas Gerais e Goiás, Secretário-Geral da Confederação Nacional e da Confederação
Internacional da mesma categoria.

Secretário do Comitê Regional do PCB (Partido Comunista do Brasil), elegeu-se
para a Constituinte Estadual e 1 legislatura (1947-1951), por este partido, tendo sido o
quarto candidato mais votado em Belo l-Ioriznte. Seus votos foram obtidos em várias
zonas eleitorais, principalmente das regiões Metalúrgica e Campos das Vertentes. Sul,
Triângulo e Alto Paranaíba e Noroeste.

Foi membro da Comissão responsável pela elaboração do Regimento Interno da
Assembléia e da Comissão Constitucional.

Astolfo Dutra Nicácio

Nasceu cm Cataguases, MG (região da Mata). Neto de Astolfo Dutra Nicácio,
vereador, presidente da câmara e agente executivo municipal em Leopoldina (região da
Mata), além de deputado estadual e federal, na República Velha. Filho de Pedro Dutra
Nicácio Neto, vereador, prefeito Municipal de Cataguases e deputado estadual.

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e 1 legislatura (1947-195 1), pelo PSI),
tendo sido o candidato mais votado em Cataguases, sua terra natal. Sua principal vota-
ção foi obtida na região da Mata.

Augusto Costa

Nasceu na atual Conceição do Mato Dentro, MG (região Metalúrgica e Campos
das Vertentes), a 16 de dezembro de 1892. Filho de Joaquim Costa Pinto, chefe polfti-
co municipal.

Iniciou-se no serviço público em sua terra natal. Em 1924 foi nomeado Fiscal de
Rendas estadual e, posteriormente, Chefe dos Serviços Fiscais, em Belo Horizonte.
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Elegeu-se para a Constituinte Estadual e l legislatura (1947-1951), pelo PSD,
tendo sido o segundo candidato mais votado em Conceição do Mato Dentro. Sua prin-
cipal votação foi obtida nas regiões Metalúrgica e Campos das Vertentes, Jequitinho-
nha e Rio Doce.

Bolivar de Freitas

Nasceu cm Curvelo, MG (região Alto São Francisco), a 22 de outubro de 1911.
Formou-se em Direito pela Universidade de Minas Gerais (1941). Foi professor

secundário em Sete Lagoas e Belo Horizonte. Na capital mineira foi vice-reitor e reitor
do Colégio Estadual. Formado, passou a exercer o magistério superior, como professor
de Filosofia e história da Filosofia na Faculdade de Filosofia da Universidade de Minas
Gerais e na Faculdade de Filosofia Santa Maria. Lecionou ainda Ciência das Finanças
na Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais, onde foi livre-docente de
Direito Internacional Público. Jornalista, dirigiu uma coluna no jornal "O Diário" e foi
membro do sindicato dos jornalistas.

Elegeu-se (eleições suplementares de 1310411947) para a Constituinte Estadual e
a 1 9 legislatura (1947-1951), pelo PR. Seus votos foram obtidos em várias zonas elei-
torais, principalmente das regiões Metalúrgica e Campos das Vertentes, Alto São Fran-
cisco, Triângulo e Alto Paranaíba, e Sul.

Foi empossado cm 1910511947. Em conseqüência, Márcio Paulino, anteriormente
empossado, passou à 1 suplência.

Cândido Gonçalves Ulhôa

Nasceu em Paracatu, MG (região Noroeste), a 29 de agosto de 1900. Filho de
Sérgio Gonçalves Ulhôa, político municipal.

Formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (1924). Exerceu a
profissão em Paracatu (1925-1947), onde, em 1928, se elegeu vereador à Câmara Mu-
nicipal.

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e l legislatura (1947-1951), pelo PTB,
tendo sido o candidato mais votado em Paracatu. Sua principal votação foi obtida na
região Noroeste.

Carlos Martins Prates

Nasceu na atual Itacambira, MG (região Jequitinhonha), a 10 de janeiro de 1893.
Irmão de José Martins Prates, prefeito de TeófiJo Otoni, na região Rio Doce, deputa-
do estadual (1925-30) e deputado à Constituinte estadual e 1 9 legislatura (1935-1937).
Sobrinho de Carlos Leopoldo Prates, Diretor de Agricultura, Comércio, Terras e Colo-
nização, nomeado em 1907.

Formou-se pela Faculdade Livre de Direito de Minas Gerais (1922). Funcionário
público estadual desde 1915, trabalhou nos gabinetes do Chefe de Polícia (1924-1926),
do Secretário de Estado da Segurança (1930) e do Secretário de Estado do Interior
(1937-1940). Chefiou o gabinete do Interventor Benedito Valadares e, em 1943, foi
nomeado prefeito de Uberaba (região Triângulo e Alto Paranaíba).
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Elegeu-se para a Constituinte Estadual e l legislatura (1947-1951). pelo PSD,
tendo sido o candidato mais votado em Prata, na região Triângulo e Alto Paranaíba,
onde obteve sua principal votaçáo.

Dilermando Martins da Costa Cruz Filho

Nasceu em Juiz de Fora, MG (região da Mata), a 19 de maio de 1907.
Formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Clinicou em sua terra

natal, onde fundou e dirigiu a Casa de Saúde e Maternidade de Juiz de Fora. Como
médico dá Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, participou da Revolução de 1932,
na região da Serra da Mantiqueira. Vereador à Câmara Municipal de Juiz de Fora
(1936), posicionou-se contra o Estado Novo.

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e 1 legislatura (1947-1951), pelo PR,
tendo sido o segundo candidato mais votado em Juiz de Fora. Sua principal votação foi
obtida na região da Mata.

Dnar Mendes Ferreira

Nasceu no distrito de Tabuleiro, município de Pomba, atual cidade de Rio Pom-
ba, MG (região da Mata), a 26 de junho de 19! 0. Filho de Alcebíades Mendes Ferreira,
Político municipal.

Formou - se em Direito pela Universidade de Minas Gerais (1931), advogou em
Pomba.

Elegeu-se (eleições suplementares de 13/0411947) para a Constituinte Estadual e
l legislatura (1947-1951), pela LJDN. Sua maior votação foi obtida em Pomba. Sua
principal votação foi obtida na região da Mata.

Foi empossado em 1910511947. provavelmente preenchendo a vaga de Leopoldo
Dias Maciel.

Elias de Sousa Carmo

Nasceu em Amparo da Serra, então distrito de Ponte Nova, MG (região da Ma-
ta), a 21 de abril de 1909. Filho de Benjamim Augusto do Carmo, vereador e presi-
dente das Câmaras Municipais de Ponte Nova e Raul Soares (região da Mata), irmão de
Juarez de Sousa Carmo, deputado à Constituinte Estadual de 1947, e genro de José
Gonçalves Morais Pernambuco, vereador em Aimorés (região Rio Doce).

Formou-se em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro (1933). Advogou em
Aimorés, onde foi ainda Promotor de Justiça (1935-1936), inspetor de ensino
(1940-1942), secretário da Junta de Alistamento Militar (1940-1943), secretário da
prefeitura (1943-1947), agricultor e pecuarista (1945-1953).

Fundador da UE)N, elegeu-se para a Constituinte Estadual e 1 legislatura
(1947-1951), por este partido, tendo sido o segundo candidato mais votado em Aimo-
rés. Sua principal votação foi obtida na região Rio Doce.



291

Emílio de Vasconcelos Costa

Nasceu em Sete Lagoas, MG (região Metalúrgica e Campos das Vertentes), a 20
de março de 1910. Irmão de José Antônio de Vasconcelos Costa, prefeito nomeado de
Pouso Alto e Pouso Alegre, na região Sul, de Uberlândia, na região Triângulo e Alto
Paranafba, e deputado federal (1947-1959).

Formou-se em Direito pela Universidade de Minas Gerais. Foi Promotor de Jus-
tiça na Comarca de Conselheiro Lafaiete (região Metalúrgica e Campos das Vertentes),
e, em 1942, foi nomeado prefeito de Sete Lagoas, sua terra natal, onde lecionou Geo-
grafia e História.

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e 1! legislatura (1947-1951), pelo }'SD,
tendo sido o segundo candidato mais votado em Sete Lagoas. Sua principal votação foi
obtida na região Metalúrgica e Campos das Vertentes.

Emílio Soares da Silveira

Nasceu em Alfenas, MG (região Sul), a 7 de março de 1892.
Formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Clinicou, por cerca de

cinqüenta anos, em sua terra natal, onde foi fundador, professor e diretor da Escola de
Farmácia e Odontologia.

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e l legislatura (1947-1951), pelo PSD,
tendo sido o candidato mais votado em Alfenas. Sua principal votação foi obtida na re-
gião Sul.

Eros Magalhães de Mello Viana

Nasceu na atual Carangola, MG (região da Mata), a 17 de agosto de 1914. Filho
de Fernando de Mello Viana, deputado estadual (1903-1905), Secretário de Estado do
Interior (1922-1924), Presidente do Estado de Minas Gerais (1924-1926), vice- presi-
dente da República (1926-1930), senador à Constituinte Federal de 1946, qü'ando ocu-
pou o cargo de presidente da Assembleia Nacional Constituinte, e fundador do PSD.
Irmão de Fernando de Sousa Mello Viana, Secretário da Viação e Obras Públicas do
Estado de Minas Gerais (1946) nas interventorias de Julio de Carvalho e Noraldino
Lima.

Formou-se cm Direito pela Universidade de Minas Gerais (1937). Advogou no
Rio de Janeiro e foi chefe do Contencioso do Estado de Minas Gerais.

Integrou o PSD Independente e elegeu-se para a Constituinte Estadual e I le-
gislatura (1947-1951), pelo PR, tendo sido o candidato mais votado em Mar de Espa-
nha, na região da Mata. Seus votos foram obtidos em várias zonas eleitorais, principal-
mente das regiões da Mata e Metalúrgica e Campos das Vertentes.

Foi 22-secretário da Mesa da AssembléIa Constituinte.
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Fabrfcio Soares da Silva

Nasceu em PiL1I
1, MG (região Alto São Francisco), a 26 de outubro de 1913.

Formou-se em Direito pela Universidade de Minas Gerais (1936). Advogou em
Belo Horizonte e ingressou na política em 1945, na campanha pela redemocratização
do país.

Fundador da UDN, elegeu-se para a Constituinte Estadual e l legislatura
(1947-1951), por este partido, tendo sido o candidato mais votado em Pifif, sua terra
natal. Sua principal votação foi obtida na região Alto São Francisco.

Foi membro da Comissão Constitucional.

Fcliciano de Oliveira Pena

Nasceu na atual Santa Maria de Itabira, MG (região Metalúrgica e Campos das
Vertentes), a 19 de setembro de 1901. Descendente de família de grande poder políti-
co.

Formou-se pela Faculdade Livre de Direito de Minas Gerais (1925). Foi promo-
tor de Justiça, delegado regional de polícia, advogado e professor em Itabira do Mato
Dentro, atual Itabira (região Metalúrgica e Campos das Vertentes), onde foi membro
do Conselho Municipal, órgão criado logo após a Revolução de 1930. Foi ainda verea-
dor, eleito em 1933, e presidente da Câmara Municipal. Pertenceu ao PRM. Signatário
do Manifesto dos Mineiros (1943), atuou na campanha de redemocratização do país
(1945).

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e U legislatura (1947-1951), pelo PR,
tendo sido o segundo candidato mais votado em Presidente Vargas, atual Itabira. Sua
principal votação foi obtida na região Metalúrgica e Campos das Vertentcs.

Foi presidente da Mesa da Assembléia Constituinte.

Fidcicino Viana de Araújo Filho

Nasceu em Alcobaça, BA. a 14 de janeiro de 1911.
Formou-se pela Faculdade de Medicina da Bahia (1932). Exerceu a medicina em

Joafma e Jequitinhonha (região do Jequitinhonha) e destacou-se como pecuarista em
Águas Formosas, Nanuque (região do Rio Doce) e Joafma.

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e l legislatura (1947-1951). pela IJDN,
tendo sido o candidato mais votado em Jequitinhonha. Sua principal votação foi obtida
nas regiões Jcquitinhonha e Rio Doce.

Francisco Badaró Júnior

Nasceu em Minas Novas, MG (região Jequitinhonha), a 22 de dezembro de 1892.
Filho de Francisco Coelho Duarte de Badaró, deputado à Assembléia Nacional Cons-
tituinte de 1891, e neto de José Bento Nogueira, influente político em Minas Novas.
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Formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (1917). A partir de
1921, clinicou em Minas Novas, onde foi vereador e agente executivo municipal. De-
putado estadual na 10 legislatura (1927-1930), foi ainda prefeito nomeado
(1937-1945) em sua terra natal. Pertenceu ao PP.

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e 1! legislatura (1947-1951), pelo PSD,
tendo sido o candidato mais votado em Minas Novas e Itamarandiba, ambas na região
Jequitinhonha, onde obteve sua principal votação.

Francisco de Castro Pires

Nasceu em Ponta de Areia, distrito de Caravelas, BA, a 25 de dezembro de
1903.

Formou-se em Medicina pela Universidade de Minas Gerais (1928). Quando es-
tudante, foi funcionário da Chefia de Polícia de Minas Gerais (1921). Formado, exer-
ceu a medicina em Teófilo Otoni (região Rio Doce), onde dirigiu o Hospital Santa Ro-
sália. Em 1937 foi nomeado inspetor federal do Ensino.

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e 1! legislatura (1947-1951), pelo PSD,
tendo sido o candidato mais votado em Teófilo Otoni. Sua principal votação foi obtida
na região Rio Doce.

Geraldo Atalde

Nasceu em Coração de Jesus, MG (região Noroeste), a 12 de maio de 1913. A
família de sua esposa, Maria da Conceição Prates Ataíde, dominou, desde o Império, a
política em Montes Claros, na região Noroeste. Sobrinho afim de Luís M1ton Prates,
deputado à Constituinte Federal e l legislatura (1946-1951).

Formou-se em Direito pela Universidade do Brasil (1938). Foi advogado e pe-
cuarista.

Integrou o PSD Independente e elegeu-se para a Constituinte Estadual e 1 le-
gislatura (1947-1951), pela UDN, tendo sido o candidato mais votado em Montes
Claros. Sua principal votação foi obtida na região Noroeste.

Geraldo Starling Soares

Nasceu na atual Dom Silvrio, MG (região da Mata), a 15 de março de 1911.
Formou-se em Direito pela Universidade de Minas Gerais (1933). Ingressou no

Ministério Público estadual em 1934 e foi Promotor de Justiça nas Comarcas de Prata,
Uberlândia (região Triângulo e Alto Paranaíba) e Muriaé (região da Mata). Prefeito
nomeado de Muria (1937-1939) e Passos (1939-1946), a última na região Sul.

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e l legislatura (1947-1951), pelo PSD,
tendo sido o candidato mais votado em Passos. Sua principal votação foi obtida nas re-
giões Sul e Mata.
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Guilherme Machado

Nasceu em Guanhács, MG (região Rio Doce), a 22 de maio de 1911. Descen-
dente da família Coelho, com tradicional peso político em Guanhães e Peçanha, na re-
gião Rio Doce. Neto de Getúlio Ribeiro de Carvalho, vereador, presidente da Câmara e
agente executivo municipal de Guanháes, deputado e senador estadual. Sobrinho de
Francisco Nunes Coelho Júnior, deputado provincial, vereador e agente executivo mu-
nicipal do Serro (região Jequitinhonha), senador estadual e atuante na campanha de re-
democratização do país (1945).

Formou-se em Direito pela Universidade de Minas Gerais (1932). Advogou em
Belo Horizonte e em várias outras Comarcas.

Na capital mineira, dedicou-se ainda ao jornalismo e foi fundador da atual Facul-
dade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, onde lecionou
Direito Comercial e Internacional.

Fundador da UDN, foi suplente à Constituinte Estadual e l legislatura
(1947-1951), por este partido, tendo sido o candidato mais votado em Guanhães, sua
terra natal, e Ferros, na região Metalúrgica e Campos das Vertentes. Sua principal vo-
tação foi obtida nas regiões Rio Doce e Metalúrgica e Campos das Vertentes.

Substituiu o deputado Pedro Aleixo, que se licenciou em 19103147 para assumir a
Secretaria de Estado do Interior e Justiça.

Guilhermino de Oliveira

Nasceu em Belo Horizonte, MG (região Metalúrgica e Campos das Vertentes), a
8 de dezembro de 1907.

Formou-se em Medicina pela Universidade de Minas Gerais (1931). Clinicou em
Inhapim, na região Rio Doce, onde foi também prefeito nomeado (1939-1946).

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e 1! legislatura (1947-1951), pelo PSD,
tendo sido o segundo candidato mais votado em Caratinga, na região Rio Doce. Sua
principal votação foi obtida nas regiões Rio Doce e Mata.

Ilacir Pereira Lima

Nasceu em Vespasiano, MG (região Metalúrgica e Campos das Vertentes), a 14
de março de 1915.

Industriário, trabalhou na Companhia Industrial de Belo Horizonte S.A. Foi
presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Fiação e Tecelagem de
Minas Gerais (1942-1952) e, como representante dos empregados da indústria de fia-
ção e tecelagem, foi vogal da Justiça do Trabalho (1946-1948).

Fundador do PTB, foi secretário-geral e 29 presidente de sua Comissão Executi-
va Estadual (1945-1954). Elegeu-se para a Constituinte Estadual e l legislatura
(1947-1951), por este partido, tendo sido o segundo candidato mais votado em Belo
Horizonte, na região Metalúrgica e Campos das Vertentes, onde obteve sua principal
votação.
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Jaeder Soares de Albergaria

Nasceu em Caratinga, MG (região Rio Doce), a 4 de setembro de 1904. Vários
de seus irmãos atuaram na política: Jason Albergaria foi deputado à Constituinte Esta-
dual de 1947: Geraldo Soares de Albergaria foi prefeito de Caratinga (região Rio Do-
ce) e Alberoni Soares de Albergaria foi prefeito de Tarumirim, também na região Rio
Doce.

Formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (1927). Clinicou em
Tarumjrjm. Foi vereador em Itanhomi (1936-1937), na região Rio Doce, e prefeito
nomeado de Tarumirim (1942-1946).

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e 1 legisltura (1947-1951), pelo PSD,
tendo sido o candidato mais votado em Tarumirim e Governador Valadares, na região
Rio Doce, onde obteve sua principal votação.

Jason Soares de Albergaria

Nasceu na atual Raul Soares. MG (região da Mata), a 24 de novembro de 1912.
Vários de seus irmãos atuaram na política: Jaeder Albergaria foi vereador cm lianhomi
e prefeito de Tarumirini, ambos municípios da região Rio Doce, e deputado i Consti-
tuinte Estadual de 1947: Geraldo Soares de Albergaria foi prefeito de Caratmga (re-
gião Rio Doce) e Alberoni Soares de Albergaria foi prefeito de Tanmiirirn.

Formou-se em Direito pela Universidade de Minas Gerais. Foi promotor dc Jus-
tiça nas Comarcas de Caratinga (região Rio Doce) e Juiz de Fora (região da Mata),
curador de menores em Belo Horizonte e procurador da Justiça.

Elegeu-se (eleições suplementares de 1310411947) para a Constituinte Estadual e
legislatura (1947-1951), pelo Pl)C. Partido Democrata Cristão. Seus votos foram

obtidos em varias zonas eleitorais, principalmente das regiões Rio Doce e Mata.
Foi empossado em 1910511947. Em conseqüência, João Godói, anteriormente

empossado, perdeu o mandato.

João Camilo [cixcira Fontes

Nasceu em Rio Casca, MG (região da Mata), a 2) de maio de 1t90. Descendente
de família com tradicional domínio político em sua terra natal, onde seu tio e sogro, se-
nador José Cupertino Teixeira Fontes, foi vereador, presidente da Câmara e agente
executivo municipal.

Formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (1915. Clinicou em
Rio Casca, onde foi também vereador, presidente da Câmara e prefeito nomeado por
duas vezes, a partir de 1937. Deputado à Constituinte Estadual e 1 legislatura
(1935-1937), pelo PP.

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e l legislatura (1947-1951). pelo PSD,
tendo sido o candidato mais votado em Rio Casca e Abre Campo, na região da Mata.
Sua principal votação foi obtida nas regiões da Mata, e Metalúrgica e Campos das
Vertentes,



296

João Lima Guimarães

Nasceu em Jequitibá, então distrito de Sete Lagoas. MG (região Metalúrgica e
Campos das Vertentes), a 9 de fevereiro de 1893.

Formou-se pela Escola de Farmácia de Ouro Preto (1911) e pela Faculdade Livre
de Direito de Minas Gerais (1926). Foi farmacêutico em Belo Horizonte (região Meta-
lúrgica e Campos das Vertentes), Corinto e Pompéu (região Alto São Francisco). A
partir de 1927 advogou em Curvelo (região Alto São Francisco), onde foi também
professor secundário e vereador à Câmara (1935-1937). Em Belo Horizonte foi pro-
fessor de Direito Comercial da Escola de Comércio Tito Novais e da Escola Técnica de
Comércio. A partir de 1940 foi catedrático de Economia Política da Escola Superior de
Economia e Finanças de Minas Gerais, posteriormente incorporada à Universidade de
Minas Gerais. Foi ainda redator do "Diário de Minas" e redator e diretor de jornais do
interior.

Quando estudante, tomou parte na Campanha Civilista e, posteriormente, parti-
cipou da Aliança Liberal. Pertenceu ao PP.

Fundador do Vl'B, elegeu-se para a Constituinte Estadual e l legislatura (1947-
1951), por este partido, tendo sido o terceiro candidato mais votado em Curvelo. Sua
principal votação foi obtida nas regiões Alto São Francisco e Noroeste.

Foi membro da comissão responsável pela elaboração do Regimento Interno da
Assembléia e da Comissão Constitucional.

João Nascimento Godói

Nasceu em Araguari, MG (região Triângulo e Alto Paranaíba). a 8 de agosto de
1911.

Formou-se cm Direito pela Universidade de Minas Gerais (1937).
Elegeu-se para a Constituinte Estadual e l legislatura (1947-1951), pelo PDC,

tendo sido o candidato mais votado em Araguari, sua terra natal. Sua principal votação
foi obtida na região Triângulo e Alto l'aranaíba.

Foi membro da Comissão responsável pela elaboração do Regimento Interno da
Assembléia e da Comissão Constitucional.

Perdeu o mandato de deputado em favor de Jason Albergaria, face aos resulta-
dos das eleições suplementares de abril de 1947.

José André de Almeida

Nasceu em Ponte Nova, MG (região da Mata),a 30 de novembro de 1902. Filho
de Custódio José Ferreira da Silva, prefeito em sua terra natal, sobrinho de Liridolfo de
Almeida Campos, deputado estadual (1899- 1906) e genro de Felipe Nunes Pinheiro,
também deputado estadual (1895- 1902).

Formou-se cm Direito pela t nivcrsidade de Minas Gerais (1929). Em Ponte No
va foi promotor (te Justiça, advogado e vereador à ('ãmara Municipal, cassado em
1937. Foi um dos líderes da campanha (te redemocratização do país (1945) na zona tia
Mata. Pertenceu ao I'RM.
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Elegeu-se para a Constituinte Estadual e l legislatura (1947-1951), pelo PR,
tendo sido o segundo candidato mais votado em Ponte Nova. Sua principal votação foi
obtida nas regiões da Mata, e Metalúrgica e Campos das Vertentes.

Foi vice-presidente da Comissão Constitucional.

José Augusto Ferreira Filho

Nasceu em Caeté, MG (região Metalúrgica e Campos das Vertentes), a 28 de
novembro de 1913.

Formou-se em Direito pela Universidade de Minas Gerais (1937). Quando estu-
dante, foi revisor do jornal 'Estado de Minas". Chefe de Expediente da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais, organizou diversos sindicatos patronais. Foi as-
sistente técnico do Serviço Estadual do Trabalho, órgão da Secretaria da Agricultura,
Indústria e Comércio. Prefeito nomeado de Espera Feliz (1939-1941), na região da
Mata, e de Caratinga (194 1-1945), na região Rio Doce.

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e l legislatura ( 1947- 1951 ), pelo P51),
tendo sido o candidato mais votado em Caratinga e Manhuaçu, esta última, na região da
Mata. Sua principal votação foi obtida nas regiões Rio Doce e Mata.

Foi presidente da comissão responsável pela elaboração do Regimento Interno cia
Assembléia.

José Carvalheira Ramos

Nasceu em ('ataguascs. MG (região da Mata), a 19 de julho de 1913.
Advogado, elegeu-se para a Constituinte Estadual e l legislatura (1947-1951),

pelo PR, tendo sido o segundo candidato mais votado em Cataguases, sua terra natal, e
o mais votado em Miraí, ambas na região da Mata, onde obteve sua principal votação.

José César Soraggi

Nasceu em Formiga, MG (região Sul), a 21 de junho de 1915.
Formou-se em Direito pela Universidade de Minas Gerais (1937). Advogou em

Santo Antônio do Monte (região Alto São Francisco) e Belo Horizonte (região Meta-
lúrgica e Campos das Vertentes).

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e 1 legislatura (1947-1951), pelo PRP
(Partido de Representação Popular). Seus votos foram obtidos em várias zonas eleito-
rais, principalmente na regiões Metalúrgica e Campos das Vertentes, Sul, Rio Doce,
Mata e Jequitinhonha.

Foi membro da comissão responsável pela elaboração do Regimento Interno da
Assembléia e da Comissão Constitucional.

José Chaves Ribeiro

Nasceu na atual Salinas. MG (região Jequitinhonha), a 20 de março de 1914.
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Formou-se em Direito pela Universidade de Minas Gerais (1936). Advogou e
exerceu atividades empresariais em sua terra natal.

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e 1 legislatura (1947-1951), pelo PSD,
tendo sido o candidato mais votado em Salinas. Sua principal votação foi obtida nas re-
giões Jequitinhonha, e Triângulo e Alto Paranaíba.

José de Abreu Resende

Nasceu na atual Pedralva, MG (região Sul), a 7 de junho de 1905. Sobrinho de
José Carneiro de Resende, político em Itajubá (região Sul), deputado estadual, deputa-
do federal, Secretário de Estado das Finanças (1930) e deputado à Constituinte Federal
e 1 legislatura (1933-1937).

Formou-se em Direito pela Universidade do Brasil (1931). Advogou em sua
terra natal, onde foi vereador e presidente da Câmara, por dezoito anos, e, posterior-
mente, prefeito municipal. Em 1933, participou da formação do Partido da Lavoura,
Comércio e Indústria.

Elegeu-se para Constituinte Estadual e 1 legislatura (1947-1951), pelo PTN,
tendo sido o candidato mais votado em Cristina e Itajubá, na região Sul, onde obteve
sua principal votação.

Foi 49-Secretário da Mesa da Assembléia Constituinte.

José de Faria Tavares

Nasceu na atual Córrego Danta, MG (região Alto São Francisco). a lO de no-
vembro de 1914. Irmão de Expedito de Faria Tavares, vereador à Câmara Municipal de
Patrocínio (região Triângulo e Alto Paranaíba). A família de sua esposa, Maria de
Lourdes de Paiva Tavares, atuou na política municipal, também cm Patrocínio.

Formou-se em Direito pela Universidade de Minas Gerais (1938). Advogou em
Patrocínio e foi delegado secional do Recenseamento de 1940. Iniciou-se na política em
1945, com atuação destacada na campanha pela redemocratização do país.

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e l legislatura (1947-1951). pela UDN.
tendo sido o candidato mais votado em Santo Antônio do Monte, na região Alto São
Francisco, e em Patrocínio, na região Triângulo e Alto Paranaíba. Sua principal vota-
ção foi obtida nessas regiões.

Foi relator da comissão responsável pela elaboração do Regimento Interno da
Assembléia.

José Maurício Andrade

Nasceu em Lavras, MG (região Sul), a 22 de fevereiro de 1913. Filho de l)onato
de Andrade e sobrinho de Gabriel de Andrade, deputados estaduais.

Formou-se em Direito pela Universidade de Minas Gerais (1935). Dedicou-se a
atividades industriais.

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e It legislatura (1947-1951). pelo PSD,
tendo sido o candidato mais votado em Bambu!, na região Alto São Francisco. Sua
principal votação foi obtida nas regiões Sul e Alto São Francisco
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José Remusá Rennó

Nasceu em Itajuhá, MG (região Sul), a 13 de dezembro de 1903. Primo (te Teo-
domiro Carneiro Santiago, vereador cm 1tajub, Secretário de Finanças do Estado, no
governo Delfim Moreira (1914-1918) e deputado federal.

Freqüentou o curso de Direito, até o terceiro ano, não concluindo o mesmo. Foi
Coletor estadual e Fiscal de Rendas em Itajubá, sua terra natal.

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e 1 legislatura (1947-1951), pelo PTB,
tendo sido o terceiro candidato mais votado em Barbacena, na região Metalúrgica e
Campos das Vertentes, onde obteve sua principal votação.

José Ribeiro Navarro

Nasceu em Barbacena, MG (região Metalúrgica e Campos das Vertentes).
Iniciou o curso superior na Faculdade Livre de Direito de Minas Gerais e for-

mou-se pela Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro (1916). Advogou cm Barba-
cena, onde foi ainda inspetor federal junto ao Ginásio Mineiro, presidente da seção da
Ordem dos Advogados do Brasil, vereador (1935-1937) e presidente da Câmara Muni-
cipal (1936).

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e l legislatura (1947-1951), pelo PSD,
tendo sido o candidato mais votado em Barbacena. Sua principal votação foi obtida na
região Metalúrgica e Campos das Vertentes.

Foi membro da Comissão Constitucional.

José Ribeiro Pena

Nasceu em ltapecerica. MG (região Sul), a 4 (te agosto de 19(X). Herdeiro políti-
co de seu bisavô, chefe político poderoso em sua terra natal.

Cursou a Escola de Agrimensura de Belo Horizonte e formou-se em Direito pela
Universidade de Minas Gerais (1936). Quando estudante, trabalhou nos jornais "A
Tribuna", "Estado de Minas" e "Folha de Minas". Formado, advogou e lecionou em
Itapecerica, onde em 1935 se elegeu vereador à Câmara Municipal e foi líder (Ia maio-
ria. Transferindo-se para Belo Horizonte, chefiou o serviço jurídico da Rede Mineira
de Viação e dirigiu o contencioso do Banco Mineiro da Produção S.A.

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e 1 legislatura (1947-1951), pelo PSE),
tendo sido o candidato mais votado em ltapecerica. Sua principal votação foi obtida na
região Sul.

Foi membro da Comissão Constitucional.

Joubcrt Guerra

Nasceu cm Diamantina, MG (região Jequitinhonha), a 17 (te abril de l»), Primo
de Herculano César Pereira da Silva, deputado estadual, Chefe (te Polícia do Estado,
deputado federal e membro do Conselho Deliberativo (te Belo Horizonte, na República
Velha, e de Juscelino Kubitschek, governador do Estado e Presidente da República.
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Formou-se em Química Industrial pela Escola Livre de Engenharia de Minas
Gerais (1924). De 1924 a 1926 lecionou Química e Física no Ginásio Mineiro e traba-
lhou na Secretaria das Finanças do Estado. Foi prefeito nomeado de Diamantina (1936-
1940), chefe de gabinete e secretário de Juscelino Kuhitschek, quando prefeito de Belo
Horizonte (1940-19.

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e 1 legislatura (1947-1951), pelo PSD,
tendo sido o candidato mais votado em Diamantina e cm Corinto, esta última na região
Alto São Francisco. Sua principal votação foi obtida nas regiões Jequitinhonha e Alto
São Francisco.

Juarez de Souza Carmo

Nasceu em Amparo da Serra, então distrito de Ponte Nova, MG (região da Ma-
ta), a 30 de abril de 1912. Filho de Benjamim Augusto do Carmo, vereador e presi-
dente das Câmaras Municipais de Ponte Nova e Raul Soares (região da Mata), irmão de
Elias de Sousa Carmo, deputado à Constituinte Estadual de 1947, e sobrinho afim de
Artur Bernardes, poderoso chefe político no Estado.

Formou-se em Direito pela Universidade do Brasil (1933). Foi escrivão do car-
tório criminal (1928-1929), advogado, vereador e presidente da Câmara Municipal
(1936-1937) de Viçosa, na região da Mata. Pertenceu ao PR M.

Tomou parte na Revolta de Arapongas 1932), tendo sido preso em Viçosa, e do
movimento de resistência ao golpe de 10 de novembro de 1937, quando foi preso no-
vamente. Foi um dos chefes da campanha do Brigadeiro Eduardo Gomes (1945) na
zona da Mata.

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e 1! legislatura (1947-1951), pelo PR.
tendo sido o candidato mais votado cm Viçosa. Sua principal votação foi obtida na re-
gião da Mata.

Foi membro da Comissão Constitucional.

Júlio Ferreira de Carvalho

Nasceu em São Tiago, então distrito de Bom Sucesso, MG (região Sul), a 28 de
janeiro de 1894.

Formou-se pela Faculdade Livre de Direito de Minas Gerais (1915). Quando
estudante, foi professor de nível secundário cm São João dei-Rei e Belo Horizonte, na
região Metalúrgica e Campos das Vertentes. Formado, foi Promotor de Justiça de Es-
trela do Sul, na região Triângulo e Alto Paranaíba, e advogado em São João (lei-Rei,
até 1925, quando se transferiu para Belo Horizonte. Na Capital, foi professor de Di-
reito Civil, advogou, integrou o Conselho Consultivo do Estado (1931), trabalhou na
seção jurídica da Comissão Técnica e Consultiva da Cidade de Belo 1 lorizonte
(1933-1935), foi procurador da Justiça Eleitoral (1932-1937), chefiou o serviço jurídi -
co da delegacia do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários (1941 - 1946)
e presidiu o Conselho Administrativo do Estado (1946). Foi Interventor em Minas
Gerais (14/08/l946— 16/11/194.6).

Integrou o PSD Independente e elegeu-se para a Constituinte Estadual e 1 le-
gislatura (1947-1951), pelo PR, tendo sido o quinto candidato mas votado cm Belo
Horizonte. Seus votos foram obtidos em várias zonas eleitorais, principalmente das re-
giões Metalúrgica e Campos das Vertentes, e Triângulo e Alto Paranaíba.

Foi presidente da Comissão Constitucional.
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Leopoldo Dias Macid

Nasceu na atual Patos de Minas, MG (região Alto São Francisco), a 30 de setem-
bro de 1908. Descendente de família com grande poder político em sua terra natal. So-
brinho de Olcgário Maciel, presidente e governador do Estado, e irmão de Adélio Dias
Maciel, vereador e agente executivo municipal em Patos de Minas (1918-1926), depu-
tado estadual (1919-1930) e deputado à Assembléia Nacional Constituinte e 1 legis-
latura (1933-1937).

Estudou na Escola Industrial Superior de Gand, Bélgica, e formou-se pela Fa-
culdade de Direito de Niterói, RJ. Foi tabelião de ofício de notas no Rio de Janeiro e
secretário de governo do presidente do Estado, Olegário Maciel.

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e l legislatura (1947-1951), pela UDN,
tendo sido o segundo candidato mais votado em Patos de Minas. Sua principal votação
foi obtida nas regiões Alto São Francisco, e Triângulo e Alto Paranaíba.

Segundo suplente nas eleições para a Constituinte Federal e 1 legislatura (1946-
1951), Leopoldo Dias Maciel foi empossado em 1947. Assim, não chegou a tomar
posse na Assembléia Estadual Constituinte.

Levindo Ozanan Coelho

Nasceu cm Ubá, MG (região da Mata), a 17 de maio de 1914. Filho de Levindo
Eduardo Coelho, político com grande influência cm Ubá e outras cidade da Mata:
vereador (1915-1920) e agente executivo municipal em Ubá; senador estadual
(1915-1930): Secretário da Educação e Saúde Pública (1930-1931): constituinte e de-
putado federal (1933-1937): prefeito de Ubá, nomeado em 1937, e senador à Consti-
tuinte Federal de 1946. Genro de Teófilo Moreira Pinto, chefe político em Ubá.

Formou-se em Direito pela Universidade de Minas Gerais (1936). Quando estu-
dante, foi membro do Diretório Acadêmico. Foi funcionário da Prefeitura de Belo Ho-
rizonte, Promotor de Justiça da Comarca de Bom Sucesso (1939), na região Sul, advo-
gado e prefeito nomeado de Ubá (1939-1946), sua terra natal.

Integrou o PSD Independente e elegeu-se para a Constituinte Estadual e l le-
gislatura (1947-1951), pela UDN, tendo sido o segundo candidato mais votado em
Ubá. Sua principal votação foi obtida na região da Mata.

Lourenço de Andrade

Nasceu em Passos, MG (região Sul), a 29 de dezembro de 1888.
Médico, integrou o PSD Independente e elegeu-se para a Constituinte Estadual e

It legislatura (1947-1951), pelo PR, tendo sido o segundo candidato mais votado em
Passos, sua terra natal, e o mais votado em Carmo do Rio Claro, na região Sul, onde
obteve sua principal votação.
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Lufs Domingos da Silva

Nasceu na atual Raul Soares, MG (região da Mata), a 11 de fevereiro de 1910.
Filho de João Domingos da Silva, chefe político em sua terra natal.

Formou-se em Direito pela Universidade de Minas Gerais (1935). Advogou em
Raul Soares, onde foi vereador (1936) e líder de sua bancada na Câmara. Nomeado
prefeito do município (1945), deixou o cargo no mesmo ano, voltando a ocupá-lo em
1946.

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e l legislatura (1947-1951), pelo PSD,
tendo sido o candidato mais votado em Raul Soares. Sua principal votação foi obtida
nas regiões da Mata e Rio Doce.

Luiz Maranha

Nasceu em Leopoldina, MG (região da Mata), a 26 de setembro de 1913.
Formou-se em Medicina pela Universidade do Brasil (1935). Clinicou em Leo-

poldina, onde foi vereador à Câmara Municipal. No governo Eurico Dutra, fez parte
do gabinete do Ministro da Justiça, Carlos Luz.

Integrou o PSÍ) Independente e elegeu-se para a Constituinte Estadual e l le-
gislatura (1947-1951), pelo PTN, tendo sido o segundo candidato mais votado em Leo-
poldina. Sua principal votação foi obtida na região da Mata.

Manuel Taveira de Sousa

Nasceu em Alfenas, MG (região Sul), a 7 de fevereiro de 1917. Filho de Antônio
Gonçalves de Sousa, político municipal.

Formou-se em Direito pela Universidade de Minas Gerais (1942) e advogou em
Varginha, na região Sul.

Fundador da UDN, elegeu-se para a Constituinte Estadual e l legislatura
(1947-1951), por este partido, tendo sido o candidato mais votado cm Alfenas, sua
terra natal. Sua principal votação foi obtida na região Sul.

Márcio Prates Ferreira Paulino

Nasceu em Teófilo Otoni. MG (região Rio Doce), a 26 (te maio de 1905.
Formou-se em Medicina pela Universidade de Minas Gerais (1929) e clinicou em

Sete Lagoas, na região Metalúrgica e Campos das Vertentes.
Elegeu-se para a Constituinte Estadual e l legislatura (1947-1951). pelo PR,

tendo sido o candidato mais votado em Sete Lagoas. Sua principal votação foi obtida
na região Metalúrgica e Campos das Vertentes.

Perdeu o mandato de deputado, em favor de Bolivar de Freitas, face aos resulta-
dos das eleições suplementares de abril de 1947.
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Mateus Salomé de Oliveira

Nasceu em Cláudio, então distrito de Oliveira, MG (região Sul), a 27 de março
de 1907.

Iniciou o curso de 1)ircito na Universidade de Minas Gerais e formou-se pela
Universidade de São Paulo (1932). Advogou nas comarcas de Cláudio, Bom Sucesso
(região Sul) e São João dei-Rei (região Metalúrgica e Campos das Vertentes), onde
dirigiu o "Diário cio Comércio" 11935-1955).

Fundador da EJDN, dirigiu o Diretório Municipal dc São João (lei-Rei, a partir
de 1946, e elegeu-se para a Constituinte Estadual e 1 2 legislatura (1947- 1951), por este
partido, tendo sido o segundo candidato mais votado em São João dei-Rei. Sua princi-
pal votação foi obtida nas regiões Metalúrgica e Campos das Vertentes e Sul.

Miguel Batista Vieira

Nasceu na atual Belo Horizonte. MG (região Metalúrgica e Campos das Ver-
tentes), a 29 de setembro de 1889.

Formou-se pela Faculdade de Medicina cio Rio de Janeiro. Clinicou em Alto Rio
Doce. na região da Mata, onde foi vereador (1924), presidente cia Câmara e agente
executivo municipal. Após a Revolução de 1930 foi prefeito de Piranga. também na re-
gião da Mata, e Alto Rio Doce, nomeado por ()iegário Maciel. Suplente de deputado
estadual nas 9 e 1 0 legislaturas ( 1923- 1930), exerceu o mandato em 1925-1926 e
1929-1930. Deputado à Constituinte lstaclual de 1935. pelo PP, foi vice-presidente da
Mesa da Assembléia Constituinte. Dedicou-se ainda a atividades comerciais e indus-
riais.

Elegeu-se para a Constituinte istaclual e 1 legislatura (1947 195 1). pela 1. 1)N,
tendo sido o candiciao mais votado em Alto Rio Doce. Sua principal votação foi obtida
nas regiões Mata e Metalúrgica e Campos das Vertentes.

Licenciou-se da Assembléia Constituinte ciii 02/0I 1947. sendo substituído )Ot
Rondon Pacheco.

Moacir de Resende

Nasceu em Varginha. MG (região Sul), a 1 de agosto de 1902
Formou-se em Medicina e exerceu a profissão.
Elegeu-se para a Constituinte Estadual e 1 legislatura (1947 195U, cIa ti )N.

tendo sido o candidato mais votado em Três ('orações, na região Sul, onde obteve sua
principal votação.

Foi o -Secretário cia Mesa da Assembléia Constituinte

Oscar Botelho

Nasceu em Lavras. M( ; (região Sul). a 2 de abril dc 1884 E)cscendentc dc tami-
lia com tradicional poder político na região

Formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro
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Elegeu-se para a Constituinte Estadual e P legislatura (1947-1951), pela UDN,
tendo sido o candidato mais votado em Campo Belo, na região Sul, onde obteve sua
principal votação.

Oscar Dias Correa

Nasceu em Itaúna, MG (região Metalúrgica e Campos das Vertentes), a 1 de fc-
vereirode 1921.

Formou-se em Direito pela Universidade de Minas Gerais (1943). Foi professor
de Economia Política na Academia de Comércio de Belo Horizonte e de Direito do
Trabalho na Escola de Serviço Social. Participou da campanha do Brigadeiro Eduardo
Gomes para a presidência da República e, cm 1946, exerceu o cargo de oficial de gabi-
nete do Secretário Estadual das Finanças, João Franzen de Lima, como representante
da UDN junto ao Interventor Júlio de Carvalho.

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e 1 9 legislatura (1947-1951), pela UDN,
tendo sido o candidato mais votado em Itaúna, sua terra natal. Sua principal votação foi
obtida nas regiões Metalúrgica e Campos das Vertentes, e Alto São Francisco.

Foi membro da Comissão Constitucional.

Otcftio Negrão de Lima

Nasceu na atual Nepomuceno, MG (região Sul), a 8 de abril de 1897. Filho de
João Nepomuceno Licas de Lima, vereador em Lavras e presidente da Associação Co-
mercial de Minas Gerais (1916-1918). Irmão de Jair Negrão de Lima, Secretário das
Finanças do Estado de Minas na Interventoria João Beraldo (1946), e de Francisco Ne-
grão de Lima, deputado à Constituinte Federal e 1? legislatura (1933-1937) e chefe de
gabinete de Francisco Campos no Ministério da Justiça (1937-1941).

Formou-se pela Escola Livre de Engenharia (1921). Engenheiro do Estado e da
Prefeitura de Belo Horizonte, chefiou o serviço de reforço de abastecimento de água
da capital. Atuou na Revolução de 1930 e na Revolução Constitucionalista de 1932.
integrou, no posto de coronel, o corpo de Engenharia da Força Pública Mineira. Orga-
nizador do Partido Progressista em Minas Gerais, integrou sua primeira Comissão Exe-
cutiva. Eleito deputado à Constituinte Estadual de 1935, não assumiu o mandato, por
ter sido nomeado prefeito de Belo Horizonte, cargo em que permaneceu até 1938.
Durante a Segunda Guerra Mundial, fez parte da Comissão Central de Requisições do
Governo Federal. Foi Ministro do Trabalho, indústria e Comércio (1946), no governo
de Eurico Dutra.

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e l legislatura (1947-1951), pelo PTN.
tendo sido o terceiro candidato mais votado em Belo Horizonte, na região Metalúrgica
e Campos das Vertentes, onde obteve sua principal votação.

Foi membro cia comissão responsável pela elaboração do Regimento Interno da
Assembléia.

Pedro Aleixo

Nasceu no município de Mariana, MG (regido Metalúrgica e Campos das Ver-
tcntes),a 1 9 de agosto de 1901.
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Formou-se pela Faculdade Livre de Direito de Minas (lera s(1922). Advogou na
capital mineira, ao mesmo tempo em que militava na imprensa: trabalhou no "Diário
da Manhã" (1923) e foi um dos fundadores do "Estado de Minas" (1927), órgão que
dirigiu até ser incorporado aos Diários Associados. Passou então a dirigir as empresas
desta organização em Minas Gerais. Iniciou-se no magistério superior, em 1927, como
livre-docente de Direito Penal. Fundador e catedrático de Direito Penal da Faculdade
Mineira de Direito, hoje integrante da Pontifícia Universidade Católica de Minas Ge-
rais.

Integrou o Conselho Deliberativo Municipal de Belo Horizonte (1927-1930), do
qual foi secretário e presidente; foi membro, secretário e presidente do Conselho
Consultivo do Estado (1932-1933), tendo-lhe cabido dirigir a Comissão de Revisão
Administrativa do Estado; deputado à Assembléia Nacional Constituinte e l legisla-
tura (1933-1937), foi líder da maioria (1935- 1936) e presidente da Casa (1937). Per-
tenceu ao PP.

Após o golpe de 10 de novembro de 1937, retomou a advocacia e, em 1938, foi
escolhido presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. No mesmo ano, tor-
nou-se diretor jurídico do Banco Hipotecário e Agrícola de Minas Gerais S/A, do qual
foi afastado por ter assinado o Manifesto dos Mineiros (1943).

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e It legislatura (1947-1951), pela UDN,
tendo sido o candidato mais votado em Belo Horizonte. Seus votos foram obtidos em
várias zonas eleitorais, principalmente das regiões Metalúrgica e Campos das Verten-
tes, e Sul.

Licenciou-se da Assembléia Constituinte cm 1910311947, para assumir a Secre-
taria do Interior e Justiça, tendo sido substituído por Guilherme Machado.

Quintino Vargas

Nasceu na atual Paraopcba, MG (região Metalúrgica e Campos das Vertentes), a
31 de outubro de 1891. Irmão do Cel. José Vargas da Silva, assistente militar do Se-
cretário de Estado do Interior, que compunha o quadro dirigente da Revolução de
1930.

Trabalhou na firma Trapiche do Norte, em Pirapora (região Noroeste), que fazia
o comércio fluvial no rio São Francisco. Posteriormente fixou-se em I'aracatu (região
Noroeste), onde foi tropeiro, comerciante com estabelecimento fixo e fazendeiro. En-
tre 1918 e 1920, organizou uma companhia de navegação que ligava Paracat'u a Pira-
pora.

Na Revolução de 1930, chefiou as operações no setor de Goiás. Foi prefeito de
Paracatu, nomeado em 1931, e vereador à sua Câmara Municipal, eleito em 1936. To-
mando posição contra os governos federal e estadual, foi alvo de perseguições políticas
e voltou para Pirapora, onde, em 1938, fundou e dirigiu a Companhia de Navegação.

Fundador da UDN e membro de seu primeiro Conselho Estadual, elegeu-se para
a Constituinte Estadual e 1 legislatura (1947-1951), por este partido, tendo sido o se-
gundo candidato mais votado em Paracatu e o mais votado em Pirapora. Sua principal
votação foi obtida na região Noroeste.

Licenciou-se da Assembléia Constituinte em 09106147. sendo substituído por
Simão da Cunha.
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Rondon Pacheco

Nasceu na atual Uberlândia, MG (região Triângulo e Alto Paranaíba), a 31 de
julho de 1919.

Formou-se em Direito pela Universidade de Minas Gerais (1943). Militou na po-
lítica estudantil, tendo sido presidente do Diretório Acadêmico Afonso Pena e do Di-
retório Central dos Estudantes. Advogou em Belo Horizonte e caracterizou-se como
defensor dos intcressses dos criadores de gado.

Fundador da UDN, foi suplente à Constituinte Estadual e l legislatura
(1947-1951), por este partido, tendo sido o candidato mais votado em Uberlândia, sua
terra natal. Sua principal votação foi obtida na região Triângulo e Alto Paranaíba.

Substituiu o deputado Miguel Batista, que se licenciou em 02106147.

Simão Vianna da Cunha Pereira

Nasceu em Ahaeté, MG (região Alto São Francisco), a l de setembro de 1919.
Descendente de família com vasto domínio político no Estado, tendo como núcleos
Abaet, Pitangui e Dores do Indaiá, na região Alto São Francisco. Filho de Edgardo da
Cunha Pereira Sobrinho, deputado estadual (1907-1908) e federal (1918-1920) e so-
brinho de Simão da Cunha Pereira, agente executivo municipal em Peçanha, na região
Rio Doce, e deputado à Constituinte Federal e 1 legislatura (1933-1937).

Formou-se em Direito pela Universidade de Minas Gerais (1942). Líder estu-
dantil, participou das campanhas universitárias contra o Estado Novo.

Foi suplente à Constituinte Estadual e i legislatura (1947-1951), pela UDN,
tendo sido o terceiro candidato mais votado em Ahaeté, sua terra natal. Seus votos fo-
ram obtidos principalmente nas regiões Alto São Francisco, e Metalúrgica e Campos
das Vertentes.

Substituiu o deputado Quintino Vargas, que se licenciou em 09106147.

Tancredo de Almeida Neves

Nasceu em São João dei-Rei, MG (região Metalúrgica e Campos das Verten-
tes), a 4 de março de 1910.

Iniciou o curso de Engenharia em Ouro Preto e formou-se em Direito pela Uni-
versidade de Minas Gerais (1932). Em São João deI-Rei foi Promotor de Justiça, ad-
vogado, vereador (1934-1937) e presidente da Câmara ? unicipa1. Pertenceu ao PP.

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e 1! legislatura (1947-1951), pelo PSD,
tendo sido o candidato mais votado em São João dei-Rei e Prados, na região Metalúr-
gica e Campos das Vertentes, onde obteve sua principal votação.

Foi Relator-Geral da Comissão Constitucional.

Unel de Resende Alvim

Nasceu em Belo Horizonte, MG (região Metalúrgica e Campos das Vertentes), a
25 de setembro de 1913. Primo de José Cesário de Faria Alvim, político do Império e
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primeiro Presidente Constitucional do Estado de Minas Gerais, e de Antônio Camilo de
Faria Alvim, deputado à Constituinte Estadual e l legislatura (1935-1937), e prefeito
nomeado de Itabira, na região Metalúrgica e Campos das Vertentes.

Formou-se em Direito pela Universidade de Minas Gerais (1939). Foi prefeito
nomeado de Bueno Brandão (1939) e de Parreiras, atual Caldas (1939-1946), na região
Sul.

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e 1! legislatura (1947-1951), pelo PSD,
tendo sido o candidato mais votado em Parreiras. Sua principal votação foi obtida na
região Sul.

Valdir Lisboa

Nasceu na atual Lambari, MG (região Sul), a 24 de junho de 1913. Filho de João
de Almeida Lisboa, vereador em Campanha (região Sul), vereador, presidente da Câ-
mara e agente executivo municipal em Lambari, deputado estadual e federal na Repú-
blica Velha e deputado à Constituinte Estadual e 1 legislatura (1935-1937). Irmão de
João Lisboa Júnior, também prefeito de Lambari.

Formou-se em Direito pela Universidade de Minas Gerais (1934). Advogou em
Campanha, onde foi também diretor regional dos Correios e Telégrafos.

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e V legislatura (1947-1951), pelo PTB.
Seus votos foram obtidos em várias zonas eleitorais, principalmente da região Sul.

Foi o 1 9-Secretário da Mesa da Assembléia Constituinte.

Xcnofonte Mercadante

Nasceu em Campos, RJ, a 21 de maio de 1897.
Formou-se em Direito, no Rio de Janeiro. Advogou e exerceu o magistério em

Carangola (região da Mata), onde foi vereador, presidente da Câmara e agente executi-
vo municipal.

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e l legislatura (1947-1951), pelo PSD,
tendo sido o candidato mais votado em Carangola. Sua principal votação foi obtida na
região da Mata.

Foi membro da Comissão Constitucional.

Wady José Nassif

Nasceu em Conceição das Alagoas, então distrito de Uberaba, MG (região
Triângulo e Alto Paranaíba), a 27 de julho de 1909.

Formou-se em Direito (1933). Advogou em Uberaba, onde foi vereador
(1936-1937) e prefeito nomeado (1937-1943).

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e l legislatura (1947-1951), pelo PSD,
tendo sido o candidato mais votado em Uberaba. Sua principal 'votação foi obtida na
região Triângulo e Alto Paranalba.
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Wilson João Beraldo

Nasceu em Pouso Alegre, MG (região Sul), a 9 de agosto de 1918. Filho de João
Tavares Correa Beraldo, vereador e prefeito de Pouso Alegre, deputado estadual e fe-
deral, Secretário de Estado do Interior e Interventor em Minas Gerais (1946).

Formou-se pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil. Ad-
vogou em Juiz de Fora (região da Mata), onde foi promotor substituto da Justiça Mili-
tar da 45 Região Militar e coordenador do departamento jurídico do Banco de Crédito
Real de Minas Gerais S.A.

Elegeu-se para a Constituinte Estadual e l legislatura (1947-1951), pelo PSD,
tendo sido o candidato mais votado em Pouso Alegre e Camanducaia, na região Sul,
onde obteve sua principal votação.
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FONTES UTILIZADAS PARA A ELABORAÇÃO DOS ANEXOS E
QUADROS

1 - Anexos 1,2,3e4
Quadros 1,2 e 3

1.1 MAPAS DAS ELEIÇÕES LEGISLATIVAS DE 1947. TRE Tribunal Re-
gional Eleitoral de Minas Gerais.

Nos mapas eleitorais encontráveis no TRE faltam alguns dados relativos
ao PR e ao PTN. Isso, porém, não altera substancialmente os resultados glo-
bais.

1.2 REGIÓES PARA EFEITO DE PLANEJAMENTO ESTABELECIDAS
PELO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO - 1970.

2 - Anexo 
2.1 TRE - Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.

1 - Anexo 
3.1 Censo Estatístico de 1950. IBGE.

4 - Anexo 
4.1 Material preliminar, destinado à redação do DICIONÁRIO BIOGRÁFI-

CO DE MINAS GERAIS - PERIODO REPUBLICANO, sob a coor-
denação das Professoras Norma de Góes Monteiro e Vera Alice Cardoso Sil-
va, a ser publicado em convênio com a Assembléia Legislativa de Minas Ge-
rais. Informações sujeitas a revisão.

4.2 DICIONÁRIO HISTÓRICO-BIOGRÁFICO 1930-1983. Coordena-
ção Israel Beloch e Alzira Alves de Abreu.
Rio de Janeiro, Forense - Universitária: F(;V-CPI)OC Financiadora de Es-
tudos e Projetos - FINEP. 1984.

4.3 HORTA, ('id Rebelo. Famílias Governamentais de Minas Gerais. In: SE-
GUNDO SEMINÁRIO DE ESTUDOS MINEIROS. Belo Horizonte.
UFMG, 1956. p. 43-01.

4.4 REVISTA DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. Belo Horizonte, 27
1976.

4.5 MAPAS DAS ELEIÇÕES LEGISLATIVAS DE 1947. TRE— Tribu-
nal Regional Eleitoral de Minas Gerais.

4.6 REGIÕES PARA EFEITO DE PLANEJAMENTO ESTABELECIDAS
PELO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO - 1970.

4.7 ANAIS DA ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE DE 1947. Belo Hori-
zonte, Imprensa Oficial.
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