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Apresentação

Este é um livro de grande interesse. Retrata meio século da política brasileira através da
atuação de uma de suas personalidades mais singulares. José Bonifácio Lafayette de Andrada
_ ou Zezinho Bonifácio, como era conhecido - não foi Presidente da República, nem Governador
do Estado; sequer ocupou alguma pasta ministerial. Excetuando-se os anos de juventude em que
serviu como Prefeito de Barbacena, exerceu apenas mandatos parlamentares, um como Deputado
Estadual, oito como Deputado Federal. Ao todo, trinta e seis anos de presença no Legislativo. E
que presença! Assíduo, ágil na tribuna, surpreendente nos debates, íntimo da mecânica da
instituição, José Bonifácio soube como poucos valorizar a cadeira parlamentar para a qual foi
sucessivamente reconduzido. Por isso, recordá-lo e fazê-lo conhecido dos mais novos é oportuno
quando, como hoje, tantos outros têm amesquinhado suas próprias cadeiras e é patente o desapreço
popular pelo Congresso.

No entanto, a obra não contém apenas um perfil de José Bonifácio como parlamentar. Ao
contrário, revela as diversas faces do personagem. A começar de suas raízes familiares, a infância
no interior, a vida de estudante no colégio interno e na Faculdade de Direito. Em toda biografia,
o período de formação, além de atraente, é sempre fundamental para o entendimento da trajetória
do adulto; isto é ainda mais verdadeiro no caso de Bonifácio, cuja vocação política originou-se
do ambiente familiar. Estava no sangue.

Como não podia deixar de ser, a vertente municipal da atuação de Zezinho Bonifácio
recebe grande atenção no livro. A política barbacenense é apresentada com seus lances tensos e
às vezes bizarros, que a celebrizaram como um exemplo clássico das lutas entre famílias pelo
poder local no Brasil. Por outro lado, a história política de Barbacena é bastante peculiar, talvez
única, pela posição de relevo ocupada por seus chefes políticos rivais nas esferas estadual e
federal. Como mostrou José Murilo de Carvalho em conhecido estudo, foi a influência externa
desses chefes - entre eles Zezinho Bonifácio - que garantiu a sobrevivência dos laços políticos
tradicionais numa Barbacena cada vez mais urbana (mas pouco industrializada), uma vez que
eles se empenharam em canalizar para aquela cidade grande número órgãos públicos,
proporcionando assim oportunidades de emprego para os seus eleitores. é o chamado
"cartorialismo", sistema de poder baseado no controle de cargos públicos.
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Leitura agradável, esta biografia é ao mesmo tempo modelar no uso de fontes as mais

diversas, tanto escritas quanto orais, o que não surpreende em vista da qualificação das autoras.
Lígia Leite Pereira, doutora pela Universidade de Paris, é professora de Sociologia na UFMG e
coordena há anos a equipe do projeto "Minas Gerais: política e sociedade através da história
oral", que vem reunindo na Universidade um acervo valioso de depoimentos e entrevistas sobre
a vida mineira. Por sua vez, Maria Auxiliadora Faria é doutora pela Universidade de São Paulo e
competente pesquisadora da história de Minas Gerais, matéria que lecionou por muito tempo na
UFMG e que é tema de diversos trabalhos seus, publiCados em revistas especializadas.

Com suas experiências, somadas a boa dose de sensibilidade, Lígia e Auxiliadora produziram
sobre José Bonifácio e sua época uma obra que será apreciada pelos que conheceram, e também
pelos que só agora virão a conhecê-lo. E mais: uma obra de consulta indispensável a todos os
que se interessam pela história política brasileira.

01avio Soares Dulci
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Testemunho político e familiar

Para dizer do meu convívio com José Bonifácio Lafayette de Andrada, o Zezinho, durante
50 anos, devo referir-me a aspectos singulares de nosso relacionamento: uma mistura de
convivência familiar e política.

Tudo explicado por nossas origens diversas e vivências diferentes em nossos períodos de
formação de personalidade.

Esta circunstância - origem e formação - têm influência decisiva na vida de qualquer
pessoa, tal como assinala o autorizado e conhecido cientista político Otávio Soares Dulci na
própria apresentação deste livro.

Nossas diferenças originárias são assinaláveis em rápidos traços. Ele, descendente de
proprietários da velha Fazenda da Borda do Campo, expressão significativa do meio agrário de
Barbacena, tinha suas raízes familiares nos fundadores da Pátria Brasileira representado pelo
triunvirato patriarcal dos Andradas, fonte inafastável de vocações políticas, vivas até hoje.

Eu tenho em meus antepassados origem e continuidade anscestral na zona rural de Ouro
Preto, os Pereira do Distrito de Santo Antônio do Leite, sem nenhum político ou governante.

Estas diferenças originárias se acentuaram no período de formação. José Bonifácio centrou
sua vida em Barbacena e em toda região que a cidade lidera. Lá plasmou sua existência e
quando atingiu a época de sua ação política colocou-se sempre a serviço de sua terra e de seu
povo, mesmo quando liderava o Congresso Nacional.

Eu,já nascido em Belo Horizonte quando ajovem Capital ainda não contava com 20 mil
habitantes, formei-me com ela, com ela cresci e com ela aprendi a ver Minas como um todo
enfraquecido, necessitado de garantia e reforço de sua unidade política, econômica e social,
razão da mudança da Capital, objetivo tão difícil de ser realizado, pois que, ainda hoje, existem
zonas mineiras desligadas de seu centro.

Sem embargo dessas diferenças formadoras, politicamente sempre coincidimos nos cos-
tumes cristãos e na fidelidade ao pensamento liberal.

Não quisemos nunca, ele e eu, um Estado tirânico, da esquerda ou da direita, com ambos
os extremos sufocando a pessoa humana, pela Nação ou pela classe.

9
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Essa fidelidade ao pensamento liberal é que foi a origem da sua decisiva atuação parlamentar
conspiratória contra a tendência do chamado governo forte, atuação que impediu a dissolução
do Congresso Nacional, em 1968, abrandada para o recesso forçado. A Instituição Parlamentar
sobreviveu, embora mutildada e constrangida, mas ainda assim, capaz de propiciar a abertura
política e mais tarde a plenitude democrática.

Aliás, é preciso lembrar que foi Zezinho aquele que nos primeiros tempos da Revolução,
por duas vezes, disputou lugares na Mesa da Câmara dos Deputados contra os candidatos apoiados
pelos Governos Miitares, chegando a ter sérios atritos.

Recordado tudo isso, fica fácil compreender como pude servir ao Governo Milton Campos
e exercer quatro mandatos legislativos em Minas, sem qualquer conflito com Zezinho.

Tivemos, entretanto, uma coincidência fundamental que aproximou nossas exstências
pela vida inteira. Casamo-nos, eu e ele, com duas Tamm "doces tiranas", em casamentos que
comemoraram "Bodas de Ouro". A Vera, filha do Dr. Tamm, e a Luluca, neta do mesmo, ambas
misturadas com velhos troncos mineiros: os Tibúrcio Henriques e os Gonçalves do Município de
Santa Luzia e os Lima do antigo Município de Congonhas do Sabará, hoje de Nova Lima. Neste
clã dos Lima também estou incluído através de minha avó materna Luzia Augusta de Lima Horta.

Em consequência destes casamentos estabeleceu-se nosso permanente convívio familiar:
eles, Zezinho e Vera, nossos hóspedes em Belo Horizonte, eu e Luluca abrigados por eles nas
férias barbacenenses.

Esta convivência familiar enchia nossa casa de alegria.
A chegada de Vera e Zezé era uma festa para a família inteira e representava a quebra da

rotina, um rompimento total com a vida cotidiana.
Zezinho chegava como um "furacão" e me fazia lembrar sempre a observação do diplomata

francês informando a seu governo de que a situação governamental no Brasil durante o movimento
pela Independência em 1822 era dominada pela ação e pelas idéias do Patriarca, "um dínamo em
eterno movimento".

Com a chegada dele e de Vera, tudo se alterava, a começar pela sua injeção de insulina de
manhã, diante da curiosidade dos sobrinhos que logo depois viam Tio Zezé sapateando como
Fred Astaire ou fazendo as mágicas de circo que não conheciam. Era seu temperamento brincalhão
e meio lúdico. Os horários acabavam e minha vida de advogado que as circunstâncias fizeram
político se subvertia com o rítmo do político que as circunstâncias fizeram advogado, o de
maior clientela em Barbacena.

No transcorrer dessa convivência tumultuada, a amizade entre nós se solidificou e cresceu,
a tal ponto que, quando se aproximou do fim ele me convocou ao hospital para o nosso último
encontro durante o qual, comovido, mas impassível e bravo, ditou as instruções de sua última
vontade a propósito do enterro e de outras providências práticas, objetivando a tranquilidade de
Vera.

Ao final dessas palavras, cumpre-me ressaltar a extrema delicadeza de seu convívio, embora

10
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aaressivo no palco político, sempre um fidalgo no trato com todos. Mesmo nos embates da vida
pÚblica nunca vi Zezinho procurar ferir adversários com ofensas pes~oais. No máximo br~ndia a
ironia como arma - era o sangue do Lafayette que ele trazia na veJa - quando se referIa, por
exemplo, ao vozeirão do adversário à procura de uma idéia. .

Um homem simples e bom, estará sempre presente na minha lembrança e na mmha saudade.

Carlos Horta Pereira

11



b

Introdução

Nos anos recentes tem se assistido a renovado interesse pelas histórias de vida em suas
várias modalidades, no campo das ciências humanas e da literatura, no cenário nacional e
internacional. Uma das razões do interesse é, certamente, a riqueza de temas nelas contemplados,
possibilitando leituras e interpretações sob os mais diversos ângulos.

O objetivo primordial da biografia, modalidade a que pertence o presente trabalho, é o de
desvendar a vida do indivíduo: buscar conhecê-lo em suas atuações, explicar suas condutas
através do tempo e as distintas fases de sua existência. A biografia deve ressaltar as características
marcantes e peculiares da personagem, cercando-se de elementos da sociedade e do grupo de
que participa, com o intuito de melhor compreender sua trajetória.

Todavia, é amplamente sabido, o dado biográfico não tem conteúdo puramente pessoal.
Antes, é inerente a ele aspectos que o ligam ao grupo social, à comunidade local e à sociedade
mais ampla. A biografia conta a trajetória de vida do indivíduo, mas conta também a história do
grupo social ao qual ele pertence ou pertenceu. Aspectos importantes de seu grupo e de sua
sociedade - comportamentos, valores e ideologias - podem ser conhecidos através de sua história.
Assim, captando o processo sócio-histórico no qual a personalidade do indivíduo foi formada,
a biografia constitui caminho para a recuperação de seu universo social.

José Bonifácio Lafayette de Andrada, Zezinho Bonifácio, como afetivamente optamos
chamá-lo ao longo do trabalho, atuou na esfera pública - em Barbacena, no Legislativo Mineiro
e na Câmara Federal - por mais de cinquenta anos. Esse longo período compreendeu desde a
chefia de Gabinete do Secretário de Segurança no governo Antônio Carlos Ribeiro de Andrada
em 1927 ao término do oitavo e último mandato como Deputado Federal em fins de 1978,
complementando-se até 1986 com cargos na administração estadual. Assim, ao reconstituirmos
sua trajetória, ao contarmos sua história, estaremos, ainda que de forma indireta, incursionando
na história política de Minas e do Brasil. Procuramos nos mover de sua história pessoal para os
processos sociais e políticos, e deles para sua própria história. O suposto foi o de que, nesse ir e
vir, o conhecimento de um pólo levaria ao maior conhecimento de outro.

Zezinho Bonifácio notabilizou-se por posições e estilo político peculiares. Se Minas se
projetou no plano nacional pela arte política dos mineiros, Zezinho Bonifácio foi, sem dúvida,
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um de seus destaques. Mas, foi também um homem de sua época, e soube, como bom político,
sintetizar o seu tempo. Traduziu em seu pensamento e em sua prática aspirações, conflitos e
contradições de toda uma geração. Expressou, enfim, a cultura política de uma elite, própria de
um país tradicional que vem sendo profundamente alterado pela modernidade.

Como toda biografia, também esta tentou construir uma imagem completa da personagem.
Grandiosa ambição, pois sabíamos ser impossível esgotar toda a riqueza e complexidade que
encerra uma existência humana. Por mais quejuntássemos dados e informações, jamais teríamos
Zezinho Bonifácio por inteiro. A biografia enfoca sua vida pública e privada. Chega mesmo a
abordar sua intimidade na medida em que foi visto de perto, na perspectiva dos que com ele
conviveram, mas não a intimidade no sentido de desvendar profundezas de sua alma, ou segredos
de seu coração.

O trabalho é marcado por nítida predominância da dimensão pública de sua vida sobre a
dimensão privada. É que, como toda biografia, a que ora se apresenta estruturou-se em tomo do
que emergiu como eixo significante de sua história de vida. Zezinho Bonifácio foi um político
de tempo integral, formado na tradição dos Andrada e em Barbacena - núcleo de ativa liderança
e de verdadeira escola de política. Viveu para a política e fez dela o sentido de sua vida. Impossível
pois, separar o homem do político Zezinho Bonifácio. Sua vida privada mesclava-se à vida
política e a ela se subordinava. Exerceu o culto da legítima e autêntica arte da política com
paixão. Para além do caráter instrumental, era seduzido pelo lado lúdico da política, o jogo, a
disputa, o prazer da vitória. Por isso mesmo foi um político talhado mais para a atividade
parlamentar do que para cargos executivos.

Max Weber enumera três qualidades decisivas para o político:

"Paixão - no sentido de uma objetividade, de dedicação apaixonada a
uma 'causa', ao deus ou demônio que é o senhor"; senso de
responsabilidade - a responsabilidade com a causa deve ser a estrela-
guia da ação -; e senso de proporções - "a qualidade psicológica
decisiva do político: sua capacidade de deixar que as realidades atuem
sobre ele com uma concentração e uma calma Íntimas. Daí sua distância
em relação às coisas e homens" ( ..). Dessa forma, "A 'força' da
personalidade 'política' significa, em primeiro lugar, a posse das
qualidades de paixão, responsabilidade e proporção "I.

Zezinho Bonifácio, pode-se dizer, possuía todas elas. É mister observar, ainda, que depois
dessa breve prospecção na arte de fazer política de Zezinho Bonifácio, não é de todo absurdo

I Weber, Max. Ensaios de Sociologia, Rio de Janeiro: Zahar, 1982, p. 138.

14

evocar as noções de "virtú" e "fortuna" formuladas por Maquiavel. O homem de "virtú" (coragem,
capacidade, eficácia política), é aquele que sabe o momento exato criado pela fortuna (sorte,
acaso), no qual a ação poderá funcionar com êxito. Vislumbra a fortuna para nela intervir.

"0 carisma da virtú é próprio daquele que se conforma à natureza de
seu tempo, apreende-lhe o sentido e se capacita a realizar praticamente
a necessidade latente nas circunstâncias'fl.

A virtú é, portanto, responsável pelo êxito do político. De certa forma ela faz o homem
político.

A história da vida de Zezinho Bonifácio que ora apresentamos está dividida em seis
capítulos. No primeiro apresentamos Barbacena, berço mineiro dos Andrada, e a trajetória de
nossa personagem até a juventude. Do segundo ao quinto capítulos foram contemplados
momentos significativos de sua trajetória política, e estão organizados de forma cronológica. O
peso desigual dos períodos históricos aí tratados foi imposto pelo ritmo de atividades da
personagem, com nítida predominância de seus tempos de oposição. O sexto capítulo inscreve-
se como tentativa de síntese, apreendendo em Zezinho Bonifácio a interseção e, não raro, a
superposição do homem e do político.

Para elaborar o presente estudo foram utilizados, além da bibliografia citada, inúmeras
fontes documentais - escritas e orais -. Dentre os documentos escritos merecem destaque os de
ordem oficial e os produzidos pela imprensa. Para os documentos orais, utilizamo-nos da técnica
da história oral e realizamos inúmeras entrevistas com pessoas que privaram do convívio com
Zezinho Bonifácio. Essas entrevistas tiveram duplo propósito. O primeiro, colher e checar
informações sobre seu desempenho político nas diversas fases de sua trajetória; o segundo,
captar a percepção subjetiva, isto é, opiniões e impressões sobre o estilo político, o temperamento,
enfim, a maneira de ser do biografado.

A todos que nos honraram concedendo parte de seu tempo para que as lembranças
aflorassem, somos profundamente agradecidas. Contudo, nosso agradecimento muito especial
é dirigido à família Andrada. Particularmente, ao Deputado Bonifácio José Tamm de Andrada,
o Andradinha, que colocou à nossa disposição os arquivos da família e narrou com carinho e
emoção tudo que sabia sobre a vida do pai. Com seu depoimento foi possível reconstituir pedaços
importantes da vida de Zezinho Bonifácio.

Agradecemos também aos amigos Antônio de Faria Lopes, Otávio Soares Dulci e Yonne
Grossi, que se dispuseram a ler e a discutir conosco os originais deste trabalho.

Finalmente, é de suma importância acrescentar que Zezinho Bonifácio teve voz ativa na
reconstituição de sua história. Somaram-se às inúmeras entrevistas que concedeu à imprensa,
aos discursos e pronunciamentos oficiais, muitos deles transcritos neste estudo, dois depoimentos

2 MAQUIAVEL, Nicolau. Os Pensadores. (Col.) São Paulo: A~ril Cultural, 1973, p. 177.
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que prestou com o propósito de compor acervos históricos. O primeiro foi concedido ao Centro
de Pesquisa e Documentos Contemporâneos - História Oral (CPOOC) da Fundação Getúlio
Vargas no Rio de Janeiro em 1979 e transcrito em 1982. O segundo, feito em entrevista coletiva
ao Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares de Minas Gerais em 1983.

Capítulo I

No Corrimão da Vida
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1. Barbacena e a família Andrada

Em decorrência da projeção regional e nacional do município de Barbacena desde os
primórdios do século XVIII, não foram poucos os estudiosos que se dedicaram a retraçar sua
história e a de suas famílias3. Nas obras desses estudiosos é que nos apoiaremos para indicar, em
linhas gerais, os principais pontos da evolução histórica de Barbacena e situar a família Andrada.

Registra-se a origem de Barbacena no ano de 1698, quando os bandeirantes Garcia
Rodrigues Pais, filho de Fernão Dias Pais, e seu cunhado, Coronel Domingos Rodrigues da
Fonseca Leme, se estabeleceram na região da Borda do Campo, denominação dada
originariamente a toda a região do alto da Serra da Mantiqueira, pelos que ali chegaram em
busca de ouro e esmeraldas. Ali, às margens do Caminho Novo, de cuja construção participaram,
foi edificada a fazenda dos dois bandeirantes, posteriormente chamada "Fazenda da Borda do
Campo".

Domingos Rodrigues da Fonseca Leme, único proprietário da Fazenda da Borda do Campo
a partir de 1703, foi quem edificou a primeira casa-sede da propriedade, bem como a capela de
Nossa Senhora da Piedade, datada de 1711, contou com a colaboração dos moradores da região.
As edificações da fazenda serviram de apoio às obras realizadas no Caminho Novo"\ além de
terem abrigado, em 1711, seis mil homens que desceram de Minas, sob o comando do Governador
Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, para lutar contra a invasão dos franceses no Rio.
Consta ainda que o Coronel Domingos da Fonseca Leme contribuiu com um contingente de
duzentos homens para o reforço daquela tropa, e forneceu o gado necessário ao seu abastecimento
até o Rio de JaneiroS.

Nestor Massena chama a atenção para a necessidade de se distinguir, na história de
Barbacena, o Arraial da Borda do Campo do Arraial da Igreja Nova da Borda do Campo. O

3 Sobre Barbacena destacam-se os seguintes estudos: SAVASSI, Altair, Resumo Histórico do Municipio de Barbacena.
Barbacena: Prefeitura Municipal, 1953. MASSENA, Nestor, Barbacena - A Terra e o Homem. Belo Horizonte: Imprensa
Oficial, 1985. A Cultura em Barbacena - Literatura, História e Geografia. Barbacena: Fundação Presidente Antônio
Carlos. s/do

• A Cultura em Barbacena, op. cil. p. 64.
~ MASSENA, Nestor, op. cil., p. 208.
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primeiro, o primitivo arraial situa-se na Fazenda da Borda do Campo, cidade de Antônio Carlos;
o segundo, em lugar que só se povoou depois de nele localizada a Igreja Nova, originou a vila e
a atual cidade de Barbacena.

Em janeiro de 1726, o Bispo do Rio de Janeiro, Frei Antônio de Guadalupe, esteve na
Borda do Campo em visita pastoral. Em 19 de agosto do mesmo ano escolheu o local onde
deveria ser construída nova igreja para sede da Paróquia de Nossa Senhora da Piedade da Borda
do Campo. A determinação do Bispo vinha

"de acordo com o desejo dos paroquianos de construir sua matriz em
'sítio conveniente, de grandeza proporcionada e decência devida', por
serem as capelas da região pequenas e situadas em propriedades
particulares '1(,.

O local escolhido situava-se na Fazenda da Caveira de Cima. A edificação da Igreja Nova
da Borda do Campo teve início em 9 de dezembro de 1743 e foi concluída em 1764.

Em torno da Igreja Nova formou-se povoação que foi se desenvolvendo graças à sua
privilegiada situação geográfica: encruzilhada do Caminho Novo com o Caminho Velho. O
local era ponto obrigatório de passagem para quem vinha do Rio de Janeiro ou que para lá se
dirigia. Assim, desde o início, foi centro comercial importante. Acrescente-se, ainda, que a
região possuía clima magnífico. Notabilizou-se por esse privilégio, sendo muito procurada por
viajantes em geral, inclusive europeus.

Em fins do século XVIll, os moradores do Arraial solicitaram sua transformação em vila,
isto é, em sede de uma unidade político-administrativa. Por volta de 1785 foi enviado ao Visconde
de ,Barbacena, Governador de Minas Gerais, um longo documento assinado por membros
expressivos da sociedade local. A solicitação foi atendida em 14 de agosto de 1791, quando
então foi criada a Vila. A solenidade foi presidida pelo Governador, procedendo-se ao Auto de
Criação da Vila de Barbacena. O Bacharel Manoel de Sá Fortes Bustamante Nogueira foi nomeado
seu Capitão Mor. Com a decadência da mineração, as atividades agrícolas passaram a ocupar
lugar central. Simultaneamente, o comércio do Rio de Janeiro com o interior dava ao Caminho
Novo e à nova Vila posição de influência no contexto da capitania. A Vila de Barbacena foi
elevada à categoria de cidade pela lei provincial n° 163, de 9 de março de 18407•

A Fazenda da Borda do Campo passou por vários proprietários até chegar, em meados do
século XIX, às mãos da família Andrada, que com ela permanece até os dias de hoje. Retirando-
se para São Paulo em 1724, o Coronel Domingos Rodrigues da Fonseca Leme vendeu a
propriedade a Francisco da Costa e Matias Domingos, que foram seus segundos proprietários.
A seguir, a fazenda passou às mãos das viúvas de Francisco da Costa e de Manoel Dias de Sá.

6 idem, p. 246.
7 idem, p. 42.
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Com a morte da viúva do primeiro, a Borda do Campo passou, em 1749, a ser propriedade do
Tenente-Coronel Manoel Lopes de Oliveira, em razão de seu casamento com a viúva do Capitão
Manoel Dias de Sá, Ana Maria dos Santos. Sua filha, Maria Ignácia, casou-se com o inconfidente
José Ayres Gomes, que em 1785 tornou-se titular da Fazenda da Borda do Campos. Ayres Gomes
era dono, também, da Fazenda da Mantiqueira, com capela e oficina de ferreiro, das Fazendas de
Calheiros, Accacio e Passa Três, e dos sítios de Quilombo e do Confisco, onde plantava trigo,
além do Sítio do Engenho, com um alambique. Tinha, ao todo, 114 escravos9•

Em 18 de maio de 1791 foi lavrado o primeiro auto de seqüestro dos bens do Coronel José
Ayres Gomes, devido a sua atuação na Inconfidência Mineira'o. Quando foi levada à praça em
1792, a Fazenda da Borda do Campo foi arrematada pela mulher de José Ayres Gomes, Maria
Ignácia de Oliveira, que mais tarde, em 1800, vendeu-a a seu filho, João Ayres Gomes, e ao
genro, José Rodrigues de Lima, que tornou-se, em 27 de março de 1805, único proprietário da
Borda do Campo. Coube, então, a João Ayres Gomes a Fazenda do Engenho, na Estrada Real do
Rio de Janeiro, com quatro sesmarias anexas, e a Fazenda da Mantiqueira, com seus pertences e
cinco sesmariasll. A José Rodrigues de Lima e sua esposa sucedeu no domínio da propriedade
sua filha, Constança Emygdia Duarte Lima, que se Casou com o Comendador Feliciano Coelho
Duarte. Deles a herdou sua filha Adelaide Feliciana Lima Duarte, que veio a se casar com o
Bacharel Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, avô de Zezinho Bonifácio. Foi quando a Borda do
Campo passou às mãos dos Andradal2• Foi o período áureo da Borda do Campo. Situada à beira
da Estrada Nova das Minas para o Rio de Janeiro, oferecia ótimo pouso e hospedagem a quantos
se dirigiam à cidade. Conforme José Bonifácio de Andrada e Silva, a Borda do Campo era então
um centro de atrativos e diversões, não só para as famílias Lima Duarte, Leandro Barbosa,
Penido, Andrada, Miranda Ribeiro e Miranda, como para os amigos, ali acolhidos com muito
carinho13

•

Ao mesmo tempo em que ia se expandindo, graças a sua localização favorável, Barbacena
agrupava influente elite política, que a faria palco de significativos episódios da história de Minas
e do país.

Durante o século XVIll, a vida político-administrativa de Barbacena girou em torno da
figura do Capitão-Mor Manoel Sá Fortes Bustamante Nogueira, primeiro Presidente da Câmara
Municipal, tendo voltado ao cargo por mais sete vezes. Destacaram-se também o inconfidente
José Ayres Gomes e o Padre Manoel Rodrigues da Costa que, vindo de Portugal, passaria a ser a
figura de maior expressão na região. Devem ser também mencionados os Teixeira de Carvalho,

8 MASSENA, Nestor, op. cit., p. 208.
9 ANDRADA E SILVA, José Bonifácio de, Uma Fazenda Histórica - (Borda do Campo), In: Revista do Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: Imprensa Oficial, 1910, T72 (separata) p. I.

10 O Coronel Ayres Gomes foi condenado ao degredo perpétuo em Moçambique, onde faleceu no ano de 1794. Maiores informações
sobre o seqüestro da Borda do Campo em MASSENA, Nestor, op. cit., 2' parte.

1\ ANDRADA E SILVA, José Bonifácio de. op. cit. p. 9.
I~ MASSENA. Nestor, op. cit., p. 208 a 211.
13 ANDRADA E SILVA, José Bonifácio de, op. cit., p. 9.
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os Ferreira Armond, o Comendador João Fernandes de Oliveira Pena.
Barbacena foi cenário de diversos episódios expressivos, notabilizando-se pela posição

liberal e independente assumida em momentos decisivos durante a Colônia e o Império. Necessário
se faz registrar seu apoio de primeira hora à causa republicana. Na visão de José MuriIo de
Carvalho, esse liberalismo explica-se pela posição da cidade na linha de comunicação entre a
capital da Província e o Rio de Janeiro. O contato com outras elites, especialmente do Rio e de
Ouro Preto, teria resultado em menor rigidez no pensamento da elite local e certo urbanismo em
seus costumes, evidenciado pelo precoce desenvolvimento da imprensa na cidade. Desde 1836,
ainda segundo Carvalho, constam notícias de publicações jornalísticas em Barbacena'4.

Foi em solo barbacenense que se realizaram importantes articulações da Inconfidência.
Consta, inclusive, que o Alferes Tiradentes visitou a Fazenda da Borda do Campo várias vezes.
Seu irmão, Padre Antônio da Silva Santos, era proprietário da Fazenda do Castelo, situada no
município, onde residiu e faleceu em 1805. Nessa ocasião outros inconfidentes residiam na região:
o Padre Manoel Rodrigues da Costa, José Ayres Gomes e o Padre José Lopes de Oliveira, cunhado
de José Ayres Gomes. Joaquim Silvério dos Reis também residiu no município, onde tinha várias
propriedades, e foi de lá que redigiu a denúncia da conspiração endereçada ao Visconde de
Barbacena, datada de 11 de abril de 178915.

. Os moradores de Barbacena participaram ativamente do processo de independência nacional,
apOIando o Príncipe Regente no delicado momento que se seguiu ao episódio do "Fico", em
janeiro de 1822. Enquanto São Paulo, Rio de Janeiro e outras regiões do país defendiam a
permanência de D. Pedro no Rio, em Minas a posição contrária da Junta Governativa de Ouro
Preto gerou hesitação e intranqüilidade. Foi nesse contexto que a Câmara Municipal de Barbacena,
presidida por Pedro Teixeira de Carvalho, e com a forte liderança do Padre Manoel Rodrigues da
Costa,. de~id~u promover manifesto público de apoio ao Príncipe Regente e à causa
emanclpaclOllIsta, oferecendo-se "a descer, em massa a essa Corte, quando as circunstâncias
exijam e V.A. Real assim o determine", se dispondo ainda a que a Corte viesse se estabelecer em
Barbacena, se necessário. O Manifesto é datado de 11 de fevereiro de 1822. Outro documento no
mesmo sentido foi enviado ao Príncipe, em 28 de maio. Segundo consta, o Manifesto da Câmara
Municipal de Barbacena contagiou toda a Província e, depois dele, várias outras Câmaras
Municipais enviaram a D. Pedro palavras de apoio, o que lhe permitiu fazer a célebre viagem a
Minas para promover entendimentos com a Junta de Ouro Preto, que custou a aderir à causa do
futuro Imperador e da Independência"16. A posição tomada por Barbacena valeu à cidade o título
de "Nobre e mui leal Vila", em documento público redigido pelo ministro do Império, José Bonifácio
de Andrada e Silva17.

Em 1842, a Revolução Liberal foi deflagrada em Barbacena, como reação às medidas
tomadas pelo Ministério Conservador, decretando o corte das franquias e das prerrogativas
democráticas e liberais que o Ato Adicional concedera às Províncias e aos municípios. Naquela
data, José Feliciano Pinto Coelho da Cunha, Barão de Cocais, tomou posse no cargo de Presidente

,. CARVALHO, José Murilo de, Barbacena: a Família, a Política e uma Hipótese. Revista Brasileira de Estudos Políticos,
Belo Horizonte: UFMG, janeiro de 1966.

I~ MASSENA, Nestor, op. cit., 23 parte.
16 A CULTURA em Barbacena (Literatura, História e Geografia) op. cit., p. 71.
17 MASSENA, Nestor, op. cit., 2" parte, p. 168.
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Interino da Província, prestando juramento de sustentar

"a Constituição, o Trono ao Senhor D. Pedro JI e dirigir o movimento
enquanto se não opusesse ele ao sistema jurado e não tivesse porfim
senão uma manifestação contra a policia do Gabinete de Março"18.

Sua primeira providência foi dirigir uma carta ao Imperador expondo razões e solicitando
apoio à posição tomada pelos barbacenenses. Outra carta, no mesmo sentido, foi escrita pelo
Padre Manoel Rodrigues da Costa, também enviada a D. Pedro n. Além dos nomesjá mencionados,
consta que o movimento contou com forte apoio da família Armondl9.

Em meados do século XIX surgiram outras lideranças em Barbacena. José Rodrigues de
Lima Duarte, futuro Visconde de Lima Duarte, nasceu em 1827, na Fazenda da Borda do Campo,
filho de Feliciano Coelho Duarte e de Constança Emygdia Duarte Lima. Formado em Medicina,
voltou a Barbacena por volta de 1850, e foi despertado para a atividade política pelas mãos do
liberal Conde de Prados. Em 185220 elegeu-se para a Ioa Legislatura da Assembléia Provincial de
Minas Gerais, sendo reeleito em 1856 e em 1860. Em 1861 foi eleito Deputado à Câmara do
Império e reeleito em 1867. Depois de vários anos na Câmara dos Deputados foi escolhido
Senador em 1884. Foi convocado pelo Imperador para o Conselho de Ministros e, em 1880,
ocupou a Pasta da Marinha de Guerra no Gabinete Ministerial do Conselheiro José Saraiva.

Em 1864 transferiu-se para Barbacena, procedente de Santos, o Bacharel Antônio Carlos
Ribeiro de Andrada, que havia se diplomado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de
Direito de São Paulo em 1862. Era filho de Martim Francisco Ribeiro de Andrada e de Gabriela
Frederica Ribeiro de Andrada, filha e cunhada do Patriarca José Bonifácio de Andrada e Silva
(Da. Gabriela casou-se com o tio). De acordo com os registros, o Bacharel Antônio Carlos era
alto, franzino e tísico, foi para Barbacena em busca do clima saudável, por recomendação daquele
que viria a ser seu cunhado, José Rodrigues de Lima Duarte. Chegou à cidade acompanhado de
sua mãe, que lá faleceu e foi sepultada. Eram seus irmãos José Bonifácio, o Moço, e Martim
Francisco (segundo), ambos deputados à Câmara do Império e líderes liberais em São Paulo. Do
casamento do Bacharel Antônio Carlos com a im1ã de José Rodrigues de Lima Duarte, Adelaide
Duarte de Andrada, resultou a formação do ramo mineiro da família Andrada.

Antônio Carlos Ribeiro de Andrada iniciou sua vida pública em Barbacena como advogado,
exercendo depois o cargo de Juiz Municipal e de Órfãos. Foi Vereador e presidiu a Câmara
Municipal, onde teve destacada atuação. Após declinar inúmeros convites para que se candidatasse,
em 1884 elegeu-se Deputado Geral à Câmara do Império, na vaga de Lima Duarte, que ascendera
ao Senado. Reeleito em 1885, Antônio Carlos não mais disputou o cargo. Abandonou os partidos
monárquicos e aderiu à causa republicana. Sua participação na propaganda republicana foi ativa,
principalmente, através de sua atuação jornalística. Em fevereiro de 1886 tornou-se diretor, ao
lado de outras personalidades locais, da Associação Jornalística Barbacenense, fundadora do
Correio de Barbacena. Em 1886 declarou-se republicano, com grande repercussão na imprensa

18 idem, p. 174.
19 A Cultura em Barbacena (Literatura, História e Geografia). op. ci!. p. 75 e 76.
~o Há uma divergência quanto a essa data entre Nestor Massena, e os escritores de A Cultura em Barbacena. Enquanto que o

primeiro dá 1854 como sendo o ano da 13 Legislatura de José Rodrigues L Duarte, o segundo aponta 1852.
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paulista, dada a projeção de seus irmãos na política daquele Estado. No ano seguinte, convidou
Silva Jardim, o grande propagandista da República, para fazer comício em Barbacena. Assim,
quando Benjamim Constant chegou a Barbacena em princípios de 1889, em busca do clima
saudável, encontrou a cidade com forte vocação republicana. Convém lembrar que, em 1888,
também declararam-se republicanos Chrispim Jacques Bias Fortes e Virgílio de Mello Franc021

•

Após a proclamação da República, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada foi eleito Deputado
ao Congresso Constituinte Federal nas eleições de 15 de setembro de 1890, e no ano seguinte
Senador no Congresso Constituinte do Estado de Minas, onde teve destacada atuação na
deliberação sobre a mudança da capital do Estado, de Ouro Preto para Belo Horizonte. Confonne
aponta Nestor Massena,

"Quando o Congresso Mineiro reuniu-se em Barbacena, em novembro
de 1893, para deliberar sobre o problema da mudança da capital do
Estado, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, na sessão de 13de dezembro,
estava com Bias Fortes, Henrique Diniz e Silva Fortes, entre os que
votaram pela emenda, vitoriosa por dois votos, favorável à escolha de
Belo Horizonte para esse fim , visto ter-se verificado a impossibilidade
de tornar vencedora a idéia de preferir-se Barbacena. Com a aprovação,
por dois votos, dessa emenda, escreveu Abílio Barreto, estava escolhido
Belo Horizonte para a nova Capital de Minas. Desses dois votos
vitoriosos umfoi o do SI'.Antônio Carlos, que, segundo a tradição, estava
enfermo, impossibilitado de andar, e se transportou ao Congresso
carregado em lima cadeira'f22

•

O Bacharel, político e jornalista Antônio Carlos, faleceu em Barbacena em 26 de dezembro
de 1893, na Fazenda da Borda do Campo. De seu casamento com Adelaide Duarte de Andrada
teve treze filhos, entre os quais Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que viria a ocupar o cargo de
Presidente do Estado em 1926, e José Bonifácio de Andrada e Silva, Deputado e Embaixador,
pai de Zezinho Bonifácio.

O primeiro, após diplomar-se Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade de
Direito de São Paulo em 1891, iniciou suas atividades profissionais como advogado em Barbacena,
no escritório de seu pai. Transferiu-se em 1894 para Juiz de Fora, onde exerceu, com grande
êxito, o cargo de Promotor de Justiça, ingressando também no magistério, como professor de
História e de Economia Política na Escola Normal e na Academia do Comércio. Teve ainda
destacada atuação na imprensa, iniciada quando ainda era acadêmico de Direito e escrevia de São
Paulo, para ojornal Leste de Minas, dirigido por seu irnlão, Martim Francisco Duarte de Andrada,
e por Vicente Barreiros. Em 1897 adquiriu, com seu primo, João Nogueira Penido, o Jornal do
Comércio e, mais tarde, em 1907, também com o primo o Diário Mercantil, que dirigiu até sua

~I o Centro Republicano de Barbacena foi fundado em 1887. MASSENA, Nestor, op. cit. l' e 2' parte.
~~idem, l' parte, p. 123.
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incorporação à rede dos Diários Associados, organização jornalística com sua principal sede no
Rio de Janeiro2311• Em Juiz de Fora foi também Vereador e Presidente da Câmara.

Em 1902, a convite do Presidente do Estado, Francisco Antônio de Sales, ocupou a Secretaria
das Finanças, exercendo em seguida as funções de Prefeito de Belo Horizonte. Em 1906 foi
eleito Senador ao Congresso Mineiro, presidido por Chrispim Jacques Bias Fortes, e em 1911
Deputado ao Congresso Nacional, onde permaneceu até 1917. Participou das mais importantes
comissões, inclusive a de Finanças, tendo o encargo de relator da receita geral da República. Em
1919 Antônio Carlos Ribeiro de Andrada foi novamente eleito Deputado ao Congresso Nacional,
onde permaneceu até 1924, exercendo as funções de Líder da Maioria que apoiava o Presidente
da República, Arthur da Silva Bernardes. Desempenhava o cargo de Senador Federal por Minas
Gerais, eleito em 1925, quando teve seu nome indicado pelo Partido Repulicano Mineiro - PRM
- como candidato à sucessão de Fernando de Melo Viana, na Presidência do Estado, cargo que
assumiu em setembro de 1926, nele permanecendo até setembro de 1930. O governo Antônio
Carlos, como é chamado, destacou-se no setor educacional. Promoveu famosa reforma do ensino,
convocando para a tarefa equipe de pedagogos estrangeiros, entre os quais Helena Antipoff.
Criou a Universidade de Minas Gerais e deu continuidade ao projeto da Universidade Rural de
Viçosa. Após decisivo desempenho na formação da Aliança Liberal e nos acontecimentos
vinculados à Revolução de 1930, Antônio Carlos ocupou, ainda na década de trinta, a presidência
da Assembléia Nacional Constituinte e da Câmara dos Deputados. Quando o governo Vargas
começou a tomar rumos incompatíveis com os princípios liberais tão enraizados em sua formação,
encerrou a longa e prestigiosa carreira pública, o que lhe valeu respeito e admiraçã024.

José Bonifácio de Andrada e Silva diplomou-se, juntamente com o irmão Antônio Carlos,
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de São Paulo e, também
como ele, iniciou, ao lado do pai, sua vida profissional como advogado em Barbacena. Exerceu
o magistério, na Escola Normal de Barbacena, no Ginásio Mineiro, onde lecionou Geografia, e
no Liceu de Barbacena, onde foi diretor. Foi autor de obras históricas, membro do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro e de diversas sociedades científicas.

A carreira política de José Bonifácio de Andrada e Silva iniciou-se em 1895, quando
coordenou um forte movimento político chamado Liga da Lavoura e da Indústria, que congregava
as forças mais poderosas da comunidade. Em 1899, quando Francisco Mendes Pimentel renunciou
ao mandato de Deputado Federal por Minas Gerais, elegeu-se para o Congresso Nacional por
indicação da Liga, conseguindo depois reeleger-se, ininterruptamente, até 1930. Na Câmara dos
Deputados José Bonifácio de Andrada e Silva ocupou lugar de destaque na Comissão de Instrução
Pública e participou ativamente nas Comissões de Justiça e de Diplomacia, e de Finanças.

Destacou-se nas articulações políticas que culminaram na Revolução de outubro de 1930,
como Líder da Aliança Liberal na Câmara dos Deputados, e se opôs às candidaturas sustentadas

~3 idem, p. 125.
~.• MASSENA, Nestor, op. cito 13 parte.
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por Washington Luiz. Após o movimento, José Bonifácio de Andrada e Silva afastou-se da
representação política, para dedicar-se à diplomacia. Em 193I foi nomeado embaixador em Lisboa,
transferindo-se em 1933 para Buenos Aires. Encerrou sua carreira como Embaixador do Brasil
junto à Santa Sé.

Seguindo a tradição de seu pai, exerceu atividades jornalísticas: em Barbacena, por ocasião
da Revolução de 1930, no Rio de Janeiro, usando o pseudônimo de Timandro e, após sua
aposentadoria, escreveu diversos artigos para o Jornal do Comércio, também no Rio de Janeiro25.

Do casamento com Corina Lafayette, filha do jurisconsulto Lafayette Rodrigues Pereira,
Conselheiro do Império e Governador do Ceará e do Maranhão, José Bonifácio de Andrada e
Silva teve sete filhos, o terceiro dos quais José Bonifácio Lafayette de Andrada, o Zezinho
Bonifácio, nascido em Barbacena em 10de maio de 1904.

Para encerrar esse breve histórico da vida política de Barbacena até a virada do século, há
que se registrar o surgimento, por volta de 1880, da liderança do jovem bacharel Chrispim Jacques
Bias Fortes, filho de um fazendeiro da região, José Francisco de Oliveira Fortes. Aderindo ao
Partido Liberal, Chrispim Jacques Bias Fortes elegeu-se Deputado à Assembléia Legislativa Pro-
vincial em 188 I. Com a República, a liderança de Bias Fortes adquiriu maior expressão e,já em
1890, foi convidado pelo Governo Provisório da República para chefiar o governo do Estado de
Minas Gerais, o que efetivamente fez por alguns meses. Mais tarde, voltou ao cargo, eleito,
cumprindo mandato de 7 de dezembro de 1894 a 7 de setembro de 1898. Em 189 I foi eleito, ao
lado de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, Senador ao Congresso Constituinte Mineiro,
assumindo também sua presidência. Iniciou-se então a aproximação entre ojovem bacharel José
Bonifácio de Andrada e Silva, em sua primeira legislatura como Deputado, e Chrispim Jacques
Bias Fortes, constituindo essa aliança um eixo político poderoso em Barbacena, até 1930. Na
oposição situavam-se Pedro Massena, seu filho, Nestor Massena, e Paulo Emílio Gonçalves e
seus filhos, proprietários do jornal Cidade de Barbacena.

Chrispim Jacques Bias Fortes foi reeleito em 1907 para o Senado Mineiro e, em 1915, seu
filho José Francisco Bias Fortes elegeu-se Deputado para o Congresso Mineiro, tornando-se seu
sucessor no cenário político, após sua morte em 1917. Com os acontecimentos da Revolução de
1930, deu-se o rompimento entre os Bias Fortes e os Andrada, passando a liderança política do
município a girar em torno da disputa entre as duas famílias.

~l o pseudônimo de "Timandro" para José Bonifácio de Andrada e Silva encontra-se registrado em Massena, Nestor, op. cit.,
I' parte, p. 137. Maria Vitória Benevides afirma que "Timandro" era o pseudônimo de Dario de Almeida Magalhães
(BENEVIDES, Maria Vitória de Mesquita. A UDN e o UDENISMO - Ambigllidades do Liberalismo Brasileiro (1945-
1965), Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981, p. 37. De fato, ambos usaram este pseudônimo, que vinha da Inconfidência
Mineira.
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2. Um menino de olhos muito azuis

Quando Zezinho Bonifácio nasceu, em 10 de maio de 1904, Barbacen.a con~ava com
aproximadamente dez mil habitantes. Mesmo assim, figurava entre as quatro ~alores cldade~ de
Min~s, disputando a primazia com a velh~ Our~ ~reto e a n~od~rna Belo HOrizonte que, recem-
inaugurada, não se firmara ainda no cenáriO politlco e economl~o do Es~ado. , . rada

Guardiã de tradições políticas e culturais, Barbacena abrigava, ~le~1da famllia ~~ d'
várias outras de projeção regional e nacional. Desfrutava, em decorrencla de seu prestlolo, e
alouns priviléoios em termos de infra-estrutura e equipamentos urbanos. Mere~e destaqu~, 'p?r
ex~mplo, o Gi~ásio Mineiro, cuja unidade, com a de Ou~o Preto. e a de Belo HOrizonte, no II1ICIO
do século era o que havia de melhor em termos de ensll10 ofiCIaI no .Estado. . fi ~ .

Co~o cidade serrana, disputava com Petrópolis, no Estado do RIOde JaneIro, a pre erencla
de turistas e de pessoas que buscavam, através do clima, a cura para algm.nas doenças. Nem
todos se fixaram na cidade como o escritor francês Georges Bernanos, que VIV~Ue.m~arbalcenal

' . b or mesclar o proVIl1Clal1lSmOocade 1938 a 1945, mas um fluxo contll1uo de tUristas aca ou p
com certo tom de cosmopolitismo e modernidade. ~ .

A infância de Zezinho Bonifácio não foi passada somente em Barbac,ena. Em d,ecorren.cl~
das atividades parlamentares do pai, a família vivia boa parte do ano no RIOd~ JaneIro, caplta
da República e sede do Congresso Nacional. As férias, sim, eram desfrutadas II1tensaJ~1en~e:
Barbacena, no velho Sobrado dos Andrada, ou na Fazenda da Borda do Campo, proprleda e
família onde residiam então, as tias dele. . fi

A esar das lon~as estadas no Rio de Janeiro, foi em Barbacena que Zezll1ho II1COUas
raízes d~ sua vida. O°apreço pelo município, e pelo poder local, será, por sinal, um dos traços
marcantes de seu estilo político. . " . B 'fi"

A crônica familiar registra episódios curiosos da II1fancI~ de Zezll1ho 0111aclO
. . Barbacena26 Muitos deles já prenunciavam alguns traços daVIVIdos, quase sempre, em '

. . B T' José Tamm de Andrada. Belo~6 Este trecho foi elaborado com base em entrevista concedIda as autoras por om aClo
Horizonte, 21 de setembro de 1993.
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personalidade, do temperamento e, por que não dizer, do estilo de "fazer política" do biografado
em sua fase adulta.

O menino Zezinho, como carinhosamente já o chamavam, era o terceiro de uma
família de sete filhos: Antônio Carlos Lafayette de Andrada, que se tornou Presidente do Supremo
Tribunal Federal; Lafayette Francisco Bonifácio de Andrada, engenheiro; Martim Francisco
Lafayette de Andrada, embaixador; Luiz Bonifácio Lafayette de Andrada,juiz; Corina Lafayette
de Andrada Maurity e Marina Lafayette de Andrada Ibrahim.

Apesar de se relacionar muito bem com os irmãos e, de modo especial, com o mais velho,
Antônio Carlos, por quem devotava profundo respeito e admiração, o menino Zezinho Bonifácio
preferia brincadeiras solitárias. Era dado a grandes travessuras, que planejava e executava sozinho.

De uma feita, juntou pacientemente lâmpadas queimadas, que atirou no meio da multidão,
na procissão da Eucaristia. O estouro das lâmpadas provocou grande confusão. Quando o pai
correu para castigá-lo, subiu na grande jabuticabeira do quintal. O pai chamou um dos empregados
da casa para retirá-lo da árvore. Zezinho tratou de escalar os galhos mais altos e finos da
jabuticabeira, que vergavam perigosamente com o seu peso. Para evitar um acidente, o pai
retirou a ordem dada ao empregado. Zezinho Bonifácio permaneceu por longo tempo na árvore,
até que o primo Moura Costa o persuadiu a descer, com um diálogo afetuoso. .

Impressionado com o fato de que um judeu residente em Barbacena não fosse batizado e
corresse o risco de não ir para o céu, encheu um balde com água, que despejou sobre o homem
quando passava sob o Sobrado, proferindo solenemente o "Eu te batizo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo, Amém". Tinha seis anos. O episódio resultou em visita formal da
família israelita ao Sobrado dos Andrada para solicitar explicações.

Como foi dito, Zezinho Bonifácio preferia as estrepolias individuais às coletivas. Não
dispensava, contudo, os jogos, principalmente de futebol. Em certa ocasião, estava jogando
bola com os filhos dos agregados na Fazenda da Borda, quando chegou um parente em visita a
família que estranhou que o garoto se "misturasse" com crianças de outro nível social. Indignado,
Zezinho Bonifácio incitou os companheiros de jogo a revidarem o desaforo e, com bolotas de
terra, atacaram o visitante. O interesse pelo futebol o acompanhou por longo tempo, tendo sido
ponta esquerda do Olimpic, tradicional time de Barbacena.

Em três diferentes ambientes, a casa do Rio de Janeiro, o Sobrado dos Andrada, onde
predominava a figura da avó, Da. Adelaide, e a Fazenda da Borda do Campo, sua infância não
foi marcada apenas por travessuras. Como era do feitio dos Andrada, Zezinho e seus irmãos se
iniciaram bem cedo no aprendizado de português, aritmética e religião, através de professores
particulares. Por volta de 1918, ele já estava apto a ingressar no Colégio Anchieta, dirigido por
padres jesuítas em Friburgo, Estado do Rio de Janeiro.

A ida para o colégio não suscitou, pelo menos no primeiro momento, não entusiasmou o
jovem Zezinho Bonifácio, integrado ao cotidiano de Barbacena, que não queria abandonar. E
havia um motivo especial que o prendia à cidade: Vera Raymunda Henriques Tamm, que mais
tarde se tornaria sua esposa.
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Filha do engenheiro Simão Gustavo Tamm, que se fixara em Barbacena a serviço da Estrada
de Ferro Central do Brasil, Vera tinha, à época entre doze e treze anos e, apesar de ser ainda mais
menina do que moça,já correspondia com ardor aos flertes do jovem Zezinho Bonifácio.

De tal forma o namoro tomava ares de compromisso que, antes de partir para Friburgo,
Zezinho Bonifácio foi se encontrar com Vera para reiterar-lhe ser "terminantemente contra a
idéia de se afastar de Barbacena". E prometeu que voltaria logo para continuarem o namoro. Que
ela o esperasse.

Sobre o namoro com Zezinho Bonifácio, recorda com aleEria Da. Vera:

"Conheci o José Bonifácio quando eu tinha 13 anos e ele 15. Eu o vi
pela primeira vez assistindo a umjogo defutebol, do Olympic, contra
um time ou de Conselheiro Lafaiete ou de São João dei Rei. Meu irmão
jogava no Olympic e, por isso. fui assistir o jogo. O José Bonifácio
tinha olhos muito azuis, era magrinho, magrinho mas eu vi que naquele
momento nascia o nosso encanto um pelo outro, e eu compreendi que
minha vida estava traçada. Começamos a namorar, nos casamos e
vivemosjuntos até o dia de sua morte. ''27

De qualquer forma, sua ida para Friburgo resultou em alívio para a futura sogra. É que, no
intuito de chamar a atenção da namorada, Zezinho Bonifácio tinha o perigoso hábito de ficar se
equilibrando no corrimão da Ponte Seca, que ficava bem defronte à casa da família Tamm. A mãe
de Vera ficava assustadíssima com a fanfarronice do adolescente e tinha que vigiar para que a
filha não chegasse àjanela durante aquele "espetáculo de coragem".

A estada no Colégio de Friburgo foi, sem dúvida, o início de uma etapa de grande importância
para sua formação moral e intelectual. Sobre essa fase, as lembranças do Dr. João Luiz Alves
Valadão, seu contemporâneo no Colégio e, posteriormente, na Faculdade Nacional de Direito do
Rio de Janeiro, são importantes:

- O Sr. conheceu o Dr. Zezinho Bonifácio no Colégio Anchieta em
Friburgo?
"Foi. Eu cheguei lá antes dele. Oprédio era muito bom. Instalações no
alto do morro. Basta dizer que houve a gripe espanhola e lá não teve
nenhum caso. Sabe quem estava lá também nessa época? O nosso
conterrâneo e poeta, Carlos Drummond de Andrade. Ele era maior.
Pertencia a outra turma. Depoisfoi expulso. Fazia versos assim: Santo
Inácio de Loyola inventou essa gaiola". No colégio os padres deixavam

~1 Entrevista. Suplemento da Folha de Barbacena. Barbacena, 29 de maio de 1994. p. 4.
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fumar, mas o Zé Bonifácio nuncafumou. Gostava muito era defutebol e
jogava até bem. Então, o que elefazia? Como o nlÍmero de alunos era
muito grande, cada dia uma turmajogavafutebol no recreio. Então, o
Zé Bonifácio levava o cigarro e comprava a vaga de algum colega para
poder jogar."
- Então ele gostava mesmo de jogar futebol?
"Gostava. Masfumar nuncafumou. Mentalidade dos Andrada ... ele até
convenceu o Nestor a nãofumar mais. Era muito correto. Nunca aceitava
que alguém pagasse sua passagem de ônibus e da mesma forma, não
pagava passagem para ninguém. Outro contemporâneo nosso no Colégio
era o Arthur Bernardes Filho, cujo pai era, na época, o Presidente do
Estado. "
- Logo que o Dr. Zezinho Bonifácio chegou ao Colégio os senhores se
tornaram amigos?
"Foi interessante, porque eu era aluno lá. De repente, correu uma notícia:
vem aí um neto do José Bonifácio, o Patriarca da Independência. Você
sabe, isso para criança ... neto do Patriarca ... Todo mundo ficou
assanhado. Vamos ver o que é isso aí. Ele chegou com aquela carinha
dele. Era meio moleque, gostava de fazer molecagem. Mas nós não
sabíamos, todo mundo olhando para ele. Ele mexeu com o couro
cabeludo, nunca vi ninguémfazer isso. Elefazia assim, caiu na simpatia
do pessoal. Aí nósficamos amigos.
Houve um incidente certa vez: um professor de matemática, meiofilósofo,
fazendo cálculos em matemática dava aula e esquecia que nós estávamos
lá. Ele pá-pá-páfazendo cálculos. E o Zé Bonifácio amolou ele efez
"có-córo-có". Eu achei graça e comecei a rÍ/: O professor viu, marcou
os nossos nomes e disse: "Vocês vãoficarpresos no salão do piano, não
vão para o recreio. E nós ficamos presos. Sorte do Zé Bonifácio que,
nesse dia, era o aniversário de seu pai, o Deputado José Bonifácio, e a
Direção do Colégio recebeu um telefonema pedindo para levarem o
filho para afesta do pai. Elefoi e eu continuei preso no salão."
- Foi salvo pelo aniversário. Ele gostava de estudar?
"Estudioso e inteligente. A inteligência dele era impressionante. "

Ao sair do Colégio Anchieta, Zezinho Bonifácio foi para o Rio de Janeiro fazer os cursos
preparatórios à Faculdade Nacional de Direito no Colégio Santo Inácio, dirigido, como o de
Friburgo, por padres jesuítas. A amizade e o companheirismo com o Dr. Yaladão se intensificaram.
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"Outra coincidência. No Rio, fomos ser vizinhos. Meu tio morava na
rua Marquês de Abrantes. Tinha perto a Travessa Paraná, que ia dar
numa rua paralela que não me lembro o nome, onde morava afamília
do Zé Bonifácio. Então íamos e voltávamosjzmtos para o Colégio Santo
Inácio. A tal ponto era nossa amizade que o Padre Madureira, Diretor,
dizia: "Vocêsparecem par de gaveta" ...
- O Sr. também estudou Direito?
"Estudamos Direito. Ele entrou um ano depois de mim. Ele não era da
minha turma mas convivemos muito. Íamos a pé para a Faculdade,
que era ali na rua do Catete. Eu me lembro que no dia 5 de julho de
1922 (dia do meu aniversário) estourou o movimento do Forte de
Copacabana. Então nósfomos para lá eficamos espiando até que um
oficial chegou e nos despachou ... "
- O Dr. Zezinho Bonifácio já se interessava por política?
"Já. Ele sempre gostou de política. O pai era Deputado, logo depois o
tio foi Presidente do Estado de Minas. Ele estava inteiramente firme.
Nós participamos dos movimentos dos estudantes daquele tempo. Meu
tio João Luiz Alves era Ministro da Justiça do Governo de Arthur
Bernardes e ele, tinha os dois: pai e tio no parlamento"28.

Na opinião de seu filho, Bonifácio José Tamm de Andrada, o Andradinha, a participação
de Zezinho Bonifácio na política estudantil foi até certo ponto superficial. Seus interesses estavam
voltados para a política mineira e muito particularmente para a barbacenense. Mesmo assim,
observa, não ficava ausente da movimentação dos estudantes:

"Nessa época. os estudantes se movimentavam muito em defesa dos
grandes líderes anarquistas. Zezinho Bonifácio entrou em várias greves,
chegando mesmo a ser preso com seus colegas. Nesses momentos, o
pai Deputado tinha que ir à cadeia para soltá-lo e a seus colegas. "

Sua vida universitária coincidiu com o mandato de Arthur Bernardes na Presidência da
República. Momento, como é sabido, de grandes agitações e contestações políticas, mas também
de repressão e violência. Conforme depoimento do filho, Zezinho Bonifácio tinha opinião finllada
sobre aquele período.

"Embora mais tarde correligionário de Arthur Bernardes, sempre que
tinha oportunidade, se referia ao governo do ilustre mineiro como tendo

:8 João Luiz Alves Valadão. Entrevista concedida às autoras. Belo Horizonte, 18 de outubro de 1993.
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sido um governo ditatorial, de perseguições e muita violência. E não
adiantava discussões sobre isso. Ficava indignado se alguém defendesse,
por qualquer razão, a ação governamental de Bernardes no tocante à
manutenção da ordem''29.

Mesmo cursando a Faculdade Nacional de Direito no Rio de Janeiro, Zezinho Bonifácio
passava boa parte de seu tempo em Minas, numa constante alternância entre Belo Horizonte e
Barbacena.

Em 1926, quando da eleição do tio e padrinho Antônio Carlos Ribeiro de Andrada à
Presidência do Estado de Minas Gerais, os contornos de sua formação moral e intelectual já
estavam nitidamente delineados. Para além do gosto pela política, manifesto desde a infância,
já demonstrava profunda admiração pela figura de Rui Barbosa e um marcado interesse pelo
estudo da História, especialmente a do Brasil.

Em 1927, ano do centenário dos cursos jurídicos no Brasil, Zezinho Bonifácio bacharelou-
se em Direito e transferiu-se definitivamente para Minas. A convite do tio, foi morar no Palácio
da Liberdade e, imediatamente, convidado para ser Oficial de Gabinete do então Secretário de
Segurança, Dr. José Francisco Bias Fortes, dando início à sua longa e profícua vida pública.

Em 1929 Zezinho Bonifácio não carecia mais se equilibrar no corrimão da Ponte Seca
para atrair a atenção da namorada. Tinha vinte e cinco anos, um diploma de bacharel em Direito,
um emprego e muitos planos. Casou-se com Vera. Dessa união, que durou cinqüenta e sete
anos, nasceram quatro filhos: Bonifácio José Tamm de Andrada, Simão Gustavo Tamm de
Andrada, falecido na primeira infância, José Bonifácio Tamm de Andrada e Luiza Maria Tamm
de Andrada. Dez netos: José Bonifácio Borges de Andrada, Maria Angélica, Doorgal Gustavo,
Antônio Carlos, Vera Helena, Martim Francisco, Lafayette Luiz, Fábio Afonso, José Bonifácio
de Andrada Couto e Ondina Maria. Dos netos, uma profusão de bisnetos que repetem, quase
sempre, os nomes do clã, garantindo a perpetuação de sua história.

Das lembranças de infância do jovem advogado Martim Francisco Borges de Andrada,
um dos netos de Zezinho Bonifácio, uma brincadeira do avô ficou retida em sua memória. É
que, para além da ternura e delicadeza'que permeavam o relacionamento com os familiares, e
com os netos em especial, a brincadeira, quase um jogo, continha um certo quê de civismo e
democracia.

Reunidos em tempos de férias no Sobrado dos Andrada em Barbacena, o avô lhes propunha,
às vezes, "brincar de eleições". E isto, num momento em que as eleições verdadeiras eram raras
no Brasil. Havia sempre entre os netos aqueles que deveriam se candidatar e os que deveriam
ser aliciados como "cabos eleitorais". A brincadeira durava alguns dias com elaboração de
"programas partidários", "campanhas", "comícios" etc. Os eleitores eram os pais, avós,
empregados e eventuais visitantes que aparecessem no Sobrado no dia marcado para as "eleições".

~9 Bonifácio José Tamm de Andrada. Entrevista citada.
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Nesse dia havia na sala de jantar uma urna e, evidentemente, uma junta apuradora previamente
designada.

"Para não desagradar a nenhum de nós, vovô arranjava sempre uma
desculpa e não votava. Mais tarde compreendi que a brincadeira valia
mais pelo treinamento democrático que pela competição ... 11.30.

Narrado com emoção, o episódio revela, desde logo, a maneira lúdica com que Zezinho
Bonifácio percebia o exercício da política.

Conforme depoimento de seus familiares, amigos, colegas de parlamento, e até mesmo de
seus adversários, Zezinho Bonifácio respirava e se alimentava de política, dedicando a ela as 24
horas de seu dia. Impossível, portanto, para quem tem a pretensão de reconstituir a história de
sua vida, separar essas duas esferas - pública e privada - que, no seu caso, compunham duas
faces da mesma moeda.

)0 Martim Francisco Borges de Andrada. Entrevista concedida às autoras. Belo Horizonte, 22 de outubro de 1993.

33



-

Capítulo II

Na Turbulência da Revolução
(1927-1937)



•

1. O revolucionário

o desempenho público de Zezinho Bonifácio retrata com nitidez, se não a global idade,
pelo menos uma das facetas da história política brasileira contemporânea.

Com o propósito de apreender o caráter multi facetado de sua trajetória política, optamos
por periodizá-Ia. Os marcos desta periodização quase sempre coincidem com os recortes da
história política brasileira e são, ao mesmo tempo, reveladores das características básicas que
marcaram a ação política de Zezinho Bonifácio. Nesses termos, o que poderíamos chamar, por
exemplo, de primeira fase, se circunscreve a uma década: 1927-1937, perpassando, portanto, o
tumultuado momento da Revolução de 1930.

A entrada de Zezinho Bonifácio na vida pública ocorreu em 1927, quando seu tio, Antônio
Carlos Ribeiro de Andrada, ocupava a Presidência do Estado de Minas Gerais, e seu pai, o
Deputado José Bonifácio de Andrada e Silva, era Líder da bancada mineira no Congresso Nacional.
Naquele momento, o jovem bacharel Zezinho Bonifácio, foi convidado a assumir o cargo de
Oficial de Gabinete do então Secretário de Segurança, José Francisco Bias Fortes. Nesse cargo
permaneceu até 1929 quando, já casado com Da. Vera, transferiu-se para Barbacena, onde
começou a lecionar História do Brasil no Colégio Estadual, chamado à época Ginásio Mineiro.

Por trás da aparente tranqüilidade do magistério, Zezinho Bonifácio iniciava um dos
momentos mais cruciais de sua carreira. Sua missão era articular, em Barbacena, as bases da
Aliança Liberal que, como é sabido, desencadeou todo o processo revolucionário de 1930.

A Aliança Liberal não era um partido, mas a última tentativa dos políticos para conter, na
ordem, os ímpetos revolucionários que vinham explodindo no país no decorrer da década de
vinte. Assim, ao se afirmar nacionalmente como principal Líder da Aliança Liberal, Antônio
Carlos enfrentou sérios problemas também no âmbito da política mineira.

Tradicionalmente, a indicação do candidato ao Palácio da Liberdade decorria de articulações
da Comissão Executiva do PRM chefiada pelo Presidente do Estado. Em 1929 os acontecimentos
tomaram outro rumo e Fernando de Melo Viana, que ocupava então a Vice-Presidência da
República, se apresentou como candidato do Catete à Presidência de Minas, em detrimento das
decisões internas do PRM.

Somando-se, pois, ao tumultuado processo sucessório nacional, as questões da sucessão
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mineira contribuíram para cindir definitivamente as elites políticas, que passaram a se agrupar em
dois blocos: Aliança Liberal, liderada por Antônio Carlos, e Concentração Conservadora, inspirada
por Melo Viana e chefiada por Manoel de Carvalho Brito.

Independentemente dos interesses que motivaram Antônio Carlos a se insurgir contra e
Carvalho Brito a apoiar a condução do processo sucessório por Washington Luiz, os dois
movimentos dividiram as lideranças políticas mineiras, resultando na ruptura da aliança entre
Minas e São Paulo e na rachadura do partido que se constituiu como um dos pilares do Estado
Oligárquico da Primeira República, o PRM. É que, apesar de dissidências internas não
desconhecidas pela historiografia, Minas se apresentava no cenário nacional como bloco
monolítico em torno do PRM. A partir de então, e ainda que não se detectassem profundas
divergências ideológicas, a política mineira passou, pelo menos até o final dos anos setenta, a
gravitar de forma bipolarizada. É nessa bipolarização de PP x PRM; PSD x UON; ARENA x
MOB; PDS x PMOB, que o desempenho político de Zezinho Bonifácio adquiriu, conforme será
narrado, maior destaque.

A bibliografia sobre a Revolução de 1930 é vasta e não é nosso propósito discutí-Ia. Dela,
queremos captar a participação de Zezinho Bonifácio nas articulações e no encaminhamento do
processo.

De Barbacena acompanhou com revolta as pressões do Governo Federal contra Minas.
Com prazer, acompanhou também a derrota de Melo Viana e a conseqüente indicação do nome
de Olegário Maciel para a Presidência do Estado. No plano federal, a sorte fora lançada com a
eleição de 10de março de 1930. Contudo, conforme Melo Franco:

"No estado em que as coisasjá se encontravam, o pleitofoi incidente,
até certo ponto secundário. Estava previsto que a máquina política
oficial reconheceria e proclamaria Júlio Prestes. Era muito provável,
portanto, que a Aliança Liberal não se conformasse com esse resultado". I

Os acontecimentos que se seguiram ao pleito de Io de março ratificaram o inconformismo
dos aliancistas. A conspiração revolucionária tornou-se inevitável. Mesmo sem nos determos
na descrição dos inúmeros acontecimentos ocorridos entre março e outubro, quando eclodiu o
movimento armado, é preciso registrar: antes de dar posse ao seu sucessor, em 7 de setembro de
1930, Antônio Carlos viu o Estado que presidia ser alvo de todo tipo de pressão política e
econômica. Por exemplo, 14 deputados federais eleitos pela chapa aliancista não obtiveram
reconhecimento e seus nomes foram substituídos por outros ligados à Concentração
Conservadora2,

I MELO FRANCO, Afonso Arinos de. Um estadista da República. Afrânio de Melo Franco e seu tempo. Rio de Janeiro: Nova
Aguilar, 1976 p. J 002.
Para uma percepção detalhada da fase revolucionária em Minas ver: ANDRADA, Bonifácio José Tamm de. Aspectos da
Revolução de 30 e o papel de Minas. In: VI Seminário de Estudos Mineiros. Belo Horizonte: UFMG-PROED, J 987. I J -32.
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Com a eclosão do movimento armado em 3 de outubro, Zezinho Bonifácio organizou em
Barbacena, na condição de Assistente Civil, o Comando Revolucionário Regional, cuja chefia
ficou a cargo do Coronel Souza Filho, assessorado por jovens tenentes, entre os quais, Eduardo
Gomes, Tasso Tinoco, Falconiere, Maynard Gomes e Ari Parreiras.

A missão de Zezinho Bonifácio consistia em promover a ligação entre os militares e a
comunidade, recrutando voluntários para compor a célebre Cavalaria da Mantiqueira e o Batalhão
Revolucionário, de cuja atuação dependeria o êxito militar da revolução em Minas.

Os objetivos da força revolucionária comandada pelo Coronel Souza Filho e seu Assistente
Civil eram complexos. Vencer o 100 Batalhão do Exército, sediado em Ouro Preto; anular as
forças do 110 Regimento de Infantaria de São João deI Rei e, descendo a Mantiqueira, enfrentar
a 4:1 Região Militar de Juiz de Fora.

Com os parcos recursos de que dispunham para tão grandioso objetivo, Zezinho Bonifácio
deu asas à imaginação. Transformou a telefonia das Estradas de Ferro Central do Brasil e Oeste
de Minas em instrumento de guerra psicológica. Transmitia ordens fantásticas a outras estações,
de modo que em São João deI Rei, Conselheiro Lafaiete e Juiz de Fora chegassem notícias de
grandes manobras militares e movimentações de tropas que ultrapassavam 3.000 homens, além
dos aviões que bombardeariam aquelas cidades. Os falsos informes tiveram, conforme planos
de Zezinho Bonifácio, efeito esperado, desestabilizando psicologicamente as forças governistas.

Com a vitória dos revoltosos em Ouro Preto, Zezinho Bonifácio redigiu Manifesto que,
assinado pelo Coronel Souza Filho, foi levado pelo Arcebispo Dom Helvécio de Oliveira ao 110

Reoimento de Infantaria de São João deI Rei e a rendição da cidade foi imediatamente assinada.
b

Essas vitórias facilitaram, desde logo, a tomada de Juiz de Fora pela Força Revolucionária3.
As lembranças daqueles dias vividos em Barbacena foram narradas de forma poética por

Carlos Drummond de Andrade, à época Chefe de Gabinete de Christiano Machado, Secretário
de Interior e Justiça de Minas Gerais. Conforme seu biógrafo José Maria Cançado:

"Mas mesmo essa condição meio esquisita de "barnabé" em armas
não impediu que Drummond experimentasse alguns momentos de emoção
autêntica. (...) Principalmente nos dias em que esteve em Barbacena
na espera de um combate decisivo que se travaria numa garganta da
Serra da Mantiqueira entre as tropas revoltosas e as tropas federais
aquarteladas em Juiz de Fora.
Não houve combate algum, mas não foi ruim esperar por ele. "A
existênciaficou sendo um poema bélico e ligeiramente dançante", dizia
ele, ao falar dos dias passados em Barbacena. Ele reconstituiria esse
clima numa conversa com sua amiga Lya Cavalcanti: "Ali o ar cheirava
a rosas, as noites eram calmas e dançantes ... Barbacena é uma das

3 A Cultura de Barbacena. Literatura, história e geografia. Barbacena: op. cit. p. 88.
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boas recordações da minha vida de burocrata. Os outros tomavam
providências, eu continuava redigindo comunicados de imprensa. A
duzentos metros do estado-maior ficava o Grande Hotel, repleto de
fardas e vestidos, pois as mulheres participavam da movimentação
geral ... "4

. Para o convencimento da população, Zezinho Bonifácio fundou o Jornal Revolucionário,
veIculado entre 5 e 29 de outubro. Mais de cinquenta anos depois, lembrava-se com orgulho:

"Como assistente civil, fundei e publiquei o Jornal Revolucionário,
cujo primeiro número saiu no dia 5 de outubro de 1930. Tornei-me seu
diretor e o seu principal redator. Se até hoje vibro com o que faço,
naquela juventude mandei uma brasa firme, só vendo. E no dia 29 de
outubro daquele mesmo ano, no número 24, último de sua existência,
escrevi um editorial de despedida, uma vez que a vitória do movimento
revolucionário tornava desnecessária a continuação do jornal. Talvez
eu devesse me considerar um jornalista realizado, porque nessa
passagem efêmera, consegui o que queria.
Porém, se nãofosse político, gostaria de ter sidojornalista, para dizer
o que sinto, elogiar o que gosto efalar mal do que não gosto. Felizmente
fiz e faço tudo isso na política, motivo porque não me considero um
jornalistafrustrado".5

E nem poderia se sentir frustrado. O longo e último editorial do Jornal Revolucionário é
bom ~~en~plo do i~ealis~o de. seu fundador. Conforme seu depoimento, apesar de efêmera, a
expenencla como Jornaltsta fOIde substantiva importância política.

O NOSSO DESAPARECIMENTO

Com opresente número encerra a sua vida o "Jornal Revolucionário".
Fundado no segundo dia do grande movimento libertador, ainda quando
todos ignoravam os destinos da agitação e o daqueles que a promoveram

~ CANÇADO, José Maria. Os sapatos de Orfeu. Biografia de Carlos Drummond de Andrade. São Paulo: Ed. Página Aberta
1993. p. 140. '

5 Tre~~o da entrevista coletiva concedida pelo ex-Deputado José Bonifácio Lafayette de Andrada ao Centro de Cronistas
Pohtl~os e Parlamentares de Minas Gerais em 19 de setembro de 1983 e publicada pelo Estado de Minas em 19 de
fevereIro de 1986, p. 5.
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e apoiaram-me, nafase inicial, na hora em que muitos deixavam entrever
dúvidas a respeito do caminho a seguir em face da incerteza do
movimento, e em que outros se mantinham neutros, cautelosos, esta
folha - nascendo exclusiva e unicamente para a Revolução, para a
renovação dos nossos costumes políticos, para batalhar pelafelicidade
do povo e salvação do Brasil, para martelar o pedestal fendido que
ainda sustinha os traidores da República, sem olhar conseqüências,
boas ou más, agradáveis ou dolorosas - nunca teve um momento de
vacilação, traçou firme o seu programa e executou-o plena e
satisfatoriamente, com aplausos da multidão.
A 5 de outubro do corrente começava a circular este diário, a 29 do
mesmo mês ele deixará de existir.
Ali era a idéia liberal, que começava a exteriorizar-se para tornar-se
ação violenta em prol de sua existência, de sua vida, para garantir o
seu desenvolvimento. Era ela débil,jraca, carecia do amparo e do apoio
de todos, que lhe evitassem o "casco do despotismo". A imprensa correu
em seu auxilio.
Hoje, a idéia alargou-se, tornou-se grandiosa, a ação que ela originou,
formidável, invencível. arrebatadora. Cresceu e agora é a esplêndi~a
realidade que todos admiramos, bem dizendo os seus promotores. E a
Revolução triunfante, já consolidada na opinião do país e sobre os
pedaços de um governo desonesto. Não pre~isa mais de quem a
propague, de quem pugne pelo seu progresso. E umfato. Careceu da
imprensa, hoje dispensa ojornal, é forte.
Criado só para a Revolução. para, ao lado de outros. abeirar-se do
leito de dor onde repousava o Brasil e, como outros, sincero e leal,
ministrar à Pátria ferida gravemente os lenitivos que os seus
conhecimentos permitissem, o "Jornal Revolucionário" deve
desaparecer porque já o grande doente. restabelecido e curado, ergueu-
se resoluto, pleno de si mesmo da sua pujança, do amor dos seusfilhos,
e endireitou-se definitivamente para a estrada da liberdade, sem
escolhos, sem estorvos, certo de que jamais retornará à negra
escravidão que lhe impôs a ingratidão de uma prole bastarda.
Batalhou intemeratamente pela causa do Brasil, com desassombro e
coragem, combateu a maldita famulagem que. farejando o Catete e
cumprindo ordens do Presidente da Nação, e>.plorou,roubou e arruinou
a República e o povo brasileiro.
Não conheceu. às vezes, peias em sua linguagem franca. Livre, sem
compromissos, sem partidos, sincero em nossas convicções, só visando
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o interesse superior do país, jamais recuamos em nossos propósitos e
altivamente, de viseira erguida, apontamos sempre ao povo, os Judas,
os assassinos, os ladrões do país.
Falamos a verdade, sem observar a quem ela ia atingir ou desgostar:
mais alto que as conveniências sociais e políticas falam os sagrados
interesses da Pátria.
O Brasil não suportava mais mistificações. Exigiu lealdade dos seus
filhos, que se lhe falasse claro, sem rodeios, peito a descoberto, com o
coração nos lábios. Assim o fizemos. O povo ficou senhor da traição
que se lhepreparava e a revolução sefez sentir, saindo do palco platônico
dojornalismo e da tribuna, para saltar ao agitado dos campos de batalha.
Nós o aplaudimos, nós o incentivamos nessa jornada cívica, nós o
animamos e animaremos sempre para se atirar impiedoso contra
quantos pretendam enxovalhar as instituições e o regime.
É o nosso dever de brasileiros, de mineiros, de barbacenenses.
O nosso redator entregou-se de corpo e alma ao grande movimento de
redenção. O seu esforço, as suas vigílias, o seu trabalho, a sua saúde,
as suas relações, os seus interesses, as energias que ainda lhe sobravam
das campanhas políticas,foram consagradas só e só à Revolução. Nós
tínhamos de acompanhá-lo como sua sombra. Daí a nossa atitude
enérgica e firme.
Ele e nós, irmanados pelos mesmos nobres sentimentos, estamos seguros,
traduzimos com fidelidade o pensamento e a vontade do povo desta
terra altiva.
Barbacena. na luta penosa, mas patriótica, que sustentou contra os
espoliadores da nação, a 10 de Março, mostrou-se digna de si mesma.
Deu esplêndida votação aos candidatos liberais.
O seu povo vibrou, ficou empolgado pela causa da democracia. Foi
como todo o país, esbulhada nos seus direitos, roubada nas suas
convicções, ferida na sua dignidade.
Este povo. de tradição gloriosa e respeitada, não podia.ficar inerte
aos desmandos, às vergonhas, aos subornos e infâmias, postos em
prática pelo governo deposto.
Não possuía uma válvula por onde deixasse escoar sua indignação. A
praça pública por vezes lhe serviu, mas não era periódica.
Veio a Revolução e a alegria transbordante que fez pulsar forte os
corações barbacenenses, imperiosamente exigiu a fundação de um
órgão que com todo o vigor expusesse à luz da publicidade o que lhe ia
n'alma: nasceu então, o "Jornal Revolucionário".
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Serviu ao povo, serviu a Barbacena, serviu ao país, serviu à Revolução,
morre agora quando a idéia por que ele batalhou está cristalizada na
opinião pública.
Os distritos de Barbacena, todos numa só voz, o apoiaram, o
prestigiaram e as suas coleções até hoje são disputadas e vários números
estão esgotados. É o município que se levanta em peso para ratificar
os nossos atos e as nossas atitudes.
Orgulhamo-nos com isso.
Passados os gloriosos 26 dias, dentre os quais o povo lutou contra os
seus algozes e venceu, a nação entrará na fase de progresso e de
prosperidade, saindo do período escuro das negociatas, dos
cambalachos, dos arranjos de gabinetes e de traições.
Agora, sim, podemos falar em paz, em moderação.
O ideal republicano é umaficção. quando, obliterado, fica à margem o
belo sentimento defraternidade que se não compadece com invectivas
violentas às idéias diversas.
Podemos e devemos, nesta hora, falar de fraternidade, realizar a
República, adotar conselhos que outrem nosfizeram emfase imprópria
e quando periclitavam as instituições e poucos tinham a coragem cívica
de contradizer ospoderosos, de trocar as posições cômodas às asperezas
das lutas em prol da Pátria. Falemos, sim, em paz, mas agora, quando
já desceu do poder a camarilha indigna e nefasta que, ladramente,
governava o Brasil.
Não à paz dos pântanos, mas sim à tranqüila epura da superficie das
águas límpidas.
Não mais circularemos, doravante. Quando, porém, a Pátria mais uma
vez carecer de ser libertada e se acharem em perigo suas instituições,
pela maldade dos homens, então nós sairemos novamente a campo e o
jornal que hoje desaparece cercado de prestígio pela opinião pública,
há de ressurgir vigoroso e enérgico, vivo e violento, se preciso, para
pugnar, ainda uma vez, pela salvação do Brasil. 6

6 Jornal Revolucionário. Órgão Oficial da 4' Região Militar Revolucionária. Redator: José Bonifácio Lafayette de Andrada.
Barbacena, 29 de outubro de 1930.
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2. O jovem político

Em novembro de 1930, Zezinho Bonifácio foi nomeado Prefeito de Barbacena em
documento assinado pelo Presidente do Estado, Olegário Maciel, e seu Secretário do Interior,
Gustavo Capanema. Permaneceu como Prefeito de sua terra até 19 de janeiro de 1935, quando
assumiu a cadeira de Deputado Estadual Constituinte para a qual fora eleito no ano anterior.

A nomeação de Zezinho Bonifácio para a Prefeitura Municipal de Barbacena teria originado
o antagonismo político entre as famílias Bias Fortes e Andrada. Essa divergência tem sido
objeto de análises de cientistas políticos que se debruçam sobre a questão do poder local; tem
alimentado a curiosidade dejornalistas, e até mesmo a do cidadão comum. É que, originários da
mesma cidade e pertencendo às chamadas famílias governamentais de Minas, Andradas e Bias
vêm, desde os anos trinta, em permanente pugna política, mesmo que em alguns momentos
abrigados sob a mesma legenda partidária.

Uma das possíveis explicações para a disputa entre as duas facções seria a seguinte:
acostumado ao domínio total de seu pai sobre a região, Bias Fortes não absorveu a nomeação de
Zezinho Bonifácio, sobre a qual não foi consultado. Não compareceu à cerimônia de posse do
Prefeito, iniciando o movimento de oposição local. A violentos artigos publicados na imprensa
local, os Biistas acrescentaram o boicote ao pagamento do imposto sobre energia elétrica, forçando
o Prefeito a recorrer a métodos truculentos do Chefe de Polícia, Capitão Laerte, para intimidar
os adversários?

Sobre o episódio do corte de luz na casa de Bias Fortes, a narração do Desembargador
Carlos Horta Pereira é carregada de humor:

"Eu comecei a verificar o seguinte: eles pintavam o José Bonifácio
como um capeta. Eufui apurar cada coisa que elesfalavam, os absurdos
que são próprios da paixão política. Por exemplo: contava-se muito

7 CARVALHO, José Murilo de. Barbacena: a família, a política e uma hipótese. Revista Brasileira de Estudos Políticos. op.
cit., p. 158.
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que o Bonifácio. quando Prefeito. cortou a luz na casa do Bias.
Então um dia eu perguntei: "Zezinho. você cortou a luz na casa dele?
"Cortei". "Por quê?" "Ah, ele não pagou. Não pagou efez um movimento
na cidade para ninguém pagar. Eu mandei cortar a luz da casa dele.
mas o empregado da Prefeitura disse que lá ele não ia! Não tinha
coragem. Ai eufui e cortei".
Ele próprio cortou. Então. isso que se apresentava como um absurdo,
para mim. elefez o que tinha que fazer.
O resultado é que o Biasficoulá no escuro uma porção de tempo. Depois
cansou. Teve que pagar tudo e eles ligaram a luz. Assim. fui apurando
as coisas e nossa amizadefoi se aprofundando ... '18

.. Como era de ~e esperar, Zezinho Bonifácio não gostava de dar publicidade aos fatos que
ongmaram a adversIdade entre as duas famílias.

Afastado da vida parlamentar, e depois de grande insistência de um jornalista,
apresentou, nos anos oitenta, sua versão sobre a discórdia política em Barbacena ..

"- Está bem, vou contar a história de Barbacena, já que é o que vocês
querem. Nós éramos muito amigos. Sobretudo o meu pai. Meu pai era
amigo íntimo do velho Chrispim Jacques Bias Fortes. Ele era umafigura
de alto conceito do ponto de vista politico no Estado e no Pais. Era uma
figura exponencial, apesar de ser um homem. não digo propriamente
atrasado, mas que não tinha uma larga cultura. Não era um politico de
gestos bárbaros ou violentos. Era um homem muito tranqüilo. Era um
caçador, gostava de caçar veados e. em conseqüência disso, andou pelo
Estado inteiro. Como era um homem muito modesto e bondoso, conseguiu
um grande prestígio politico, tanto mais importante, quando se recorda
que nunca foi ao Rio de Janeiro. Nasceu e morreu em Barbacena e só
conhecia Belo Horizonte e mais uns pequenos municípios que visitava
por ai,fazendo politica. Papaificou intimo amigo dele. Era como parente
nosso. Nesta época eu era rapazinho. Então nos ficou uma amizade
muito estreita com ele. Quando houve uma vaga na politica de Minas,
na chefia federal, o Mendes Pimentel foi indicado Deputado Federal
por Minas, em Barbacena. onde era advogado. Ele era intimo amigo do
papai e de Bias, e o Bias, mais por interesse politico, porque o papaijá
tinha grande desenvolvimento politico na região, sugeriu o nome de
papai para ser Deputado Federal no lugar de Mendes Pimentel.
(..) Então. ele foi apresentado para Deputado Federal e foi eleito.

8 Desembargador Carlos Horta Pereira. Entrevista concedida às autoras. Belo Horizonte, 15 de outubro de 1993.
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Passou-se mais algum tempo e o Bias também foi eleito Deputado. com
vinte e poucos anos. Até então eu não ligava a minima para a politica.
Então ficaram os dois Bias como deputados estaduais e também opapai.
junto com eles, todos unidos. Até que se passou mais algum tempo e
veio a divisão politica de Minas. Eufiquei do lado do Antônio Carlos e
o Bias. que era Secretário de Estado dele. ficou com o Melo Viana. que
tinha acenado para ele com o governo de Minas. Eu não o apoiei.fiquei
firme. Então, quando se encaminhava a Revolução. o Bias tomou o
partid.o contrário, acompanhando o Melo Viana. Naquela época existia
só uma linha de telefone entre Barbacena e o Rio. Eu resolvi então
telefonar para parentes no Rio. dando as noticias e não consegui. A
telefonista me disse que do Rio haviam proibido as ligações para Minas
Gerais, em decorrência da Revolução. Mas aconteceu que horas depois
de eu haver recebido esta comunicação, o Bias me telefonou do Rio,
perguntando o que estava acontecendo aqui em Minas. Eu raciocinei
instantaneamente: se eu não havia conseguido falar para lá e o Bias
conseguiu, é porque efetivamente ele estava do outro lado. Eufiz este
raciocínio rápido e disse para ele que estava tudo bem. que não havia
nada. eficou tudo nesse lero. Eu não disse nada. Fiquei calado. Então
ele não gostou, e disse que nãofui correto com ele. quefiquei calado. O
resultado dessa omissão dele, dessa posição de querer obter informações
atravessadas. de maneira que eu nãoficasse sabendo,foi se ampliando
e instalou-se a luta. Fui nomeado Prefeito a pedido do Chico Campos, à
revelia do Bias, e ele se indignou. Agora eu prefiro encerrar este assunto
e não falar mais sobre istO.'19

Logo depois de empossado no cargo de Prefeito, Zezinho Bonifácio foi designado delegado
da Legião de Outubro no município de Barbacena através de célebre telegrama assinado por
Francisco Campos, Ministro do Governo Provisório, Gustavo Capanema e Amaro Lanari,
Secretários respectivamente do Interior e das Finanças do Estado de Minas GeraislO•

Apesar de sua efêmera duração (um ano), a Legião de Outubro se consolidou em Minas
por ter conseguido se fazer representar nos cargos estratégicos do governo, por ter contado com
a adesão da maioria dos chefes políticos locais e, principalmente, por ter contado com o apoio do
Governador Olegário Maciel. O objetivo da Legião de formar e manter acesa a mentalidade
revolucionária encontrou no Prefeito de Barbacena firme e destemido comprometimento. Nesse
sentido, o jornal Cidade de Barbacena, fundado em 1898 e, por algum tempo, dirigido por
Zezinho Bonifácio, não poupava espaços para veicular os propósitos e a ação dos legionários.

As críticas, não apenas à Legião, mas também e principalmente à administração municipal,
ficaram a cargo do Jornal de Barbacena, politicamente vinculado aos Bias.

9 Trecho da entrevista coletiva concedida ao Centro de cronistas políticos e parlamentares de Minas Gerais. op. cil. e publicada
pelo Diário da Tarde em 19 de fevereiro de 1986, p. 3. Há que retificar: o velho Bias foi Senador Estadual até 1917,
quando morreu. O Jovem Bias foi eleito Deputado Federal pela primeira vez em 1914.

10 Fundada em Minas a Legião de Outubro. Cidade de Barbacena. Barbacena, 4 de março de 1931. p. I.
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Sobre o desempenho desses jornais no contexto barbacenense, recorda o advogado Hélio
Figueiredo:

"A luta, no prindpioJoi extremada realmente. Eram posições radicais,
cada qual tinha lfmjornal que se posicionava ao lado das pretensões de
cada um deles. Mas houve uma época muito interessante. Havia aqui
em Barbacena um Padre chamado Sinfrônio de Castro. Era um homem
muito inteligente, mas muito inteligente mesmo. E o Padre Sinfrônio de
Castro escrevia nojornal do Bias. E havia outro dono de umjornal, era
o Paulo Emílio Gonçalves, um homem muito inteligente, jocoso,
espirituoso. Então o pessoal da cidade ficava doido para ver os dois
jornais. Agora, os artigos eram sempre numa linguagem muito elevada,
respeitosa, mas jocosa. Tanto o Padre Sinfrônio como o Paulo Emílio
Gonçalves. "11

A "luta extremada" de que fala Dr. Hélio não se arrefeceu naquele início da década de
trinta.

Os esforços conciliatórios de Olegário Maciel, no estabelecimento do chamado "Acordo
Mineiro", que pretendia juntar numa "frente única" as vertentes tenentista e oligárquica da
revolução, não foram suficientes para se obter a coesão das elites políticas mineiras.

Apesar de ter sido delegado da Legião de Outubro, Zezinho Bonifácio não chegara a se
identificar ideologicamente com o grupo tenentista mais radical. Por outro lado, não se ligava
também à ala bernardista do PRM que, em 1932,já esboçava críticas ao Governo Provisório de
Getúlio Vargas. Essa independência tornava-o aparentemente frágil no conturbado quadro político
mmelro.

Foi nesse sentido que algumas lideranças do PRM tentaram estender o "Acordo Mineiro"
ao município de Barbacena, com o propósito de "pacificação" da política local. Chamado a Belo
Horizonte, Zezinho Bonifácio recebeu de Arthur Bernardes e Mário Brant a seguinte proposta:
ele, Zezinho Bonifácio, seria confirmado no cargo de Prefeito de Barbacena e, a Bias Fortes,
seria atribuído o título de Chefe Político local.

Mais que rápida, a recusa de Zezinho Bonifácio teve o mérito de vir acompanhada de
documento propondo um plebiscito em Barbacena para que a questão fosse democraticamente
resolvida. Detalhada, a proposta previa, inclusive, o afastamento dos dois líderes do município
nos cinco dias que antecedessem ao pleito, como forma de não coagirem psicologicamente os
eleitores.

A proposta de Zezinho Bonifácio não foi aceita por Bias e muito menos pela corrente
bernardista do PRM. Antes, a tentativa que se seguiu foi no sentido de ridicularizar o desafio
proposto pelo Prefeito, atribuindo-lhe "excessiva generosidade".

Bem a seu feitio, Zezinho Bonifácio veio a público e ocupou, através de longo artigo, boa

11 Hélio Figueiredo. Entrevista concedida. às autoras. Barbacena, 22 de outubro de 1993.
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parte do jornal Cidade de Barbacena de 27 de abril de 1932, para explicar em detalhes "o caso
da política de Barbacena" e transcrever a proposta do plebiscito. No final do artigo afirmava
com ironia:

"...Graciosamente,julgando-mefraco, quiseram tripudiar sobre a minha
debilidade. Contam que o Sr. Washington Luiz, apesar de deposto pelo
movimento outubrista, continuava a se dizer representante do povo
brasileiro ... 12

Somando-se à sobriedade administrativa do Prefeito, episódios como o narrado acima
contribuíram para o seu fortalecimento político e para cristalizar seu estilo de "fazer política"13.

A conjuntura que antecedeu ao movimento revolucionário de 1930 fracionou as elites
políticas mineiras. Contudo, passado aquele momento crucial e, sobretudo, após a Revolução
Constitucionalista de São Paulo, necessário se fazia adequar a estrutura partidária mineira à
defesa dos complexos interesses estaduais frente à nova realidade nacional. Nesse sentido, o
Partido Progressista - PP - foi pensado como uma base política de apoio ao Interventor Benedito
Valadares para recompor em Minas a unidade entre o chefe do partido situacionista e o chefe do
governo estadual. Sempre presente na cena política, Antônio Carlos articulou o novo partido,
cujo programa fora redigido por Afonso Arinos de Melo Franco. Contudo, e apesar do rótulo de
novo, o PP apresentava algumas características oligárquicas que o aproximavam ideologicamente
doPRMI4.

Nas eleições para a Assembléia Nacional Constituinte de 1934, o PP elegeu 31 deputados,
contra 6 do PRM. Antônio Carlos foi o Líder do PP naquela Assembléia e Presidente da
Constituinte. No dia 14 de outubro de 1934, noventa dias após a promulgação da nova Constituição,
houve eleições para a Assembléia Constituinte Estadual e Câmara Federal. Mais uma vez, o PP
conseguiu maioria, elegendo 27 deputados federais e 34 deputados estaduais constituintes. Zezinho
Bonifácio, cuja base política abarcava, além de Barbacena, boa parte da região dos Campos das
Vertentes, foi, dentre os 34, o 6° Deputado mais votado, com 8.738 votosl5.

Parte considerável dos constituintes mineiros de 1935 se inseriam nos quadros genealógicos
das famílias governamentais. Os dois Deputados Andrada, por exemplo, Fá,bioAndrada e Zezinho
Bonifácio, eram respectivamente filho e sobrinho de Antônio Carlos. E lícito inferir sobre a
inexistência de corte ideológico significativo com as idéias defendidas antes de 1930. Com a rara
e duvidosa exceção de Camilo Alvim, nenhum deputado se arriscava, por exemplo, a defender o
socialismol6.

Durante os trabalhos de elaboração da Constituição, que teve Milton Campos como relator

I: o caso da Política de Barbacena. Cidade de Barbacena.
I) Sobre o desempenho de Zezinho Bonifàcio como Prefeito de Barbacena (Nov. 1930 - jan. 1935) consultar principalmente a
coleção de jornais pertencentes ao arquivo da familia Andrada.

I" BOMENY, Helena Maria Bousquet. A estratégia da conciliação: Minas Gerais e a abertura política dos anos 30. In: GOMES,
Angela Maria de Castro. (org.) Regíonalismo e Centralização Política. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980 p. 169.

I; As Constitnintes mineiras de 1891, 1935 e 1947. Uma anàlise histórica. Belo Horizonte: ALEMG, 1989. p. 150.
16 Idem, p. 200.
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geral, coube a Zezinho Bonifácio a relatoria da Comissão sobre Organização dos Municípios.
A Constituição Federal de 1934 estabelecia apenas o princípio genérico de autonomia

municipal, o que fez recair para a alçada das Constituintes Estaduais a responsabilidade de
discernir princípios e normas constitucionais. Assim sendo, este foi, dentre todos, o tema que
mais suscitou debates no âmbito da Assembléia Constituinte Mineira.

Zezinho Bonifácio defendia com ardor a representação classista nos municípios "que
arrancará boa parte do eleitorado das mãos do régulo de aldeia, para restituí-lo à classe a que
pertence". A proposta tinha endereço certo, o PRM, qualificado por Zezinho Bonifácio como
responsável pelo "sistema político atrasado e caviloso que se pratica nos nossos municípios"17.

É interessante observar a insistência de Zezinho Bonifácio em dissociar o PP das práticas
políticas da Primeira República, entendendo que a solidariedade classista horizontal enfraqueceria
o sistema de poder local vigente. Da votação da emenda participaram 45 deputados, 20 favoráveis,
22 contrários, 2 brancos e 1 nulo. Dos 22 contrários, 14 eram do PRM, sendo que os oito
restantes permaneceram incógnitos. Supõe-se que, mesmo pertencendo ao PP, Alberto Alves e
Milton Campos foram contrários à representação classista municipal.

No que concerne à eleição dos prefeitos municipais, Zezinho Bonifácio defendeu o princípio
de que a eleição deveria ser indireta, através das Câmaras Municipais. No seu entender:

(..) 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 eleição dos prefeitos, questão
eminentemente administrativa e não po/[tica"18

Apesar de vitoriosa, a proposta de eleição dos prefeitos não figurou no texto da Constituição.
Algum tempo depois, a Assembléia Legislativa optou por eleições indiretas nos municípios
mineiros. As eleições realizaram-se em 1936. Um ano depois, o golpe do Estado Novo alterou o
quadro.

Outro tema polêmico foi o da criação de novos municípios. Zezinho Bonifácio se posicionou
contrário à criação de novos municípios através de consulta popular. Segundo seu entendimento,
.se adotada, essa questão resultaria em efervescência política permanente, já que "não haveria
um distrito onde o chefe político que se achasse em divergência com o chefe político municipal
não pleiteasse o desmembramentol9•

Na atuação de Zezinho Bonifácio na Assembléia Constituinte Estadual de 1935, sua aptidão
aos debates parlamentares revelou-se plenamente, sobretudÇ) na defesa de suas concepções

17 Idem, p. 202.
18 Idem, p. 203.
19 Idem, p. 207.
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municipalistas.
Em suas memórias, Paulo Pinheiro Chagas, constituinte em 1935, e tradicional adversário

político de Zezinho Bonifácio, afirma: "Era ele e Bilac Pinto quem mais me atazanavam com
apartes, cortando sempre o fio de meus discursos"2o.

Sobre as constantes catilinárias travadas entre ambos relatou com humor:

"Mas José Bonifácio iria vingar-se das minhas boutades com uma
resposta digna de seu talento. Creio já haver demonstrado ofascínio
que, em meu espírito exerceu afigura de Antônio Carlos. ( ..) De sorte
que, ao referir-me a Antônio Carlos, só poderia fazê-lo no sentido de
louvá-lo. Pois bem, de umafeita, José Bonifácio discorria do movimento
de 30, quando às tantas.jalou no "carro da revolução". E eu, na melhor
das intenções, dei este aparte: "De que era cocheiro o Sr. Antônio
Carlos". A palavra cocheiro me escapara, já que o que queria dizer
era "condutor".
Dada a surda hostilidade que havia entre nós, José Bonifácio julgou
que eu procurasse atingir, desairosamente, a figura do tio. E
prontamente, veio com este belo revide:
- É verdade. Mas outros eram os cavalos ...21

Dissidências internas em torno das eleições que deveriam ocorrer em 1938 tiveram efeito
devastador no PP. Assim, antes do Decreto n° 37 de novembro de 1937 extinguindo os partidos
políticos do país, o PP deixara de existir. O grupo liderado por Antônio Carlos e favorável à
candidatura de Armando de Sales Oliveira à Presidência da República fundou o Partido
Progressista Democrático. O grupo que apoiava a candidatura de José Américo de Almeida
fundou o Partido Nacionalista de Minas Gerais. Ambos tiveram curtíssima duração,
desaparecendo com o golpe do Estado Novo, momento em que, de acordo com nossa periodização,
se iniciou a segunda fase da vida pública de Zezinho Bonifácio.

~ú CHAGAS, Paulo Pinheiro. Esse velho vento da aventura. Memórias. Belo Horizonte: Itatiaia, 1977. p. 265.
~I Idem, p. 265.
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Ze::inho Bonifácio no colo de seu pai. o Embaixador José Bonifácio de
Andrada e Silva. aos 2 anos de idade. já demonstrando certa inquietação
através do balanço do pe::inho. Petrópolis - RJ. 1906.
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No Olimpic Club de Barbacena Zezinho Bonifácio foi centroavante e artilheiro. Foto tirada
por ocasião dojogo contra o "Club Atlhético A4ineiro" no campo do "Palestra Itália", em Belo
Horizonte, sendo o placar OxO. Da esquerda para a direita: Tuf)'. Rosalvo. Lotario. Edison.
Zezinho Bonifácio. José Lima. Russo. Levy. Agonsilgo. C)'ro e l'illela. Deitado. NestOl: 5 de
outubro de 1924.

Zezinho Bonifácio em sua formatura de Bacharel em Direito pela
Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. posteriormente Faculdade
Nacional de Direito. hoje integrada à Universidade Federal. Rio de
Janeiro. I I de agosto de 1927.



"Cavalaria da Mantiqueira". No centro, de chapéu longo e lenço vermelho no pescoço está
Zezinho Bonifácio ladeado pelo Dr. José Lopes Magalhães e o Capitão Antonio Orlando.
Organizada por Zezinho durante a Revolução de 30. a Cavalaria teve atuação sob o comando
do então Tenente Eduardo Gomes e serviu de base para aformação do Batalhão de Polícia em
Barbacena. Era formada por voluntários, a maioria residentes na zona rural da região da
Borda do Campo. Os cavalosforamtomados da tropa do Exército que se rendera em Carandaí.
Foto tirada por ocasião da vitória da Revolução. Barbacena, 24 de outubro de 1930.

Zezinho Bonlfácio logo após a Revoluçc7ode 32. com oficiais da Força Pública quando consegue
criar o Batalhc70 de Polícia Militm: Barbacena, 1932.



Zezinho Bonifácio então Prefeito de Barbacena, recepciona o General Waldomiro Lima,
Interventor em São Paulo e um dos Chefes da Revolução de 30. Bonifácio, de chapéu na mão,
encontra-se ao lado do Oficial da Força Pública Paulista, seguido do Interventor Mineiro
Gustavo Capanema, General Waldomiro Lima e sua filha, Sra. Capanema, Sra. Waldomiro
Lima, D. Vera Tamm de Andrada, Monsenhor Francisco Lopes de Araújo, Dr. Joaquim Dutra e
Osório Maciel. Ao lado direito de Zezinho Bonifácio está o Jornalista Paulo Gonçalves. Dr.
Henrique Horta de Andrade, e no segundo plano entre estes dois o Sr. Thomás Cimino. Atrás do
Interventor Gustavo Capanema encontra-se à sua direita o D,: José Gonçalves e à esquerda o
Dr. Tyndaro Aguiar. Mais recuados, lIfl1pouco à direita, os Srs. Joaquim Costa, Argentino
Sarmento e Nilo Franco Lima. Antigo "Grande Hotel de Barbacena", 1933.

Ze=il1hoBon!fácio. então Deputado Estpdual. ao lado do Presidênte Antônio Carlos, seu tio,
recepcionando o Presidente Getúlio largas em visita à cidade de Barbacena. 1935.



José Bonifácio com sua esposa I'era na Fa=enda do Belém. dural7le o período do Estado I\/ovo.
Município de Antonio Carlos - Comarca de Barbacena. 1938.

o secular "Solar dos Andradas", locali=ado na Praça dos Andradas em Barbacena. onde
nasceu Ze=inho BOJ1!fácio.Barbacena. 1940,

l



José Bonifácio entre Pedro Aleixo e João Franzem de Lima. após a Convenção da UDN que
indicou Milton Campos candidato ao governo de Minas. Belo Horizonte, 1946.

o Deputado José Bonifácio na Assembléia Constituinte. em enérgico aparte ao discurso do
Deputado Benedito l'aladares. Ao seu lado o Deputado mineiro José Monteiro de Castro. o
Deputado goiano Jales /I'fachado e o Deputado mineiro Jac)' Figueiredo. Sentados. o Deplllado
paulista Plínio Barreto e o Deputado maranhense Lino Machado. Rio de .Janeiro, 6 de maio de
1946.



oDeputado José Bonifácio assinando a Constituição de 1946, ao lado do Secretário da Mesa
Constituinte Nestor Massena. Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1946.

Zezinho Bonifácio carregando o pálio do Santíssimo Sacramento na Semana Santa, tendo à
frente o Padre Sebastic70 Mandes. Barbacena, 1959.



Na divisa Minas/Goias o Deputado José Bon!!ócio. 10 Secretário da Câmara dos Deputados. a
caminho de Brasília ainda não inaugurada. Da esquerda para a direita: Sra. e S,: D,: José
Jorge Teixeira. Deputado José Bon!!ócio e Sra .. Jornalista Alcllloel Gonçalves. D,: Luciallo
Alves de Sou=a e Outros . .Janeiro, 1960.

o Deputado José Bonifácio ao centro. sentado entre os Deputados Carlos Lacerda e Newton
Carneiro. £m pé o Q/?fitrião Senador João Arruda. Foto tirada por ocasião da Convenção da
UDN em São Paulo. 1963.



Presidente da Câl1lra dos Deputados. o Deputado José Bonifácio
acompanha a Rainha EIi=abeth quando se sua visita ao Brasil. Brasília,
5 de novembro de 1968.

Como Presidel71e da Câmara. o Deputado José Bonifácio. no cel71roàfrel71e. assiste o desfile
militar de 7 de setembro. Da esquerda para a direita encol71ram-se o Mil1.do Exército General
Aurélio de Lira Tavares. o Presidel1le do Supremo Tribunal Federal Mil1.OSH'aldo Trigueiro. o
Procurador da República Décio Ahranda. o Presidente da República General Costa e Silva. o
Vice-Presidente Pedro Aleixo. o Mil/. do Il1IeriorCosta Cavalcanti. o Presidel71eda Câmara dos
Deputados Deputado José Bonifácio. o Mil/. da Aeronáutica Brigadeiro Márcio de SOlc{l Melo.
o Mil1.da Marinha AImiral71eAugusto Ham(//l/1Radel//aker Gnll1ell'ald e o Presidellle do Senado
Senador Gilberto Marinho. Brasília, 1968.



José Bonifácio ladeado pelosjamiliares na comemoração de seus 70 anos de idade. Da esquerda
para direita: afilha Luiza Maria, a esposa Vera,a nora Maria Aparecida, ofilho José Bonifácio.
a nora Amália e ofilho Bonifácio de Andrada. Barbacena, I de maio de 1974.

••

oDeputado José Bon!(ácio como Líder do Govemo na Câmara dos Deputados. no Palácio do
Planalto. com o Presidente da República Emesto Geisel. Brasília, 9 de setembro de 1976.



Na Tribuna da Câmara dos Deputados. Líder do Governo. o Deplltado
José Bonifácio defende a reforma da Constitlliçeio. Brasília. 1976.

Ze:.inho Bon((ácio com slla esposa. D. 1éra. emjalllar no Palácio da Liberdade por ocasião da
visita do Presidente Ernesto Geisel a Belo Hori:.onte. 1977.



Os Deputados José Bon!fácio. Marco AI/aciel e Tancredo Neves. respectivamente. Líder da
Maioria. Presidente da Câmara dos Deputados e Líder da A-finoria.Congresso Nacional, Brasília.
1978.

Zezinho Bonifácio na varanda da tri-secular Fazenda da Borda do
Campo. Município de Antonio Carlos - Comarca de Barbacena, 1980.



Capítulo III

Nos Desvãos da Ditadura
(1937-1945)



•

-

1. A "era negra" e seu crítico

o quadro político pós-trinta caracterizou-se por grande complexidade. O governo movia-
se numa rede de compromissos diversos. As Forças Armadas adquiriam importância crescente
como base de apoio ao regime, especialmente após a radicalização político-ideológica
representada pela formação da Aliança Nacional Libertadora. Instituída a Lei de Segurança
Nacional, sindicatos foram fechados e lideranças presas. Em 1936, o Congresso aprovou a
criação do Tribunal de Segurança Nacional e, a 10 de novembro de 1937, foi instaurado o
Estado Novo. Aquele momento ficou registrado na lembrança de Zezinho Bonifácio:

"Quando chego de manhã, lá na Câmara, me dizem: 'Deputado, a
Câmara está fechada. Está toda sitiada de soldados, ninguém pode
entrar e ninguém pode sair. Os deputados podem entrar hoje, depois
não podem mais'.
Entrei e peguei no livro para escrever o que Getúlio tinhafeiro. Botei
mais ou menos isso: 'Começou a era negra no Brasil'. Assinei embaixo.
Estava apaixonadíssimo. Era o livro de presença. Escrevi essa frase,
assinei o nome e fui-me embora para casa. Nisso, todo mundo ficou
surpreendido"'.

Em Barbacena, o golpe de 37 significou completa reversão do jogo político. Nos
preparativos para as eleições previstas para princípios de 1938, Bias Fortes havia se aliado a
Benedito Valadares, o que culminou no afastamento de Antônio Carlos da Presidência da Câmara
dos Deputados. Zezinho Bonifácio, do PP, passou para a oposição, juntamente com outros
deputados, sustentando a campanha de Armando de Sales Oliveira na região. Da Assembléia
Estadual, passou a pronunciar violentos discursos contra Getúlio e seu governo.

Mantido no comando do Estado após o golpe, agora como interventor, Valadares nomeou

I Andrada. José Bonifácio Lafayette de. (depoimento, 1979). Rio de Janeiro: FGV/CPDOC • História Oral, 1982. p. 18.
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José Francisco Bias Fortes para a prefeitura de Barbacena, destituindo Amadeu Andrada, primo
de Zezinho Bonifácio, que se elegera em 1936 com seu apoio e de seu partido. Iniciou-se período
de grande adversidade para Zezinho Bonifácio. Sem função na Capital do Estado, com o
fechamento da Assembléia, retornou a Barbacena numa posição nada confortável. O quadro
político era inteiramente desfavorável, como ele próprio assinalou:

"... Vocêveja como eu estava com uma carga acumulada. OBias, Prefeito
de Barbacena; Benedito, Governador, meu inimigo, porque eu ficara
contra ele por causa do Getúlio; Getúlio Presidente da República. meu
inimigo, porque eu o insultava todo dia. Então, comecei a advogar"2.

Estava sem emprego, pois até então não praticara a advocacia, e ainda tinha dívidas
financeiras contraídas em campanhas eleitorais. Parte delas foi saldada com a venda da casa da
Rua Comendador José Fernandes, onde havia iniciado sua vida familiar e as atividades políticas3.
Instalou-se então com a família na fazenda de seu pai, a Fazenda do Belém da Borda do Campo.
Situada no atual município de Antônio Carlos, a 30 quilômetros de Barbacena, a fazenda havia
sido construída por seu avô, o Bacharel Antônio Carlos, como parte da Fazenda da Borda do
Campo.

Nos primeiros meses em que residiu na Fazenda do Belém, ensaiou a profissão de fazendeiro,
dedicando-se à melhoria da propriedade e à organização da lavoura e pecuária. Foi um tempo
também em que, mais recolhido, pôde refletir sobre sua nova condição e recuperar a saúde,
abalada pelos acontecimentos.

Não tinha vocação de fazendeiro e, logo, sentiu necessidade de participar da vida de
Barbacena, que passou a visitar com crescente freqüência. Nos contatos que estabelecia e,
especialmente, nas conversas com velhos amigos, entre eles, João Raimundo Vieira de Figueiredo
e Henrique Horta de Andrade, foi vislumbrando a possibilidade de instalar seu escritório de
advocacia, que iria tornar-se realidade em 1938, para constituir seu grande instrumento de
recuperação financeira, de afirmação social e de luta política.

Em face da situação política vigente no país e em Barbacena, Zezinho Bonifácio iniciou
sua carreira de advogado com cautela. Nesta fase continuou residindo na Fazenda do Belém.
Alguns meses depois decidiu transferir-se com a família para a cidade, instalando-se no antigo
Sobrado da família, que havia sido residência de sua tia e madrinha Narcisa de Andrada Miranda
Ribeiro. Viúva de um Desembargador do Rio de Janeiro e sem filhos, a maior parte de seus bens
foi deixada em testamento para o afilhado, a quem dedicava muito afeto: terras na Borda do
Campo e parte do Sobrado. Desde sua morte, em 1935, o casarão estava disponível. Zezinho
Bonifácio fez dele sua residência e instalou o escritório de advocacia na parte de baixo.

idem, p. 18.
) O trecho que se segue foi elaborado com base nos relatos de Bonifácio José Tamm de Andrada. Entrevista citada.
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Encontrou ambiente muito hostil em Barbacena. Todas as repartições estaduais e municipais
haviam sido mudadas. Seus amigos e correligionários sofriam perseguições, demissões e
transferências, como Elieser Henriques, companheiro de primeira hora, que foi mandado para
Belo Horizonte, transferindo-se depois para o Rio de Janeiro, onde morreria. O mesmo aconteceu
com José Jorge Teixeira, e com o médico João Batista de Oliveira que, demitido de suas funções,
foi acolhido por Zezinho Bonifácio em sua fazenda. Não resistindo à pressão, mudou-se com a
família para o Paraná. Outros se afastaram temendo se comprometer. Sobre aquela conjuntura,
recorda-se Lucindo Rodrigues de Paula Filho, o "Sindico":

"Teve umfato interessante. Eu estava com ele najanela do escritório e
vinha um senhor nas proximidades da Casa Colosso - naquela época,
hoje é o Cinema Pálace - e ele falou comigo: 'Sindiquinho - como ele
me chamava -, aquele senhor vai atravessar a rua. porque ele tem medo
de parar aqui na minha janela e me cumprimentar, para não se
comprometer com o governo da ditadura. ' E não deu outra, a pessoa
atravessou"4.

Por volta de 1938, sua situação financeira era ainda precária. Nas lembranças de seu filho
Andradinha, então com oito anos, tudo que o pai recebia era destinado ao pagamento de dívidas,
pouco ficando para as despesas da casa. Cada vez que queria ir ao cinema com a esposa, ia até
o galinheiro que mantinha no quintal do Sobrado, enchia uma cesta de ovos e mandava vender na
cidade. A mesma cena se repetia aos domingos, para garantir a matinée dos filhos.

A despeito de toda adversidade, com sua inteligência, agilidade e muitos estudos, foi se
finnando como advogado, ao mesmo tempo em que ampliava seu prestígio e liderança na região.
Seu primeiro sócio no escritório foi João Raimundo Vieira de Figueiredo, que com o tempo se
afastou. Advogou sozinho por uns tempos. Depois associou-se a Mozart Antunes, e em seguida
a Henrique Horta de Andrade, até que este se tornasse desembargador no Rio de Janeiro. Outros
advogados desfrutaram de sua convivência, como o jovem Hélio Vieira de Figueiredo, que nos
deu o seguinte depoimento sobre o advogado Zezinho Bonifácio:

"Ele foi um advogado brilhante, um excelente orador, um bom
criminalista. Realmente ele gozava de um prestígio muito grande como
advogado. E, naturalmente, como um escritório advocatício tem.sempre
uma vinculação de natureza partidária. seus antigos correligionários
afluíam para o escritório. }vlas outros também que não os correli-
gionários. É necessário frisar que ele prestou serviços não apenas a

" Lucindo Rodrigues de Paula Filho. Entrevista concedida às autoras. Barbacena, 18 de maio de 1994.
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antigos correligionários que se mantinham com ele, como também a
outras pessoas que solicitavam seu trabalho como advogado. Ele tinha
uma advocacia intensa, eu me lembro disso porque sempre iamos jun-
tos para ofórum''5.

o desenvolvimento de seu escritório de advocacia foi tão expressivo que ganhou nome na
região, passando a ser procurado por pessoas vindas de diversos municípios. Em pouco tempo
Zezinho Bonifácio já advogava em São João deI Rey, Carandaí, Santos Dumont, Conselheiro
Lafaiete e até em Juiz de Fora. Por seu brilhantismo como orador tornou famosos osjúris de que
participou, que costumavam sacudir Barbacena. Tinha especial predileção pelo papel da defesa.
Um deles ficou na lembrança de Sindico:

"Teve uma ocasião, ainda menino, eu assisti a umjlÍri de José Bonifácio.
E ele tanto gozava o advogado de acusação - ele estava na defesa - que
em certo momento o advogado falou: 'Vossa Excelência está fazendo
desse recinto dojlÍri um circo de cavalinhos'. José Bonifácio, com aquela
presença de espirito que sempre norteou e marcou sua vida, disse:
'Acertado, sendo Vossa Excelência o palhaço''6.

Sua esposa, D. Vera, assinalou que este foi o único período em que o marido conseguiu
juntar algum dinheiro - "para gastar tudo em política" -, tendo podido ainda saldar as dívidas
financeiras que havia acumulado e alcançar estabilidade econômica7•

O sucesso de Zezinho Bonifácio na advocacia começou a despertar preocupações em seus
adversários, que passaram a agir no sentido de impedir sua atuação. Nesse contexto, a presença
em Barbacena de um Juiz dotado da isenção condizente com o cargo, concorreu grandemente
para o êxito de sua carreira. O Dr. Archimedes de Faria, que se tornaria desembargador mais
tarde, oferecia plenas garantias a seu escritório, que pôde crescer e se desenvolver. Nas palavras
de Carlos Horta Pereira,

"Fazendo advocacia em Barbacena Zezinho cresceu como ninguém.
Ele era um grande orador do jlÍri. Eni seu escritório ele defendia
qualquer causa, e ai começou a provocar cilÍmes, porque alguns
adversários, quando precisavam de advogado, procuravam a ele. E a
intransigência da parte contrária o beneficiava'IS.

~ Hélio Vieira de Figueiredo. Entrevista citada.
6 Lucindo Rodrigues de Paula Filho. Entrevista citada.
7 Da. Vera Raymunda Tamm de Andrada. Entrevista citada.
S Carlos Horta Pereira. Entrevista citada.
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Dedicando-se integralmente ao exercício da advocacia, Zezinho Bonifácio teve oportunidade
de defender amigos e companheiros. Antigos amigos foram se reaproximando e se somavam à
gente nova que chegava à cidade e se colocava contrária à situação política vigente. Nos salões
do Sobrado passou a reunir com freqüência uma roda de pessoas para conversar e trocar opiniões.
Nessas ocasiões, as janelas do Sobrado ficavam propositalmente abertas. Não tardaram a surgir
rumores sobre a existência de atividade política de oposição. Falava-se até que Zezinho Bonifácio
estava articulado a um movimento nacional de oposição. Várias denúncias nesse sentido foram
encaminhadas a Belo Horizonte e à capital da República.

Em tomo dele foi se formando uma liderança contrária à do Prefeito Bias Fortes. Barbacena
começou a ser palco, novamente, de intensa agitação política. Zezinho Bonifácio não limitava
mais sua atuação ao exercício da advocacia, estendia-a ao campo político, posicionando-se
abertamente contra o Estado Novo, contra Benedito Valadares e contra seu adversário local,
Bias Fortes. Contra ele seria desfechada a mais tenaz perseguição por parte dos poderes
constituídos. Com seu temperamento aguerrido não se deixou intimidar, respondendo com
implacável oposição.

Passando à ofensiva, sua estratégia consistiu em transformar em disputa política toda e
qualquer eleição para as associações existentes no município revelando, desde então, o gosto
que experimentava pelo jogo político. A Santa Casajá estava em suas mãos, pois alguns anos
antes havia vencido as eleições contra Bias Fortes. Ali desenvolveu intensa atividade social,
com significativa repercussão política. Disputou e venceu as eleições na Associação Rural de
Barbacena. Foi igualmente vitorioso nas eleições para a direção da Associação Comercial.
Disputou as eleições na Irmandade do Santíssimo, saindo-se vitorioso, obtendo, dessa forma, o
comando das cerimônias da Semana Santa, fato de grande valor para ele. Com objetivos
recreativos e sociais fundou o Clube Colonial e, mais tarde, o Automóvel Clube de Barbacena,
já que o clube tradicional da cidade encontrava-se em mãos de seus adversários. Dessa experiência
tiraria mais tarde a máxima:

"Ninguém deve deixar nenhuma posição para o adversário. Devemos
disputar tudo, até presidência de clube defutebol e grêmio estudantil".

No início dos anos quarenta Zezinho Bonifácio conseguiu eleger-se Presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil, seção de Barbacena. Tal vitória repercutiu significativamente na
política local. Certos advogados que com ele disputavam a clientela, e que tinham inveja do
grande movimento de seu escritório, especialmente aqueles ligados a seu adversário, começaram
a articular campanha ativa para derrubá-lo nas eleições seguintes. Em vista disso, a campanha
transcorreu sob as mais fortes pressões. Não foram poucas as ameaças de demissão para
funcionários públicos que apoiassem Zezinho Bonifácio, ao lado de outras formas de coação.
Nesse clima, ele acabou sendo derrotado, por um voto, pelo candidato de Bias Fortes, José
Ribeiro de Navarro.
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Fortalecido com a derrota de tão forte adversário, Bias Fortes passou a articular com
Valadares a realização de intensa campanha em todo o Estado, desta vez para se opor ao nome
de Pedro Aleixo, candidato à direção da OAB mineira. Foi uma dura batalha. Apoiado por
Milton Campos, Estevão Pinto e outros advogados de destaque, Pedro Aleixo fez minucioso
trabalho percorrendo o interior de Minas solicitando, em cada cidade, o apoio de jovens
advogados. É possível inferir que a campanha da OAB de 1943 foi o germe da articulação
política que teria desencadeado o processo de formação da União Democrática Nacional, a
UDN em Minas. Com Valadares teriam ficado as lideranças tradicionais dos municípios, que
iriam constituir a base para a formação do Partido Social Democrático, o PSD.

Acompanhando Pedro Aleixo, Zezinho Bonifácio foi derrotado. Permaneceu, contudo,
em Barbacena, prosseguindo sua luta, na condição de líder das forças de oposição. Nessa fase,
há que se registrar a curiosa presença, entre seus companheiros, do comunista Rubens Santos de
Oliveira, professor da Escola Agrícola local. Os comunistas, contrários à ditadura de Vargas,
davam apoio às forças que combatiam o Estado Novo. Assim, em Barbacena, Rubens de Oliveira
julgou que estar do lado de Zezinho Bonifácio significava estar do lado da melhor causa. Algumas
de suas atividades enquanto membro do Partido Comunista escaparam contudo, ao controle de
Zezinho Bonifácio. Só mais tarde veio a saber, por exemplo, que por determinação do partido,
fôra Rubens de Oliveira o responsável em Barbacena por toda a agitação a favor da entrada do
Brasil na guerra.

Outra estratégia utilizada por Zezinho Bonifácio para ganhar espaço foi manter os atos
dos adversários sob constante vigilância. Certa vez, a Prefeitura decidiu colocar à venda área de
mata virgem que existia nos arredores de Barbacena, a chamada "Mata do Pinheiro Grosso".
Zezinho Bonifácio verificou que, de acordo com a legislação vigente, certos tipos de bens
municipais só poderiam ser vendidos com autorização de órgão federal superior, que naquele
momento, tinha suas atividades suspensas. Encaminhou ao Juiz de Direito uma petição embargando
a venda da mata, e fez publicar no jornal Cidade de Barbacena a notificação judicial ao Prefeito.
A repercussão alcançada fez com que seu objetivo fosse atingido: a venda da "Mata do Pinheiro
Grosso" foi suspensa por ordem judicial.

~-----

2. O conspirador e o manifesto

Primeiros anos da década de quarenta. No plano nacional começou a verificar-se intensa
mobilização de oposição ao Estado Novo. Associações civis foram criadas, outras reativadas,
congressos e encontros se realizavam, circulavam manifestos. Com o rompimento das relações
do Brasil com os países do Eixo emjaneiro de 1942, e a reação da Marinha Alemã pondo a pique
navios mercantes brasileiros, a movimentação se intensificou, especialmente por parte das
associações estudantis. No primeiro semestre de 1943 real izaram-se o VI Congresso da UNE e a
Semana Anti-Fascista. Em ambos uma só denúncia: a contradição entre a luta externa pela ordem
democrática em que o país se empenhava, e a ditadura interna que se vivenciava. Igualmente em
1943 foi criada a Sociedade dos Amigos da América e a Liga da Defesa Nacional, esta última
reunindo civis e militares. Registre-se ainda a Associação Brasileira de Escritores e a União de
Trabalhadores Intelectuais.

Em Minas, o movimento de oposição se expandia. Por volta de 1942, Antônio Carlos
concedeu entrevista de grande impacto à revista Diretrizes, de propriedade do jornalista Samuel
Wainer. A tônica da entrevista foi a idéia de que as democracias seriam sempre vitoriosas, numa
referência expl ícita à luta contra o nazismo na Alemanha, e como crítica velada ao regime ditatorial
de Vargas. Todavia, o episódio marcante dessa conjuntura foi o lançamento do célebre Mani-
festo dos Mineiros, datado de 24 de outubro de 1943, como expressão da oposição da elite
liberal mineira ao regime de Vargas. Como observa Benevides,

"0manifest%i importante por ser a primeira manifestação ostensiva,
coletiva e assinada, organizada por membros das elites liberais, até
então ausentes em qualquer contestação pública 1'9.
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De fato, subscreviam o Manifesto as mais tradicionais personalidades do meio intelectual
e político mineiro, ao lado de representantes expressivos da geração pós-trinta, do que é exemplo
Zezinho Bonifácio. O documento defendia as liberdades individuais, os ideais de autonomia estadual
e de democracia política, condenando as formas autoritárias de governo, até mesmo no que dizia
respeito a seus resultados econômicos, com a seguinte argumentação:

9 BENEVIDES, Maria Vitória de Mesquita. A UDN e o Udenismo - Ambiguidades do Liberalismo brasileiro. op. cit. p. 34.
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"A ilusória tranqüilidade e apaz superficial que se obtém pelo banimento
das atividades CÍvicas podem parecer propícias aos negócios e ao
comércio, ao ganho e à própria prosperidade, mas nunca beneficios ao
revigoramento e à dignidade dos pOVOS"IO.

O surgimento do Manifesto dos Mineiros remonta ao Congresso Jurídico Nacional realizado
no Rio de Janeiro, em agosto de 1943. O congresso foi patrocinado pelo Instituto dos Advogados
Brasileiros em comemoração a seu centenário. Percebendo que suas teses, contrárias ao espírito
do regime em vigor, estavam sendo sabotadas por figuras ligadas ao governo, a delegação mineira
se afastou do encontro, seguida da delegação carioca, surgindo então, a idéia do documento. O
primeiro esboço de redação foi feito por Odilon Braga, tendo ainda a participação de Virgílio de
Melo Franco e Dario de Almeida Magalhães. Conforme relato de Edgar Godoi da Mata Machado,

"0 Manifesto dos Mineiros nasceu entre os mineiros residentes no Rio:
Odilon Braga, Virgílio de Melo Franco e Dario de Almeida Magalhães.
Os três autores reuniram-se em casa de Virgilio, para estudar com Luis
Camilo de Oliveira Neto, também presente, a forma definitiva do
documento. E Virgílioficou encarregado, com Luis Camilo, da última
fusão de esboços, fusão essa que existe ainda, como as outras, com a
sua letra. Nestafase da redação o textofoi enviado para Belo Horizonte,
a fim de ser submetido a Pedro Aleixo e Milton Campos. Resultaram
algumas alterações, pequenas mas preciosas "11.

O depoimento do mais jovem dentre os signatários do Manifesto, Carlos Horta Pereira,
vai na mesma direção. Em seu entendimento, a grande contribuição de Pedro Aleixo, "o maior
criminalista do Brasil", foi no sentido de retirar do texto tudo aquilo que pudesse enquadrar seus
signatários na Lei de Segurança Nacional, e ainda "espichando aquela referência à FEB que era a
nossa salvação"12.

Preparado o texto final, tratava-se de fazê-lo circular. A forma encontrada foi enviar o
documento pelo trem da Central do Brasil, para todas as estações onde ele parava. O relato é do
Prof. Edgar da Mata Machado:

"Mas como o !vlanifesto foi distribuído pela Central do Brasil? Isso é
coisa do meu tempo, uma história muito engraçada. Nossa conquista
foi um maquinista. Já se sabia que o 'Manifesto' ia ser enviado para o
Rio. Então, o trem ia cheio de investigadores, que percorriam tudo, mas
nunca iam à máquina. E o maquinista é queficou com o texto.
Então, foi levando o texto para as estações do Estado. Deixou-o em

10 citado por: DULCI, Otávio Soares. A UDN e o anti-populismo no Brasil. Belo Horizonte: UFMG/PROED, 1982, p. 69.
11 NEVES, Lucília Almeida, DULCI, Otávio Soares e MENDES, Virginia dos Santos (org.). Edgar de Godói da Mata
Machado - Fé, Cultura e Liberdade, op. cit. p. 99.

i~ Carlos Horta Pereira. Entrevista citada.
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Santos Dumont, em Pirapora,foi andando, meia terra. Os maquinistas
entregavam os textos"lJ.

Era preciso fazer o documento chegar às mãos de Zezinho Bonifácio para que o assinasse.
Nessa tarefa, Pedro Aleixo contou com a preciosa colaboração do jovem advogado Carlos Horta
Pereira, que muito o havia ajudado na campanha da OAB e na própria articulação do Manifesto,
casado com uma sobrinha da esposa de Zezinho Bonifácio. O próprio Zezinho relatou o acontecido:

"A minha assinatura no manifesto foi muito curiosa. A minha sobrinha
casada com o DI'.Carlos Horta Pereira, quefoi desembargador e hoje é
advogado, telefonou para minha senhora, dizendo que de madrugada,
no noturno que passava lá a uma e meia da manhã, iria uma pessoa
levar o enxoval do batizado. Achei muita graça, porquefoi a senha dos
inconfidentes: renovar o enxoval do batizado. Ninguém sabia o que era
porque o processo de assinatura não seria esse. Nós já tínhamos
combinado que faríamos o manifesto; eu havia tomado parte nos
entendimentos, aquela história toda. Depois, caiu no esquecimento:
ninguémfalou mais no manifesto, nem em nada. Na época, ele estava
sendo modificado várias vezes.
Então, essa minha sobrinha, Maria de Lourdes, senhora Horta Pereira,
telefonou de Belo Horizonte para minha mulher em Barbacena,
mandando dizer isso. Eu, minha mulher, a Vera, e mais o meu filho
Andradinha. que hoje é Deputado Federal. Bonifácio de Andrada,fomos
de madrugada na estação. Passou o trem, e o Luís Camilo de Oliveira
Neto, coitado, uma grandefigura. trazia o manifesto para mim. Ele me
entregou e eu assinei o manifesto na estação da estrada deferro. Havia
poucas assinaturas e ele ia buscar mais. Depois, com muita confiança
em Barbacena e em mim, eles mandaram imprimir o manifesto numa
tipografia de Barbacena. comum amigo meu chamado Dario Bernardo.
A té hoje esta tipografia está lá. Esse rapaz é que imprimiu o manifesto,
e até que oprimeiro manifestofoi muito mal impresso. Era uma tipografia
do interiOl~sem recursos"I~.

Colhidas as assinaturas, colocou-se o problema da impressão do documento, já que era de
todo necessário que o trabalho fosse feito por uma gráfica de confiança. Após muitas dificuldades,
através do amigo Aquiles Maia, que morava em Barbacena, Virgílio de Melo Franco teve notícia
de que lá havia uma gráfica que possivelmente poderia fazer o trabalho. Era a gráfica do "Bazar
Moderno", de propriedade de Dario Bernardo. Consultado, este respondeu que antes precisava

iJ NEVES. Lucília de Almeida. op. cit. p. 100.
i" ANDRADA, José Bonifácio Lafayette de. CPDOe. op. cit. p. Entrevista citada.
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ouvir seu advogado, que vinha a ser, precisamente, Zezinho Bonifácio. Dele Dario Bernardo
teria recebido o seguinte conselho:

"Olha Dario, essa publicação é muito grave, mas você pode realmente
jazê-Ia, fingindo que não sabe o que estájazendo. E se a polícia chegar
lá na hora que você estiver fazendo a impressão, você diz que não tem
nada com isso, que foi o D,: Virgílio de Melo Franco e o Sr. Aquiles
Maia que contrataram você para fazer isso. A polícia aqui não vaijazer
nada contra Aquiles Maia, porque ele ainda tem ligações com o Bias,
que é o Prejeito, que é o chefe político da região, e que é o representante
do Sr. Valadares aqui em Barbacena. E muito menos contra o SI: Virgílio
de Melo Franco, que todos acham que tem ligações, embora não tenha
mais, com o Sr. Getúlio Vargas. De modo que você pode jazer. Você
cobra um bom dinheiro e com isso vai ter umlucro"'5.

E assim foi feito. Certa noite, Virgílio de Melo Franco e Aquiles Maia foram para a tipografia
de Dario Bernardo, e lá atravessaram a madrugada acompanhando a impressão do histórico
documento. Data dessa época a aproximação de Zezinho Bonifácio com Virgílio de Melo Franco,
ligação política importante na formação da UDN mineira. Indagado, certa vez, porque sua
assinatura não consta da primeira cópia do manifesto, Zezinho Bonifácio atribuiu o fato à pouca
ligação existente, até aquele momento, entre ele e os responsáveis pela impressão, Aquiles Maia
e Virgílio de Melo Franco.

O governo reagiu prontamente ao documento. Na primeira oportunidade em que pronunciou
discurso oficial, Vargas a ele se referiu como "os pruridos demagógicos de leguleios em férias".
Ações concretas em represália aos signatários do documento não tardaram a ser desencadeadas.
Demissões e aposentadorias em instituições estatais, ao lado de pressões junto a empresas privadas
para que adotassem igual procedimento foram a regra. Não foram poupados Carlos Horta Pereira,
Milton Campos, Pedro Aleixo, Magalhães Pinto e muitos outros.

Em Barbacena, o cerco a Zezinho Bonifácio se fechou. Estimulados por ordens superiores,
seus adversários tinham uma razão a mais para perseguí-Io. A polícia passou a se postar
permanentemente em frente ao Sobrado dos Andrada, com o propósito de criar clima de
insegurança e espantar os clientes de seu escritório.

Nas lembranças de Da. Vera Tamm de Andrada, aqueles foram dias de grande angústia.

"Sem dúvida, joi durante o Estado Novo que nós passamos pelos
momentos mais dificeis. Nossa casa, o Sobrado, era vigiada dia e noite
por 11mdelegado e diversos policiais. Até nosso motorista, o Mistrica,
que ia nos levar para passar osfins de semana na Fazenda do Belém,

I~ Bonifácio José Tamm de Andrada. Entrevista citada.
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na Borda do Campo, quando voltava era intimado a ir à delegacia para
dizer onde havia levado o José Bonifácio"16

Alguns episódios ocorridos nesse período ilustram a implacável perseguição a que foi
submetido Zezinho Bonifácio, mas também demonstram sua inteligência e, principalmente, sua
capacidade de reverter o jogo político a seu favor'7.

Certa vez, quando Zezinho Bonifácio estava no fórum, o delegado ligado a Bias Fortes se
aproximou, acompanhado de vários soldados e, imobilizando-o, desarmou-o, levando o revólver
que ele costumava portar. O objetivo era desmoralizá-lo e enfraquecê-lo, como advogado e
como liderança de oposição, e obteve grande repercussão na cidade. Zezinho Bonifácio reagiu
com firmeza. Entrou com processo judicial contra o delegado, exigindo a restituição da arma.

O processo demorou algum tempo, mas sua obstinação em levá-lo adiante e em se de-
fender, valendo-se de todos os recursos da jurisprudência, conduziu-o, afinal, à vitória. Após a
decisão, o revólver lhe foi entregue, oficialmente, pelas mãos do Juiz Archimedes de Faria. No
mesmo dia, Zezinho Bonifácio levou-o para seu escritório e, muito espertamente, pendurou-o
em local onde poderia ser visto por todos. Filas de pessoas se formaram à porta do escritório
para conhecer a famosa arnla. Zezinho Bonifácio conseguiu tirar proveito do episódio. Fortaleceu-
se politicamente. Ampliou seu prestígio como advogado e firnlOu-se na condição de líder das
forças de oposição'8.

Digna de nota, também, foi a denúncia de que Zezinho Bonifácio teria armas de guerra
em seu poder, desde os tempos da Revolução de 1930. A Fazenda da Borda foi invadida na
busca das armas, e o Sobrado foi ameaçado de invasão. Ações de busca foram também realizadas
em diversas casas de companheiros de Zezinho Bonifácio.

De fato, desde a Revolução, tinham ficado em suas mãos alguns fuzis que, não tendo
qualquer utilidade, haviam sido deixados, parte nos fundos da Fazenda da Borda do Campo,
parte na casa do velho companheiro Hildebrando Lopes, que guardava o armamento em grande
caixote num dos cantos da casa. Certo dia a casa foi invadida por policiais que nada encontraram.
Dias depois Hildebrando Lopes foi informado que sua casa seria novamente revistada. Desta
vez passou a informação a Zezinho Bonifácio, que teve ação imediata: chamou o amigo e
motorista Mistrica, e o antigo dono da loja instalada em baixo do Sobrado, ejuntos se dirigiram
para a casa de Hildebrando. Levaram tijolos e cimento e, durante toda a madrugada construíram

16 Da. Vera Raymunda Tamm de Andrada. Entrevista concedida às autoras em Belo Horizonte, 20 de outubro de 1993.
Observação: Mistrica é apelido do Sr. Luis de Souza. Motorista de Barbacena, que trabalhou muitos anos para os Andrada,
tornando-se grande amigo de Zezinho Bonifácio.

17 O trecho que se segue foi constituído com base no depoimento de Bonifácio José Tamm de Andrada. Entrevista citada.
18 A versão de seu neto e atual Prefeito de Barbacena, Antônio Carlos Borges de Andrada, o Toninho, para o episódio é a
seguinte: "quando o Juiz entregou a anna ao vovô ele veio da delegacia até aqui no Sobrado segurando-a pelo bico para que
todo mundo visse. Chegou, amarrou a arma no barbante e pendurou na sacada. Ficou pendurada uma semana para mostrar ao
povo que tinha conseguido recuperá-Ia". Entrevista concedida às autoras. Barbacena, 18 de maio de 1994.
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uma parede falsa, e dentro dela esconderam o armamento. Terminada a parede, tiveram ainda o
cuidado de pintá-Ia. Com isso, mais uma vez, a polícia viu sua operação frustrada. Já na Fazenda
da Borda, tendo destruído até assoalhos, a polícia chegou a encontrar alguns fuzis, levando o
Exército a abrir processo contra Zezinho Bonifácio.

Mesmoíno exercício da advocacia, foi alvo de perseguições. Em fins de 1943 o promotor
de Barbacena, biista, moveu contra ele um processo em que era acusado de ter subornado as
testemunhas de um crime. Os fatos assim se passaram: Zezinho Bonifácio havia sido contratado
para defender os suspeitos de terem assassinado, a navalha, José Maximiano de Oliveira. Durante
o inquérito, três das testemunhas, dentre as quais figurava um menor, afirmaram ter sido
espancadas na delegacia, o que o levou a requerer ao Juiz instrutor certidões de seus depoimentos,
a fim de que se apurassem as responsabilidades pelo espancamento. A polícia, contudo, nada
fez para esclarecer o ocorrido. Ao contrário, arranjou contra ele um suposto crime de tentativa
de suborno, em que t~ria oferecido dinheiro a uma das testemunhas do processo para que
depusesse de forma a facilitar a çlefesa de seus clientes. O promotor, por sua vez, encampou a
acusação, sem mesmo apurar a procedência e a veracidade da imputação, tratando logo de
denunciá-lo à Justiça.

Diante disso, Zezinho Bonifácio armou para si uma brilhante e bem fundamentada defesa,
que começava por apontar as verdadeiras razões do processo movido contra ele: a luta política
que ali se travava desde o início dos anos trinta. Nas suas palavras: "Disse e repito: O processo
ora em estudo mergulha suas raízes no rancor e nas paixões que nunca foram sopitadas"'9. Advertia,
em seguida, que nada, nenhuma ameaça, o deteria na busca do esclarecimento da verdade:

o

''Aos leões de chácara dejuba esmaecida que por aí trote iam, recomendo
especialmente esta defesa, pois que com ela viso não apenas a dar
satisfações à Justiça e ao público, mas afalar claro para que, no espírito
de quem quer que seja, não paire a menor dúvida de que a minha palavra
de advogadojamais se deixará embargar pelas ameaças que me rondam
e pelasjuras que me fizeram. Não me abatem o temperamento nem me
amolecem o ânimo certas atitudes dos que aqui se supõem amparados
pela impunidade transitória da hora que passa'120.

A defesa revela profundo conhecimento de Direito, eloqüência e agilidade para relacionar
fatos e idéias que marcariam n1ais tarde sua atuação pública. A admiração por Rui Barbosa, que
vinha desde os tempos de estudante, persistia, e Zezinho Bonifácio o citou na epígrafe de sua
defesa:

19 Andrada, José Bonifácio Lafayette de, Em Torno de um Processo-Crime, Barbacena: 1944, p. 13. s/ed.
~" Idem.
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"Advogado, afeito a não ver na minha banca o balcão do mercenário,
considero-me obrigado a honrar a minha profissão, como um órgão
subsidiário da Justiça, como um instrumento espontâneo das grandes
reivindicações do Direito, quando os atentados contra ele ferirem
diretamente, através do indivíduo, os interesses gerais da coletividade"
(Rui Barbosa. Discurso no Supremo Tribunal Federal em 22 de abri!
de 1892)21.

A sentença, proferida pelo Juiz Archimedes de Faria a 20 de novembro de 1943, absolveu
Zezinho Bonifácio da acusação, condenando o Estado a pagar as custas do processo.

Estimulado por amigos e companheiros, decidiu levar ao conhecimento público todas as
fases do processo a que foi submetido - a denúncia que lhe deu origem, a defesa por ele apresentada
e a sentença que o absolveu-, fazendo publicar um foll1eto, "Em Torno de um Processo:Crime",
datado do mesmo ano. Nele constam ainda atestados de sua conduta, integrantes do processo e
firmados por três juízes mineiros. Na apresentação da publicação, Zezinho Bonifácio apontou a
inversão de papéis que havia se operado ao longo do julgamento:

"Mas resolvi cobrar muito caro este meu comparecimento ao pretória
como acusado. E as causas se encaminharam de tal forma, e a
repercussão do caso no ambiente soéial se fez sentir de tal maneira
que, apesar de ter sido eu o julgado, o prolnotor Público e os seus
aliados foram os que, no Tribunal da Opinião Pública, então
espontaneamente formado por força dos acontecimentos, se sentaram
no banco dos réus'122.

O sentido mais amplo do processo de que fora vítima, e a necessidade de torná-lo público
foram também assinalados:

"O processo está terminado. Nem se animou o Promotor Público, da
sentença do M. M. Juiz de Direito, interpor recurso para o Tribunal de
Apelação. Deixou que, no silêncio do cartório, transitasse emjulgado
o ato que arquivou uma ação injusta. Da quietude em que se achava,
retiro-o agora para lançá-lo nas agitações da praça pública.
A ação em apreço, fixando um minúsculo acontecimento, dos infinitos
que se sucedem no instante atual, define, contudo, na sua singeleza, a

~1 idem, p. 12.
~, idem, p. 4.
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fisionomia de uma época.
Ejá não é pouco "23.

Ao término da Guerra Mundial, Zezinho Bonifácio já desfrutava na cidade de amplo
prestígio como Líder da oposição. A vitória dos aliados foi comemorada oficialmente com grande
comício realizado na Praça dos Andradas, numa parte longe do Sobrado. Discursaram o Prefeito
Bias Fortes, autoridades locais e da capital. Após a cerimônia, amigos de Zezinho Bonifácio
articularam no sentido de que o povo chegasse até a frente do Sobrado e pedisse que o Líder da
oposição na cidade fizesse uso da palavra. Houve ali outra homenagem às tropas aliadas, com a
participação dos advogados Anuar Fares e Hélio de Figueiredo, entre outros. Enquanto
discursavam, as luzes da cidade foram apagadas, e o delegado começou a dispersar a população.
Em meio ao discurso que pronunciava, anunciou Zezinho Bonifácio sem hesitar:

"É pena que tenha acabado a energia elétrica da cidade nesta hora,
pois estou vindo da Santa Casa e lá está ocorrendo delicada operação
cirúrgica em um conterrâneo nosso''2~.

Essas palavras foram suficientes para que, após alguns instantes de mal estar, as luzes
voltassem à cidade permitindo a continuidade das comemorações.

Zezinho Bonifácio deixou registradas suas lembranças do período do Estado Novo:

"Comecei a advogar e me tornei, em pouco tempo, oprimeiro advogado
da região. Eu era muito combativo no júri, e eles gostavam muito de
ouvir meus discursos. Quando eu falava em certos processos, não só
por causa do crime, mas também porque eu estava tomando parte nos
julgamentos, muitas pessoas deixavam o serviço para ir ver o júri.
Enchia de gente, esse pessoal todo. Então, fiquei advogando. Eles
resolveram me mandar vigiar. Mandaram, inclusive, o governo aqui de
Minas, o secretário do Interior, acho que foi o Zito Soares, não me
recordo quem era.
Durante certo tempo, começaram a censurar as minhas cartas. Eu
recebia cartas censuradas. Abriam a carta e punham depois: 'Aberta
pela censura'. Então, escrevi para o secretário do Interior, indignado
com aquilo. Eu havia indagado e me tinham dito que era ordem dele.
Ele contestou e disse que ia mandar verificar o que tinha acontecido.
Não mandou verificar nada, e continuaram a censurar minhas cartas.

~; Idem. p. 13.
~J Citado por Bonifácio José Tamm de Andrada. Entrevista citada.
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Eles passaram a fazer a patrulha da cidade defronte da minha casa,
para meter medo no pessoal que entrasse lá. O pessoal não estava
entendendo nada, e continuei advogando. O objetivo era diminuir a
minha advocacia. Eles punham soldados na porta para lá e para cá,
vários soldados, uma patrulha. Era para intimidar a população e os
meus clientes, para que não entrassem na minha casa. lv/as como o
pessoal não entendia, continuou da mesma maneira, entrando lá e eu
recebendo mandatos de todo mundo, de várias pessoas. para defendê-
las em causas cíveis, em causas criminais".
... Durante o Estado Novo, quando eu ia fazer defesa que enchia o
fórum, gente de todo o lado, eles enchiam também de soldados. Então
eu atacava a polícia, atacava todo mundo, e os próprios soldados.
'Delegado, delegado' - eu apontava para ele. 'Este delegado que está
aifoi o que fez o auto de corpo de delito. Vejam quanta coisa errada'.
Então, começava a berrar: 'Ele é um ignorante"'25.

A par do recrudescimento da repressão, o clima que se seguiu ao Manifesto foi de crescente
movimentação das correntes oposicionistas. O governo não podiamais conter a onda liberalizante
que emanava de segmentos diversos da sociedade.

No ano de 1944 tomou corpo a campanha pela reconstitucionalização do País. Minas se
tornou, outra vez, palco de importante manifestação pública, por ocasião da homenagem prestada
a Pedro Aleixo, que havia feito contundentes declarações ao Diário Carioca a propósito das
futuras eleições presidenciais, de grande repercussão nos meios políticos. O banquete realizado
em sua homenagem no salão nobre do Brasil Palace Hotel, em 15 de novembro, teve Darcy
Bessone como orador oficial. Em nome dojornal, discursou Antônio Brasiliano da Costa. Ambos
reiteraram com veemência a defesa da causa democrática. Encerrando a cerimônia, Zezinho
Bonifácio ergueu significativo brinde ao expedicionário brasileiro, pronunciando breve saudação.
Suas palavras aludiam aos cristãos primitivos, que para professarem sua fé necessitavam se
refugiar nas catacumbas, para salientar:

"Nós, atormentados cristãos atuais, nos refugiamos nas cllllliadas dos
modernos arranha-céus para reaviventar os lampejos de liberdade e
democracia que nos é permitido ainda guardar no imo dos nossos
corações. Por isto, esta reunião nestas paragens e nas condições em
que se realiza, é, na verdade, um sereno, mas firme testemunho que
oferecemos de nossa decisão, às gerações que vão recolher o nosso
legado cívico ''26.

~; ANDRADA, José Bonifácio Lafayette de. CPDOC. op. cit. p. 19-20. Entrevista citada.
~6 Afirmações Democráticas. Belo Horizonte: Grálica Queiroz Brenes LIda. J 949. p. 20.
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Conforme observação de Carlos Horta Pereira, a referência à força expedicionária, também
presente no Manifesto dos Mineiros, foi a forma encontrada pela oposição para escapar à Lei de
Segurança Nacional, muito dura naqueles tempos27.Zezinho Bonifácio acentuou que à FEB se
estendia a homenagem que ali se prestava, em razão da nobre causa a que se dedicara em solo
europeu. Foram para os pracinhas suas palavras finais:

"Que os expedicionários brasileiros, intrépidos democratas, regressem
aos seus lares, para a Pátria que lhes acompanha a arremetida
quotidiana na luta pelos ideais que constituem a razão de ser de todos
os povos, não apenas cumulados de honrarias e glórias, trazendo o
pendão da liberdade, mas que encontrem o nosso País engrandecido e
o seu povo novamente na plena posse dos seus direitos, conforme as
aspirações que os animaram nos dias tormentosos da guerra. Tais os
cálidos votos que nós, democratas do Brasil, endereçamos aos valentes
soldados brasileiros na Europa. Levanto a minha taça em sua
homenagem''28.

No plano nacional, a aproximação entre certos setores militares, representativos da geração
tenentista, e a oposição civil, fez emergir o nome do Brigadeiro Eduardo Gomes como candidato
do conjunto das forças oposicionistas à sucessão de Vargas. Essa candidatura, lançada em
fevereiro de 1945, iria aglutinar todos os setores liberais de oposição, que naquele momento
buscavam organizar-se, mas sem ter, contudo, linha política claramente definida. Para Maria
Vitória Benevides,

"Emlinhas gerais, portanto, épossível dizer que, excluindo-se os setores
populares, todos os grupos representativos da sociedade civil, dos
liberais-conservadores aos socialistas, passando pelos intelectuais
'engajados', apoiavam ou mesmo militavam na campanha do
Br igade iro ''29.

A "campanha do lenço branco", como foi conhecida a campanha de Eduardo Gomes,
ficou gravada na memória daqueles que a vivenciaram, na condição de ator ou de espectador,
como raro e belo momento de união nacional e de esperança no futuro. O lenço branco de
Teófilo Otoni ressurgiu, como apontou Virgílio de Melo Franco, como símbolo da luta pela

~7 Carlos Horta Pereira. Entrevista citada.
~sAfirmações Democráticas, op. ci!., p. 24.
~9 BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita, A UDN e o Udenismo - Ambiguidades do Liberalismo Brasileiro (1945-
1965), op. ci!., p. 34.
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liberdade'o. Nas palavras de José Monteiro de Castro, ativo participante daquele movimento,

"Comecei a participar das lutas contra a ditadura a partir de 39, 40.
Entrei na primeira campanha do Brigadeiro, que secretariei. Secretariei
a primeira luta do Brigadeiro aqui em Belo Horizonte. Uma campanha
muito bonita, muito cheia de idealismo. Nós não tínhamos partido ainda.
Era um movimento, e os movimentos são puro idealismo. Depois que
se organiza o partido, começam a aparecer os interesses - naturais -,
as ânsias de conquista do poder, que são uma das razões daformação
partidária. Então o partido começa a ser infiltrado por uma porção de
coisas que não são um puro idealismo, que foi a primeira campanha
do Brigadeiro, ainda um movimento" ... A campanha do Brigadeirofoi
a que mais me marcou, a campanha de 45. Eu nunca vi idealismo igual.
Primeiro, porque fui secretário geral da campanha e vivi a campanha,
sofri a campanha. Recebia doações, mas não tinha essa coisa de
empresário. Eu só via doações, não vi ninguém exigindo nada. Primeiro,
pelas incertezas. Nós estávamos numa luta contra a ditadura, podíamos
ter certeza de que alguns de nós podiam ser presos, e perder o emprego,
como aconteceu com vários de nós, eu próprio larguei o emprego''').

Não obstante o consenso de que não tenha chegado a ser um político de fôlego, Eduardo
Gomes reunia características que o tornavam o candidato ideal, capaz de satisfazer aos mais
diversos segmentos coligados na oposição a Vargas. Herói de muitas lutas democráticas, militar
de alto posto, de moralidade exemplar, aspecto de todo importante para cair nas graças da classe
média. A campanha teve forte cobertura da imprensa, conseguindo mobil izar parcela significativa
da classe média, dos intelectuais, das Forças Armadas, e da elite, mas não os trabalhadores.
Junto a eles a campanha não adquiriu popularidade. Colocado na disputa com outro militar, o
Marechal Eurico Gaspar Dutra, o Brigadeiro Eduardo Gomes foi derrotado nas eleições de
dezembro de 1945. Foi grande a frustração dos que se envolveram na campanha, e muito
especialmente para a recém-fundada UDN.

Paralelamente à "campanha do lenço branco", foi ganhando corpo a proposta de convocação
de uma Assembléia Nacional Constituinte, sobretudo a partir do ato adicional à Constituição de
1937, baixado pelo governo em 28 de fevereiro de 1945. Rejeitado pela oposição, previa para
dentro de três meses a fixação e a regulamentação das eleições, modificando ao mesmo tempo
diversos artigos da Constituição. Acentuou Dulci:

30 citado por CHAGAS, Paulo Pinheiro, op. ci!. p. 312.
31 José Monteiro de Castro. Entrevista concedida às autoras. Belo Horizonte, 1 de outubro de 1993.
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"A rejeição do valor constitucional do Ato, aliada à avaliação politica
da posição do governo, induzia a oposição a recusar a transição nos
termos em que o governo parecia querer concretizá-Ia. Não lhe
interessava o aperfeiçoamento do regime de 1937. Queria sua
substituição ''32.

A grande frente oposicionista buscava agora organizar-se em termos partidários, iniciando-
se assim, nos primeiros meses de 1945, os preparativos para a convenção de fundação do partido
que iria congregá-Ia. Não foram poucos os obstáculos a serem superados para reunir distintos
grupos, que em comum tinham tão somente a oposição ao Estado Novo, conforme registrou
Virgílio de Melo Franco, um dos principais articuladores33. A 7 de abril realizou-se a sessão de
fundação da União Democrática Nacional, UDN, presidida por Pedro Aleixo, na qualidade de
Presidente da Câmara dissolvida pelo golpe de 37. Lá se encontrava Zezinho Bonifácio, ao lado
de outros liberais que haviam rompido com Vargas com a instauração do Estado Novo, entre
eles Milton Campos e Odilon Braga. Indagado certa vez se a UDN pretendeu ser uma reedição
da antiga Aliança Liberal, Zezinho Bonifácio respondeu:

"Não era uma cópia exata, mas o que inspirou a UDN, realmente, fo-
ram os ideais da Revolução. A Revolução de 30 foi que inspirou a
UDN e depois a ARENA. Nãofoi uma cópia, masfoi uma inspiração,
isso não tem dúvida"H.

A UDN surgiu como o partido da "eterna vigilância", inspirado na afirmação de Milton
Campos de que "a vigilância é a postura permanente e indeclinável do democrata, porque as
garras da opressão estão sempre prontas a alargar o campo de seu domínio"35, calcada, por sua
vez, no adágio inglês, "The price ofliberty is eternal vigilance". Uma segunda reunião, em 21 de
abril, aprovou os Estatutos Provisórios, sendo na oportunidade constituído e empossado o I o

Diretório Nacional, e eleito o comando partidário. Os Estatutos definitivos foram aprovados em
agosto do mesmo ano.

A UDN apresentou, em seu primeiro estatuto, um programa de corte realmente liberal,
que defendia as liberdades individuais, a autonomia sindical, o direito de greve e o pluralismo
sindical. No plano econômico postulava uma intervenção reduzida do Estado, e ressaltava a
importância da iniciativa privada e a igualdade de tratamento para o capital estrangeiro. Benevides
salienta que esse liberalismo contrastava tanto com o programa do PSD quanto com o do PTB,
nos quais encontravam-se traços corporativistas e estatistas. Mesmo quanto às propostas

): DULCI, Otávio Soares, op. cit. p. 74.
JJ citado por DULCI Otávio S. op. cit. p. 76.
)" ANDRADA, José Bonifácio Lafayette de. Centro de Cronistas Politicos e Parlamentares de Minas Gerais. Entrevista citada.
)5 Afirmações Democráticas. op. cit., p. 6.
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democráticas, o programa do PTB ficava aquém36.
É nesse sentido que se.torna mais elucidativo o depoimento de Tancredo Neves, grande

expoente do PSD, a respeito da UDN:

fiA UDN, logo na sua formação, exerceu sobre todos os espíritos da
intelectualidade mineira, mas sobretudo nos espíritos dos advogados,
uma grande fascinação.
A UDN encarnou a bandeira da resistência à ditadura. A resistência
era a bandeira liberal. A UDN era a pregação da retomada dos direitos
e das liberdades democráticas. E todos nós éramos muito sensíveis a
essa pregação. Sobretudo porque, aqui em Minas, erafeita por homens
de grande autoridade intelectual, de grande projeção moral, como era
o caso do Milton, era o caso do PedroAleixo, o caso do Alberto Deodato,
João Franzen de Lima, o Odilon Braga e tantos outros que formaram
aquela elite de extraordinário valor; os integrantes da cúpula udenista
em Minas Gerais.
Então aformação era de advogados e dejuristas. As minhas afinidades
naturais eram realmente com esse grupo, com o qual eu mantinha um
bom relacionamento pessoal. Eu teria caminhado tranqüilamente para
a UDN se nãofossem os obstáculos criados na área municipal. O grupo
que passou afazer a campanha da UDN em Minas, em São João del-
Rei, era um grupo que se caracterizava por uma luta politica muito
acirrada em relação àsfiguras tradicionais do município, sobretudo e
particularmente o velho Augusto Viegas, que era umafigura patriarcal
estimada, respeitada e por todos profundamente acatada. A campanha
contra o Viegas nos levou a tomar uma posição contra esse grupo e
sustentar a defesa daquele ilustre homem público, injustamente atacado
pelos seus adversários. Daí, para o ingresso no PSD foi apenas um
pequeno impulso"37.

Os acontecimentos seguintes caminharam no sentido da polarização em torno da questão
da permanência de Vargas. De um lado, as medidas de caráter continuísta que este insistia em
adotar, de outro as denúncias da UDN e os temores da cúpula militar. A 29 de outubro Vargas
renunciou por imposição do alto comando militar, sinalizando o fim do Estado Novo e início de
novo período da história política brasileira.

)6 BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita, op. cit., p. 53.
J7 SILVA, Vera Alice Cardoso e DELGADO, Lucilia de Almeida Neves, Tancredo Neves: A Trajetória de um Liberal.

Petrópolis: Vozes/UFMG, 1985. p. 125-126.
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Capítulo IV

Nas Trincheiras da Oposição
(1946-1964)



-

1. O intrépido oposicionista

Nas eleições de dezembro de 1945 foram também escolhidos os representantes à Assembléia
Nacional Constituinte, encarregada de elaborar a nova Carta. A UDN obteve 26% dos votos,
com 77 cadeiras, e o PSD 42%, com 151 cadeiras. O PTB ficou com 10%, e o PCB com 9%1.
Zezinho Bonifácio elegeu-se Deputado para sua primeira legislatura federal - o segundo mais
votado da UDN mineira - dando início à longa carreira no Congresso Nacional, que só se
encerraria em fins de 1978.

Na Constituinte, a postura inicial dos parlamentares da UDN foi de fazer oposição ao
governo. Zezinho Bonifácio adotou, desde a abertura dos trabalhos, postura crítica face ao
projeto de regimento interno, especificamente em relação ao art. 71. O artigo previa que a
Assembléia Nacional não poderia "discutir ou votar qualquer assunto estranho ao Projeto de
Constituição, enquanto este não for aprovado, salvo os casos previstos neste Regimento". Solicitou
a revogação do artigo. Seu argumento era o de que a permanência de tal dispositivo no regimento
da Assembléia Constituinte, obrigaria os parlamentares "ao alheamento completo, definitivo,
dos acontecimentos políticos que se desenrolarem, de ora em diante, no Brasil". "(...) Quer nos
impedir de falar, de debater aqui assuntos alheios à Constituição que devemos outorgar ao povo
brasileiro". Acentuou, contudo, que com isso não tinha nenhum propósito de relegar para plano
secundário a Carta de 37, "infelizmente já reconhecida em vigor, implicitamente, pela Assembléia
Constituinte, em data de ontem"2.

Iniciados os trabalhos, um dos principais pontos atacados pela bancada da UDN foi a
continuidade dos métodos do Estado Novo, por parte dos interventores nomeados para os Estados
e Municípios. Com o objetivo de abordar como essa questão se apresentava no âmbito estadual,
em abril e maio de 1946 os sete deputados por Minas Gerais programaram uma série de discursos.
A iniciativa foi denominada "Semana Mineira", tendo sido seguida por bancadas de outros
Estados.

I SKIDMORE, Thomas, Brasil: De Getí.lio a Castelo, Rio de Janeiro: Saga, 1969, p. 89.
Atuação Parlameutar (1946-1978) do Deputado José Bonifácio, Câmara dos Deputados, Brasília: 1979, sessão de 28 de
fevereiro de 1946, p. 9 e lO.
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A "Semana Mineira" constituiu a primeira oportunidade de Zezinho Bonifácio projetar-se
no cenário nacional, notabilizando-se por seu talento, vivacidade e presença de espírito, tanto na
tribuna como nos apartes, marcados por ironia e precisão. Na sessão de 7 de maio ocupou a
tribuna para, em nome das oposições, questionar inúmeros pontos da administração do ex-
Interventor em Minas, Deputado Benedito Valadares, por sinal, ausente. A longa e movimentada
sessão foi entrecortada por inúmeros apartes e aplausos, e contava com a presença de expoentes
do PSD mineiro, como Juscelino Kubitschek e José Maria Alkimim. Zezinho Bonifácio começou
por atacar a atitude assumida por Benedito Valadares perante a Assembléia Constituinte, de
pretender excluir da intervenção dos demais parlamentares o esclarecimento de suas próprias
contas e as de sua administração, em nome da autonomia estadual e do regionalismo. Em seu
estilo direto, apontou:

"De todos os homens que mourejam nesta casa, S. Exa. é o menos
autorizado parafalar em autonomia estadual, e invocar o regionalismo
no bom sentido.
Foi com seus aplausos calorosos, com o prestígio veemente de seu
Governo, dos cofres de Minas e de sua força pública que se tornou
possível ao ditador, em certo dia de nossa vida republicana, na praia
do Russel, em solenidade que mais parecia festim de pagc70, diante de
uma pira gigantesca e adredemente construída, incinerQl~uma a uma,
as bandeiras dos Estados e os seus símbolos ...
Estamos empenhados num caso nacional. Dele devem participar todos
os homens públicos do Brasil, porque o 'caso Valadares', como o 'caso
Borghi', tem expressão nacional. (Muito bem. Palmas).
Não é possível, no momento exato em que poderosa unidade da
Federação sofre uma administração nociva aos seus interesses,
seqüestrar-se o seu estudo para impedir que todos tragam sua palavra
de solidariedade, pugnando pela libertação da nossa terra").

Além do mais, Valadares havia outorgado, no Estado, uma Constituição de cunho
autoritário, poucas horas depois da queda de Vargas. Assim é que,

"completamente ignorante do que se passava no Brasil ... mau grado a
vitória extraordinária obtida pelas nossas forças expedicionárias e a
aurora da democracia que naquela oportunidade inundava já todo o
mundo civilizado, manteve-se com o espírito fechado dentro da casca

3 Atuação Parlamentar. op. cit., p. 13.
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da ditadura e lançou aos mineiros uma 'polaquinha totalitária'.
Totalitária, sim sr. Presidente; aqui está ela"~.

Passou em seguida a expor os dispositivos críticos daquela Constituição, referentes ao
poder excessivo conferido ao Governador do Estado para expedir decretos-leis, em detrimento
das atribuições da Assembléia Legislativa.

Outro ponto atacado foi a situação do ensino público em Minas durante a administração
do ex-Interventor. Zezinho Bonifácio apresentou dados sobre os vencimentos de diretores e
professoras primárias em Minas no ano de 1942. Comparou-os com vencimentos, extraídos do
orçamento do Estado para 1945, para concluir:

"as professoras em Minas, muitas delas ganham menos que: o porteiro
do Palácio; o porteiro da guarda civil; o carcereiro da cadeia pública;
o cozinheiro e o copeiro do Leprosário Santa Isabel e o tratador de
animais do Serviço Geográfico.
E ainda há, Sr. Presidente, quem venha aqui defender a ação do Sr.
Benedito Valadares nas questões de instrução pública. E S. Exa. tem a
coragem de vir afirmar à Assembléia que muito pugnou pelo progresso
e pelo desenvolvimento do ensino no seu Estado"5.

O Deputado José Maria Alkimim foi conclamado a prestar esclarecimentos sobre a situação
da Penitenciária de Neves, por ele dirigida até 1943 e que, criada em 1937, ainda não havia sido
devidamente regulamentada. Após a troca de vários apartes, em que Alkimim tentava justificar-
se invocando a complexidade do problema da escolha de pessoal apropriado para atuar em
estabelecimento daquela natureza, Zezinho Bonifácio deu o assunto por encerrado:

"0aparte do nobre Deputado esclarece bem a questão. S. Exa. explicou
que é preciso certa experimentação dos funcionários, para haver
regulamentação. Todavia, dez anos não bastaram para essa experiência.
Que significa isso? Que mais dez anos vão passar e a Penitenciária
continuará no orçamento com uma verba de 500 mil cruzeiros, 600,
até um milhão, sem nenhuma explicação ao povo brasileiro.
Realmente, isso não está certo. Mas, o Sr. Benedito Valadares, dia a
dia, nos surpreende com seus atos a respeito de questõesfinanceiras''6.

.• idem, p. 18.
~ idem, p. 23.
6 idem, p. 27.
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Zezinho Bonifácio discutiu exaustivamente a situação financeira de Minas durante a
administração de Valadares, sustentado por farta documentação estatística. Neste aspecto, também
ela teria resultado em desastre para o Estado, pois os constantes déficits presentes nos anos
anteriores não se justificavam pelo volume de recursos financeiros arrecadados.

O novo interventor em Minas, João Beraldo, também não escapou das palavras ácidas do
orador:

"... Instalou-se no Palácio da Liberdade-ironia da sorte: Palácio da
Liberdade - este cidadão, a quem, pessoalmente, manifestei, antes de
ser nomeado, minhas esperanças de ver Minas reintegrar-se nas suas
tradições e no seu passado altivo. Cidadão que agora, empunhando a
chefia do Estado, se declara curatelado do Sr. Benedito Valadares,
remetendo para esta Capital o lixo da política e da administração
mineiras"'.

O ponto central do ataque a João Beraldo era a revogação do decreto que instituíra a
polícia de carreira, tornando-a, dessa forma, independente do chefe político local. "E nomeou
novamente uma série de régulos, aos quais denominou 'delegados de polícia'''8. Promoveu também
uma "reforminhajudiciária" extinguindo a carreira na organização judiciária, "sendo rebaixados
Promotores e o Procurador Geral do Estado, da altitude em que devem pairar, a meros agentes
do Poder Executivo! Já é degradar muito a opinião da população de Minas"9.

Insurgindo-se contra as acusações de Zezinho Bonifácio, saiu em defesa do interventor o
Deputado Juscelino Kubitschek. O argumento era o de que a reforma se fez necessária porque
João Beraldo havia encontrado os cofres públicos esgotados, com o aumento do funcionalismo
público ocorrido anteriormente. O trecho abaixo é ilustrativo da forma irônica que assumiram
os debates:

"0 Sr. José Bonifácio - Sr. Presidente, a Assembléia ouviu a explicação
do Deputado Juscelino Kubitschek. Pediria a S. Exa., já que é amigo
pessoal do Sr. Benedito Valadares, que lhe comunicasse, na Comissão
Constitucional, que aqui estou no plenário acusando seu governo.
Sr. Presidente, o Deputado Benedito Valadares, quando Governador de
Minas, não quis trabalhar. Para muitos, isso não é mau gosto ... (Risos).
E, em conseqüência, começou, a vir e ir de Belo Horizonte para o Rio ...
O Sr. Gabriel Passos - Centenas de vezes.

7 idem, p. 14.
8 idem, p. 15.
9 idem, p. 17.
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o Sr.José Bonifácio - ... e amigo meu, com paciência beneditina, anotou,
que, em 1944, S. Exa. viera ao Rio tantas vezes que os dias todos
somados em que aqui permaneceu totalizaram seis meses e sete dias!
O Sr. Juscelino Kubitschek - O Sr. Presidente Antônio Carlos, quando
no governo de Minas, foi em certa ocasião acusado de fazer muitas
viagens; e ele respondeu: não governo com os pés; governo com a
cabeça.
O Sr. Gabriel Passos - Era Antônio Carlos!
O Sr. Paulo Sarasate - V.Exa., Sr. Deputado Juscelino Kubitschek, não
tem medo de que a cúpula desta Casa lhe caia na cabeça?!
O Sr. José Bonifácio - Sr. Presidente, o Deputado Juscelino Kubitschek
deu resposta a si próprio: o Sr. Antônio Carlos governava com a
cabeça ...
Assim, não trabalhando, o Sr. Benedito Valadares não preenchia os
cargos vagos e não promovia aqueles que mereciam promoção. Em
conseqüência, assumindo a Magistratura o governo, encontrou
setecentos lugares vagos, entre não-nomeados e não-promovidos, e,
por conseguinte, preencheu-os a todos.
Mas, ao assumir o governo, o Sr. João Beraldo, que fez? Negou posse
a todos esses funcionários, e, depois de passados sessenta dias que a
lei concedia para tomar posse, e como não ofizeram, vieram então os
decretos de exoneração por não comparecimento no prazo legal.
Vê-se que o aparte do nobre Deputado foi desastroso"lo.

Ao final do pronunciamento, Zezinho Bonifácio foi vivamente cumprimentado,justificando
a opinião formulada por alguns de nossos entrevistados de que esse episódio lhe proporcionou
maior projeção nacionalll.

Por ocasião do término dos trabalhos da Constituinte, celebrou-se um acordo entre o
Governo Federal e a UDN, que aceitou, não sem controvérsias no seu interior, participar do
governo ocupando dois ministérios. Na visão de Otávio Mangabeira, então presidente nacional
do partido, "a aproximação com o governo auxiliaria a consolidação democrática e abriria
possibilidades para o partido na sucessão de Dutra, mediante o apoio do PSD a uma candidatura
da UDN. O sentido democrático do entendimento estaria na marginalização do getulismo,
implicação necessária da aproximação proposta" 12. Para Zezinho Bonifácio, isso se deveu, em
grande parte, ao exemplo que Milton Campos representava em Minas Gerais:

10 idem, p. 16 e 17.
\I Oscar Dias Corrêa, entre outros. Entrevista concedida às autoras. Rio de Janeiro, 30 de março de 1994.
I~ DULCI, Otávio 5., op. cit., p. 92.
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"-o senhor acha que isso cOl'respondeu a uma linha do partido, já que
o Mangabeira estava pensando em suceder ao Dutra, ou não?
- Não. Obedeceu-se justamente ao exemplo que o Milton estava dando
aqui. Ele era uma grande expressão do partido. Ninguém queria avançar
além do que ele estava desejoso de fazer e realizar. Com a presença
dele, mesmo às vezes por ação cata!ftica, pela penetração de sua
presença, ele impunha um certo respeito aos demais correligionários,
exaltados e radicais. Respeitando-o quando ele era ouvido e, às vezes,
quando não era, nós o faziamos ser ouvido. Ele então dava linhas
diferentes, linhas mais tranqüilas. OMilton desempenhou um alto papel
na po!ftica nacional, tanto naquela oportunidade como agora, no
governo do Castelo, do qual elefoi ministro. Ele representou uma linha
muito moderada e impediu excessos, às vezes sem falar, só por ato de
presença"l3.

Veio em seguida a campanha para as eleições estaduais de 1947, que em Minas, ocorreu
sob forte clima emocional. Uma parte do PSD fez acordo com a UDN apoiando Milton Cam-
pos, que disputou com o candidato oficial do partido, Bias Fortes.

Desnecessário dizer da forma apaixonada que assumiu a campanha em Barbacenal-l. Zezinho
Bonifácio deslocou-se para lá, participando ativamente. Os ânimos achavam-se tão exaltados
que alguns comícios tinham que ser feitos com garantias policiais. Conta-se que, nos preparativos
para um comício de Zezinho Bonifácio, o comandante da polícia local, Coronel Melquíades,
lhe comunicou não ter condições de colocar a polícia na rua para garantir o evento. Isso com o
público já aglomerado no local previsto. Ele mostrou ao Coronel o arnlamento que ainda guardava
da Revolução de 30, fuzis, metralhadoras e bombas, e disse que se não pudesse contar com a
polícia, iria usar aquele material para dar segurança ao comício. O Coronel mudou de idéia e
colocou o batalhão da polícia nas ruas, dando plenas garantias aos oradores e ao público.

Num episódio que envolveu novamente o Coronel Melquíades, Zezinho Bonifácio livrou-
se, finalmente, de seu velho arsenal. Logo após a vitória de Milton Campos, ele chamou o
coronel e comunicou-lhe que tinha intenção de doar aquele material bélico à polícia militar. O
Coronel respondeu que, sendo assim, iria tratar de providenciar documentação para comprovar
o recebimento. Sabendo dos transtornos que poderiam se seguir no meio militar, Zezinho
Bonifácio adiantou-se, e avisou que o material lhe seria entregue à noite, em determinado local,
onde ele deveria comparecer conduzindo um caminhão. Ajudado pelo amigo Mistrica e outros
de sua confiança, Zezinho Bonifácio passou o armamento ao coronel, mas este não teve sorte.
Inexperiente na condução do veículo, numa manobra fez o caminhão tombar. As pessoas que

I) ANDRADA, José Bonifácio Lafayette de. CPDOC, op. cit., p 50. Entrevista citada.
I" O trecho que se segue foi elaborado com base no relato de Bonifácio José Tamm de Andrada. Entrevista citada.
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passavam pelo local, ou que acordaram com o barulho, assistiram o espetáculo dado pelo Coronel
Melquíades, comandante do batalhão, apanhando bombas, fuzis e metralhadoras espalhados pela
rua.

Em fins de 1947 vieram as eleições municipais, também muito renhidas em Barbacena.
Zezinho Bonifácio teve que se desdobrar para arrancar cada voto. Ao final da campanha, seus
cálculos indicavam que a vitória de seu candidato ficava dependendo de uma uma na localidade
de Santa Bárbara do Tugúrio, distrito de Barbacena com cerca de 300 eleitores, majoritariamente
biista. Para sair vencedor ele contava com margem de apenas 55 eleitores. Confrontado com tal
risco, não teve dúvidas: trinta dias antes do pleito mudou-se com a esposa e bom número de
amigos para Santa Bárbara, e lançou-se à conquista de cada voto. A par do ambiente hostil, ele e
sua comitiva tiveram que enfrentar as péssimas condições de moradia da localidade. Ele próprio
e D. Vera tiveram que ocupar uma casa que não tinha água nem instalações sanitárias.

Bias Fortes mudou-se também para lá. A pacata vila transformou-se em verdadeiro campo
de batalha política, pelo voto de cada um dos 300 eleitores. Transcorrido o pleito, o candidato de
Zezinho Bonifácio, o médico Teobaldo Tolendal, perdeu em Santa Bárbara por apenas 40 votos,
conseguindo eleger-se Prefeito de Barbacena.

O acordo interpartidário feito ao término da Assembléia Constituinte continuou a vigorar
até o período final do governo Dutra. Rompeu-se com a deflagração do processo sucessório,
quando ficou evidente a impossibilidade de união dos dois maiores partidos em torno de um
candidato comum à Presidência'5.

Por essa época, Zezinho Bonifácio voltou à cena, ocupando a tribuna da Câmara Federal
por diversas sessões. Vinha denunciar atos praticados pelo Governo federal, considerados
discriminatórios e lesivos aos interesses de Minas, especificamente no tocante à questão do minério.
Na sessão de 30 de novembro de 1950 fez uso da palavra para levar ao conhecimento dos
parlamentares o que denominou "o escândalo do minério", amplamente comentado pela imprensa
mineira. Conforme fôra noticiado, enquanto a Estrada de Ferro Central do Brasil não dispunha
de vagões para transportar os produtos da siderurgia mineira para São Paulo e para o Rio de
Janeiro, o mesmo não acontecia em relação ao abastecimento de siderúrgicas particulares. Prova
disso era que, pouco antes, havia sido autorizado o transporte de 63.000 toneladas mensais de
minério para as indústrias do consórcio .lafet. A denúncia do jornal Folha de Minas, foi lida da
tribuna:

"0 que significa, noutras palavras, não tem ela vagões para levar 7.000
toneladas de ferro fabricados em Minas, porque todos os disponiveis
estão ocupados em abastecer de matéria-prima mineral as indústrias
do consórcio jafet, que foram estabelecidas em São Paulo, para usar
uma expressão do Presidente da Associação Brasileira de Metais, em
bases artificiais,fiadas num protecionismo tarifário que não condiz com
o interesse econômico nacional"'6.

l~ DULCI, Otávio 5., op. cit. p. 95.
lõ Atuação Parlamentar (1946-1978) do Deputado José Bonifácio, op. cit., p. 53 e 54.

107



Também com base na Folha de Minas, Zezinho Bonifácio apontou o que considerava mais
escandaloso: Minas pagava mais caro o transporte do minério, como provavam as tarifas
diferenciais cobradas à Belgo Mineira e às indústrias do consórcio Jafet, por idêntico percurso.
Salientando com veemência que os mineiros reclamavam igualdade de tratamento para sua
siderurgia, Zezinho Bonifácio encerrou seu pronunciamento com as seguintes palavras:

"Assim, Sr. Presidente, o Governo da República, que caminha para o
ocaso e, como se vê, ocaso sem esplendores, ao contrário, obscurecido
por escândalos, deve tomar, antes de deixar o Poder, providências as
mais enérgicas, porque o interesse de Minas, na questão da siderurgia,
coincide, de modo bastante claro e evidente, com os altos interesses do
Brasil.
Esta, a minha reclamação. Junto aos do povo montanhês o meu protesto,
obscuro, mas sincero e enérgico (Muito bem, muito bem) "17.

Zezinho Bonifácio voltou a abordar a questão na sessão de 4 de dezembro, reiterando a
necessidade de se estabelecer paridade nas tarifas cobradas pela Central do Brasil, para os minérios
de ferro e seus produtosl8. Nessa ocasião, chegou a propor a criação de comissão parlamentar de
inquérito, para apurar a procedência das reclamações referentes a desigualdade de tarifas.

Em abril do ano seguinte, já com Vargas na Presidência, levou à consideração da Câmara
projeto de lei estabelecendo a proporcionalidade entre os fretes cobrados pela Central do Brasil,
objeto de discussão em três sessões consecutivas. No pronunciamento de apresentação do projeto,
Zezinho Bonifácio teceu, inicialmente, algumas considerações a respeito da importância da Estrada
de Ferro Central do Brasil para Minas Gerais, acentuando que a região mais próspera do Estado
havia nascido, vivido e prosperado à sua sombra, sendo, portanto, de interesse vital a regularidade
de seu tráfego, seu progresso e seu desenvolvimento. Passou em seguida a defender a tese da
impossibilidade de que por ela se transportasse minério de ferro para a exportação.

"Porque, se temos o caminho natural da descida do minério, que é
precisamente o Vale do Rio Doce, onde a Nação inverteu milhões e
milhões de cruzeiros para aparelhar a sua estrada deferro, claro está
que o País deve lançar ao mar sua produção de minério deferro através
dessa estrada, mas nunca pela linha da Central do Brasil ... À Central
do Brasil devemos resen'ar o papel da mais alta importância e signi-
ficação econômica, que é o de abastecer Volta Redonda, de abastecer
os grandes centros consumidores - Volta Redonda, de minério, porque
não temos outro remédio, já que se trata defato consumado; e os cen-
tros consumidores do Brasil - no que diz respeito aos elementos
essenciais: ao vestuário, à habitação e à alimentação, enfim, às

17 idem, p. 55.
18 idem, p. 56 a 60.
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condições primárias da vida humana ...
Sr. Presidente, quero advertir: antes que a demagogia adversária - como
já uma vez insinuou contra um dos mais prestigiosos epatrióticos órgãos
de publicidade do PaÍS - explore as minhas palavras, afirmando que
estou plenamente convencido da necessidade do transporte do minério
deferro para VoltaRedonda, em quaisquer condições: afrete, oferecendo
prejuízos, ou a tarifa, dando margem a lucros altos ou pequenos ...
O Sr. Heitor Beltrão - Muito bem!
... acho umaficção separar a Central do Brasil de Volta Redonda, uma
vez que uma e outra se completam,formando um todo, todo esse que se
traduz na expressão Patrimônio Nacional.
Assim, Sr. Presidente, quando a Central tem prejuízo, ao transportar as
matérias-primas de Minas para os altos fornos de Volta Redonda, a
Nação não faz mais do que tirar o dinheiro do bolso da calça e passá-lo
para o bolso do colete; não há prejuízo. Não se queira comparar a
situação das empresas particulares, beneficiadas, com aquilo que a
Nação reclama para Volta Redonda"19.

As palavras do orador receberam muitos apartes e manifestações de apoio, destacando-se
a intervenção do Deputado Maurício Joppert, engenheiro tido como grande conhecedor do ~sunto.

A sessão ficou mais movimentada quando Zezinho Bonifácio exibiu dados a respeIto das
tarifas cobradas pela Central do Brasil para o transporte do minério de ferro, obtidos junto ao
Conselho de Tarifas e Transportes, que comprovavam as tarifas preferenciais concedidas a
determinado grupo de indústrias, todas elas pertencentes a Ricardo Jafet.

"E aqui, Senhores, o debate assume gravidade desusada, porque o Sr.
Ricardo Jafet é precisamente o Presidente do Banco do Brasil, o homem
que detém nas mãos o poder imenso da ecqnomia brasileira, o homem
que dá licença para importar e exportar. E um homem público. Daí as
minhas críticas ...
...Dir-se-ia que quando o Sr. Presidente Getúlio Vargas pronunciou o
seu famoso discurso, aludindo aos tubarões, S. Exa., por certo,
contemplava o viveiro de tubarões que tem sob a sua alta administração.
Palmas''2o.

As duras palavras do orador provocaram a pronta reação da bancada governista, levantando-
se o Deputado Emílio Carlos para rebater as acusações feitas. Alegou que o contrato com o
grupo Jafet datava de antes da posse de Vargas, sendo portanto um compromisso que não poderia

19 idem, p. 66, (Sessão de 23 de abril de 1951).
10 idem, p. 74, (Sessão de 24 de abril de 1951).
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ser cancelado. Zezinho Bonifácio retrucou que, como advogado militante, sabia também que os
contratos "leoninos", seriam nulos de pleno direito. As discussões prosseguiram acaloradas,
ocupando mais uma sessão da Câmara. Ao final e a despeito de todo o talento exibido no ataque
aos adversários e na defesa de suas posições, Zezinho Bonifácio teve seu projeto rejeitado e
arquivado definitivamente.

Enquanto um olho estava no Governo Federal, o outro estava atento ao que se passava no
âmbito estadual. Em Minas Gerais, Zezinho Bonifácio exercia implacável oposição ao governo
de Juscelino Kubitschek. Há que se observar que, a par das divergências partidárias, o estilo nada
austero de JK o incomodava sobremaneira.

Um dos temas levantados em seus pronunciamentos na Câmara Federal relacionava-se à
posição de Minas no orçamento da União, nas sessões de 23 e 27 de agosto de 1951. Da tribuna
da Câmara disparou:

"Infelizmente. tenho de assinalar - melancolicamente o fato que o
Governador de Minas. interrompendo uma seqüência vinda de longe,
aparece aos olhos do povo brasileiro não apenas como cidadão que
persegue efaz arbitrariedades, mas. sobretudo, como o mais insensato
de todos os insensatos! Arrancou dos termos matemáticos um binômio -
Energia e Transporte - tão abstrato quanto a função algébrica que
exprime. transporte e energia, no programa do Governo de !\llinas.
significa vôo e mais vôo.
... Mas, infelizmente este binômio - em discurso subseqüente irei
demonstrar que constitui a maior burla administrativa do Brasil - não
teve qualquer repercussão no Orçamento geral da República que se
organiza para /952''21.

Suas palavras provocaram verdadeira indignação na bancada pessedista. Desta vez coube
ao Deputado Tancredo Neves assumir a defesa do governador mineiro. Seguiu-se acalorada
discussão entre os dois parlamentares mineiros, instigada pelos apartes dos colegas de bancada.
O trecho a seguir é demonstrativo do teor dos debates:

"0 Sr. Tancredo Neves - Nobre Deputado José Bonifácio. em silêncio,
estou ouvindo V. Exa, nas suas virulentas objurgatórias contra o
Governador de Minas, única e exclusivamente pela consideração que V.
Exa. me merece.
- O Sr. José Bonifácio - Sou muito grato a V.Exa.
- O Sr. Tancredo Neves - Não implica. porém, este meu silêncio. de
forma alguma, em adesão às considerações de V.Em., manifestamente
injustas. O que o Governador Juscelino Kubitschek de Oliveira. nos

:1 idem. p. 102 e 103.

110

~-----

seis meses de administração, realizou em Minas, no setor rodoviário e
no de energia elétrica, bastaria por si só para garantir o êxito de sua
gestão. Basta considerar que, a esta altura, com seis meses apenas de
governo. todas as sociedades mistaS que vão explorar as usinas
hidrelétricas estão com seus capitais subscritos, com suas diretorias
organizadas e está com contratofirmado a construção de três mil quilô-
metros de estradas de rodagem, com as cautelas legais aconselhadas
pelos interesses do povo de Minas.
O Sr. José Bonifácio - V. Exa. diz bem: O Governador de Minas é o
homem dofuturo. Tudo aquilo que está realizando é para ofuturo: está
organizando sociedades de economia mista hidrelétrica para ofuturo,
está organizando planos de estradas de rodagem para o futuro; e
também para o futuro está cuidando do arrendamento do Hotel de
Araxá, que mais tarde examinarei detidamente.
O Sr. Alberto Deodato - Depois de haver o Governador Milton Cam-
pos, há muito tempo, inaugurado a Estrada de ItalÍna a Divinópolis,
vem o SI'. Juscelino Kubitschek e inaugura a mesma estrada de
Divinópolis a ItalÍna.
- O Sr. José Bonifácio - Exatamente. Um inaugurou daqui para lá: o
outro de lá para cá. ''22.

Retomando a questão do orçamento, argumentou Zezinho Bonifácio: os dados estavam a
demonstrar que, comparando a posição de Minas no orçamento de 1951, com a situação
apresentada na proposta orçamentária para 1952, havia menor dotação orçamentária para o
segundo ano, o que seria prova do "desapreço, o descaso e o indiferentismo do chefe do governo
mineiro para com os destinos de sua terra"23. Essa constatação assumiria conotação mais grave
quando se levava em conta que no primeiro caso tratava-se do governo de um adversário político
do Presidente da República, Milton Campos, enquanto no segundo, o Governador Kubitschek
era seu amigo e dedicado correligionário. A este respeito, travou-se outra "troca de amabilidades"
entre ele e o Deputado Tancredo Neves, de que é amostra o trecho seguinte:

"- O Sr. Tancredo Neves - V.Exa. vai me permitir outro reparo. Desde
quando se atribui aos Governadores de Estado a atribuição de
participar da elaboração da proposta orçamentária? A tese de V.Exa.
é absurda.
- O S,: José Bonifácio - Voudar um conselho a V.Exa. Estou proferindo

:: p. 107.
:3 idem. p. 108.
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um discurso documentado, estudado, carinhosamente. Efetivamente, por
maior que seja a inteligência de V.Exa. não me responderá com apartes
apressados. Logo, não deve tomar meu tempo senão para exibir números,
documentos e dados.
- O SI'. Tancredo Neves - Se V.Exa. quer a discussão, deve concordar
com meus apartes. Se não a quer, pode continuar no seu discurso
demagógico, mas contará com meu protesto. V.Exa. não continuará a
ludibriar a opinião da Casa e do Brasil, com informações sem
fundamentos.
- O SI'.José Bonifácio - Quero a discussão no mesmo terreno, ao passo
que o nobre Deputado a quer assim: ele aqui, eu lá. Assim, nunca nos
encontramos. Eu a quero terra-a-terra, encontrando um com outro.
Venho com dados, números, exibo documentos, como estou fazendo.
Fora daí, não aceito conversa fiada, palestra em família, tertúlia
vazia"]..!.

Outro ponto duramente atacado pelo orador foram as obras anunciadas pelo governo de
Minas nos setores de energia e transporte. Especificamente em relação a este último, a crítica
dirigia-se ao anúncio feito por Kubitschek de que três mil quilômetros de estrada de rodagem
seriam construídos no período de dois anos, ao custo de menos de duzentos mil cruzeiros por
quilômetro. Lembrando que a variante Rio-Petrópolis havia custado quatro milhões de cruzeiros
por quilômetro corrido, salientou o absurdo que se pretendia, acrescentando:

"Isto significa, SI'.Presidente, que, em dois anos, o Governo, excetuando
os domingos, sem falar nos dias santos e feriados - dias santos que o
povo mineiro sabe guardar com muito carinho - vai ter de construir 5
quilômetros de estrada por dia, porque só conta nesse período com
600 dias. Sabendo-se que o Exército americano na guerra, batendo
todos os recordes, conseguiu construir três quilômetros por dia, verifica-
se que o Governador pretende ludibriar o povo quando anuncia essa
reàlização surpreendente ''25.

Zezinho Bonifácio encerrou a longa e agitada sessão anunciando que em seus discursos
futuros se dedicaria a examinar inúmeros pontos da administração JK. Dentre eles, a forma
como as sociedades de economia mista estavam sendo organizadas, a construção do Palácio das
Mangabeiras, a construção da estrada para São Paulo, a ausência de defesa dos produtos mineiros

~" idem, p. 108 e 109 (Sessão de 23 de agosto de 1951).
~; idem, p. 106.
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no Rio de Janeiro, e a situação do minério de ferro. E, coerente com sua austeridade e despojamento
pessoal, completou:

"Finalmente examinarei as excursões do Governador Juscelino
Kubitschek através do Estado, a receber banquetes e a tomar parte em
bailes e diversões. Certo, não queremos para Minas Gerais um
Governador como Santo Antão, que vivia no silêncio das cavernas,
muito menos um anacoreta ou um apóstolo a pregar novas idéias, o
que seria muito, mas um homem que volte àquele binômio: 'austero
como convém à República, e modesto, como é do gosto dos mineiros'.
(Muito bem; muito bem - Palmas) ''26.

A "banda de música" e seu maestro

A volta de Vargas no início dos anos cinquenta inaugurou nova fase na história da UDN e
de seus parlamentares. Em convenção realizada em 1951 o partido decidiu não participar do
governo, sob a alegação de que este "conspirava contra a democracia, no sentido de promover a
subversão social e a construção de uma república sindicalista27• Vargas conseguiu, contudo,
provocar cisão no partido ao atrair, com sucesso, parte de seus membros. O grupo que se aproximou
do governo ficou conhecido como os "chapas-brancas". No outro extremo estava a chamada
"Banda de Música", responsável pela mais sistemática e ferrenha oposição ao governo. Indagado,
certa vez, sobre as duas alas em que a UDN se dividiu naquele período, assim se expressou
Zezinho Bonifácio:

"- A "Banda de Música" era do radicalismo?
- Era do radicalismo, na época.
- E a "Chapa Branca" seria da moderação?
- A "Chapa Branca" seriam os moderados, os que não queriam ir até
onde o radicalismo queria.
- Eles tinham alguma vantagem nisso?

~" idem, p. 126. (Sessão de 27 de agosto de 1951).
~7 BENEVIDES, Maria Victória de Mesquita, op. cit. p. 84.
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- Não tinham vantagem. Tinham uma espécie de receio de que o Pais.
com aquele radicalismo, fosse a uma revolução, cujos males estavam
recentes ainda. Opovo da UDN tinha um certo receio de acontecer isso.
Um certo grupo não queria avançar muito na oposição. com medo de o
governo cair e vir o caos. Mas os radicais, que já estavam preparados
para, no caso de o governo cail; ter outro para substitui-lo, não pensavam
assim. Tinhamos inclusive raizes bemfundas no meio militar''28.

No grupo de parlamentares que compunha a "Banda de Música", Zezinho Bonifácio, no
exercício de sua segunda legislatura federal, destacava-se como um de seus elementos mais
combativos, ao lado de Afonso Arinos, Bilac Pinto, Aliomar Baleeiro, Soares Filho, Aluizio
Alves, João Agripino, Ernani Sátiro, Herbert Levy e outros. Sentados na primeira fila do plenário
"com sua oratória intlamada e muitas vezes violenta, aparteavam ou discursavam diariamente
contra o governo. "A analogia com orquestra - depõe João Agripino - devia-se ao fato do grupo
'fazer barulho', criar confusão, perturbar, obstruir e tirar o orador de sua tleuma"29.Nas palavras
de Zezinho Bonifácio,

"A Banda de Música, como esses movimentos que tomam certos nomes
no desenvolver da história - o Partido Caramuru, por exemplo, ou esses
'autênticos' - teve o seu nome dado pela imprensa,joi denominada assim
pelosjornais da época. Eles sefundaram em quê? Tinham que sefundar
em alguma coisa para dar esse nome. Havia um determinado grupo de
deputados - eu, Adaucto, Afonso Arinos, Carlos Lacerda -, que ficava
nas prime iras file iras das bancadas do recinto, para ouvir melhor os
oradores. agredi-los com palavras quando fosse necessário e tomar os
horários diários para falar contra o governo. Esses eram os homens
mais atuantes. os que falavam quase todo dia sobre diferentes assuntos
contra o governo, mas sempre objetivando o tempo. Sentavam-se nas
primeirasfilas. e a imprensa os denominou de Banda de MlÍsica, porque
numa banda de mlÍsica fica todo mundo pertinho. Retroagindo, um
exemplo de grupo que teve o nome dado pela imprensaforam os pelegos.
Ninguém sabe o que é pelego. O que é pelego?"JO

Embora não fosse expressivo, o número de participantes da "Banda de Música" obteve

:, ANDRADA, José Bonifácio Lafayette de. CPDOC. op. cit.. p. 65. Entrevista citada.
:9 BENEVIDES. Maria Victória Mesquita. op. cit.. p. 84.
30 ANDRADA. José Bonifácio Lafayette de. CPDOC, op. cit. p. 31-32. Entrevista citada.
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boa cobertura de jornais de prestígio, como O Estado de São Paulo, Correio da Manhã, O
Globo, Diário de Notícias e outros, além, evidentemente, da A Tribuna da Imprensa, jornal
fundado por Carlos Lacerda em fins de 1949. Isto significa dizer que a atuação da "Banda de
Música" obtinha grande repercussão fora do Congresso.

Assumindo a postura de "eterna vigilância", um dos principais temas que ocuparam os
udenistas foi a busca de corrupção no governo Vargas. Em 1952 veio a primeira grande denúncia,
atingindo o Banco do Brasil. O articulador da campanha desencadeada foi Zezinho Bonifácio
que adquiriu, então, grande notoriedade. Durante o processo, que se estendeu por
aproximadamente um ano, ocupou a cena, da tribuna da Câmara e das manchetes dos jornais
para exibir seu talento e estilo.

O episódio do inquérito do Banco do Brasil teve início quando, a 7 de abril de 1951, em
discurso pronunciado na Rádio Nacional, Vargas denunciou que "gravíssimas irregularidades
haviam sido apuradas em operações realizadas no maior estabelecimento de crédito nacional,
durante o governo de seu antecessor, o General Eurico Gaspar Dutra"J'. A comissão de inquérito
fôra criada a 10 de fevereiro de 1951, sob a Presidência de Miguel Teixeira de Oliveira, Procurador
da Prefeitura do Distrito Federal. Enquanto os resultados dos trabalhos da comissão tardavam
em vir a público, a oposição tomou conhecimento das acusações que pesavam sobre Ricardo
Jafet, empresário paulista nomeado por Vargas para a presidência do Banco do Brasil. Zezinho
Bonifácio entrou em cena, passando a exigir, insistentemente, a divulgação das conclusões do
inquérito, com o nome das pessoas e dos estabelecimentos bancários envolvidos nas denúncias.

Na sessão de 22 de janeiro de 1952, Zezinho Bonifácio encaminhou à Mesa da Câmara o
seguinte requerimento de informações:

"Requeiro que o governo informe o seguinte:
1 - Qual o resultado a que chegou o inquérito mandado proceder no
Banco do Brasil para apurar ilegalidades ali ocorridas?
2 - No caso que tenham sido apurados crimes, ofensas às leis, ou simples
irregularidades, quais as pessoas responsáveis por essesfatos?
3 -Quais os Bancos, nacionais ou estrangeiros, envolvidos no inquérito
procedido?
4 - Quais as providências que o Governo tomou, ou pretende tomar,
contra os que efetivamente são responsáveis pelos fatos ilegais
verificados no Banco do Brasil, segundo o inquérito referido?
5 - Por que não se publica o resultadofinal do processo?".n

31 OLIVEIRA. José Aparecido de. Inquérito do Banco do Brasil. Rio de Janeiro, 1953. p. V.
3: Atuação Parlamentar. op. cit .. p. 134.
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Salientando a expectativa que havia se criado junto ao público, a partir do momento em
que a imprensa havia noticiado o término do processo instaurado, acentuou:

"Não épossível que a alta administração do Paísfique silenciosa depois
que o inquérito terminou. Ou os seus resultados são publicados e então
a sinceridade dos propósitos que ditou a sua instauração fica
evidenciada, ou não se publica nada, como ocorre, e o povo se
capacitará de que o inquérito descobriu tanta imoralidade que envolveu
a própria atual administração do País.
Se o governo está disposto a manter a auréola de honestidade tantas
vezes apregoada pelo seu chefe. que lance ao conhecimento do povo o
que conseguiu desvendar nas arcas do casarão da rua 10 de Março. Os
nomes, eis o slogan que deve norteá-lo"33.

o requerimento, todavia, não obteve resposta satisfatória. O Ministro da Fazenda, Horácio
Lafer, informou que o inquérito havia sido providência intema, determinada pelo Presidente
Vargas para sua exclusiva orientação. O relatório era, portanto, documento destinado ao
Presidente. Zezinho Bonifácio não se deu por derrotado com tal resposta. Antes, decidiu tirar
proveito. Da tribuna da Câmara, apontou:

"0 Sr. Ministro da Fazenda, felizmente, diz que o inquérito existe, já é
um grande passo que estamos dando ... 'IJ~.

Reforçadas as suspeitas de que havia intenção do govemo de manter sigilo a respeito das
conclusões da comissão de inquérito, solicitou ele que o Presidente da Câmara encaminhasse
novamente o requerimento, mas desta vez diretamente ao Presidente Vargas, oficialmente de
posse do documento, e não ao Ministro da Fazenda, como havia sido feito. Obteve, então, da
Presidência da República, a informação de que a sindicância encontrava-se em poder do Con-
sultor Geral da República, a quem o Presidente Vargas havia solicitado parecer sobre o assunto.

Sem desanimar, agiu de outra forma. Com a originalidade de seu estilo político, adquiriu
algumas ações do Banco do Brasil, em companhia dos deputados Aliomar Baleeiro, José Monteiro
de Castro e Bilac Pinto, para ter direito a requerer a divulgação do inquérito na assembléia geral
dos acionistas35. Conforme narrou mais tarde, a assembléia, que normalmente contava com a

3J idem. p. 135.
'" idem. p. 163.
J, Quanto ao número exato de ações por eles adquiridas, encontrou-se divergências nas fontes consultadas. José Aparecido de
Oliveira menciona 5 ações, Inquérito do Banco do Brasil. op. cil. José Monteiro de Castro, uma ação. Entrevista citada.
Zezinho Bonifácio afirmou ter comprado cinco mil ações, e os outros uma ou duas. É mais provável que a informação correta
seja a de José Aparecido de Oliveira, tendo em vista o longo tempo que se passou entre a ocorrência do fato e as informações
prestadas por Zezinho Bonifácio e José Monteiro de Castro.
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presença de poucas pessoas, encheu naquele dia:

"E aífomos para a assembléia. Era Presidente do Banco do Brasil o
lafet. Eu fiz um discurso da maior violência contra ele. Depois me
arrependi, porque ele morreu. Mas foi tremendo o discurso. Ele
bebia café e a xícara tremia. Nem podia beber café, era uma dificuldade
formidável. Entãofiz um apelo. um apelo ao representante do governo,
se não me engano o Sá Filho - advogado de alta dignidade, um homem
muito digno. muito correto. Fiz um apelo grande a ele. à dignidade
dele, mineiro de Montes Claros. Falei na família dele para ver se
conquistava o homem. Mas não podia conquistá-lo, porque ele estava
com ordem do ministro para votar contra. Expliquei o inquérito, o que
tinha. o que não tinha. o que sefalava do inquérito, e por que eu ainda
não o tinha.
Levantou-se o Sá Filho e efetivamente explicou os motivos pelos quais
não podia votar para me fornecer o inquérito. Acabou a sessão e eu
não consegui o inquérito. A assembléia negou. alegando sigilo bancário.
Depois teve outra pequena assembléia a que compareci: mesma coisa,
sigilo bancário. Resolvi procurar os ministros. Procurei o Lafer.
Espantosamente, ele me deu essa resposta: 'José Bonifácio, eu não
conheço nada do inquérito. nem sei onde está. Não poderia entregá-lo
se tivesse. Procure o Presidente do Banco do Brasil"36.

Do Presidente Ricardo Jafet, Zezinho Bonifácio obteve a surpreendente informação de
que, embora a comissão de inquérito já houvesse apresentado seu relatório, a Diretoria do Banco
haviajulgado necessárias outras investigações e diligências, antes que se chegasse à conclusão
do inquérito, "da qual, como é óbvio, serão cientificados os ilustres Srs. acionistas,
oportunamente"3? Ver frustrada mais essa tentativa de obter o relatório da comissão de inquérito,
não foi ainda suficiente para arrefecer seu espírito combativo. Por três sessões consecutivas,
Zezinho Bonifácio ocupou a tribuna da Câmara. Primeiro, para denunciar o flagrante desencontro
de informações entre o Ministério da Fazenda, a Presidência da República e a Direção do Banco
do Brasil:

"nunca. como agora. se poderia aplicar melhor aquela famosa frase:
Há qualquer coisa de podre no reino da Dinamarca ... as três

36 ANDRADA, José Bonifácio Lafayelle de. CPDOC, op. cil. p. 34/35. Entrevista citada.
J7 Atuação Parlamentar. op. cil., p. 171 (Sessão de 7 de maio de 1952).
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informações nem se completam. se excluem e são contraditórias. Dir-
se-ia que todo mundo mente"38.

Em seguida, para levar ao conhecimento dos parlamentares o ocorrido na assembléia do
Banco do Brasil, particularmente o requerimento dirigido a Ricardo Jafet interpelando-o sobre
as operações das empresas por ele dirigidas, e a resposta obtida, em que o Presidente se isentava
de prestar maiores informações. A alegação, indevida na opinião de Zezinho Bonifácio, era o
sigilo bancário. A necessidade de que os resultados do inquérito fossem publicados foi também
veememente reiterada39•

Solicitou à Câmara a instituição de Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar
irregularidades na Carteira de Redescontos do Banco do Brasil e na Caixa de Mobilização
Bancária. Alcançando o número suficiente de assinaturas, foi constituída uma comissão composta
de sete membros, dos quais dois da UDN, o próprio Zezinho Bonifácio e o Deputado Antônio
Pereira Lima, da liderança política de São Paulo.

Os acontecimentos seguintes caminharam na direção dos anseios de Zezinho Bonifácio.
Conforme seu relato,

"De repente. o Deputado Aureliano Leite. que era meu amigo. disse:
'José Bonifácio, você quer o inquérito do Banco do Brasil?' Eu falei:
'Você está é louco. Pois se eu estou lutando por causa desse negócio há
dois meses.' Eu fazia discurso quase todo dia por causa do inquérito.
Ele disse: 'O inquérito foi feito por sete pessoas. entre as quais o dI:
Leães Sobrinho. que me disse que se você quiser o inquérito ele arranja'.
Respondi que queria e ele me perguntou para quando. Eu disse que
para o dia seguinte.
Nesse mesmo dia ele me chamou no hotel. Fui lá. Ele virou-se para
mim e disse: 'Olhe. estou lhe dando o inquérito para você ver aqui'. Eu
falei que queria vê-lo em qualquer lugar. Ele disse que o Leães estava
lá embaixo e perguntou se podia chamá-lo. Veioo Leães com uma cópia
do inquérito. virou-se para mim e disse: 'Deputado. eu quero que o
senhor veja a minha posição. Eu estou aqui para lhe mostrar um
documento sobre o qual tenho obrigação de guardar sigilo. Não posso
mostrá-lo para ninguém. mas vou mostrar porque o próprio Jafet.
Presidente do Banco. me autorizou a mostrá-lo ao senhor'.
Eu falei que alguém estava doido. e ele me explicou: 'Eu disse ao dr.
Jafet que o senhor queria o inquérito. mas que não era para atacá-lo.

J' idem.
.'9 idem. p. 172. (Sessões de 7, 5 e 9 de maio de 1952).
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Que o senhor queria o inquérito. com certeza. porque nele estava o Bias
Fortes. seu adversário mortal. O senhor queria o inquérito só por causa
disso. parafazer briga por causa dessa parte e pronto'. Respondi: 'Não.
dr. Leães. o senhor está enganado. Eu não quero o inquérito só para
isso não. Eu quero o inquérito para lê-lo. ficar comigo. examinar a
questão e propor medidas'. Ele disse que isso era problema meu.
Entregou-me o inquérito e me deu um prazo de dois dias"~o.

Receoso de que o inquérito lhe fosse tomado, Zezinho Bonifácio tratou logo de providenciar
para que fosse tirada uma cópia, tarefa de que se desincumbiu o Deputado Herbert Levy. É que
seu banco constava indevidamente no inquérito, o que aumentava seu interesse em vê-lo divulgado
para defender-se e esclarecer de vez sua posição. Assim,

"Foi o inquérito para São Paulo tirar cópia. Mas me mandaram dizer
que havia certos trechos que não podiam ser publicados; que eufosse
lá. Fui a São Paulo. Cheguei lá e reuni os grupos nacionais da UDN -
não quero dizer os nomes por causa do desfecho. Vieram me dizer o
seguinte: 'Olhe, Deputado. tem certos trechos aqui que não podemos
concordar que o senhor publique. pois vai haver defato uma repercussão
econômica no Brasil defalir uma porção de bancos. vai haver o diabo'.
Sempre o negócio de banco. Eu disse que não tinha perigo. tentando
convencê-los do contrário. Mas eles insistiram. e verifiquei que eles
não queriam me devolver o inquérito.
Quando me convenci disso. falei: 'Olhem. vocês querem é isso? Pois
estão muito enganados. Voufazer um discurso amanhã, o país está
empolgado com o assunto, e vou citar vocês um por um. dizendo que
vocês ficaram com o inquérito e não me querem entregá-lo. E insinuo
que vocês vão vender o inquérito para alguém'. Eram pessoas da mais
alta dignidade, da mais alta categoria. E falaram: 'Está bom. Não é
por esse motivo que nós vamos entregá-lo. mas se você põe a questão
de que é necessário do ponto de vista político. democrático. entregar o
inquérito, nós o entregamos'. Deram-me o documento e. naquele mesmo
dia, segui para o Rio de Janeiro. com medo de eles me prenderemlá"~l.

.." ANDRADA. José Bonifácio Lafayette de. CPDOC, op. cito p. 34-35. Entrevista citada. No discurso pronunciado na Câmara
Federal na sessão de 26 de agosto de 1952, Zezinho Bonifácio afirmou que o Sr. Leães Sobrinho havia entregue o relatório ao
Deputado Antônio Pereira Lima, da UDN de São Paulo, através do qual, este havia chegado a suas mãos. não fazendo qualquer
menção ao Deputado Aureliano Leite. Atuaç:io Parlamentar (1946-1978). op. cit., p. 261.

.., ANDRADA, José Bonifácio Lafayette de. CPDOC, op. cit. p. 37. Entrevista citada.
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Zezinho Bonifácio relatou que ainda enfrentou outro problema: encontrar local para guardar
a cópia do inquérito. Na Câmara, o Presidente alegou não ter autorização, e em sua casa temia
algum tipo de assalto. Acabou por escondê-Ia na casa de alguém que ignorava do que se tratava.
Ao descobrir que o documento estava em suas mãos, a imprensa o procurou, insistindo em
conhecer seu conteúdo. Conforme contou,

"Eu disse para eles passarem de noite que eu dava o inquérito. Foram
uns 15 repórteres lá. Eu peguei no inquérito, do qual já tinha tirado
cópia. Todos queriam me arrancá-lo. Mandei que eles sentassem no
chão, esparramaram-se as páginas e todos começaram a copiar trechos.
A imprensa toda publicou, fazendo um comentário muito grande. O
Lacerda também estava engajado naquilo, todo mundo"~2.

Finalmente, de posse do documento, Zezinho Bonifácio empenhou-se em levar ao
conhecimento da Câmara dos Deputados, e por seu intermédio ao conhecimento do País, os
tennos do inquérito. Ocupou a tribuna por diversas sessões, que suscitaram acaloradas discussões
e muitos apartes.

Na sessão de 3 I de julho de 1952 relatou todos os passos percorridos para obter os resultados
do inquérito. Contou, naquela ocasião, a luta de seu pai que, em 1929, também havia solicitado,
em conexão com a Aliança Liberal, abertura de inquérito para apurar irregularidades no Banco
do Brasil, afirmando a certa altura:

"Sr. Presidente, estou convencido de que a publicidade do inquérito
vai produzir a mais profunda repercussão no meio bancário, no meio
comercial e no meio financeiro do País. Não me iludo quanto às
conseqüências dessa publicidade. Fui delas advertido por adversários,
através de ameaças, e por amigos, através de solicitações.
Tornei-me indiferente aos primeiros e dei explicações aos segundos. É
preciso publicar o inquérito, atinja a quem atingir. tenha a repercussão
que tiver, porque, do contrário, daqui a alguns anos, novamente teremos
inquéritos desse tipo e a comissão que o engendrar ou organizar vai
dizer:já sefizeram dois inquéritos: oprimeiro, de oito volumes, o órgão
estatal impediu que fosse publicado; e o segundo, de dois volumes,
também o conceito das firmas envolvidas e dos homens honestos nele
arrolados impediram que fosse publicado!
Não épossível que a situação do Brasil continue nessa ordem. É preciso

•~ idem, p. 38.
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pôr um paradeiro a esta questão, e Deus, já não mais Alá, Deus afinal,
apiedou-se de mim e permitiu que eu tivesse esta grata oportunidade de
transmitir à Nação os termos deste inquérito. Estou convencido de que
a sua publicidade vai trancar a enxurrada de créditos fáceis que os
mesmos homens aqui envolvidos estão 'chupando' nas arcas do Banco
do Brasil. Custa a crer, mas é verdade. Homens que estão obtendo
crédito fácil, fantástico e mentiroso no Banco do Brasil, muitos deles
se encontram neste inquérito. Amanhã, publicados os seus nomes, será
interessante observar qual é a atitude que vai assumir a alta direção
do Banco do Brasil. E está aí mais um grandioso serviço que, de
consciência limpa, eu presto ao meu País - estancar essa corrente imoral
de dinheiro fácil que se entrega aos potentados da República".

Julgando um tanto vagas as conclusões do inquérito que Zezinho Bonifácio deixava escapar
em sua fala, o Deputado Arnaldo Cerdeira passou a exigir a divulgação de nomes,

"para inocentar aqueles que não estejam vinculados às possíveis
tramóias que esse inquérito focaliza, e também reparar os daqueles
outros que, não sendo co-participantes, estão, entretanto, envolvidos
pela idéia vaga de 'Ministros, Senadores e Deputados'. Logo, se V.Exa.,
com a altivez que o caracteriza, foi para a tribuna focalizar assunto
dessa natureza, penso que melhor será que V.Exa., mesmo compll11gido,
entristecido, e com o coração dilacerado, vá até ao final, dizendo os
nomes dos responsáveis pelas negociatas que V. Exa. diz terem sido
praticadas (palmas), para que aqueles outros possam, realmente, ser
inocentados perante esta Casa, perante a opinião pública"~3.

Em resposta, Zezinho Bonifácio procedeu à leitura de trecho do documento que revelava
que certos produtos de nossa economia haviam sido postos a venda por preços inferiores, "para
dar margem ao lucro ilícito que ministros, deputados e candidatos tramaram obter em bem de
sua posição na campanha eleitoral e do reforço da caixa do Partido Social Democrático"~~. Não
chegou, contudo, a revelar os nomes dos envolvidos, preferindo requerer ao Presidente da Câmara,
sob fortes aplausos, que o relatório da comissão de inquérito fosse publicado no Diário do
Congresso Nacional, como peça integrante de seu discurso. Tendo em vista o suposto caráter
sigiloso do documento, a pretensão de Zezinho Bonifácio foi negada, pois feria questões de
ordem regimental. Diante da negativa, dirigiu apelo ao Líder do Governo na Câmara, Deputado

JJ Atuação Parlameutar. op. cil. p. 236 e 237 (Sessão de 3) de julho de 1952) .
-l-l idem, p. 240.
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Gustavo Capanema, no sentido de obter apoio em sua luta pela divulgação do relatório. Na
condição de Líder da Maioria, Gustavo Capanema tinha que prestigiar a decisão da mesa. Contudo,
lançou apelo a Zezinho Bonifácio,

"no sentido de publicar, por qualquer modo, o relatório. (Apoiado.
Palmas) ... Preciso é que se encontre meio de divulgar o relatório. Para
esse objetivo, S. Exa. terá minha assistência e ajuda"~s.

A discussão prosseguiu nas sessões seguintes, até que foi vencida a barreira do regimento
interno. Em seguida foi colocada em questão a validade dos meios pelos quais o documento
fôra obtido, e a conveniência moral de sua divulgação. Respondendo às interpelações com sua
habitual agilidade, Zezinho Bonifácio, em certo momento, salientou:

"Não interessa, aliás, S,: Presidente, a esta altura dos acontecimentos,
saber como chegou às minhas meIos a cópia do inquérito do Banco do
Brasil. Cumpre, apenas, que a Nação fique inteirada de que a
documentação que possuo é fotocópia de um papel autêntico que a
mim veio ter por processos, como afirmei no primeiro discurso,
rigorosamente legais - e vou mais longe - rigorosamente morais.
Estabelecido de vez este ponto, quero, agora, mostrar que os
interessados envolvidos no inquérito -muitos ainda na direção do País
- se empenham em ocultar o documento, procuram formar um tumor de
fixação marginal, para que a atençelo do povo brasileiro se desvie para
outra questão de somenos importância.
Pouco importa que o inquérito tenha surgido à luz do dia por processos
desonestos ou por processos honrados. Precisamos esclarece/~
exatamente, o seguinte: se os termos do inquérito apontam crimes e
apontam nomes de pessoas que devem parar na cadeia. Esta a grande
questelo. Nelopermitirei que o rumor que sefaz em torno da gravidade
desse problema cesse antes da terminação do episódio.
Minha campanha visa duplo objetivo: quero apublicidade do inquérito
e quero, também, abroquelado nos termos da lei, sua remessa ao Poder
Judiciário. Lá, sim, é que ele irá ter o seu fim "~6.

Zezinho Bonifácio foi enfrentando, uma a uma, as objeções levantadas. Rebateu veemente-
mente as argumentações de que o relatório não deveria ser divulgado por estar protegido por

"5 Idem, p. 248. (Sessão de 10 de agosto de 1952).
"6 Idem, p. 269. (Sessão de 26 de agosto de 1952).
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sigilo bancário e comercial, e tratou de desfazer a interpretação de que a União seria compelida
a arcar com o ônus de indenizações às partes que o inquérito apontava como tendo sido lesadas.
Contestou a alegação de que o escândalo causado pela publicação do documento iria "abalar os
alicerces da Nação". Rebateu acusações de que as fotocópias em seu poder não eram autênticas,
pois o Sr. Miguel Teixeirajá havia declarado que não tinha mais dúvidas quanto a isso~7.Encerrou
com as seguintes afirmações:

"E quero lembrar a quantos supõem que me intimidam nesta campanha,
que perdem tempo, pois no caminho da defesa das prerrogativas do
povo e na defesa daquilo que reputo ser direito, ser honrado, ninguém
me domina, 'porque livre nasci, livre vivo e livre quero encerrar-me em
fria sepultura (Muito bem. muito bem. Palmas prolongadas. O orador
é vivamente cumprimentado) "~8.

Somando-se às resistências da maioria dos membros da Câmara, Zezinho Bonifácio sofria
pressões de outros setores, direta ou indiretamente envolvidos nas irregularidades. O episódio
por ele relatado é ilustrativo:

"... Então um banqueiro importante, cujo nome eu queria omiti!: ele
ainda está vivo,foi à minha casa e mefez um apelo para eu nelopublicar
o inquérito. E me disse: 'Olhe, se você publicar o inquérito, eu sou
capaz até de me suicidm: porque vai ser uma desorganização terrível'.
Eu disse: 'Olhe, se eu nelo publicar o inquérito, já agora, que todo
mundo sabe que está em meu podei: quem tem que se suicidar sou eu.
Entelo entre você e eu, você que se suicide'.
- Ao menos politicamente seria o suicídio para o senhOl:
- Exato! Falei que ia publicar. Ele saiu e eu disse: 'Meu filho, fique
tranqüilo que no Brasil não acontece nada com ladrão de alta esfera.
Fica o negócio rolando e não acaba. Há muita gente importantíssima
envolvida, e o inquérito não vai ter destino nenhum. Agora eu quero
que o povo do País conheça o inquérito do Banco do Brasil"~9.

Numerosas personalidades chegaram a constituir advogados para levar Zezinho Bonifácio
à barra dos tribunais, a fim de que provasse a autenticidade das informações que trazia a público,
"na mais ruidosa de todas as campanhas dos últimos tempos"so.

"7 ESTADO de Minas. 5 de agosto de 1952, p. I.
"' ATUAÇÃO Parlamentar. op. cil. p. 285.
"9 ANDRADA, José Bonifácio Lafayette de. CPDOC, op. cit., p. 39-40. Entrevista citada.
50 ESTADO de Minas, 3 de agosto de 1952, p. I.
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Em 22 de outubro, Zezinho Bonifácio retornou à tribuna da Câmara para requerer ao
Presidente da Casa que consultasse seus integrantes, em sessão pública, sobre a publicação da
fotocópia do inquérito que tinha em seu poder. Na oportunidade, afirmou:

"Não preciso repisar aqui os argumentos já invocados para que o
inquérito seja publicado. O País aguarda a sua divulgação com a maior
ansiedade. Recebi, a propósito, milhares de mensagens. Toda a
Imprensa, de norte a sul, mostrou a oportunidade dessa divulgação.
Todas as vozes prestigiosas se ergueram. A Nação inteira clama e insiste
por conhecer os termos do processo em causa, tão estranhamente
sonegado ao seu exame "51.

Depois de várias sessões de discussão da matéria, em 9 de dezembro de 1952 procedeu-se
à votação do requerimento. Finalmente, a Câmara concedeu autorização para que o inquérito
fosse divulgado, por 170 contra 39 votos52• Mas a grande vitória de Zezinho Bonifácio teria ainda
que ser adiada. Conforme relatou,

"A Câmara, numa maioria muito grande, cento e tantos a 87, concedeu
licença para publicO/: Mas antes da publicação adiou um dia. Nesse
dia, o sindicato dos banqueiros impetrou um mandado de segurança
para que o inquérito nãofosse publicado, e alegou uma série de razões.
O mandado foi enviado imediatamente para a Câmara injormO/: A
Câmara informou quejá tinha votado ejá estava publicado no DIÁRIO
OFICIAL. Então designaram um relator. Sobre o relator, não quero
dizer quemfoi. Todo o mundo já sabe quemjoi, mas não jalo. Eufalei
com o relator, ministro do Supremo. Eu disse o que pensaria do Supremo,
caso concedesse o mandado de segurança.
O relator virou-se para mim e disse: 'Mas José Bonifácio, o seu irmão
também é ministro do Supremo Tribunal Federa/'. Eu disse: 'Ele também
é. O Supremo não está em condições, tal... ' Enfim, o Supremo negou o
mandado efoi publicado o inquérito. O José Aparecido me pediu para
publicar num livro. Eu vou ver se tenho algum exemplar para dar a
você. Ele publicou e saiu isso tudo'153.

O inquérito do Banco do Brasil foi publicado no Diário do Congresso Nacional de 4 de

51 ATUAÇÃO Parlamentar, op. cit. p 287 (Sessão de 22 de outubro de 1952).
51 Idem. p. 3 a 6 (Sessão de 9 de dezembro de 1952), e OLIVEIRA, José Aparecido de, Inquérito do Banco do Brasil, op. cit. p.
5.l ANDRADA, José Bonifácio Lafayette de. CPDOC, op. cit., p. 40-41. Entrevista citada.
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fevereiro de 1953, suplemento n° 26. Em seguida foi publicado em livro pelo jornalista José
Aparecido de Oliveira, acompanhado de breve histórico de todo o processo e de alguns discursos.
Ao prefaciar o livro, Zezinho Bonifácio afirmou que nenhum outro conselho se aplicaria melhor
à situação do que o de Martim Francisco, o 1II,na advertência inicial de "Viajando", com referência
à São Paulo, de 1926:

"... há, leitor, em São Paulo, terra das unanimidades legislativas e
impunidades administrativas, dois partidos sociais: o dos que roubam
e o dos que são roubados. Se pertences ao primeiro, fecha este livro;
se, porém, ao segundo, recebe um apertado abraço do companheiro e
amigo"54.

Décadas mais tarde, com sua carreira parlamentar encerrada, Zezinho Bonifácio teve
oportunidade de ressaltar o significado do episódio em sua trajetória política:

"A campanha mais importante na minha vida política. inegavelmente
foi a campanha do inquérito do Banco do Brasil. O inquérito do Banco
do Brasil na época ... Hoje não tem grande importância sejazer citações
a respeito do inquérito ... à medida em que o tempo passa, sua grandeza
diminui. Mas na época, deu uma sensação slllpreendente no Brasil
todo. Porque os homens mais importantes estavam envolvidos lá,
metidos no inquérito do Banco do Brasil. Uma ladroeira desenfreada.
Agora, vocês não vão querer que eu vá dizer os nomes. Eu posso indicar
onde se encontra isso tudo, mas não vou dizer os nomes. Aqui, por
exemplo, eu tenho os meus discursos55. São cinco grandes discursos
sobre toda a questão montada no inquérito. Porque ela aglutinou uma
porção de assuntos e colocou em situação muito penosa ospolíticos que
então vigoravam. Assim, essa é que foi a campanha mais importante.
Foi de âmbito nacional e perdurou muito tempo"56.

O episódio do Banco do Brasil suscitou em Zezinho Bonifácio preocupação com a questão
do sigilo comercial garantido aos bancos de economia mista, como matéria de interesse para o
regime democrático e para a garantia de austeridade nos negócios públicos. Tornou-se estudioso
do assunto, publicando o trabalho "Da Limitação do Sigilo nos Bancos de Economia Mista",
adaptação de conferência feita na Faculdade Mineira de Direito da Universidade Católica de
Minas Gerais. Nele propõe demonstrar

5~ OLIVEIRA, José Aparecido de, op. cit., p. 11.
55 Referia-se á publicação de José Aparecido de Oliveira, op. cit.
56 Entrevista concedida ao Centro de Cronistas Politicos e Parlamentares de Minas Gerais, op. cit.
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"que o sigilo comercial assegurado aos bancos de economia mista, sobre
ser anacronismo injustificável, é um velho tabu que o direito antigo nos
enviou e cuja obstinada permanência nos quadros da nossa sistemática
jurídica se torna nocivo e perturbador. Deve, pois, ser limitado, senão
abolido"57.

o sigilo bancário figuraria, assim, como peça anacrônica, como de resto todo o código
comercial brasileiro, datado de 1850, quando era o comércio ineficiente e o "fenômeno econômico
rudimentar e inócuo, não se refletia com intensidade na vida do homem, muito menos na vida
dos povos". Nosso código comercial, por sua vez, seria cópia quase fiel do código francês de
1807, sob inspiração da escola liberal ou individualista. O autor admite que o sigilo poderia ser
válido em se tratando de bancos particulares, onde não houvesse responsabilidade financeira do
governo. Nos bancos de economia mista, preconiza não a abolição total do sigilo, mas a
publicidade obrigatória das operações de crédito que ultrapassassem determinado limite, a fim
de que possa haver fiscalização por parte do público.

Zezinho Bonifácio chamava a atenção para importante aspecto da questão, por sinal bastante
atual, que diz respeito ao exercício da fiscalização desses organismos, pois

"0 governo nomeia, em alguns casos, como no do Banco do Brasil,
certo número de diretores e a Assembléia do Banco de economia mista
que é o próprio governo, maior acionista que é, elege o Conselho Fis-
cal que, por outra ficção legal, examinará e dará parecer sobre as
contas da Diretoria. Acontece daí: o governo é a diretoria do Banco, o
mesmo governo é a Assembléia do Banco, o mesmo governo é o
Conselho Fiscal do Banco. Em nenhum momento aparece o
policiamento dos atos dos que dirigem as imensas massas de dinheiro
que o Estado, portanto o povo, possui nesses órgãos'158.

O resultado da ausência de real fiscalização em órgãos dessa natureza, eram os balanços
fictícios e as falsas assembléias, constatadas por ele no exame de pareceres dos Conselhos
Fiscais do Banco do Brasil e do Banco Mineiro da Produção, entre 1952 e 1957. Utilizou-se
também de dados do Banco de Crédito Real de Minas Gerais e do Banco do Estado de São
Paulo, em defesa da tese de que o sigilo bancário nos organismos onde o governo influi
diretamente, funcionaria de maneira contrária aos interesses nacionais:

57 Andrada, José Bonifácio Lafayette de, "Da Limitação do Sigilo nos Bancos de Economia Mista", in: Revista Brasileira de
Estudos Políticos. Belo Horizonte: UFMG, 1960.

;8 Idem, p. 144-145.
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"Bem sei que ai não está uma prova inconteste e Iimpida, pois, para
produzi-Ia, seria necessário compulsar os documentos que possibilitaram
a elaboração do balanço. Isto, todavia, é impossível. Ai está o sigilo
bancário para impedí-Io ..Mas a idéia bem aproximada de como a
amizade influi nos empréstimos, muito mais que a boa garantia
apresentada pelo cliente, ficou patente"59.

Zezinho Bonifácio chegou a apresentar Projeto de Lei suprimindo o sigilo bancário e
estabelecendo nornms no sentido de obrigar a publicidade das operações de empréstimos efetuadas
pelos estabelecimentos de economia mista, desde que fixadas acima de certos limites.

Em meados de 1953, Zezinho Bonifácio utilizou-se de mais um canal para exercer oposição.
Retomou a atividade jornalística. O veículo foi o Correio do Dia, jornal então fundado em Belo
Horizonte, sob a direção de Orlando Carvalho. O jornal teve duração efêmera: pouco mais de
um ano. Nesse período, Zezinho Bonifácio foi assíduo colaborador, como articulista, e fazendo-
se presente através de ruidosas entrevistas. O principal alvo dos ataques era, como esperado, o
Governador Juscelino Kubitschek. Os artigos versavam sobre temas da economia e da política
mineiras, que estariam sendo indevidamente tratados pela administração estadual, muitos deles
objeto de seus pronunciamentos e projetos na Câmara Federal. Dentre eles, a questão da
exportação do minério de ferro de Minas Gerais(,();a construção da rodovia ligando Belo Horizonte
à capital federaI6\; a ausência de Minas nos conselhos da alta administração do País62.

A questão da sucessão presidencial, seu encaminhamento pelos partidos e as propostas
que surgiam, foram objeto especial de sua atenção. A mais ferrenha oposição nessa área foi
desfechada contra o movimento patrocinado pelo então Governador Juscelino Kubitschek,
denominado "pacificação da política mineira", classificado de verdadeiro "cambalacho". Em
entrevistas ao Correio do Dia, Zezinho Bonifácio advertiu que os acordos políticos em vésperas
de eleições deveriam ser tomados com cautela, pois nem sempre seriam informados pela
sinceridade. Nas suas palavras,

"Esta história de Minas unida para ser ouvida nos conselhos da
República é chavão ultrapassado, cantilena cacete e cediça. O que se
pretende é muito claro: o Governador do Estado quer se candidatar a
Presidente da República com algum êxito, e oprimeiro passo é compor
os negócios em casa. Dai o apelo: 'Mineiros de todos os partidos, uni-
vos'. Depois, então, virão outros negócios, outras conversas''63.

59 Idem, p. 150.
60 ANDRADA, José Bonifácio Lafayette de. Perigo á Vista. Correio do dia. Belo Horizonte, 7 de agosto de 1953. p. 7.
61 . "Desorientação". Correio do Dia. Belo Horizonte. 29 de julho de 1953. p. 4.
6~ o "Ausência". Correio do Dia. Belo Horizonte, 10 de julho de 1953. p. 4.
6) CORREIO do Dia, Belo Horizonte, 24 de dezembro de 1953, p. 1.
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o argumento sustentado contra o acordo em questão, era o de que, ao contrário da tradição
mineira de fazer acordos de baixo para cima, isto é, dos municípios para o âmbito estadual, este
pretendia o inverso. "Querem se entender no Estado, mas deixando o grosso da tropa em
permanente luta". Para o povo, cuja vida se processava nos municípios, o acordo não teria
qualquer utilidade. Diversamente da propalada pacificação, o próprio governo seria o principal
responsável por manter essas localidades em permanente agitação, com suas constantes
intervenções em favor de seus cabos eleitorais. Por isso,

"Sua Excia quer a paz, assim conversa, mas os seus atos nos municípios
são assaltos guerreiros. Não é honesto, nem decente admitir fórmulas
de acordo quando os correligionários do interior estão apanhando dos
funcionários adversários e demitidos. Para ser dócil aos caprichos dos
seus chefes municipais, o Governador chega até a burlar a lei''6~.

o combate ao acordo teve como um dos suportes o slogan do momento da UDN - "a
honestidade na administração, a honrada aplicação do dinheiro do povo". Zezinho Bonifácio
não deixou de lembrar as denúncias dos parlamentares da UDN na Assembléia Legislativa
Mineira, de que se o Governador não as realizava, era, no mínimo tolerante, e quase partícipe de
negociatas no Estado.

"As estradas do Binômio entregues de mão beijada àfirma Ajax Rabelo,
que levantou uma 'concorrência para executar obras e financiá-Ias à
sua custa, acabando porém por obter dinheiro, gente e máquinas do
Estado para o cometimento; a constituição da Mannesmann, companhia
que de concreto só tem a diretoria composta de comensais do Governo,
ganhando ordenados e gratificações astronômicas; o Grande Hotel e
quejandos dados ao Sr. Joaquim Rol/a, sem maiores complicações; as
hidrelétricas de organização pouco conhecida e de despesas sem
controle.
A par dessas ocorrências, há a constatar as violências policiais, as
denúncias e remoções de humildes funcionários, os gastos supérfluos
com recepções, passeios e viagens, centenas de viagens ao Rio"65

Em meados do ano seguinte, Zezinho Bonifácio chegou a admitir o apoio da UDN ao
movimento de união em Minas. Apresentava, contudo, certas condições. O Governador deveria
assegurar absoluta liberdade de manifestação aos que não o apoiassem no próximo pleito, e

6-J idem.
6~ Andrada, José Bonifácio Lafayette de. "Acordo de Minas". Correio do dia. Belo Horizonte, 31 de dezembro de 1953, p. 4.
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declaração expressa de todos os componentes da união mineira de que ela se realizava contra o
Presidente Getúlio Vargas. Mostrava-se, todavia, cético quanto aos resultados do acordo. Diante
de informações de que a oposição continuava a ser perseguida no interior, afirmava, duvidando
da sinceridade de Juscelino:

"Parece até guerra na Coréia: combinação na retaguarda e morte de
soldados na vanguarda.
"... Querem a união mineira, mas uma união 'sui generis': apoiar
Juscelino, que apoia Getúlio, não apoiar Getúlio, que é apoiado por
Juscelino ...
E durma-se com um barulho desse: Bolas para eles/''66.

Outra proposta de entendimento para a sucessão presidencial surgida naquela conjuntura,
foi igualmente combatida por ele. Seu autor foi o então Governador de Pernambuco, Etelvino
Lins. Por ela o General Juarez Távora, candidato a Presidente da República, teria como
companheiro de chapa o Governador de Minas Juscelino Kubitschek, isso porque, nas
interpretações do PSD, sendo Juarez Távora elemento da UDN, o segundo posto deveria ser
ocupado por um pessedista. Zezinho Bonifácio colocou-se contrário, não à candidatura do Gen-
eral Juarez Távora, e sim à interpretação de que sendo ele udenista, a UDN encontrava-se na
contingência de dar compensações ao PSD. Conforme salientou,

"0 General Juarez não é udenista. Não pertence aos quadros da UDN,
não está sujeito a sua disciplina, não está preso ao seu programa. É
certo que priva da amizade de quase todos os chefes da UDN, mas isso
não lhe dá o caráter de udenista cem por cento. Sendo assim, por que
cargas d'água a UDN há de conceder vantagens em contrapartida, à
agremiação situacionista? Então, só porque um cidadão ilustre, amigo
de udenista, vai ser o candidato à Presidência da República, deve o
Partido a que ele não está ligado, só por isso, desistir de pleitear os
postos chaves do País, o Governo de Minas, a Vice-Presidência da
República? Que acordo fora de propósito é esse"?67.

66 CORREIO do Dia. Belo Horizonte, 3 de agosto de 1954 p. 4.
67 idem, 21 de março de 1954, p. 4.
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"O profeta dos radicais"

As campanhas contra a corrupção comandadas pelos oposicionistas, especialmente pela
"Banda de Música", concorriam para o desgaste do Governo Vargas que tentava, aos trancos e
barrancos, levar adiante seu programa de desenvolvimento. Neste contexto, chocava-se cada
vez mais com o ideário da oposição, à medida em que avançava em posições vistas como
nacionalistas e estatizantes. A questão do petróleo - seus desdobramentos e a solução finalmente
adotada -, assumiu grande central idade nesse processo. Dividiu a sociedade e mesmo a posição
udenista, que passando da defesa da participação da iniciativa privada, inclusive estrangeira, à
defesa do monopólio estatal, viu-se diante de cisões no seu interior. A 3 de outubro de 1953 foi
sancionada pelo Presidente Vargas, a Lei nO2004, dispondo sobre a política nacional do petróleo.

Outro episódio marcante dessa fase, e que contribuiu para precipitar a crise do Governo
Vargas, foi o escândalo que envolveu o jornal Última Hora. Criado em 1951 pelo jornalista
Samuel Wainer, o objetivo do jornal era "dotar o getulismo de um veículo de comunicação
popular,já que Vargas não contava com o apoio de nenhum dos grandes jornais existentes"68. A
denúncia de que ojornal havia obtido facilidades de crédito no Banco do Brasil e ajuda financeira
de empresários ligados ao Governo veio a público através do jornal Tribuna da Imprensa, de
propriedade de Carlos Lacerda, que veio a ser dos mais agressivos integrantes da "Banda de
Música". Se no processo do Inquérito do Banco do Brasil Zezinho Bonifácio ocupou o centro
da cena, no caso da Última Hora foi Lacerda quem liderou o movimento, com o apoio da
bancada udenista na Câmara Federal. Foi aprovada a formação de uma Comissão Parlamentar
de Inquérito para apurar a denúncia, vindo à tona o possível envolvimento dos Deputados Luthero
Vargas, filho do Presidente, e Euvaldo Lodi, líder empresarial de destaque, então Presidente da
Confederação Nacional da Indústria (CNI). O Deputado Aliomar Baleeiro chegou a solicitar,
sem sucesso, licença à Câmara dos Deputados para que fossem processados. Por essa época,
Vargas já procedera a uma reestruturação ministerial, com o intuito de conciliar as correntes em
pugna. Osvaldo Aranha foi nomeado Ministro da Fazenda, João Goulart, então Deputado e
dirigente do PTB, foi para o Ministério do Trabalho, Vicente Rao para a pasta das Relações
Exteriores, e José Américo de Almeida para o Ministério da Viação. Com essa equipe, Vargas
buscava, de fàto, estabelecer um equilíbrio entre as pressões que convergiam contra ele. A esse
respeito, apontou Dulci:

"Por uma parte, Vargasprocuravafixar, através de Aranha, uma política
de estabilização monetária, de maneira a obter certo equilíbrio
financeiro e, com isso satisfazer as necessidades dos setores empre-

6. DULCI, Otávio S., op. cit. p. 116.
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sariais. Por outra parte, através de Coulart, tencionava pôr em prática
uma política de mobilização de apoio operário, para fortalecer
politicamente o governo, emface do recrudescimento da oposição"69.

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

No plano social, a crise manifestava-se pelo aumento da mobilização trabalhista, inclu-
sive do número de greves. O anúncio, no início daquele ano, de que o Governo pretendia con-
ceder aumento de I00% no salário mínimo, por sugestão do Ministério do Trabalho agravava a
situação. A proposta era vista pela UDN como instrumento para estimular? luta de classes e
prejudicial à vida da naçã070

. Em todos os grupos oposicionistas, a repercussão foi fortemente
negativa. A percepção era a de que não se tratava somente de questões de corrupção
administrativa, e sim, de algo mais grave: subversão à ordem constituída. O resultado imediato
foi a radicalização da ofensiva oposicionista, que passou a acusar o Governo, na figura de
Goulart, de pretender instaurar uma "república sindicalista" no País, nos moldes peronistas.
Intensificou-se, com isso, a aproximação entre a oposição civil e os militares que, por sua vez,
assumiam postura cada vez mais intervencionista.

No início de fevereiro a UDN lançou um "Manifesto à Nação" denunciando supostas
atividades subversivas de Goulartjunto à classe trabalhadora71

• Na seqüência, foi encaminhado
ao Ministro da Guerra o "Memorial dos Coronéis", documento contra João Goulart. Frente a
tantas pressões, Vargas recuou. Exonerou Goulart do Ministério do Trabalho, anunciando, contudo,
a 10 de maio, o reajuste de 100% no salário mínimo, o que, sem dúvida alguma, acirrou os ânimos
da oposição udenista. Assim,

"(..) a pretexto da concessc7o de U111 salário mínimo, que ninguém
honestamente se lembraria de negm; mas que deve serfixado comjustiça
e alta eqüidade, a luta de classes está sendo preparada e vai ser
desfechada pelo SI: Presidente da República ... O momento, que ninguém
se iluda, é pré-revolucionário; e a revoluçc7o está sendo dirigida do
Catete'm.

Zezinho Bonifácio não se manteve indiferente à polêmica que se criou em tomo da questão
do aumento do salário mínimo. Surpreendentemente, em nenhum momento se colocou contrário
à medida, mas alertou, desde o início, para a ausência de medidas correlatas que pudessem

69 Idem, op. cit. p. 118.
70 BENEVIDES, Maria Victória Mesquita de, op. cit. p. 88.
71 IR., BOITO, Armando. O Golpe de 1954: A Burguesia Contra o PopulislIIO, São Paulo: Brasiliense, 1982.
7~ citado por DULCI, Otávio S., op. cit., p. 121-122.
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conter a alta de preços, sinal, a seu ver, da desorientação e do propósito demagógico do governo.
Em artigo para o Correio do Dia, deu mostras de acurada percepção da delicada situação em
que se encontrava Getúlio Vargas, tentando se equilibrar em meio a pressões de toda ordem, e da
posição ambígua do Presidente face ao capital estrangeiro.

"E o governo, ora cúmplice passivo, ora autor da maior parte, assiste
impassível o desabar da tormenta. Limita-se a se desviar, pendendo a
cabeça. dos batidos da borrasca.
Ainda agora dá a prova. Aumenta o salário mínimo baseado em que a
situação é aflitiva, mas. como lhe cumpre e é do seu deve/~ não detém a
alta dos preços nemfaz por onde. É que Ihefalta bravura. O refreamento
da ascensão dos preços vai diminuir o lucro das poderosas empresas
do Brasil, inclusive as estrangeiras. dessas mesmo que o Presidente da
República acusou num discurso de turista. mas que, na verdade. ajuda
e estimula, protege e acaricia. conforme atestam os seus atos e o seu
comportamento administrativo. Como não convém ao governo, ou
porque é condômino no fruimento das vantagens. ou por fraqueza .
.molestar os magnatas, reduzindo-lhes os lucros polpudos. tudo vai subir
por força da majoração do salário mínimo. lvlas o governo, o que
pretende. é levar este País para o caos. E levará! "73.

Antes e depois de decretado o aumento do salário mínimo, Zezinho Bonifácio defendeu a
necessidade de extensão da medida aos servidores públicos, civis e militares. Confornle acentuou,

"Ambos morrem de fome, o trabalhador e o soldado. O governo deve
acabar com tanta farsa. com tanta espera. Pague ao trabalhador e
pague ao soldado os Cr$ 2.400,00 que 'Ele' anunciou. Ou então venha
para a rua e diga com lealdade que não pode pagm~ ou que não quer
fazê-lo. Masfale, largue as evasivas. os despistamentos. as indecências,
os zigue-zagues. a tortuosidade tanto do seu gosto e aja com honradez
e dignidade. que é o seu dever precípuo. Enfim. pague e não bufe!,r]4

Essa postura, defendida na tribuna da Càmara dos Deputados e transcrita pelo Correio
do Dia, suscitou interpretações controvertidas dos parlamentares. Em meio a muitos apartes,
Zezinho Bonifácio salientou:

13 ANDRADA, José Bonifácio Lafayette de. "Salário". Correio do dia. Belo Horizonte, 24 de janeiro de 1954 p. 4.
74 "Ele quer". Correio do Dia. Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 1954, p. 4.
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"- Não estou autorizado a defender o ponto de vista do meu partido,
mesmo porque aqui se encontra o seu líder nacional e o seu líder
parlamentar. Mas defendo meu ponto de vista pessoal. Acho que o salário
mínimo já devia ter sido aprovado. A base de Cr$ 2.400.00 é
perfeitamente suportável. Mas o governo. dando salário mínimo aos
civis, deve também dá-lo aos soldados do Exército, da Aeronáutica e
aos marinheiros. Dá-lo também a todos osfuncionários públicos.
- 'Mas isto é uma medida altamente inflacionária!' Grita o Sr.Magalhães
Melo, do PSP bandeirante.
- 'Essa é a tese dos comzm/stas' - acrescenta o Sr. João Cabanas.
- 'Vejo que estou metendo medo em muita gente' ... 'r]s.

Zezinho Bonifácio disse, ainda, que sua tese deveria ser objeto de atenção, "a fim de que
amanhã a ordem não venha a ser subvertida por aqueles que têm a obrigação de garantí-Ia". Esta
observação acarretou o seguinte diálogo:

"v. Excia está insuflando as classes armadas para o golpe" - diz o Sr
Plínio Coelho.
'Eu estou defendendo aqueles que não têm direito de voto - continua o
orador - e não como o governo que Vossa Excia. defende. que desfralda
uma bandeira demagógica e não aprovou ainda o salário mínimo porque
não quis'r]6.

o aumento do salário mínimo, finalmente decretado em 10 de maio, foi alvo de diversas
críticas por parte de Zezinho Bonifácio. Além da exclusão dos funcionários públicos, a demora
em ser anunciado teria facilitado a alta instantànea dos preços, numa proporção que tornava o
novo salário defasado. Outro problema causado pelo decreto, devido à imprevidência do Governo,
seria o desemprego, pois os industriais, em pànico com seus orçamentos, já começavam a
dispensar seus empregados77. Havia ainda a questão do salário diferencial estabelecido para os
Estados da Federação, que afetava diretamente os interesses industriais mineiros. Isso porque o
salário fixado para Minas revelava-se mais elevado do que o de todos os Estados limítrofes,
inclusive São Paulo, indiscutivelmente o de maior poderio econômico do Brasil. Historiando os
sucessivos golpes que, na sua opinião, vinham sendo desferidos contra Minas desde 1930,
acentuou que esse dispositivo seria o tiro de misericórdia na economia estadual, "já na fase dos
estertores" :

75 CORREIO do Dia. Belo Horizonte. 20 de fevereiro de 1954. p. I.
76 idem.
77 Idem. Belo Horizonte. II de maio de 1954, p. 4.

133



"... por via disso, que as indústrias sediadas em Minas tratarão, e desde
logo e é lógico, de se transferirem para os outros territórios, onde a
mão-de-obra é mais barata, convincentemente mais barata" ...
Vae Victis! E tudoficará do mesmo tamanho porque os homens públicos
da situação mineira não têm a necessária intrepidez para se opor aos
caprichos do Presidente da Repúblicalf78.

Em junho, o Líder da UDN na Câmara Federal, Deputado Afonso Arinos, encaminhou
pedido de impeachment de Vargas, rejeitado por boa margem de votos. Mas o processo revelou
a fragilidade do Presidente da República, sobre quem recaíam agora toda classe de acusações. A
oposição radicalizou ainda mais, no início de agosto, após o atentado a Carlos Lacerda, no qual
morreu o Major da Aeronáutica Rubens VazoPela Tribuna da Imprensa Lacerda passou a
proferir ataques mais violentos a Vargas, e a defender abertamente sua derrubada:

"Getúlio Vargas não é mais o chefe legítimo do governo. É o espectro de
seus crimes que paira sobre a nação ... no seu sibaritismo silencioso, é
hoje uma promessa de maldição sobre o rosto puro e aflito do povo
brasileiro'f79.

Instalado pela Aeronáutica o inquérito para apuração do atentado, a "Banda de Música"
passou a cobrar diariamente o resultado das investigações. O pedido de renúncia do Presidente
foi novamente apresentado, desta vez, não apenas pela UDN como pelos aliados do PL. À medida
em que o inquérito ia revelando novos lances, ficava elucidado que o atentado havia sido cometido
por ordens do chefe da guarda pessoal de Vargas, Gregório Fortunato. A tensão dessa conjuntura
foi abordada na entrevista que Zezinho Bonifácio concedeu ao CPDOC:

"- Como é quefoi vivido, dentro da Câmara, o período do atentado ao
Lacerda, em que morreu o major Vaz, até o suicídio do Getúlio? Como
é que os partidos se articulavam? A coisa não estava já muito no
emocional?
- Estava na parte emocional. Nósfazendo aquela campanha violenta, e
o Lacerda, que era o Líder da UDN... Aconteceu quefoi logo depois da
questão da Carta Brandi, ou de um outro assunto que ele estava desen-
volvendo com muita tenacidade. Quando ele chegoulá,foi assassinado

7' idem, Belo Horizonte, 18 de maio de 1954, p. 4.
79 Citado por BENEVIDES, Maria Victória Mesquita de, op. cit., p. 89.
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o major VazoO episódio você sabe como foi. não? O Lacerda depois
ficou de uma violênciaformidável'lFoo.

Zezinho Bonifácio figurou entre os que ocuparam a tribuna da Câmara para acusar o governo
de omissão e acobertamento de ilegalidades. Exigia, como outros, a apuração do crime. Na
sessão de 10 de agosto proferiu, inicialmente, as seguintes palavras:

"O Governo, Sr. Presidente, emface do ocorrido, permanece estático,
ou melhor, se vem repetindo a si mesmo. O Ministro da Justiça, expede
notas: 'Inquérito rigoroso vai-se abrir, doa a quem doer e há de se
apurar a responsabilidade'. As responsabilidades serão apuradas, con-
tinua repetindo, doa a quem doer. Se os homens do Governo estiverem
ligados aos acontecimentos, serão punidos.
Mas o Presidente da República permanece nisso tudo mudo e quieto
como um rochedo, para usar a linguagem do poeta.
Sr. Presidente, o que deseja a Nação, nesta hora. não são demissões,
nem notas. Queremos, isto sim, a apresentação do criminoso. Isso,
acaso, num País civilizado será impossível? Claro que não. Mas para
um governo desmoralizado e que se dissolve dia a dia, certo, a exigência
é demasiada.
Para a prova evidente de que o Governo está comprometido, bastam as
ocorrências e os fatos posteriores. Chegaremos, e graças a Deus, a
uma conclusão definitiva. De dentro do Governo o responsável há de
emergir, de dentro do Governo o responsável há de sair. Enquanto o
Ministro da Justiça, de Herodes para Pilaros, como confessou em nota
que expediu, procurava reivindicar novamente a confiança da Nação,
que havia perdido, o criminoso desaparecia, segundo uns, emfazendas
particulares, segundo outros, barra afora para o estrangeiro.
Mas, S,: Presidente, por que o Governo não quer apurar a responsa-
bilidade de ninguém?'IFoI.

Prosseguindo, não poupou críticas ao Ministro da Justiça, Tancredo Neves, pelo modo
como vinha conduzindo o inquérito. No entender de Zezinho Bonifácio, o Ministro da Justiça
teria se declarado incapaz de esclarecer o crime, já que confessara haver considerado a
possibilidade de confiar a magistrados a condução do processo, só não o havendo feito devido
a obstáculos de ordem constitucional. Acentuou:

s" ANDRADA, José Bonifácio Lafayette de. CPDOC, op. cil. p. 42. Entrevista citada.
SI Atuação Parlamentar ... op. cit. p. 332.
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"Assim, continua o inquérito sendo feito pelo órgão de que é chefe o
Ministro da Justiça, mas órgão que, pela atitude que ele assume,
segundo declarou o próprio Ministro da Justiça. não tem a isenção
necessária parafazer marchar o inquérito e elucidar os acontecimentos ...
OMinistro da Justiça disse. em alto e bom som, que o seu aparelhamento
não tinha a necessária isenção para proceder a inquérito honesto e
rigoroso''8.2.

Todavia, era mesmo o Presidente da República o alvo central dos ataques. Sua renúncia
foi, por diversas vezes solicitada na fala de Zezinho Bonifácio, e reiterada pelo Deputado Tristão
da Cunha. Suas palavras finais foram um veemente apelo nesse sentido:

"Sr. Presidente, demonstrei que a única saída para preservar a
democracia e, sobretudo, para fazer voltar, já não aos homens do
Governo. mas sim aos órgãos do Estado a confiança do povo brasileiro,
é a renúncia do Presidente da República, porque S. Exa. representa o
grande tropeço, o grande embaraço nessa arrancada para a verdade ...
Se os seus dias estão contados, se sua hora está a chegar, que tenha o
Sr. Getúlio Vargas um gesto de altivez, de verdadeiro gaúcho, e realize,
então. aquele conselho que certa vez o Sr. João Neves da Fontoura,
num dos seu raros minutos de lucidez politica, lhe dera: que o Sr. Getúlio
Vargas, na hora do desmoronamento, tenha ao menos a elegància dos
vencidos, olhe o Brasil de frente, faça continência e tombe. Mas que
tombe, digo eu, envolto, como merece, porque afinal é um brasileiro
que presidiu a nossa terra. nas dobras da dignidade e da honra; que
renuncie.
Era o que tinha a dizer. (/I1uito bem. Palmas. O orador é cumprimen-
tado)83.

o discurso proferido por Zezinho Bonifácio obteve forte repercussão, dentro e fora do
Congresso Nacional. Décadas depois, foi contemplado no romance de história e ficção do escritor
Rubem Fonseca, Agosto. Em suposta reunião secreta de membros expressivos do PSD realizada
naquela conjuntura, discutia-se a campanha promovida pela UDN para exigir a renúncia de
Vargas. Neste cenário, Fonseca descreveu o seguinte diálogo:

'''Há ainda o discurso do José Bonifácio', continuou Freitas. 'Vocês

8~ idem, p. 339 e 340 .
•., idem, p. 343-344. .
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conhecem a andradice mineira do clã politico a que pertence o Zé
Bonifácio - uso 'andradice' como sinônimo de astucia provinciana. Para
o Zé. o governo de Getúlio desapareceu desta terra com sua guarda
pessoal. Ele acredita, oufinge acreditQl~que o governo vive dosfavores
das classes armadas, dos amores dos sargentos, da indiferença dos
soldados, da esperança do aclaramento da verdade neste inquérito. Os
dias do governo estariam contados e o Zé pede ao Getúlio um gesto de
altivez, de verdadeiro gaúcho, pede ao Presidente que realize aquele
conselho que certa vez o João Neves da Fontoura, num dos seus raros
minutos de lucidez politica, lhe deu: que, na hora do desmoronamento,
Getúlio tenha a elegància dos vencidos. olhe o Brasil de frente, faça
continência e tombe. Mas que tombe, diz o Zé, envolto no manto da
dignidade e da honra, renunciando'.
- 'Na UDN os politicos. em qualquer situação. querem sempre que se
bata continência', ironizou um deputado.
'0 Zé Bonifácio propõe o que ele chama de incisão de um dos mais
abjetos e purulentos abscessos que têm corrompido o organismo de
qualquer nação. Assistimos. segundo o astuto Deputado mineiro. ao
sangue e à lágrima; assistimos a reputações impolutas se desfazerem
na vala comum da cobiça dojogo; assistimos ao terror dosfracos, ao
grito de vitória dos potentados; assistimos ao càmbio negro, às delicias
da inflação fazerem com que um major da FAB não tivesse dinheiro
para o telefone, enquanto o seu assassino possuía uma casa de campo. '
- 'Não podemos tapar o sol com a peneira. O mar de lama existe'.
comentou um deputado.
- 'Essa casa de campo, poucos sabem', continuou Freitas. 'não passa
de uma chácara miserável entre Belford Roxo e Nova Iguaçu. Um lugar
que o sicário Climério chama de Repouso Feliz. sem esgoto, sem água
corrente. em que alguns porcos chafurdam na lama e galinhas
ciscadeiras passeiam por dentro da casa. Um sargento da FAB teria
vergonha de morar nela. O Zé Bonifácio sabe disso. mas é preciso
despertar indignação. revolta. não importam os meios utilizados''M.

Fazendo ver aos que estavam presentes à suposta reunião a gravidade da situação política
e a fragilidade de Vargas, advertiu a personagem, numa clara referência a Zezinho Bonifácio:

8. FONSECA, Rubem, Agosto. São Paulo: Companhia das Letras, p. 213-214 .
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"Quando os mineiros perdem a prudência e saem de cima do muro é
sinal de que não existe mais um equilíbrio deforças, de que a balança
pendeu para um dos lados. Estou convicto de que o PSD deve assumir
uma postura de independência nesta delicada conjuntura"d5.

Nos dias que se seguiram ao "atentado da rua Toneleros", a questão da legalidade foi
sendo reconsiderada por parcelas cada vez maiores dos comandos militares. Por volta do dia 24
de agosto, mobilizaram-se para impor a renúncia ao Presidente. Nessa mesma madrugada, após
haver concordado em renunciar, Vargas deu um surpreendente desfecho à crise, pondo fim à
própria vida.

Zezinho Bonifácio deixou registradas suas impressões daquele trágico desfecho:

"(...) os homens do Governo não contavam com esse desenlace. Talvez
a intimidade da família tenha divisado alguma coisa. Mas ninguém
supunha que ia ocorrer aquele fato, aquele suicídio do Getúlio. A
oposição foi tomada de surpresa de uma maneira chocante. Todos nós
ficamos meio imobilizados com o acontecimento. Todos saíram,foram
ao Palácio, procurar cada um se informar como ocorreu o episódio,
mas ninguém estava preparado para isso. Foi realmente um choque.
Se o Getúlio queria fazer isso, ele fez, deu um choque nacional
extraordinário e uma grande emoção. Agora, todos pactuaram ficar
nas suas posições e verificar o que ia ocorrer em seguida, para poder,
então, tomar uma atitude 1'86.

À equipe de CPDOC já havia narrado outras lembranças daquele momento:

"(...) Eu estava em casa de manhã, quando me avisaram que o Getúlio
tinha acabado de se suicidar. Saí de automóvel e fui pela rua com o
José Monteiro de Castro, Deputado, para verificar como estava a
situação. A situação até aquele momento era normal, não tinha confusão
alguma. A UDN nãofez uma exploração dofato. Depois, a UDNficou
numa situação de encolhimento, de receio, porque os trabalhadores
tomaram conta da cidade. O Partido Trabalhista empolgou todo mundo.
Então começou aquela agitação, e a UDN sumindo. Achei que era um
desaforo e resolvifazer um discurso violento contra o PTB, recriminando
ainda o Getúlio na parte que se podia recriminar, já que era um cadáver.

8; idem, p. 215.
86 Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares de Minas Gerais. Entrevista citada.
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Fiz esse discurso e, no meio dele, aquele Senador, Lúcio Bittencourt, de
Minas Gerais, começou a me atacar pessoalmente''87.

o ato final de Vargas suscitou, como se sabe, revolta e indignação em seus correligionários,
que passaram a culpar a oposição, em particular a UDN, de ter manobrado em direção ao trágico
desfecho. O discurso a que aludiu Zezinho Bonifácio e que provocou o debate com o Deputado
Lúcio Bittencourt teve lugar na sessão de 4 de setembro de 1954, e tornou-se célebre, pela
virulência das palavras proferidas e pela magistral inversão de papéis operada por Zezinho
Bonifácio. Como Líder em exercício da bancada do PTB, o Deputado Lúcio Bittencourt tomou
inicialmente a palavra. Após salientar que nos momentos que precederam a morte de Vargas os
membros de sua bancada haviam recebido instruções expressas no sentido de não ocuparem a
tribuna da Câmara para não precipitarem a crise, e de manterem o máximo de calma, acentuou:

"Mas a UDN não pôde esperar, a UDN não conseguiu esperar. A UDN
da maioria absoluta, a UDN dos ataques incessantes e impiedosos, a
UDN do Jmpeachment, quando sentiu que tinha a seu lado quase toda
a imprensa, mantida pelos grupos econômicos, não resistiu, Sr.
Presidente, se lançou a essa luta, de unhas e dentes, até conseguir
aquilo que desejava.
E agora, Sr. Presidente, de modo absolutamente reprovável - perdoe-
me dizer - embora compreensível, ela pre tende fazer crer à Nação que
tudo se processou dentro da mais pelieita, da mais exata, dentro da
mais estrita normalidade ... cristalizaram-se os descontentamentos e
envolveram-se as conspirações, envolveu-se o golpe numa cápsula
constitucional, para embair opovo da nossa terra, porque, na verdade.
Sr. Presidente, desde que começou essa campanha, o que se desejava e
o que se queria era apenas um pretexto para a violência armada, um
pretexto para a imolação do Presidente da República,",8.

Inúmeros apartes ocorreram durante o pronunciamento do Deputado Lúcio Bittencourt, a
maioria de representantes da oposição udenista, destacando-se os de Aliomar Baleeiro. A tônica
dos questionamentos recaía ora sobre os indícios de corrupção no Governo Vargas, ora sobre a
violência atribuída a seu governo, em particular o atentado da rua Toneleros. Acrescentou ainda
Lúcio Bittencourt:

" ANDRADA, José Bonifácio Lafayette de. CPDOC, op. cit. p. 42 e 43. Entrevista citada. Zezinho Bonifácio referia-se ao
Deputado Lúcio Bittencourt, e não Senador.

" DIÁRIO do Congresso Nacional, Anais da Câmara dos Deputados, Sessões de 1 a 15 de setembro - 1954 - Departamento de
Imprensa Nacional - 1955 sessão de 4/09/1954, p. 6044.
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"Sr. Presidente, dizia eu que não foi propriamente a linguagem usada
pelos homens da UDN que constituiu o seu maior crime: que não foi
propriamente o ter apanhado como bandeira um panj/etário
irresponsável; que não foi apenas o de ter corvejado o corpo do Major
VazoNão. Sr. Presidente, o crime essencial da UDNfoi o de ter investido
contra a autoridade civil. Ela, que pregava a defesa das instituições
democráticas, ela que vivia arrotando Constituição, ela que só falava
em liberdade, Sr. Presidente, ela mesma corroeu o regime, minou o
regime, tudofez no que estava ao seu alcance para destruir a autoridade
civil.
É exatamente isto, Sr. Presidente, que constitui o crime essencial da
UDN. Ela ficou ao lado de uma parte das Forças Armadas, Sr.
Presidente, a qual, esquecida de seus deveres e responsabilidades,
entendeu arrancar do Catete, de qualquer maneira e de qualquer forma,
um Presidente ali colocado pelo voto livre do pOVO"89.

As discussões prosseguiram, passando-se à matéria constante da ordem do dia, quando
Zezinho Bonifácio subiu à tribuna. Ressaltando o grande interesse com que vinha acompanhando
as repercussões do trágico falecimento de Vargas, junto à liderança do PTB, passou à ofensiva.
Em seu peculiar estilo afirmou textualmente:

"Sr. Presidente, a Oposição tem sido aqui vilipendiada, acusada,
destratada, insultada, porque cumpriu o dever, caminhou resoluta e
impávida contra o Governo de então, apontando erros, ações más e
impatrióticas. Queriam, porventura, os nossos oposicionistas de agora,
que a UDN elogiasse o Governo? Claro que isto smpreenderia a Nação
e a todo mundo. O papel da Oposição foi cumprido à risca e ofereceu
resultado, duma parte, esperado e, de outra parte, inesperado. O nosso
objetivo era o afastamento do Presidente da República. Com que
propósito? Com opropósito moral e digno de permitir que se abrissem
à condução do inquérito que se fazia para apurar a morte do Major
Vaz amplas estradas, largos caminhos, largos itinerários. Certo, foi
além da expectativa geral o resultado, o trágico resultado. Todos nós,
Oposição e Governo, adversários e correligionários, consternados,
debruçamo-nos sobre o ataúde do Presidente e deixamos correr a nossa

R9 idem, p. 6046.
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lágrima sentida. Sentida com toda a sinceridade.
Compreendo. neste momento, S,: Presidente, porque o Partido
Trabalhista Brasileiro, que ao tempo da vida do Presidente se abstinha
de vir à tribuna para defendê-lo, comparece agora em público para
engrandecer a sua memória. É amizade, é solidariedade, é gratidão?
Não, S,: Presidente. É remorso. E vou provar''9o.

o plenário inflamou-se diante dessas palavras, sucedendo-se apartes indignados da
liderança do PTB, ali representada especialmente por Lúcio Bittencourt e Fernando Ferrari.
Não faltaram intervenções de apoio por parte de colegas de partido do orador. Zezinho Bonifácio
prosseguiu sua fala explorando a mesma linha de ataque, questionando o apoio e a solidariedade
dada ao Presidente morto, nos momentos cruciais da crise, por aqueles que se diziam seus
companheiros e amigos:

rIS,:Presidente, a verdade em todo esse emaranhado é que o Presidente
Getúlio Vargas morreu tragicamente, abandonado dos seus amigos e
correligionários, abandonado de todos aqueles que de S. Exa. tinham
recebidofavores, amizade, simpatia e ajuda, abandonado nos trágicos
dias que antecederam a sua morte.
Quando a Presidência da República estava quase às bordas do abismo ...
nenhum Deputado do Partido Trabalhista Brasileiro se achava junto
do Governo ... S,: Presidente, uns se encontravam nos pampas gaúchos,
tratando de seus interesses pessoais, da sua eleição e. quiçá, pedindo e
obtendo favores do Sr. Getúlio Vargas ... Outros, naqueles dias
memoráveis, se achavam, comodamente, nos seus divcls, nas suas casas
ouvindo os aparelhos de rádio, acompanhando o desenrolar dos
acontecimentos.
Sou eu quem o diz? Não. É o testemunho insuspeito de duas
personalidades, cuja palavra a este respeito ninguém pode contestar:
um é o do Ministro Osvaldo Aranha, que dizia que a reação armada
estava organizada, com ele o Brigadeiro Epaminondas Gomes dos
Santos, o Ministro Tancredo Neves e o Coronel Benjamim Vargas!
Ninguém do PTB! Apenas os amigos pessoais! O segundo testemunho
é o do Coronel Beijo Vargas que. ainda ontem, através do Diário da
Noite, assim se expressava:

'Em vista da gravidade da situação, o Coronel Be,y'amim deliberou

9<1 idem, p. 6048.
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não mais voltar a Petrópolis, permanecendo ao lado do seu irmão,
mesmo porque ele, D. AIzira Vargase os Ministros Osvaldo Aranha e
Tancredo Neves eram as quatro pessoas que o Presidente mais
insistentemente chamava, nos últimos dias do seu governo'.

Ah! Sr. Presidente, Já agorafalo não à Câmara, mas aos trabalhadores
do meu País, para que eles, em praça pública. se dirijam aos
comandantes do PTB e exclamem. perguntem. intelpelem, interroguem:
PTB! PTB! Por que abandonaste o nosso guia? PTB! PTB! Por que
largaste o nosso chefe? PTB! PTB! Porque não assististe até ofinal a
queda do nosso comandante. do nosso ídolo?
S,: Presidente, estas palavras ainda não brotaram dos lábios dos
trabalhadores, porque eles ignoram os acontecimentos que antecederam
à morte do Presidente da República. Mas isso está esculpido no coração,
está gravado na alma de cada um deles ... ''91.

------ ...••-------------------------------------------

mas, sim e exclusivamente, prestar atenção ao seu comportamento
pessoal. Já não se tratava do Presidente, mas do homem. A í é que eu
digo: ele morreu abandonado. Nunca poderia terficado um instante só,
nunca poderia terficado um instante com veneno ou com arma no bolso.
Cumpria aos seus amigos chegados assistir-lhe todos os passos, inclu-
sive no momento em que ele se despia para deitar na cama. Mas ninguém
fez isso. Todos estavam obedecendo àquele conselho clássico: salve-se
quem puder. E salvaram-se. /193.

Zezinho Bonifácio denominou os dirigentes do PTB de modernos Táriques, pois a eles se
aplicaria a frase: "Choram como mulheres o Presidente que não souberam defender como
homens". Fez ainda menção à carta-testamento de Vargas, chamando a atenção para o fato de
que nela não havia qualquer referência a seus amigos:

Interrompido várias vezes por Lúcio Bittencourt, Zezinho Bonifácio acabou por dirigir-
se a ele, indagando:

O Sr. José Bonifácio - "Mas me diga S. Exa., onde estava no dia 24?
Ouvindo rádio. como eu?"
O Sr. Lúcio Bittencourt - "Exatamente. "
O Sr. José Bonifácio - "sua Obrigação era estar no Catete, com seu
amigo".
O Sr. L. Bittencourt - "Não estava lá, porque não permitiram minha
entrada no Palácio".
O Sr. José Bonifácio - "v. Exa. diz bem. V.Exa.. amigo do Presidente,
se equiparou aos adversário do Presidente: estava ouvindo rádio, como

''9'eu... -.

"... A decepção que o Sr. Getúlio Vargas experimentara. levando-o ao
suicídio, não poderia ter sido, absolutamente, de ordem política ou
proveniente de aborrecimentos próprios da carreira pública. Devia ter
sido uma questão de foro íntimo. com referência às pessoas mais
chegadas aS. Exa., às que o serviam. Portanto, os amigos pessoais do
Presidente a esta altura deviam, não policiar a sua conduta política.
mesmo porque esta havia sido solucionada com o pedido de licença,

91 idem, p. 6049.
9: idem, p. 6049.
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"Aí está a demonstração mais evidente de que o SI: Getúlio Vargas
carregou para a sepultura uma mágoa profunda daqueles que hoje
estão apegados à sua memória, não para torná-Ia pelpétua ao País e à
posteridade. mas para defender votos e situações políticas ...
Sr. Presidente, termino, na certeza de que, com este episódio, levei às
massas trabalhadoras do meu País a verdade sem contestação e,
sobretudo, de que exibi aos olhos do povo a insinceridade de propósitos
desses falsos líderes, desses pseudo condutores dos trabalhadores do
Brasil. (Muito bem; muito bem. Palmas.)"94.

Zezinho Bonifácio registrou várias vezes suas impressões sobre Getúlio Vargas, como
político e administrador. Na mencionada entrevista que concedeu ao CPDOC afirmou:

"- Mas o Getúlio, que era um pessedista profundo ... Bom, primeiro,
vamos ao juízo que faço do Getúlio. Ele não tinha ideologia alguma,
não tinha idéia, não tinha sentimento. Não tinha nada. Ele tinha ele.
Era um homem infinitamente ambicioso e infinitamente cioso de que o
que estava fazendo era o certo. Ele se considerava um Messias.
Considerando-se como tal, tratava todo o mundo como pessoa
secundária, praticava as maiores indignidades com a tranqiiilidade de
quem estivesse rezando.

93 idem, p. 6050.
94 idem, p 6050.
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Não sei se você conhece uma carta do Getúlio ao Washington Luiz. No
aceso da luta. afrieza dele propondo ao governo se retirar e conter a
IWa. caso obtivesse certas vantagens aofinal da disputa eleitoral. Essa
carta foi publicada. por incrível que pareça. - nessa época ele tinha
outra mentalidade - pelo Barbosa Lima Sobrinho. num livro dele
chamado 'j4 Verdade sobre a Revoluçl;o de Outubro". acho que é iss095.
Ele publicou a carta inteirinha. uma carta terrível.
- Seria lIIn acordo entre o Getúlio e o Washington Luís?
- Secreto. Foi terrível! Aquilo retrata o caráter do Getúlio.
- Ao mesmo tempo que ele estava estimulando a luta. ele procurava
assegurar alguma vantagem.
- Assegurar no desastre da Iwa, só com relação a ele.
- O senhor acha que. nesse período que ele passou em São BOlja,
retirado. ele evoluiu em alguma coisa? É curioso que ele tenha sido
deposto por um golpe e depois tenha sido eleito.
- Não evoluiu nada. Quem involuiufoi o povo brasileiro.
- Por quê?
- Porque conheceu o que era o Getúlio. e o repôs outra vez no lugar
onde ele poderia praticar tudo aquilo que tinha praticado quando estava
no governo como ditado!:
- O senhor acha que ele conseguiu criar lealdades pessoais muito
grandes?
- Conseguiu daqueles que o conheciam pouco; daqueles que
trabalharamjunto dele, não. O João Neves. por exemplo,joi um deles.
Osvaldo Aranha. outro. Daqueles que o conheciam bem. ne[oconseguiu.
Agora, daqueles que não o conheciam profundamente, ele realmente
conseguiu grandes dedicações.
- O que o povo via no Getúlio para o ter eleito dessaforma?
- O que acho que o povo via no Getúlio era justamente o homem que
aparecia com grandes planos em defesa do povo. saltando por cima
dos intermediários. E ele sabia que não chegava ao que estava
pretendendo sem os intermediários, que seriam os políticos. Ele
abandonou essa linha e passou a fazer o cultivo da amizade popular.
Ia direto nesses homens. Como aquilo que ele prometia não seria
necessário realizar, opovo esquecia sempre. Esquecer, aliás. é a índole

9; A citação completa da obra é: LIMA Sobrinho, Barbosa. A verdade sobre a revolução de 1930. São Paulo: Alfa-Omega,
1975.3" ed.
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de todos os povos. Por isso eu digo que as reformas políticas que devem
ser feitas, devem ser feitas agora. Em geral. a reforma que é afavor do
País é contra o povo. Quando é afavor do povo, é contra o País. Estou
falando para ofuturo, para a História. então tenho que dizer tudo o que
penso "X'.

Em outra ocasião, observou que a trajetória política de Vargas se dividia em duas fases:

"( ..) a primeirafoi o arranjo da Revolução. Mas, logo em seguida, ao
primeiro ano. já derrapou completamente da linha política que ele tinha
prometido à Aliança Liberal e aos políticos que então se situavam em
torno dele. Ele se modificou inteiramente. Fez um governo da maior
violência, na primeira parte. da maior violência. Inclusive assassinatos
são atribuídos a ele. Projetou aquele preto, o Gregório, que aliás passou
a influir no Governo também. Então, desmandou-se inteiramente na
segunda parte''97.

Todavia, a despeito de tão negativa avaliação, Zezinho Bonifácio chegou a perceber aspectos
positivos na administração Vargas, como a realização de grandes empreendimentos, dentre eles
a usina de Volta Redonda.

Na mesma oportunidade fez, pela primeira vez, a surpreendente revelação de que fora
convidado por Getúlio a ocupar alto cargo no Governo. O intermediário havia sido o jornalista
Maciel Filho, segundo homem do Governo e amigo pessoal de Vargas, um homem que "trazia e
levava recado do Getúlio". Assim ele relatou o episódio:

"Uma vez ele me procurou sugerindo que eu fosse visitar o Getúlio.
que o Getúlio queria estar comigo. aquela coisa toda. Eu caí fora,
porque naquela época a UDN estava muito viva. contra qualquer
aproximação com o Getúlio. Ele disse, então: 'Olha, o Presidente quer
tefalar, não sei o que'. Eu respondi: 'Só vou lá se você me disser o que
o Presidente quer'. Então ele me disse que o Presidente queria me
convidar para ser Ministro do Exterior, você imagina. Eufalei: 'Agora
que você me disse o que é. é que eu não vou lá mesmo, por motivo
simples. É que ele quer me convidar para Ministro do Exterior ou para
me liqiiidar, ou então para me atirar na política internacional. sobre a

96 ANDRADA. José Bonifácio Lafayette de. CPDOC, op. cito p. 64. Entrevista citada.
97 Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares de Minas Gerais, op. cit.
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qual eu não sei nada e não estou preparado! De modo que eu não aceitei,
mesmo depois, quando insistiram muilo'198.

Zezinho Bonifácio não se deixou seduzir pelo "canto da sereia". Preferiu pemlanecer onde
estava - nas trincheiras da oposição.

o Irreverente cumpridor da Lei

Passada a turbulência do fatídico agosto de 1954, foi garantida, ainda que precariamente,
a estabilidade política no País.

Restabelecida a ordem constitucional, as eleições para renovação do Congresso Nacional
em outubro daquele ano foram pouco afetadas, prevalecendo, de modo geral, os acordos locais
e regionais. Computados os votos, a UDN caiu de 84 para 74, o PTB subiu de 51 para 56 e o
PSD de 112 para 114 cadeiras no Congresso Nacional99•

Zezinho Bonifácio, como a maioria de seus correligionários, teve alguns atropelos de
campanha em virtude da crise anterior e posterior ao suicídio de Vargas. Ainda assim, elegeu-se
com boa margem de votos e iniciou, confornle previra, mais uma jornada de implacável oposição
ao governo.

Logo depois do pleito de outubro começaram as articulações para as disputas à Presidência
da República e aos governos estaduais, a se realizarem no ano seguinte. Nesse contexto, o
Diretório Nacional do PSD indicou, em novembro de 1954 o nome do então oovernador mineiro, b ,

Juscelino Kubitschek de Oliveira, como candidato à Presidência. Mesmo contando com a
abstenção dos representantes dos Estados de Pernambuco, São Paulo, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, JK conseguiu 122 votos, o suficiente, desde logo, para ser homologado pela
Convenção Nacional do Partido em fevereiro do ano seguinte, obtendo 1646 dos 1925 votos
dos convencionais1oo.

Todavia, mesmo antes de referendada pela Convenção, Zezinho Bonifácio se insurgira
contra a candidatura de JK. Da tribuna da Câmara proferiu nas sessões dos dias 2, 3 e 15 de
dezembro de 1954 quatro discursos inflamados sob o título "Candidatura de Juscelino Kubitschek
à Presidência da República"IO'.

9. idem.

99 BENEVIDES, Maria Victória de Mesquita. O Governo Kubitschek. Desenvolvimento econômico e estabilidade política.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976, p. 271.

100 Idem, p. 271.
101 ATUAÇÃO Parlamentar. op. cit. p. 360 a 409.
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No conteúdo desses pronunciamentos evidencia-se, para além do caráter democraticamente
saudável do debate parlamentar, a irreverência de Zezinho Bonifácio. Instigado pelos apartes de
apoio de aliados e dos de indignação dos adversários, o orador desincumbiu-se de "uma missão
patriótica, de um dever cívico, de um dever moral e, sobretudo, de um imperativo de consciên-
cia ... "102 O de denunciar à nação as irregularidades das administrações de JK tanto como Prefeito
de Belo Horizonte entre 1940 e 1945, quanto como Governador de Minas Gerais, entre 1951 e
1955. Ao longo dos quatro pronunciamentos, e de forma mais contundente nos dois realizados
a 15 de dezembro, travou-se intenso debate entre o orador e o Deputado Tancredo de Almeida
Neves que, tendo deixado o Ministério da Justiça, retomara ao parlamento como um dos próceres
do PSD e da candidatura JK. Vitorioso no debate, concluiu Zezinho Bonifácio,

"Vou concluir, porque meu tempo está findo. Mas quero, no final do
meu discurso, dizer que o Depll1ado Tancredo Neves aqui falou em
lama, por mais de uma vez, aqui falou em lodo e lama, referindo-se às
minhas palavras, quando do meu primeiro discurso. Eu o adverti: lodo
e lama houve realmente no Brasil. à época em que era espancado e
morto, numa das delegacias da Capital. sob as vistas complacentes do
então Ministro da Justiça, Sr. Tancredo Neves, o jornalista Nestor
Moreira, e que só se descobriu o assassino, porque a opinião pública
se levantou, os Deputados se levantaram e a imprensa também se
levantou. em reação.
- O Sr. Presidente - Atenção. Está terminado o tempo de V.Exa ....
- O SI: JOSÉ BONIFAcIO - Lodo e lama escorreram do Palácio do
Catete, ao tempo em que ali também pontificava Gregório, sob as vis-
tas complacentes do Sr. Ministro Tancredo Neves, que não teve a
coragem de retirar-se do Governo. no momento em que os rapazes da
Aeronáutica lhe usurparam a competência e o poder para instauração
do rumoroso inquérito conhecido de todos.
O povo brasileiro, atentando para as minhas palavras, saberá no
momento oportuno repudiar essa candidatura, que não consulta os
interesses do Brasil, nem os interesses do povo. " (}./fuilo bem. Muito
bem. Palmas). 103

Em meio às repercussões causadas com o apelo dos chefes militares à "União Nacional" e
contra as candidaturas partidárias, organizou-se o "Clube da Lanterna", assim definido por
Zezinho Bonifácio.

IO~ Idem, p. 360.
103 Idem. p. 407-408.
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"0 Clube da Lanterna é uma sociedade que se fundou com o objetivo
de reivindicar para o povo brasileiro o direito de impor aos seus
governantes princípios e normas de moralidade, de honradez e de
dignidade".IO~

A fundação do referido "Clube" foi celebrada em comício realizado na cidade mineira de
Juiz de Fora em 16 de janeiro daquele ano e teve como principal orador o jornalista Carlos
Lacerda. Os tumultos e hostilidades provocados pelos adversários culminaram na dissolução do
evento.

Irado, Zezinho Bonifácio, um dos organizadores do comício, denunciou, no dia seguinte,
o que considerava um acinte à democracia. Narrou detalhadamente os acontecimentos e não
hesitou em acusar a polícia e o governo mineiros de conivência com os baderneiros:

"Esta campanha presidencial começa sob um mau signo. Porque quando
os homens da polícia estimulam a desordem para jazer silenciar a voz
dos oradores da democracia, o País ou se está acabando ou está no
fim. se não reagi!: Ou, então. estaremos às portas de uma revolução,
pois a essa altura ninguém mais suportará violências dessa ordem. Ou
nos permitirão a propaganda livre e honesta e clara, ou assumiremos -
falo por mim, mas percebo igualfisionomia dos comandantes da política
deste País - o caminho da revolução.
Não é possível que. depois dos acontecimentos lutuosos de agosto,
depois de uma pregação cívicafeita com tanto ardor, com tanto suor e
com tanto sacrificio. este País retorne aos quadros da miséria e da
indignidade.
A inda hoje, osjornais pagos por aquele cidadão, que percorre o Brasil
mistificando. informam que não pudemosjalar ao povo porque o povo
recebeu mal aqueles que jalavam contra o Sr. Juscelino Kubitschek.
Tudo infame mentira. Querem construir um Brasil diferente. querem
fazer uma pátria nova. querem erguer uma nação: em vez de jazê-lo
sobre os firmes pilares da verdade, assentam-se sobre os débeis
caminhos da mistificação, da mentira e dajraude.
Não toleraremos mais isto. Se amanhã não nos derem as garantias
necessárias, percorreremos o País, indiferentes às balas. Bem sabemos
que os defensores do povo acabam sempre morrendo, mas a Nação há
de sobreviver e os princípios que neste momento encarnamos terão de

1(1.1 Idem. p. 409.
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varar as idades e atravessar as épocas.
Os episódios de Juiz de Fora estão a demonstrar à saciedade e são
provas eloqüentes de que a campanha presidencial só poderá jazer-se
sob o controle do Exército, sob as garantias diretamente asseguradas
pelas Classes Armadas, nunca pela capangada fardada dos
Governadores. dos sobas que dirigem os Estados.
Observe a Câmara o paradoxo: enquanto clama. em alto e bom som,
"lancem um candidato contra mim". ele (Juscelino) impede que se cri-
tique sua atitude dentro da sua terra natal. Por isso é que nos desafiam
a lançar um candidato, porque têm a certeza antecipada da impunidade
quando praticarem um crime. e da vitória porque liqiiidam os
adversários.
Sr. Presidente. fica aqui o meu protesto de mineiro sobretudo. mas
também de brasileiro. Fica ainda uma advertência: não enveredem por
esse caminho. porque também aí lutaremos pela democracia. e mais do
que tudo, pela sobrevivência do Brasil" (!lluito bem: muito bem. palmas).
(o orador é cumprimentado.) 105

Do lamentável episódio ocorrido em Juiz de Fora até junho do mesmo ano, ocorreram,
como esperado, acertos e desacertos, marchas e contramarchas nas cúpulas partidárias. A ala
dissidente do PSD chegou a lançar, com apoio de setores udenistas, o nome de Etelvino Lins
como candidato à Presidência da República tendo em vista a tão propalada "União Nacional".
Certo de que não contaria com o apoio irrestrito de civis e militares, Etelvino Lins renunciou à
candidatura. As novas articulações partidárias resultaram na homologação, pela Convenção
Nacional da UDN de junho de 1955, da chapa Juarez Távora - Milton Campos.

Antes da realização das eleições, a proposta de reforma eleitoral com adoção de cédula
única e oficial suscitou acirrado debate no Congresso Nacional.

Pelo anteprojeto do Ministro Edgard Costa, do Superior Tribunal Eleitoral, deveria ser
adotada nas eleições vindouras a cédula única e oficial, onde os nomes dos candidatos viriam
impressos, cabendo ao eleitor assinalar o preferido. O grande mérito da proposta, reconhecido
por todos, era o de acabar ou diminuir, em grande escala, as fraudes que sabidamente ocorriam
com o sistema de votação anterior, o chamado "voto de marmita".

Propugnando pela necessidade de uma reforma eleitoral mais ampla e aprofundada, o
PSD se posicionou contrário à adoção da cédula única oficial para as próximas eleições e o PTB
deixou a questão em aberto para que seus deputados votassem livremente em relação ao
anteprojeto.

'05 Idem. p. 414.
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Coube pois, à UDN, e de modo especial a Zezinho Bonifácio, a defesa intransigente da
cédula única oficial. A 22 de junho de 1955, proferiu longo discurso aparteado dezenas de vezes
por representantes do PTB e, de forma mais contundente, por membros do PSD. A seguir alguns
trechos:

"... Há alguns dias, tive oportunidade de assistir, com toda a Câmara, a
uma grande e brilhante parada, nesta tribuna, dos melhores oradores
da Casa, todos eles, verberando com a maior energia a atual legislação
eleitoral e conclamando os doutrinadores, os jornalistas e o povo em
geral do País a cerraremfileiras em torno desse grande tema: a reforma
eleitoral.
Não eram apenas, naquela oportunidade, os teóricos que falavam,
tampouco os doutrinadores, mas sim, e sobretudo os homens do
município, aqueles que no terra-a-terra lutam diuturnamente, uns
assistindo, sem forças, à prática das fraudes durante os pleitos
eleitorais, e outros atuando com veemência no sentido de dominá-la e
de vencê-la. Recordo-me que o candidato do Partido Social
Democrático, numa entrevista espetacular oferecida aosjornais do Rio
de Janeiro, informou a todo o País que, por isso mesmo que a legislação
atual permitia toda espécie de fraudes, a corrupção e o suborno dos
pleitos eleitorais, tão logofosse eleito - ele espera ser eleito - inscreveria,
como parte principal e mais alta de seu programa, a reforma eleitoral.
Conduta idêntica está seguindo o candidato do Partido Social
Democrático ao Governo de Minas Gerais. Ainda há poucos dias
falando a um jornal de Belo Horizonte, externou o mesmo ponto de
vista, dentro do mesmo pensamento: reforma eleitoral tão logo assuma
o Governo.
Ora, Sr. Presidente, achamo-nos diante, ou de homens loucos ou, então,
de homens insinceros, que estão traindo o eleitorado que os mandou
para os altos postos da República. Se eles reputam a Lei Eleitoral
propícia àfraude, se entendem que ela escancara as portas ao suborno
e à corrupção, por que, então, não reformá-la agora, incontinente,
imediatamente? Mas não. Querem beneficiar-se da fraude, querem
beneficiar-se da corrupção e do suborno parafecharem todas as portas
e, aí, imparem-se de moralidade e de homem honrado.
Sr. Presidente, a questão da cédula oficial, dado o rumo dos
acontecimentos, poderá levar este País à salvação definitiva, ou, então,
à desgraça irremediável. Opovo brasileiro está convencido de que os
pleitos eleitorais do Brasil sãofraudados, e, o que é muito mais grave,
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a meu vel; está convicto de que os homens públicos pensam assim. Não
propugnando, portanto, pela modificação da lei, estão antecipadamente
coniventes com a fraude que vai ser praticada nas eleições de 3 de
outubro" ... " 106

Tecnicamente complexa, a adoção da cédula única oficial gerou polêmicas que Zezinho
Bonifácio não hesitou em trazer à tona, para constrangimento inclusive do relator do Projeto,
Deputado Ulysses Guimarães.

"O SR. JOSÉ BONIFÁCIO - Sr. Presidente, o nobre relator da lei, o
ilustre Deputado Ulysses Guimarães, num jornal de São Paulo deu
uma entrevista, reproduzida nos jornais de Belo Horizonte e de todo o
País. Declarou S. Exa. 20 motivos que, segundo diz, deveriam ser
bastantes para eliminar a cédula oficial, relegando-a a um segundo
plano. Não tem a menor razão o nobre Deputado. Começou S. Exa.
exagerando o tempo gasto pelo Presidente e mesários para lançarem
sua assinatura na cédula oficial. Assim, dá como primeiro motivo: -
"Para cada tipo de eleição o eleitor receberá uma cédula em enve-
lope". Está certo. "No Brasil coincidem em média seis eleições." Não é
exato. As eleições de outubro, que estão às portas ...
O Sr. Ulysses Guimarães - Não focalizei as eleições de outubro, mas
eleições em geral.
O Sr. José Bonifácio - ... serão realizadas apenas para Presidente e
Vice-Presidente da República em todos os Estados do Brasil; mas para
Presidente, Vice-Presidente da República e Governador, em cinco ou
seis Estados, no máximo. A 3 de outubro, serão realizadas apenas três
eleições.
Segundo S. Exa., o mesário, em meio minuto, assinará apenas seis
cédulas. Também aí o nobre Deputado errou porque fiz experiência
comigo mesmo e, em meio minuto, escrevi doze vezes a minha rubrica. 107

Depois deste acalorado debate em que foi acusado de golpista pelo Deputado Bruzzi
Mendonça, concluiu:

"Golpistas, S,: Presidente, não somos nós, que aqui pugnamos, com
toda a energia da nossa alma e do nosso coração, pela lisura do pleito,

I'''' Idem, p. 415.
lO' Idem, p. 425.
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com a aceitação da cédula oficial. Golpistas são aqueles que dão
oportunidade a que o golpe seja desferido. E eu, Sr. Presidente, a essa
altura dos acontecimentos, tenho receios de que o povo, em vez de
fazer a revolução pelo voto, faça votos pela revolução. E isso Sr.
Presidente, será o caos, será a desordem. E o Partido Social
Democrático aparece aos olhos do povo tendo dúvidas entre preferir
os interesses estreitos do próprio Partido e os nobres interesses do
povo brasileiro. (Muito bem; muito bem. pabnas,}'08

Realizadas as eleições, Juscelino Kubitschek venceu Juarez Távora por 470 mil votos e
João Goulart venceu Milton Campos por pouco mais de 200 mil votos. Como é sabido, esses
resultados desencadearam instigantes debates em torno da legitimidade da vitória de JK e Jango,
baseados na tese da maioria absoluta, uma vez que os eleitos só receberam 1/3 do total dos
votos. Essa tese foi defendida por lideranças udenistas que a ela somavam a suposta ilegalidade
dos votos dos comunistas, dados principalmente a Jango. É que, mesmo na clandestinidade, o
PCB apoiara abertamente, através de seu líder Luiz Carlos Prestes, a chapa JK-Jango em aliança
com o PTBlo9.

Quanto à utilização da cédula, não se podia mais questionar. Nas eleições de 3 de outubro
instituiu-se não a cédula única oficial como queriam a UDN e os militares, inclusive o General
Lott, futuro Ministro da Guerra do Governo JK, e sim a cédula oficial que, apesar de impressa
pela Justiça Eleitoral, pôde ser distribuída pelos partidos.

A oposição de Zezinho Bonifácio ao Governo JK foi intensa e, em muitos momentos,
mais vigorosa que a de seu próprio partido, a UDN.

Percorrendo as publicações da época, não é difícil constatar que Zezinho Bonifácio esteve
atento e vigilante. Todavia, era através do jornal Tribuna da Imprensa que se fazia presente
com mais ardor. Foi assim, por exemplo, em relação à exigência de que o Exército entregasse ao
Congresso Nacional a lista de "Oficiais Comunistas". Ou, das constantes críticas à "postura
demagógica" do Presidente da República e, principalmente, à prática política do PTBIIO.

Sobrepondo-se à ironia e sagacidade contidas em seus pronunciamentos, como por exemplo
o de alcunhar JK de "mensageiro alado da fantasia", referindo-se em 1956no Correio da Manhã
às constantes viagens e promessas do Presidente da República, a atuação de Zezinho Bonifácio
dava tempero especial à crônica política. Exemplo:

"Aparte negado.
Diálogo na Câmara:

lOS Idem, p. 431.
109 BENEVIDES, Maria Victória de Mesquita, op. cito p. 273.
110 TRIBUNA DA IMPRENSA. Rio de Janeiro, 5 de julho de 1956. p. 3.
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Deputado Clemente Medrado - V Exa. me dá um aparte?
Deputado José Bonifácio - É para anunciar o seu rompimento com o
PSD?
Deputado Medrado: - Não.
Deputado José Bonifácio - Então n(10dou"'ll.

Contudo, não podia, como afirmava, restringir sua atuação oposicionista ao âmbito fed-
eral. Era necessário estar atento ao que ocorria em Minas, onde governava seu tradicional
adversário, José Francisco Bias Fortes. Assim, conforme comunicação à Câmara em 23 de
junho de 1958, até mesmo na mudança de nomes de alguns municípios mineiros poderiam se
imiscuir interesses políticos. Eis o discurso, exemplo da ironia e da sagacidade política de
Zezinho Bonifácio:

"Mudanças dos Nomes de Cidades mineiras

Sessão de 23 de junho de /958

o S,: José Bonifácio (para uma comunicação) - Sr. Presidente, o ato
mesquinho do Governador de Minas Gerais, mudando o nome da cidade
de Antônio Carlos para Sitio e o da cidade de Conselheiro Lafaiete
para Que luz, merece alguns reparos, porque envolve, sem dúvida, a
curiosidade do povo brasileiro.
Quando Governador de Minas Gerais o Sr. Benedito Valadares, mandou
mensagem à Assembléia Legislativa do Estado. solicitando que à antiga
cidade onde havia nascido o Conselheiro Lafayette - Queluz de Minas-
se desse o nome desse grande jurisconsulto brasileiro.
O Deputado Milton Campos. quando dirigia o grande Estado central,
atendendo aos inestimáveis serviços que ao distrito de Sitio, pertencente
a Barbacena, havia prestado o Presidente Antônio Carlos, que ali
nascera, denominara Antônio Carlos ao antigo distrito barbacenense.
Agora. vem a nova revisão administrativa ejudiciária de Minas. Uma
comissão, com a alcunha ou - como quiserem - a sigla CEDAGElvl,
órgão do Executivo, resolveufazer com que esses nomes desaparecessem
do mapa de Minas e que a essas cidades voltassem novamente os antigos
nomes, de Que luz e de Sitio.
Não sei se isso obedeceu a algum critério de ordem tradicional ou de

111 CORREIO da Manhã. Rio de Janeiro, 18 de julho de 1956, p. 2.
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ordem histórica. ou se pretendeu atender ao passado mineiro. Parece
que não. pois que as duas outras cidades, uma denominada Carmo de
Minas. nome de largas tradições no Estado, e Marzagânia, passaram
por propostas do Governo, em que apenas quatro cidades mudaram de
nome. a chamar-se Silvestre Ferraz e Carvalho de Brito. respecti-
vamente.
Além do mais. se se obedecesse a algum critério de tradição. por certo
a cidade denominada Bias Fortes deveria passar a chamar-se Ouilombo
ou União. e outra. Oliveira Fortes. nome do avô do atual Go~ernador
de Minas. deveria voltar ao antigo nome de Livramento.
V.Exa .. SI'. Presidente. conheceu o Presidente Antônio Carlos. que foi
Prefeito de Belo Horizonte. Secretário de Finanças do Estado. Deputado
Federal. Líder da Maioria. Presidente de Minas Gerais, Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte; Presidente da Câmara dos
Deputados; Presidente interino da República. depois de ter sido Senador
da República e Ministro da Fazenda, no Governo Wenceslau Brás.
O Conselheiro Lafayette, V.Exa. bem sabe. também foi, ao tempo do
Império. Deputado à Assembléia Geral, Senador do Império, Ministro
da Justiça. Presidente do Conselho de Ministros. diplomata e escreveu
grandes obras de direito. entre as quais, "0 Direito das Coisas" e "0
Direito da Família" ...
- O Sr. Frota Aguiar - Foi grande jurista.
- O Sr. José Bonifácio - as duas únicas obras escritas por brasileiro no
século passado que vararam as idades e ainda hoje são editadas.
constituindo êxito de livraria.
- OSr. Hugo Napoleão - "0 Direito das Coisas" é obra-prima.
- O Sr. José Bonifácio - Ainda o ano passado a Livraria Freitas Bastos
lançou "0 Direito das Coisas" e "0 Direito da Famflia" à apreciação
pública e as obras se esgotaram rapidamente.
Vê, pois. V. Exa .. SI: Presidente. que o ato é sobremodo injusto. não
tem explicação aparente.
Afim de que o enigma seja decifrado, quero informar ao povo brasileiro
que o Conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira era pai de minha mãe e,
portanto, meu avô, e Antônio Carlos era irmão de meu pai e. portanto,
meu tio. " Esta é talvez. SI'. Presidente, a chave da charada". (Muito
bem.)lll --

1I~ ATUAÇÃO parlamentar, op. cil. p. 460-461.
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Depois desta denúncia à nação, os nomes das cidades mineiras foram mantidos.
Entre 1955 e 1960, Barbacena foi palco de inúmeros conflitos políticos. A emancipação

político-administrativa do distrito de Senhora dos Remédios, tradicional reduto eleitoral dos
Andrada, deu origem a um deles.

Na fase que antecedeu as suas primeiras eleições municipais, o antigo distrito foi administrado
por um intendente nomeado pelo Governador do Estado. Sob orientação de Zezinho Bonifácio,
a população não deu boa acolhida ao intendente e se recusou a pagar impostos municipais,
depositando-os emjuízo.

Quando foram marcadas as eleições, o clima político ficou tenso, e o governo estadual
determinou a intervenção direta da Polícia Militar. Inconformado, Zezinho Bonifácio requereu
junto ao Tribunal Superior Eleitoral a garantia de tropas federais para a realização do pleito.
Acatado o pedido pelo então Ministro da Aeronáutica, este ordenou que a Unidade Militar da
Escola Preparatória de Cadetes do Ar, sediada em Barbacena, se deslocasse para Senhora dos
Remédios.

Presente no município com sua esposa, Da. Vera, e seu filho Bonifácio José, à época Vereador
em Barbacena, Zezinho Bonifácio assistiu à realização do primeiro pleito e à estrondosa vitória
de seu candidato sobre o do PSD"J.

Em 1958, Zezinho Bonifácio elegeu-se Primeiro Secretário da Mesa Diretora da Câmara
dos Deputados, função que desempenhou com brilho e boa dose de audácia até 1965.

Ao assumir a Primeira Secretaria, o contumaz oposicionista de JK, decididamente contrário
à mudança da Capital, viu-se na contingência de administrar a mudança da Câmara para Brasília,
cuja inauguração oficial fôra marcada para 21 de abril de 1960.

Preocupado com as acusações de que a Mesa da Câmara não estava se empenhando o
suficiente para que a mudança se concretizasse, Zezinho Bonifácio afirmava, em janeiro de
1960 que, mesmo tendo sido contrário à mudança da Capital, a lei seria cumprida e a Câmara
seria instalada em Brasília na data previamente determinada. O diálogo que travou com o
Deputado Mário Martins a propósito do tema é elucidativo:

"0 Sr.José Bonifácio.:. ( ..) Omeu ponto de vista, particular, é conhecido
e não há necessidade de repeti-lo aqui mais uma vez. Na época aprazada
a Câmara mudar-se-á. porque as providências que estamos
empreendendo possibilitarão levá-Ia no dia fixado em lei. Minha
restrição. porém - e ela é inabalável e por certo mais se acentuará
quando da minha ida para ajutura Capital- está em que a NO VACAP
não entregará ojuturo Palácio para receber a Câmara dos Deputados.
em condições de jazê-Ia funcionar. E mesmo que assim aconteça. a

113 Episódio narrado por Bonifácio José Tamm de Andrada. Entrevista citada.
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nova Capital não estará em condições de oferecer regime de vida
compatível aos Deputados e funcionários e a quantos queiram ali
trabalhar.
O Sr. Mário Martins - Está V. Exa. falando em nome pessoal O~I em
nome da Mesa, nessa última declaração, aliás muito grave?
O SI',José Bonifácio - É uma observação do mais modesto dos Deputados
desta Casa.
O Sr. Mário Jvlartins - Essa ainda não é a conclusão da Mesa?
O S,: José Bonifácio - Não traduzo o pensamento da Mesa, porque o
desta como o da Câmara, só pode ser um: cumprir a lei e instalar, seja
como for, no dia 21 de abril, a Câmara em Brasília. "11-1

Na sessão de 30 de março, Zezinho Bonifácio fez um relato sobre a situação das obras do
edifício onde deveria funcionar a Câmara dos Deputados. Depois de visitar a cidade em
construção, apresentou depoimento que foi marcado por polêmica e contradição. A marcha da
história cuidou de conferir realismo às suas palavras. É que, se de um lado o audacioso opositor
rendia-se à grandiosidade urbanística e arquitetônica de Brasília, de outro, esse mesmo opositor
profetizava dias sombrios com o advento até mesmo de uma ditadura. Zezinho Bonifácio não
vislumbrava, é certo, a chegada dos militares ao poder, referia-se, ao que tudo indica, à
possibilidade de fortalecimento do Poder Executivo em detrimento do Legislativo e do Judiciário,
como ocorrera entre 1937 e 1945. Contudo, a profecia fora feita. Conforme previra, a mudança
da Capital para o planalto central não contribuiu, pelo menos nas duas primeiras décadas, para
o aprimoramento do regime democrático.

(...) Comungo com opensamento unânime do País. Sejá assim entendi
há algum tempo, agora. depois de visitar aquela cidade e a rede
rodoviária que a ela nos conduz, esse ponto de vista, essa convicção se
arraigou mais no meu espírito e no meu coração.
Brasília, não digo novidade, pois 156 Deputadosjá láforam em visita.
oferece inegavelmente um espetáculo grandioso, e uma obra que
recomenda, não apenas aqueles que a idealizaram, que a traçaram e
que a executaram, mas sobretudo, a energia, a bravura do povo
brasileiro, e, entre opovo brasileiro - cumpre aqui ressaltar para prestar
uma homenagem principalmente nesta hora - o homem do Nordeste
(muito bem, palmas) Ali está ele, na sua simplicidade, egresso, sim das
agruras do Norte, das agruras da seca, ejá agora das enchentes, mas

11-1ATUAÇÃO Parlamentar. op. cit. p. 463-464.
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com temperamento sempre altivo. indômito, tranqüilo e sobretudo,
trabalhando com um sorriso permanente nos lábios.
Encontrei ali a mística da construção da cidade. Encontrei ali, uma
planificação urbanística que honra qualquer País. Assim, os meus
louvores ao urbanista que a traçou e que agora a executa, o Sr. Lúcio
Costa. Não sigo o itinerário dos que entendem que existem erros graves
e irremovíveis na arquitetura da cidade: Niemeyer não caiu de seu ped-
estal por ter ali cometido erro defuncionamento das casas domésticas e
das públicas. Um e outro continuam enaltecendo o nosso País e a obra
que ali realizam os dois, o atesta. Mas SI'. Presidente, se a minha
admiração pela construção da cidade, pelas rodovias que nos conduzem
a ela cresce e se aprimora, à medida que penso e examino as
conseqüências da mudança do Congresso. já o meu coração de homem
democrático sofre inquietações, sofre sustos e intranqiiilidades por
perceber que uma mística que devia ser sacrossanta. qual a construção
da cidade, está a comprometer o próprio regime democrático. Lá como
aqui no Rio de Janeiro. como neste recinto. a intolerância não apenas
do Governo, mas de quantos admiram a obra realizada em Brasília,
tem sido simplesmente detestável. E quero a esta altura. não apenas
advertir a Câmara mas, sobretudo, a própria Nação: alertemo-nos
contra a marcha para a ditadura que Brasília apresenta e possibilita""5.

Sobre esta primeira e memorável visita a Brasília o depoimento do Ministro do Tribunal
de Contas, Dr. Luciano Brandão, ex-assessor de Zezinho Bonifácio, é expressivo.

"Emfevereiro, Zezinho Bonifácio fez um famoso discurso na Câmara
dizendo que ia partir para Brasília. Ele dizia que ia partir para uma
aventura e, portanto, tinha que cercá-Ia de todos os cuidados (Zezinho
Bonifácio não viajava de avião). Trazia um médico, o DI',Renault Matos
Ribeiro, trazia um borracheiro. motoristas substitutos e até um
engenheiro. E o engenheiro, tive afelicidade de ser eu o indicado para
acompanhá-lo nessa primeira viagem.
Do Rio de Janeiro até Belo Horizonte, viagem excelente para a época.
Agora. de Belo Horizonte a Brasília ... Vejambem, erafevereiro de 1960,
ainda se construía a estrada Belo Horizonte-Brasília. Então percor-
remos sucessivos caminhos de serviço. Toda obra supervisionada pelo

II~ Idem, p. 468-469.
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DNER, do qual eu fazia parte, colega, portanto, dos engenheiros
responsáveis pelas váriasfrentes de serviço. Houve problemas no carro,
o veículo atolou. A caminhonete que acompanhava o carro também
atolou. Faltou gasolina. Enfim, uma série de tropeços nessa viagem. "
- Uma aventura mesmo ...
"Exatamente, uma verdadeira aventura. Como eu tinha facilidade de
contato com meus colegas das frentes de serviço, me saí bem desse
desempenho de "até um engenheiro".
Chegando a Brasília, o Deputado José Bonifácio visitou a obra. Já o
esperava o doutor Israel Pinheiro, Presidente da NOVACAP, o arquiteto
Oscar Niemeyer, o Deputado Neiva Moreira, Presidente da Comissão
de Transferência, e o doutor Filinto Epitácio Maia, pai do atual Prefeito
do Rio de Janeiro, e que era o Presidente do Grupo de Transferência
para Brasília.
Veio afinal a mudança. Em 21 de abril estávamos todos aqui. A mesa
diretora da Câmara, toda ela. E aqui estava eu como engenheiro que
era da Casa. Nesta ocasião, acho que por aquele desempenho favorecido
pela colaboração dos engenheiros do DNER, o Deputado José Bonifácio
me convidou para seu Chefe de Gabinete como Primeiro Secretário"116.

Em 5 de maio do mesmo ano, Zezinho Bonifácio retornou à tribuna para, na condição de
Primeiro Secretário, justificar a precariedade das instalações da Câmara dos Deputados. Como
sempre ocorria, seu pronunciamento suscitou, pelo tom provocativo, inúmeros apartes e acalorada
discussão. Sem se intimidar, esclareceu ao Deputado Último de Carvalho que sua condição de
Primeiro Secretário da Mesa não impedia sua atuação como opositor ao governoll7•

Aliás, foi como Primeiro Secretário da Mesa que lhe couberam inúmeras decisões
administrativas no processo de instalação da Câmara em Brasília. E foi nesta condição que teria
ficado indignado ao constatar que o projeto arquitetônico de Niemeyer não contemplava
instalações adequadas aos serviços administrativos. Conforme narrativa de Carlos Horta Pereira,
as negociações para construção do prédio anexo ao Congresso evidenciaram sua sagacidade:

"Aonde que puseram os serviços burocráticos da Câmara? Então
começou o Zezinho a negociar com o Niemeyer a construção do anexo.
Mas o Niemeyer, dono da verdade, não queria mexer no plano piloto
de Brasília. E acho que ele não conhecia bem o Zezinho e resolveu

116 Ministro Luciano Brandão. Entrevista concedida às autoras. Brasilia, 8 de março de 1994.
111ATUAÇÃO Parlamentar. op. cito p. 494.
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levar o negócio no deboche. Zezinho reclamou: 'aquilo lá é um buraco.
Aqui no Planalto Central, luz acesa o dia inteiro, ventilador, ar
refrigerado'. Ele disse: 'Ah, doutOl: você ainda é do tempo de ter que
abrir ajanela para respirarfimdo?' Foi aquela gargalhada geral: 'Uai,
ô Niemeyer, eu sou, e você, é tatu?' O homem caiu. Resultado:fizeram
aquele anexo do tamanho de uma torre "118.

Ainda sobre Brasília é pertinente registrar: mesmo tendo vivido ali de 1960 a 1978, a
opinião de Zezinho Bonifácio sobre a Nova Capital não se alterou. Conta-se que em 1968, antes
portanto da morte de JK, Zezinho Bonifácio teria participado de um programa de televisão em
São Paulo e afirmado: "se eu fosse o Presidente da República obrigaria o Sr. Juscelino Kubitschek
a morar em Brasília, onde havia de ver o que aprontou para nós""9.

Anos depois, ao abandonar a política, mantinha-se coerente e declarava à Imprensa:

"Fui contra a mudança da Capital, pois o dinheiro empregado em
Brasília deveria ser melhor empregado em outras obras de alcance.
Brasília representa um alto peso para o Governo. o seu parque indus-
trial é muito pequeno, ela não produz para seu próprio sustento. Até a
arrecadação de impostos é pouquíssima, pois a maioria dos prédios
pertence ao próprio Governo"120.

Esta posição não o impediu de, no momento adequado, obter benefício político com a
instalação da nova Capital no planalto central.

Quando do segundo centenário de nascimento do Patriarca da Independência, em II de
junho de 1963, Zezinho Bonifácio aproveitou a homenagem que lhe prestou da tribuna da Câmara
para lembrar à nação que a idéia de mudança da Capital para o interior do Brasil fora de seu
antepassado.

Em sugestão que enviara à Assembléia Constituinte de 1823, ponderava o Patriarca:

"Parece-nos também útil que se levante uma cidade central no interior
do Brasil para assento da Corte ou da Regência, que poderá ser na
latitude pouco mais ou pouco menos de 15 graus" - é exatamente a
latitude de Brasília de hoje - "em sítio sadio, ameno,jértil e regado por
um rio navegável. Deste modo ficará a Corte ou assento da Regência

118 Carlos Horta Pereira. Entrevista citada.
119 OLiVEIRA, Heloisa Aline. Vida e glória de José Bonifàcio na hora do adeus à política". Estado de Minas. Belo Horizonte,

18 de janeiro de 1979 (Caderno 2) p. 8.
I~" Idem. p. I.
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livre de qualquer assalto e surpresa externa, e se chama para as
províncias centrais o excesso da povoação vadia das cidades marítimas
e mercantis. Desta corte central dever-se-ão logo abrir estradas para as
diversas províncias"'21.

Zezinho Bonifácio completou a citação,

"Aí está Brasília-Belém, Brasília-Belo Horizonte, Brasília-São Paulo,
Brasília para o Norte, para o Sul, para o Leste ...

Enfatizando o desempenho histórico do Patriarca não apenas na obra da independência
política do País, mas também por idéias grandiosas como a de mudar a Capital, Zezinho Bonifácio
concluiu sua longa oração afirmando

"(...) o Velho Patriarca - e já aqui não fala seu descendente mas o
brasileiro - tem - e esta sessão solene o proclama aos olhos do povo
brasileiro - a glória dos beneméritos que não se apagará. " (o orador é
vivamente cumprimentado) 122

Na convenção nacional da UDN de março de 1959, a candidatura Jânio Quadros foi o
tema principal dos pronunciamentos. A bancada mineira, representada por nomes como Bilac
Pinto, Milton Campos e Zezinho Bonifácio, estava coesa em torno do ex-Governador de São
Paulo. Aliás, é pertinente lembrar que a convenção mineira do partido, realizada poucos dias
antes, homologara a candidatura de José de Magalhães Pinto ao Governo Mineiro e de Jânio da
Silva Quadros à Presidência da República123•

Os desdobramentos posteriores e os incidentes da campanha em que Jânio Quadros se
aliara informalmente a Goulart compondo a chapa .Tan-Jan desagradaram os udenistas ortodoxos.
Com receio e desconfiança viram Jânio Quadros chegar espetaculannente ao poder tendo como
vice o líder trabalhista João Goulart - o Jango.

Com a renúncia de Jânio Quadros em 25 de agosto de 1961, o País ingressou, mais uma
vez, em profunda crise política. Desta feita, por conta do veto dos militares à posse do Vice
Presidente, Sr. João Goulart o Jango. A forma conciliatória adotada pelo Congresso Nacional
para propiciar a posse do substituto legal de Jânio Quadros foi a instituição através da Emenda
Constitucional n° 4, de 2 de setembro de 1961, do Regime Parlamentarista de Governo.

I~I Atuaçào Parlamentar. op. cil. p. 543.
I~~ Idem, p. 548.
1~3 Sobre a convenção da UDN de 1959 ver entre outros, DULLES. John W. F. Carlos Lacerda - a vida de um lutador. Rio
de Janeiro: Nova Fronteira - 1993. v. I. p. 317-318.
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Embora fosse reconhecidamente contrário à linha política de .Tango, Zezinho Bonifácio se
colocou dentre os que eram favoráveis à sua posse, ou seja, à manutenção da ordem constitucional.

A posse de Jango na Presidência da República não sinalizou, como se poderia esperar, o
fim da crise política. Mesmo porque, além da desconfiança de boa parte das Forças Armadas, o
apoio político do Congresso Nacional era perceptivelmente frágil.

As eleições de 1962, nas quais Zezinho Bonifácio se elegeu, ainda sob a legenda da UDN,
para seu quinto mandato como Deputado Federal, exorcizaram o legado político janista.
Confirmaram, contudo, a tendência "centrista" do Congresso Nacional, o que dificultou o
desempenho político-administrativo de Jangol24•

A antecipação do plebiscito marcado para 1965 para ratificar ou não o Regime
Parlamentarista de Governo era a única saída, aceita pelo Alto Comando Militar, de que dispunha
o Presidente da República para autolegitimar-se no poder.

Com o propósito de intuir a posição da UDN em relação à possível antecipação do
plebiscito, .Tango convidou, no início de julho de 1962, o Deputado Zezinho Bonifácio para
comparecer ao Palácio da Alvorada. No dia 12 do mesmo mês, Zezinho Bonifácio utilizou-se da
tribuna da Câmara para relatar à nação a conversa que tivera com o Presidente e apresentar,
conforme enfatizou, não a posição da UDN, mas a sua própria, que era desde logo contrária à
antecipação do plebiscito. Como sempre ocorria, seu pronunciamento se fez de fonna apaixonada.
Acuado por apartes de seus adversários chegou a afirmar:

(...) estimaria um golpe de Estado partido do alto, fosse das classes
armadas, fosse do Presidente da República (protestos) porque
solucionaria oproblema brasileiro. Nós da UDN, nós da minoria,jamais
poderíamosfazer zlfna ofensiva desta ordem, propugnar um golpe. Não
queremos a revolução. Não queremos o golpe de Estado. Não o
deflagraremos, mesmo porque não temosforça para isso. mas bateremos
palmas se ele vier, porque para pôr termo a esta vergonha nacional,
para pôr termo a esta insinceridade (palmas)l25.

Emjaneiro de 1963 o povo brasileiro optou pelo Regime Presidencialista e Jango conseguiu,
como queria, plenos poderes para governar. Entre o plebiscito de janeiro de 1963 e a deposição
do Presidente da República, em I° de abril de 1964, Zezinho Bonifácio exerceu, como era de
seu gosto, a mais ferrenha oposição ao Governo de Jango.

Um dos episódios marcantes desta fase, narrado por Da. Vera, e registrado nos Anais do
Congresso, foi a atuação de Zezinho Bonifácio no sentido de garantir, pessoalmente, as

I:J SKIDMORE, Thomas. Brasil: De Getúlio a Castelo. op. cito p. 273.
1:5 Idem. p. 509.
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transmi~sõe.s, pela Rádio Nacional, do noticiário do Congresso NacionaJl26. Eis a comunicação
que fez a Camara em 25 de setembro de 1963 sobre o episódio:

"- Sr. Presidente, Srs. Deputados, achava-me eu no meu gabinete às
22: 15 horas, quando recebi um telefonema do SI'.Senador Auro de Moura
Andrade, Presidente do Senado e do Congresso Nacional. S. Exa. me
informava que, tendo mandado o seu secretário, como de costume e de
acordo com contrato que a Câmara mantém com a Rádio Nacional
levar afita que continha a gravação dos debates do Senado no dia d~
hoje à Rádio Nacional, seu secretário de lá regressara, dizendo-lhe que
não quiseram recebera gravação, porquanto a Secretaria de Imprensa
do Sr.Presidente da República havia ordenado a suspensão da irradiação
dos trabalhos da Câmara a partir do dia 25, isto é, a partir de hoje, e
também do Senado da República. O secretário informava mais que, no
estúdio da Rádio Nacional estava efetivamente o aviso ali rubricado
pelo Diretor Administrativo daquela instituição.
Percebendo desde logo a alta gravidade da comunicação, disse ao Sr.
Senador Auro de Aloura Andrade que pessoalmente eu iria resolver a
situação na Rádio Nacional, afim defazer valer a autoridade da Câmara
dos Deputados e do Senado da República, uma vez que um e outro haviam
firmado contrato para, diariamente, das 22:30 horas às 23, serem
irradiados os trabalhos da Câmara dos Deputados e do Senado da
República. Convidei para me acompanhar o Sr.Aniz Badra, 2° Secretário
da Câmara, o Sr. Deputado Lourival Baptista, e levei junto comigo o
fotógrafo da Câmara, a fim de fotografar o aviso, se porventura lá
estivesse. Chegando à Rádio Nacional, recebi efetivamente, a
comunicação de que já passavam cinco minutos das vinte e duas horas
e meia e que músicas estavam sendo irradiadas no lugar do noticiário
do Congresso Nacional. Pedi que me levassem e aos meus companheiros
à cabina, ao estúdio da Rádio Nacional e lá, efetivamente, encontramos
pregado na parede o aviso que passo a ler:
À Discoteca
À Técnica de Rádio
De ordem da Secretaria de Imprensa do SI'. Presidente da República,
ficam suspensos todos os noticiários gravados do Congresso Nacional a

1:0 Da. Vera Tamm de Andrada. Entrevista citada.
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partir de 25-9-63. Atenciosamente, (a) D. Costa - Diretor Administrativo.
À vista Sr. Presidente, daquilo que pessoalmente reputo tamanha ofensa,
resolvi arrancar o aviso, metê-lo no bolso (muito bem, palmas), retirar
do estúdio os discos que irradiavam músicas, colocar afita do Senado
da República e da Câmara dos Deputados efazer irradiá-las na minha
presença. (palmas) 127

Em que pese a atitude reconhecida como democraticamente correta de garantir espaço nos
meios de comunicação aos trabalhos do Legislativo, o ato de Zezinho Bonifácio foi considerado
por muitos como uma bravata e suscitou apoios e críticas de seus colegas parlamentares.

Seu posicionamento frente às chamadas reformas de base propugnadas pelo Executivo, e
de modo especial em relação à reforma agrária que, no seu entendimento, só visava objetivos
eleitoreiros, foi característico. Em sessão de 8 de maio de 1963, fez uso da palavra para criticar,
com ironia, o projeto de Emenda Constitucional que visava a desapropriação de terras para fins
de reforma agrária128.

O modelo populista de Jango já passava, então, por processo de desagregação, o que
influía nos partidos políticos. O Congresso Nacional transfonnou-se em campo de batalha política,
polarizando dois grandes blocos.

A despeito das legendas partidárias, os parlamentares de posições centro-esquerdistas se
agrupavam na Frente Parlamentar Nacionalista, e os de centro-direita na Ação Democrática
Parlamentar (ADP). Era nesse último bloco que se engajava Zezinho Bonifácio. Composta
basicamente por parlamentares oriundos da UDN e do PSD, a atuação da ADP consistia em
bloquear as tentativas de Jango no sentido de implementar as reformas de base através do
Legislativo, forçando-o a se utilizar de decretos I 29. Não é de estranhar portanto, que ao se posicionar
contrário à reforma agrária, Zezinho Bonifácio concitasse seus colegas do PSD a ficarem atentos
quanto aos perigos de uma Emenda à Constituição que visava atingir os "pobres fazendeiros
deste País".

Apesar da devotada oposição ao govemo de João Goulart, Zezinho Bonifácio não participou,
pelo menos de fom1a explícita, do movimento de 3 I de março de 1964. A despeito do envolvimento
político de seu partido, a UDN, não se tem notícia do seu comprometimento direto na deposição
de Jango da Presidência da República.

Constatada na literatura disponível a ausência do nome de Zezinho Bonifácio na trama

1:7ATUAÇÃO Parlamentar, op. cit. p. 549-550.
1:'ldem, p. 525-540.
1:9DREIFUSS, Rene Armand. 1964: A conquista do Estado. Ação política, poder e golpe de classe. Petrópolis: Vozes,

1981, p. 319.
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que antecedeu à derrocada política de Jango, formulamos a alguns de nossos entrevistados a
seguinte questão:

- O Dr. Zezinho Bonifácio teve alguma atuação no movimento militar de 1964? A seguir,
alguns depoimentos. Deputado Bonifácio José Tamm de Andrada:

"- Não. em 64 eu participei muito mais do que ele, porque ele era
Deputado Federal e eu Estadual. Nofundo, no/undo eu sentia que ele
tinha algumas desconfianças. temia muito que o País caísse numa
revolução como a de 30. Temia isso. Me dando muito apoio e apoiando
muito a linha da revolução e muito temeroso da agitação que o Jango
estava fazendo. Papai não teve muita oportunidade de participar, eu
tive mais que ele. "130

Dr. José Monteiro de Castro:

"- O Zé não estava aqui. Eu participei muitíssimo, porque/ui o Secretário
de Segurança no tempo da Revolução de 64. (...) Mas o Zé não. O Zé
esteve ausente disso. Ele participava do sentimento. É muito dificil,
hoje, vocêfalar sobre a Revolução de 64. Elaficou amaldiçoada. Mas a
sua inspiração foi uma inspiração aceitável do ponto de vista patriótico
e até histórico. (...) Foi um movimento até mais clássico do que
revolucionário. Efoi substancialmente dirigido por Magalhães Pinto.
Magalhães Pinto foi o inspirador, o orientadO!: o sustentador do ânimo
da Revolução. "131

Mais evasivas, as lembranças do Dr. Hélio Figueiredo apontam no entanto, na mesma
direção:

"- Não. Em /964 eu não sei. Ele era Deputado Federal ... eu não sei. O
Zezinho era muito amigo do Magalhães Pinto. era muito amigo do
Carlos Lacerda. Ambos vinham com/reqüência ao Sobrado (casa da
familia Andrada em Barbacena). Lembro muito do Carlos Lacerda aqui,
do Magalhães Pinto. do Afonso Arinos. a cúpula politica da UDN estava
sempre aqui.
Uns dizem que o movimento foi o movimento da cúpula da UDN e que

I3°Bonifácio José Tamm de Andrada. Entrevista citada.
131José Monteiro de Castro. Entrevista citada.
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fez a Revolução. Admito que o Magalhães Pinto, por essa ou aquela
razão ... mas havia o clima para que isso realmente ocorresse. Efoi o
que aconteceu. "132

Finalmente, um dos amigos mais leais e seu companheiro desde os anos trinta, deixou
implícita a idéia de que Zezinho Bonifácio apenas apoiou o movimento. Posteriormente sim, teve
atuação decisiva, inclusive como Líder da ARENA.

"- O nosso raciocinio. meu e do Zezinho. e vi ele desenvolver esse
raciocínio várias vezes. é o seguinte: não importa se estou sendo
escravizado em nome do operariado ou da nação. eu estou é sendo
escravizado. O que me importa é não ser escravizado. (...) Dificil a
posição de liberal.
Bom, 64foi uma reação. Quando o Jango. levado pela mão do Brizola.
fez aquele discurso dirigido aos sargentos, ele deflagrou a revolução.
Se você quebra a hierarquia nas Forças Armadas. você acaba com ela.
Aquilo é que provocou 64. Agora.ficou o Zezinho na seguinte situação:
na Câmara, foi LideI: O que mais importava ao Zezinho era manter a
Câmara aberta. Porque fechar um parlamento é um teste. Está ruim
com a Câmara,fechafica muito pior. "1 H

Longe de sua Minas Gerais e temendo, conforme relato de seu filho, que o movimento
tomasse as proporções da Revolução de 1930, da qual, como se sabe, participara ativamente
para logo amargar profunda desilusão nos tempos da ditadura Vargas, Zezinho Bonifácio manteve-
se afastado do cenário político. Só retornou a ele quando os três Poderes da República voltaram
a funcionar nom1almente. Ao assumir a Presidência da República o General Humberto de Alencar
Castelo Branco contou com o apoio de seu partido. A UDN finalmente chegara ao poder? Se a
resposta a essa questão exige criteriosa análise política, o certo é que, na vida pública de Zezinho
Bonifácio, o movimento de 64 sinalizava o início de uma nova fase. Passou a atuar, a partir de
então, no interior do poder. E como ele próprio afirmava, queria experimentar o gosto de ser
"situação" e não mais "oposição".

13~Hélio Figueiredo. Entrevista citada.
133Carlos Horta Pereira. Entrevista citada.
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Capítulo V

No Camarote do Poder
(1964-1986)



I-

Por suas perenes colheitas de rosas e por manter em seu espaço urbano significativo número
de clínicas psiquiátricas, Barbacena é carinhosamente chamada cidade das rosas e dos loucos.
Mas Barbacena tem sido, sobretudo, lugar onde se faz política. Além de berço mineiro dos
Andrada, tem sido cenário de acontecimentos políticos cuja importância ultrapassa os limites
da região, e de Minas. Sua crônica política, catalisadora da quase mitológica disputa entre as
famílias Bias e Andrada, é rica.

Conta-se, por exemplo, que logo depois da vitória de Milton Campos, momento em que
Zezinho Bonifácio iniciava no cenário da Câmara sua longa trajetória oposicionista, foi nomeado
para delegado de Barbacena uma pessoa que, para surpresa geral, não era ligada aos Andrada e
sim aos Bias.

Era tempo de carnaval e Zezinho Bonifácio viera do Rio de Janeiro para descansar em sua
terra. Os biistas organizaram um bloco carnavalesco a que deram o nome de "Nem te Ligo". O
propósito era provocar Zezinho Bonifácio, que não conseguira, apesar de contar com Milton
Campos à frente do governo mineiro, nomear o delegado para a cidade. Ao passar defronte ao
Sobrado dos Andrada, o bloco cantaria uma marchinha em voga, que dizia: "tàla, fala ... canta,
canta tagarela, nem te ligo ..., nem te ligo".

Informado dos preparativos do bloco e de seus objetivos provocadores, Zezinho Bonifácio
agiu com a presteza de sempre. Convocou amigos que instalaram na sacada do Sobrado possante
alto-falante conectado à vitrola da sala de visitas. Quando à noitinha o bloco "nem te ligo"
despontou na praça, soou do alto-falante outra marchinha de grande sucesso, que, na voz de
Francisco Alves, dizia ... "eu assisti de camarote o teu fracasso, palhaço, palhaço ..."'. Apesar da
vitória de Milton Campos para o governo mineiro e de sua tenacidade política, só experimentaria,
de fato, o gosto da vitória muito tempo depois.

Para se instalar no camarote e assistir à derrota de seus adversários, Zezinho Bonifácio
teve que esperar longos anos ou, mais precisamente, até os desdobramentos do movimento
armado de 1964. Não foi imediatamente após os acontecimentos daquele ano, quando se dizia
que a UDN chegara ao poder, que se sentiu confortavelmente na "situação". Quem chegara ao
poder, ele bem o sabia, não era a UDN, mas parte dela.

Dividida desde há muito em correntes e tendências, tanto a UDN mineira como a de

I Narrado por Bonifácio José Tamm de Andrada. Entrevista citada.
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outros Estados era a somatória dos "Chapa Branca", da "Banda de Música", da "Bossa Nova"
etc.

Mesmo pertencendo ao grupo da "Banda de Música", Zezinho Bonifácio, e isto é
enfati~amente afirmado por todos os entrevistados, fazia um tipo de política muito próprio.
Preferia, como na infância, brincar sozinho ... Mantinha-se, como aliás já o fizera em outras
ocasiões, independente. Suas relações com o primeiro presidente militar, General Humberto de
Alencar Castelo Branco, eram apenas cordiais. Não participava do grupo palaciano.

Em 1965 candidatou-se à reeleição para o cargo que ocupava desde 1958 de Primeiro
Secretário da Mesa diretora da Câmara. Foi derrotado e teve a primeira decepção' com o grupo
que freqoenta~a o Palácio. Afastou-se temporariamente dos ex-udenistas, agora na ARENA, e
elegeu-se no ano seguinte Segundo Vice-Presidente da Câmara. Em 1967, outra vitória. Eleoeu-
se para o cargo de Primeiro Vice-Presidente. Zezinho Bonifácio considerava fundamental f~zer
carreira no interior do Parlamento.

A extinção dos antigos partidos e a institucionalização do bipartidarismo (ARENA - MDB)
não contou, pelo menos no primeiro momento, com seus aplausos. Mesmo porque, nas fileiras
da ARENA abrigavam-se agora ex-adversários oriundos do PSD, entre os quais os Bias Fortes.
. . Mesmo assim, concorreu como candidato a candidato na convenção da ARENA para a
mdlcação do sucessor de José de Magalhães Pinto, perdendo para Roberto Resende. Muitos
anos depois, falaria dessa experiência ao jornalista Tão Gomes Pinto, da revista Isto é.

"D,: Bonifácio, com tanto conhecimento da política mineira, o SI: nunca
pensou em ser Governador. ou Senador?
R - Pleiteei o governo uma vez, mas não cheguei até as ~leições. Eu
não andava de avião. Só vim a andar de avião em 1968. quando fui
indicado Presidente da Câmara. Um Presidente da Câmara precisa andar
de avião, pois tem que estar em Brasília e na sua região. Um candidato
a governador precisa também. Agora. um governador neloprecisa. Selo
as curiosidades da política.
Assim. uma corriqueira questão de meio de transporte impediu que
José Bonifácio, um homem eminentemente prático, alçasse vôos mais
altos na política. Ele absolutamente não se importa.
"Deputado é o melhor lugar do mundo. Você não tem patrão. tem certas
garantias, pode falar mal dos outros ... " E sem dúvida uma curiosidade
política, pelo menos da política brasileira, é o fato de um deputado
que necessita de eleições e de votos como do ar que respira ("sefecharem
tudo. eu me candidato a VereadO/:disse-me o Dr. Zezinho'') seja acusado
comtantajreqüência e com veemência de ser um agente do totalitarismo.
Eu estou seriamente inclinado a acreditar que o Dr. Zezinho é antes de
tudo um agente secreto da distensão. Espero que essa revelação não
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lhe traga aborrecimentos'f2.

Para o Governo de Minas fora eleito um membro da ARENA, Israel Pinheiro, ex-pessedista
e, desde logo, seu adversário. Ainda que pudesse contar com a vantagem de ter seu filho presidindo
a Assembléia Legislativa Mineira, o novo quadro político não lhe agradava. Não se sentia instalado
no camarote do poder. Para chegar lá, bem o sabia, o caminho era o parlamento. Almejou pois,
a Presidência da Câmara e, se para consegui-Ia, fosse necessário "barbacenizar" suas relações
com os deputados, não hesitaria em fazê-lo.

o presidente, o gesto

Em 1968 elegeu-se Presidente da Câmara Federal em acirrada disputa com o Deputado
Batista Ramos, que propugnava a reeleição. A disputa entre ambos adquiriu projeção nacional,
tendo em vista que o nome de Zezinho Bonifácio não contava com a simpatia do então Presidente
da República, Marechal Costa e Silva.

Ao recordar-se do episódio, Da. Vera afirmou que um dos dias de maior felicidade do
marido foi o daquela eleição.

"Até então, ele tinha verdadeiro horror a viagens aéreas. Quando se
tornou o Presidente da Câmara afirmou: "Vou vencer este complexo.
Sempre que necessário, viajarei de avião". "3.

Zezinho Bonifácio se auto-superava. Vencia consigo mesmo a antiga fobia por aviões.
Em 24 de maio daquele ano embarcou lampeiro num avião rumo a Belo Horizonte, onde
participaria, no dia seguinte, de reunião com industriais mineiros. Acompanhado pela esposa e
por um grupo de deputados, foi longamente aplaudido quando o avião aterrissou. Sua "estréia"
em viagens aéreas foi amplamente divulgada pela imprensa nacional, que o tinha agora sob a
mira de seus holofotes-l.

A disputa como candidato a candidato ao governo mineiro foi episódio sem maior
importância na carreira política de Zezinho Bonifácio. Sua preferência fora sempre o Legislativo.
Era nessa instância de Poder que se realizava como homem e político, fato, aliás, reconhecido

PINTO, Tão Gomes. O Dr. Bonifácio sabe tudo. Brasilia, Isto é. Junho 1976. p. 48.
; Da. Vera Tamm de Andrada. Entrevista citada.
• Sobre o episódio. ver entre outros: Jornal do Brasil. O Estado de São Paulo e Estado de Minas do dia 25 de maio de 1968.
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até por seus adversários.
No que tange ao bipartidarismo, é mister observar que, com o desenrolar dos acontecimentos

no pós-64, a indiferença inicial cedeu lugar a grande entusiasmo. Tornou-se fervoroso defensor
do bipartidarismo. Anos mais tarde afirmava:

"Eu prefiro o bipartidarismo e esclareço. Havendo três partidos, o
terceiro se oferece à corrupção para decidir as questões. Se você tem
mais de três partidos você tem um governo fundado em favores. Se
você não der a Presidência do Banco do Brasil a determinado partido.
ele não o apóia. Se você não der a direção do Banco Central, o outro
não o apóia. Fica uma coligação de partidos fundada em interesses
pessoais. Já o governo, este fica em dificuldade de desenvolver o
programa por ele traçado'f'j.

Na condição de Presidente da Câmara para o exercício de 1968, Zezinho Bonifá~io
representava a maior autoridade do Legislativo. Instalava-se, finalmente, como sempre quis, no
camarote do Poder. Contudo, já o sabemos, aquele era um ano de intensa turbulência social e
política. Se, para Zuenir Ventura, foi o ano que não terminou, para Rui Castro o ano que ternlinou
mais cedo - aos 13 de dezembro -, para Zezinho Bonifácio foi também, e sem dúvida, o ano das
mais dificeis e penosas decisões. O poder teria gosto amargo? Certamente que sim, naquele
final dos anos sessenta6.

Com os desdobramentos do movimento de 1964 e, principalmente, após entrar em
vigor a Constituição de 1967, o Poder Legislativo passou a significar a única réstia de democracia.
Era para as duas Casas do Congresso que todos se voltavam. Os presidentes do Senado, Gilberto
Marinho, e da Câmara, José Bonifácio, eram insistentemente assediados pela imprensa,
representativa ainda dos anseios da sociedade. Uma incursão aos jornais da época revela o
clima de tensão que permeava as relações entre jornalistas e aquelas autoridades civis.

A despeito das afirmações do Marechal Costa e Silva de que a integridade do
Congresso seria mantida, posto significar "peça imprescindível em qualquer regime democrático",
o segundo semestre de 1968 se iniciara sob ameaças, nem sempre sutis, de um possível fechamento
do Legislativ07•

Em meio a boatos, marchas e contramarchas políticas e, principalmente, em meio a
muitas incertezas, um estopim detonou a crise: o Deputado Márcio Moreira Alves pronuÍlciou

ANDRADA, José Bonifácio Lafayette de. CPDOC, op. cit. p. 54. Entrevista citada.
6 VENTURA, Zuenir. 1968: O ano que uão terminou. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. J 988. CASTRO, Ruy. O anjo

pornográfico: a Vida de Nelson Rodrigues. São Paulo: Cia das Letras, 1992.
7 Dentre outros consultar: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1968 cuja manchete foi a seguinte: "Presidente
garante integridade do Congresso".
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da tribuna da Câmara discurso considerado ofensivo às Forças Armadas. O discurso foi pequeno,
com o plenário vazio, "pinga-fogo", e sem repercussão na imprensa. Foi, contudo, o pretexto
esperado e a conseqüência foi o pedido para processar o Deputado encaminhado à Câmara pelos
ministros militares. O Congresso, conformejá se temia, era finalmente colocado contra a parede.

Fiel às tradições liberais, Zezinho Bonifácio não acreditava no fechamento do Congresso.
Sua crença era a de que "ruim com ele, pior sem ele". Manteve-se, ou pelo menos dava a impressão
de manter-se calmo e confiante na vitória do bom senso, das garantias civis e democráticas. Em
10 de outubro afirmava:

"Govemo e Congresso manterão o respeito recíproco às atribuições e
prerrogativas de cada um, sem nenhuma repercussão sensivelna vida
politica brasileira. Os deputados e senadores são invioláveis no
exercício de suas opiniões, palavras e votos. E citava o artigo 34 da
Constituição /18.

Acuado de um lado pelos militares e, de outro, pelos deputados, principalmente os de
oposição, o desempenho de Zezinho Bonifácio na Presidência da Câmara mantinha-se equilibrado
naqueles momentos cruciais que antecederam o 13 de dezembro. Conforme relato do Sen~dor
Mário Covas, à época Deputado Federal e Líder do MDB, não era difícil conviver com Zezmho
Bonifácio, mesmo nos momentos mais tensos.

Enquanto a crônica política se debruçava sobre o episódio Márcio Moreira Alves e a
sociedade brasileira acompanhava ansiosa o desfecho dos acontecimentos, uma nota destoante-
mente festiva: a visita ao Brasil de Sua Majestade Elizabeth 11,Rainha da Inglaterra. Em visita
oficial ao Congresso, foi saudada em nome da Câmara por Lígia Doutel de Andrade, que
aproveitou o ensejo para enaltecer o Poder Civil na Inglaterra e, de modo especial, a Câmara do~
Comuns, "a cujo poder até a Rainha se curva". Dentre elogios e aplausos que recebeu, um fOI
especial: abraçando-a, Zezinho Bonifácio disse: "Você salvou a festa, Lígia. Seu discurso foi
admirável..."9.

O elogio de Zezinho Bonifácio a Lígia Doutel de Andrade significava muito, posto que
ele, o Presidente da Câmara, ligado, desde logo, à cúpula militar, não tinha condições políticas
para afrontá-Ia.

Nos dias subseqüentes e, com pequenas variações, as manchetes dos principais jornais do
País indicavam que a Câmara não agiria sob pressão no caso Márcio Moreira Alves. Finalmente,
em sessão do dia 12 de dezembro, a tão discutida pauta: a concessão ou não de licença para
processar o Deputado. O trecho abaixo, transcrito do Folha da Tarde, é expressivo.

, CORREIO da Manhã. Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1968. p. I.
ÚLTIMA Hora, Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1968 p. 1.
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"CÂMARA VENCE BARREIRA DO MEDO. Brasília - O Congresso
viveu ontem um grande dia. E este grande dia teve um momento supremo.
Foi aquele em que o Presidente da Câmara proclamou que, por 216
votos contra 141, havia sido rejeitado o pedido do Governo para
processar o Deputado Márcio Moreira Alves.
Eu me encontrava atrás da cadeira do Presidente e pude ver oplenário
em lágrimas. Choravam homens serenos como o Sr. Amaral Peixoto.
Chorava o Líder Mário Covas. Àfrente da mesa aglomeravam-se todos,
quase que num abraço lÍnico. Abraçavam-se e beüavam-se. O Sr. Unírio
Machado repetia ao microfone "Viva a Nação" e o Sr. Evaldo Pinto
vivava os companheiros da ARENA que votaram pela rejeição do
pedido.
Hesitante entre o regimento e as emoções, o SI: José Bonifácio limitava-
se a esperar que tudo aquilo serenasse. Mas, de repente, quando tudo
parecia estar voltando ao normal reinicia-se o rumor. Nas galerias.
um pequeno grupo começa a cantar o Hino Nacional. Eram algumas
mulheres. Na terceira ou quarta estrofe o Hino alcançava a todos.
Muitos deputados cantavam com a mão no peito. Nenhum deles nem
mesmo se preocupava em limpar as lágrimas. No primeiro instante o
Sr. José Bonifácio tentou impedir a manifestação. comprimindo as
campainhas, mas logo foi vencido. Levantou-se e cantou também sob o
aplauso dos deputados e das galerias.
Encerrada a sessão, a festa se alastrou às demais dependências da
Casa, ao café e aos gabinetes da oposição. Em meio às lágrimas e
emoções havia, entretanto, uma pergunta secreta em cada um. Até
quando durará estafesta?"

O jornalista prosseguiu com seus comentários e transcreveu algumas opiniões sobre a
rejeição do pedido dos militares, inclusive a do Líder da oposição e a do Presidente da Câmara.

"Quaisquer que sejam as conseqüências, dizia o Líder da oposiçeio, Mário
Covas, uma leifoi votada pela Câmara. Ela rompeu a barreira do medo.
Muitos neio acreditam em represálias. O Sr. José Bonifácio comentava
que "a decisão foi inspirada na convicção de cada um e será
compreendida e respeitada, como todo ato que traz em si uma nota de
sinceridade "10.

10 FOLHA DA Tarde. São Paulo, 13 de dezembro de 1968. p. 1.
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Perplexa, a opinião pública do País ainda assimilava reportagens como a transcrita, quando
foi surpreendida com o Ato Institucional n° 5 do dia I3 de dezembro. Em doze artigos, o documento
cassou a cidadania do povo brasileiro, e pelo Ato Complementar nO38 decretou o recesso do
Congresso Nacional por tempo indeterminado.

O Ministro Paulo Afonso Martins de Oliveira, do Tribunal de Contas da União, ocupava à
época o cargo de Secretário da Presidência da Câmara. Por força dessa circunstância e pela
amizade que devotava a Zezinho Bonifácio, participou com ele daqueles momentos, talvez os
mais penosos de sua carreira. Sobre o episódio, relatou:

"A sessão do dia 12foi relativamente calma, porque houve um acordo
de lideranças. De um lado, o Márcio IV/OI'eiraAlvesfalou, dizendo que
não teve intuito nenhum de ofender as Forças Armadas; do lado do
Governo falou o Ernani Sátiro, propondo a vigência do projeto e, do
lado da oposiçãoJalou o Mário Covas, que era o Líder. Posteriormente
foi cassado. ( ..) No dia seguinte. tivemos informações que vinha um
Ato Institucional. Ele (Zezinho Bonifácio) começou a ser pressionado.
Fizemos uma sessão muito rápida, dizendo que não havia ordem do dia,
e fomos para o gabinete dele. Lá ele ficou o dia inteiro. Os deputados
pressionando para abrir a sessão, ele sofrendo, porque era um liberal e
sabia que iam fechar o Congresso na sua presidência. Era uma coisa
horrível, mas não podia reagir. Não tinha o quefazer. Enteio montamos
um esquema: apagamos as luzes do plenário. fizemos um corredor de
luzes para que todos saíssem, efechamos o plenário"l I.

Segundo reportagem do .Jornal do Brasil do dia seguinte (14 de dezembro), por volta das
16 horas os deputados tomaram conhecimento do conteúdo do AI-S. O clima ficou tenso. No
gabinete do Presidente da Câmara se acotovelavam deputados da ARENA e do MDB, na
expectativa de que fosse convocada sessão extraordinária. Por volta da 19 horas, quando se
iniciaria o programa A Voz do Brasil e o Ato Institucional seria oficialmente comunicado à
Nação, Mário Covas, Líder da oposição, insistiu para que a Presidência convocasse sessão
extraordinária. Tenso, Zezinho Bonifácio se negou a atendê-lo, afirmando que tal ato poderia
parecer provocação. Diante do argumento do Deputado Edgar da Mata Machado, do MDB-
MG, de que era seu dever convocar os deputados para sessão extraordinária, respondeu: "Já não
existe Câmara. Ela emergiu de uma Constituição que não existe mais. Hoje não passamos de um
ajuntamento." Indignado, o Deputado Celso Passos lhe disse: "Presidente, seja mais Andrada e
menos Zezinho". Sem ação, Zezinho Bonifácio lhe respondeu com espetacular gesto de braçol2.

Sobre o mesmo incidente relembrou o Ministro Paulo Afonso Martins de Oliveira:

"Eu estava ao lado dele. Ele que tinha aquela vivacidade toda,

11 Ministro Paulo Afonso Martins de Oliveira. Entrevista concedida às autoras. Brasília. 8 de março de 1994.
I: JORNAL do Brasil. Rio de Janeiro. 14 de dezembro de 1968. p. 2.
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raciocínio rapidíssimo e respostas para tudo, ficou sem ação. Quando o
Celso (Passos) começou a pressionar: - tinha que abrir a sessão, tinha
que abril: .. e ele dizendo que não tinha amparo regimental etc. Ficou
muito irritado e disse: "Quer saber de uma coisa. eu não abro sessão
nenhuma. Vocênão me amole aqui". Foi então que o Celso Passos disse
a famosa frase: "Seja mais Andrada e menos Zezinho". Aí o Zezinho
não teve outro jeito de responder ao insulto senão com aquele gesto "13.

Depois de ouvir a comunicação oficial do Ato Institucional, e tomado por grande emoção,
Zezinho Bonifácio pronunciou, de seu gabinete, um breve discurso para os deputados presentes.
A fala foi transmitida ao vivo por algumas emissoras de rádio. O texto não foi, contudo,
integralmente transcrito pelos jornais do dia seguinte. A censura, claro, já havia chegado e atingia
até mesmo os deputados governistas. Eis o discurso:

- Meus Senhores, tomei conhecimento agora, como todos os presentes,
do Decreto do Governo que complementa, como se depreende da leitura
que ouvimos, a Constituição do Brasil ora em vigor. Saímos, assim, de
um estado de direito para entrar na área do estado defato.
Este episódio não é novo na vida político-parlamentar do Brasil, nem
mesmo na dos povos do Ocidente. É a conseqüência final de crises
insolúveis, de dificuldades inarredáveis de Governo.
Não é o momento para examinarmos a situação, mas é a hora de, em
poucas palavras, manifestar as nossas esperanças de que crises como
esta sejam resolvidas sempre deforma a não impossibilitar o desenvol-
vimento do povo brasileiro. (Muito bem).
A quantos me ouvem. quero apenas dizer: mio 1I0S esqueçamos de que,
mesmo por tradição, em 1I0SS0 País, s(io perelles as eleições e os
eleitores. (Muito bem).
Elevo preces a Deus para que tudo se resolva a contento e o Brasil
permaneça íntegro, a fim de que se possa transformar na grande e
poderosa nação que todos os seusfilhos almejam.
Com estas palavras. ejá agora sob um novo regime, declaro que a nossa
missão está encerrada.
Gabinete do Sr. Presidente da Câmara Federal,
Em 13 de dezembro de 1968. às 23.1Oh"1~.

Ainda sobre a tenebrosa noite de sexta-feira 13, prossegue o relato do Ministro Paulo
Afonso Martins de Oliveira.

I.l Ministro Paulo Afonso Martins de Oliveira. Entrevista citada.
14 PRONUNCIAMENTOS Oficiais da Presidência da Càmara. Brasília. 1968 - grifos das autoras.
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"Ai saimos. Zezinho Bonifácio muito abatido. Luciano (Brandão) e eu o
conduzimos até o carro e ele me disse: "Paulo, você vai lá no pessoal do
MDB e diz a eles que eu sai do prédio da Câmara". Para avisar que ele
não tinha mais responsabilidades, porque esperávamos uma possivel
invasão dos militares no prédio.
Fui lá comunicar ao Mário (Covas) que é muito meu amigo até hoje. Eu
chego, aquele mundo de gente ali, todos angustiados porque sabiam
que vinham as cassações. Eu disse: "Lider, o Presidente José Bonifácio
manda lhe dizer que acaba de deixar o edificio da Câmara dos
Deputados." Ai diz o Martins Rodrigues para mim: "Triste papel". Eu
disse: "Tomea minha declaração como estou dizendo agora como quiser. "
Ai me retirei.
(..) Fomos para a casa do Zezinho. Ele estava arrasado. De lá viemos
nos encontrar com o General Bandeira. Eu, Luciano Brandão e outros
assessores parlamentares. Isso foi por volta das 4 horas da manhã. A i o
General disse: "De hoje em diante o prédio da Câmara vaificar sob a
responsabilidade de vocês. Se houver qualquer reunião invadimos o
prédio e ocupamos o local. "Imediatamente comunicamos isso ao Zezinho
Bonifácio. Ai ficamos. Não havia reunião. Realmente em termos de
revolução, eles nunca pediram um documento da Câmara. Se pedissem,
o Zezinho não dava. Nunca foram lá examinar nada. A Câmara ficou
intocável"15.

O tempo tem o poder de decantar os fatos. Em 1976, do alto de seus 72 anos e cumprindo
seu último mandato como Deputado Federal, Zezinho Bonifácio tornara-se um dos políticos
mais respeitados do País. Falava-sejá em distensão do regime. Emjulho, seu rosto foi estampado
na capa da revista Isto é, em que apareceu cognominado pelo jornalista Tão Gomes Pinto "agente
secreto da distensão". Concedeu, na ocasião, entrevista em que não se furtou a emitir opiniões
nem a revelar sua própria versão sobre os episódios que culminaram com o fechamento do
Congresso Nacional em 13 de dezembro de 1968.

"Ali na sala, diante de um óleo do velho Sobrado colonial de Barbacena,
portanto diante de alguma coisa eterna. que inspira total credibilidade,
o Deputado José Bonifácio Lafayette de Andrada assegurou-me que o
Ato 5 é o instrumento mais adequado para fazer o Brasil chegar à
plena democracia. Mais do que adequado, é o instrumento impres-
cindível. E, mais uma vez, ele repetiu a obsen1ação de que ele nãofala
aquilo que gostaria que acontecesse, mas sempre aquilo que vai
acontecer.

15 Ministro Paulo Afonso Martins Oliveira. Entrevista citada.
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Aliás José Bonifácio sabe o que vai acontecer já há muito tempo. Entrou
definitivamente para a história parlamentar brasileira com uma "ba-
nana", única resposta que ele encontrou para lIIndeputado que propunha
que ele (Bonifácio) convocasse a Câmara para uma sessão extraordinária
depois que foi decretado o recesso em 1968, no chamado caso Márcio
Moreira Alves. Quandofalamos do assunto, eu não resisti à pergunta:
"0 sr. teria evitado aquele episódio?" O d,: Bonifácio pensou um instante:
"Eu teria evitado". Voltei à carga: "Então por que não evitou? O sr. era
o Presidente da Câmara".
A melhor resposta do dr. Bonifácio continuaria a ser uma "banana",
não tenho dúvidas disso; e vejam se não estou certo. Como lembra o
próprio Bonifácio, tudo começou com uma série de mal-entendidos,
mas chegou um momento onde não havia mais retorno. Então ele deu a
"banana" histórica.
"Eu não precisaria ter dado, se a pessoa encarregada de conduzir o
plenário no dia que o Márciofalou tivesse atuado de outra maneira.
Além disso, os militares não compreendiam bem a Câmara na época.
Hoje eles compreendem. Têm assessores aqui dentro. Pois bem. Ouem
estava presidindo a sessão era o 4° secretário, o último carg~ em
importância da mesa. Havia apenas sete deputados no recinto. O 4°
secretário estava cochilando. Então. o Márcio começou aquele
discurso. Ninguém ouviu. ninguém estava se importando com ele. O
rapaz tinha vinte e poucos anos; era seu primeiro mandato; não
tinha relações com ninguém; ninguém o conhecia; ele não conhecia
ninguém. De modo que não tinha a menor expressão o que ele dizia.
Publicado o discurso, os militares imaginaram uma Câmara repleta
de povo, cheia de deputados, o presidente ali comandando os
trabalhos, ouvindo aqueles desaforos sem contraditar. Isso. essa idéia
errada do que aconteceu, a falta de um aparte, é que irritou os
militares, especialmente os militaresjovens. Foi aquela história de
vai pra lá, vem pra cá, até que a Câmara, ai então cheia de gente,
recusou a licença para processar o Deputado. Foi uma gritaria muito
grande. O povo nas galerias começou a cantar o Hino Nacional.
Quando as rádios falaram que seria decretado o recesso, os
deputados da oposição foram até o meu gabinete e começaram a me
pressionar para eu convocar uma sessão extraordinária. Aquiloficou
duro de gente, o gabinete da presidência da Câmara era enorme,
mas ninguém podia se mexer. Eu expliquei que não convocava a
Câmara para esse efeito. Nós estávamos diante de uma situação de
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fato, que eles não queriam enxergar. Eles chegaram a chamar o Vice-
Presidente para tentar abrir a sessão. Eu disse que, enquanto eu
estivesse lá, ninguém abriria sessão coisa nenhuma. Ai estabeleceu-
se o impasse. O Vice-Presidente era um comuna, um Deputado do
Rio Grande do Sul, de sobrenome Schimidt (não é o Norberto, é um
outro ... não sei o que Schimidt). Era um comunista de pedigree mesmo,
aquele tipo calado, compenetrado, convicto. Eu disse que não ia abrir
a sessão; se ele quisesse abrir tinha de esperar que eu saisse do prédio.
Ele então teve estafrase: "0 quê? Se você que é governo não quer
abril; eu que vou abrir? Nem nada ... " E saiu, deu ofora.foi embora.
Ai houve uma troca de desaforos, violenta. Foi quando o Celso Passos
virou-se pra mim e disse: "0 Zezinho, seja mais Andrada e menos
Zezinho! Então eu respondi: Celso. a sua declaração só tem lIIna
resposta. Dei-lhe uma "banana" que fiquei três dias com o braço
doendo. A inda apareceu um engraçadinho dizendo um desaforo. Eu
retruquei: "Olha, eu só não te respondo porque você tem 75 anos e
pinta o cabelo. Isso só já é uma desmoralização. Ele ficou numa
situação muito difícil. O resultado foi uma gargalhada geral, que
desarmou inclusive o ambiente. Imagine que no começo havia gente
querendo até me agredir. É que a Câmara é um dos poucos lugares
onde você ainda pode fingir que é valente. Lá, quando dois partem
para a briga, há trezentos para apartar. "

O episódio foi marcante para a história politica do dI: Bonifácio, tanto
para o bem, quanto para o mal. Ele passou a ser visto como um adepto
fervoroso das medidas de exceção. E opróprio dr. Bonifácio se pergunta:
"Por que eu não fiz o que o Adaucto fez quando o Meira Mattos veio
fechar o Congresso? Eu não fiz, porque sou um politico altamente
experiente. Eu sabia o que iria acontecer se a Câmara tentasse resistir.
Os soldados entravam aqui e espatifavam tudo." (Bonifácio tem um
carinho especial pelos móveis e utensilios legislativos. Percorrendo um
corredor da Câmara. que leva à biblioteca, ele me parou e disse: "olha,
até aqui é Niemeyer; daqui prafrente é José Bonifácio; eu é que construi
essa parte)." E eu acho que aquela troca defrases de efeito do Adaucto
com oMeira Mattos (eu sou opoder civil, eu sou o poder militar) é pura
retórica e não é nem original. Na Revolução de 1842, Caxias e o padre
Feijó trocaram as mesmas frases. Seria muito intrépido resistil: Mas
seria inútil, e em politica nunca se deve praticar um gesto inútil"16.

16 PINTO. Tão Gomes. O Dr. Bonifácio sabe tudo. Revista Isto é. op. cit. p. 45-46.
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Anos depois, em depoimento histórico, Zezinho Bonifácio retroagiu à crise de 1968 e
declarou:

"- Mas o Senhor acha que era preciso haver o Ato-5?
-Isso era.
- Por que, Deputado?
- Na época era, porque a legislação erafalha com relação à repressão.
E a previsão do legislador em relação à manutenção da ordem pública
foi aquém do que se queria. Aconteceu que não se tinha apoio legal
para reprimir as movimentações de desordem, de subversão que estavam
havendo. Então reclamou-se uma medida de operação, uma medida
cirúrgica. E quem viveu aquelas horas, aqueles momentos, estava de
acordo com o Ato 5. A evolução dos tempos e os movimentos decorrentes
do Ato-5 é que o impopularizaram. O Presidente punia alguém, por
exemplo. Esse cidadc70tinha dezfilhos e 50 amigos; todosficavam contra
o governo. À medida que o Ato-5 recaia sobre esse ou aqueleficavam
contra o governo, junto com seus amigos e parentes. Então, ai, o Ato se
foi impopularizando cada vez mais e a imprensa ampliando a desmorali-
zação que se estava dando ao Ato-5, justamente para que ele acabasse.
- O Senhor acha que ele acabou na hora certa?
- Acho. Ele se extinguiu por desnecessidade. Já não era mais necessário.
Ele preencheu a hora para que foi chamado. Toda as medidas que se
reclamavam se esgotaram. O Ato-5 ficou inútil, ficou desnecessário'?

Fechado o Congresso, iniciou-se para as autoridades civis e, de modo especial, para Zezinho
Bonifácio, período de profunda angústia. Naquele ano, ele não se ausentou de Brasília nem
mesmo para as festas natalinas.

O ano de 1969 começou sob o signo da incerteza. Zezinho Bonifácio fazia vigília quase
permanente em seu gabinete. Supervisionava reformas no prédio do Congresso, escrevia cartas
aos eleitores e, principalmente, articulava com o governo a possível reabertura do Congresso
Nacional. Segundo depoimento de Carlos Horta Pereira,

"(..) ele fez uma coligação dos diabos para restabelecer a Câmara.
Tanto que ela voltou. Eles queriam dissolvê-Ia. Quando o Moreira Alves
fez aquele discurso que provocou a encrenca era para dissolver e não
foi dissolvida. Só foi fechado. A i ele (Zezinho Bonifácio) passou a ter
um só objetivo: reabrir o Congresso Nacional. Conseguiu. Essa foi a
grande obra política dele "IN.

17 ANDRADA. José Bonifácio Lafayette de. CPDOC. op. cit. p. 112. Entrevista citada.
I~ Carlos Horta Pereira. Entrevista citada.
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Apesar de censurada, a imprensa não lhe dava tréguas. Sem acesso aos militares, os
jornalistas mantinham verdadeiro cerco em torno do Presidente da Câmara, na expectativa de
informações que podiam ir desde os nomes de deputados e senadores a serem cassados até a
data da possível reabertura do Congresso. A despeito das boas relações que sempre manteve
com os jornalistas, aos quais se referia jocosamente como "bando de comunistas", Zezinho
Bonifácio não tinha muito a dizer. Se tinha, não podia. Negaceava. Limitava-se a comentários
evasivos e desviava, tanto quanto podia, o interesse da imprensa para temas de menor significação
naquele momento. Exemplo, a fundação de novos diretórios da ARENA no interior de Minas e
de outros Estados.

No segundo semestre, as tensões políticas se agudizaram. Vazada a informação de que o
Governo estaria preparando emenda à Constituição de 1967 e que o Vice Pedro Aleixo fora
convidado a prefaciá-la, os jornalistas voltaram à carga na direção do Presidente da Câmara'9.
Zezinho Bonifácio, no novo contexto, já não podia ser tão evasivo quanto antes e, cauteloso,
começou a fazer algumas avaliações de conjuntura. Exemplo:

"0 Presidente da Câmara, Deputado José Bonifácio, prefere evitar
qualquer declaração sobre prazos quanto à conclusão dos trabalhos
de reforma constitucional e da reabertura do Congresso Nacional. No
entanto, admite que os problemas tenham as soluções encontradas no
futuro bem próximo. Para ele a tarefa que se propôs o Governo de
adaptar aos princípios revolucionários a Constituição de 1967
representa um trabalho profundo. (..) Não declina no entanto de abordar
os pontos da reforma considerados controvertidos, e de emitir sua
opinião pessoal. Oprimeiro refere-se à transferência para o Congresso
a ser eleito da missão de eleger o sucessor do Marechal Costa e Silva.
A seu ver, a transferência é inconveniente. O atual Congresso reúne
todas as condições para escolhel; e bem, o novo Presidente~o.

Embora não fosse ainda noticiado, havia nos bastidores do Poder uma questão de ordem
jurídica envolvendo a reabertura do Congresso. É que o mandato da Mesa Diretora era de um
ano e havia se expirado. Como se reabriria o Congresso, se juridicamente estava acéfalo? De
acordo com o relato do Ministro Paulo Afonso Martins de Oliveira, amigo do então Ministro da
Justiça Gama e Silva, foram feitas gestões no sentido de colocar um dispositivo provisório à
Emenda para garantir a permanência dos Presidentes da Câmara e do Senado até o final daquela
legislatura. Em outras palavras, prorrogavam-se os seus mandatos. Em agosto essas gestões
eram do conhecimento da imprensa, que as noticiava. Os trâmites para a reabertura do Congresso
se aceleravam. Faltava marcar a data.

19 Ver principais jornais do Pais de julho de 1969.
:0 O ESTADO de São Paulo. São Paulo, 24 de julho de 1969 p. 3.
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o Dia do Soldado, naquele ano, foi comemorado em grande estilo: desfile militar, festas e
condecorações. Zezinho Bonifácio e outras autoridades ladearam, no palanque oficial, o Presidente
Costa e Silva, que ainda gozava de plena saúde. Acometido nos dias subseqüentes de grave
enfermidade, o Marechal não pôde mais exercer suas funções como Presidente da República.

Ao invés do Vice, Pedro Aleixo, quem assumiu a Presidência da República foi uma Junta
Militar, que se comprometeu a dar continuidade aos processos de elaboração da Emenda
Constitucional e de reabertura do Congresso Nacional.

Em meio a incertezas, Zezinho Bonifácio apelava à confiança, e propunha diálogo.

"0 Brasil está passando por um processo histórico cujo epílogo deve
ser encarado confiantemente por todos os brasileiros. É evidente que o
momento é grave e envolve nossos destinos. Por isso mesmo todos devem
e podem participar21•

Outubro começava pleno de expectativas em torno do estado de saúde do Presidente, da
outorga do "Emendão" e, principalmente, da reabertura do Congresso. No dia 5, o jornalista
Carlos Castelo Branco comentava em sua coluna que "como na música de Chico Buarque, o
tempo passou de repente sobre a Constituição de 1967", que seria então, todos já previam,
substantivamente alterada22•

À abertura do Congresso se condicionava o referendo por deputados e senadores do nome
do General Garrastazu Médici para a Presidência da República. Para garantí-Io, os Presidentes
da Câmara e do Senado mantiveram intensos contatos com a Junta Militar que governava o
País, contatos que, aliás, só eram veladamente noticiados23. As declarações de Zezinho Bonifácio
eram sempre no sentido de transmitir confiança e otimismo à nação, conforme pode ser verificado
nos jornais do período.

Finalmente, no dia 17 de outubro, em cerimônia no Palácio das Laranjeiras - Rio de
Janeiro - e com duração de exatos nove minutos, foi outorgada a Emenda Constitucional n° 1.2~
Os Presidentes das duas Casas do Legislativo, presentes à cerimônia, não fizeram nenhum
comentário, a despeito de o Legislativo ter sido o Poder que sofreu maior número de alterações.
Uma delas atingia diretamente as Mesas Diretoras, que não podiam agora ser reeleitas. Assim, se
houvesse por parte de Zezinho Bonifácio a pretensão de se reeleger Presidente da Câmara, essa
pretensão fôra cassada25•

Conforme noticiava o jornal O Globo de 22 de outubro, chegara o dia tão esperado. O

~I CORREIO Braziliense. Brasília, 9 de setembro de 1969.
~~JORNAL do Brasil. Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1969. p. 2.
~J JORNAL do Brasil. Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1969. p. 1.
~-l TRIBUNA da Imprensa. Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1969.
~~O GLOBO, Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1969, p. 1.
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Congresso seria reaberto depois de 10meses e alguns dias de recesso. Mutilada pela ausência dos
83 deputados cassados desde o fatídico 13 de dezembro, de alguns poucos que renunciaram e do
falecimento de outros, a Câmara voltava, finalmente, a funcionar. Este fato, por si só, era motivo
dejúbilo para todos. Mais quejubiloso, Zezinho Bonifácio estava tenso. Seu coração de 65 anos
não resistiu. O relato é mais uma vez do Ministro Paulo Afonso Martins de Oliveira.

"Ele era um notívago. Ia dormir três, quatro horas da manhã. Eu
despachava com ele dez e meia, onze horas. Então,já tinha programado
a abertura, já tinha havido a doença do Costa e Silva, já tinha havido
os Atos Institucionais impedindo Pedro Aleixo, já convocado o
Congresso para eleição do Presidente da República ... Eu estava
despachando com ele na véspera do dia da reabertura, quando ele
começou a sentir dor. Ele disse. "Olha, Paulo, estou sentindo uma coisa
aqui no peito. Acho que estou tendo um enfarte". Não. que enfarte, isso
deve ser gases, vamos lá no departamento médico. "Não, está muito
forte. Liga para a Vera". Elaficava esperando por ele. Não ia dormir
enquanto o marido não chegasse. A dor foi se acentuando. Tinha uma
escadinha para descer. Eu disse: Vou mandar vir do departamento
médico uma cadeira de rodas. "Que isso, você é doido? Se alguém me
vir numa cadeira de rodas aqui, o que velo dizer lá em Minas?" Eu
disse: Mas o Congresso está fechado, n(IOtem ninguém aqui. "Ah, mas
eu não vou, eu não vou ... "
Aí eu e outro auxiliar dele o fomos amparando. À medida que foi
caminhando a dor foi aumentando e ele perdendo asforças. Passamos
em frente à agência bancária e o rapaz percebeu. Pulou do balcão e
pegou uma cadeira de rodas dessas de escritório. Ele sentou-se e nós o
levamos até o departamento médico. Estava enfartado. Enfarte forte.
Foi um dia indormido para mim e o Luciano Brandão. Tivemos que
ligar para o Vice Presidente da Câmara, Deputado Accioly Filho. Ele
teria de presidir a abertura do Congresso. Tivemos que fazer uma nota
para a Imprensa, quefoi assinada pelos médicos. Avisamos ao Rondon
Pacheco. que era o Chefe da Casa Civil da Junta Militar, por volta de
5,30hs. da manhã. Ele era amigo do Zezinho, apesar de ser da banda
do Pedro Aleixo. Ele disse "Isso vai dar problema, porque o pessoal
está no Rio." "Pois é, mas enfarte não tem jeito". No dia seguinte, a
imprensajá toda avisada, mas osjornalistas não acreditavam. Achavam
que ele não estava querendo reabrir a Câmara em sinal de protesto
contra o longo recesso. Aí acertamos com os médicos que umjornalista
entraria no quarto onde Zezinho estava todo monitorado. Elesfizeram
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um sorteio e entrou um. Zezinho deu um adeuzinho e se confirmou que
estava realmente doente. Tanto que não houve exploração nenhuma do
fato'f2.6.

Como bom político, Zezinho Bonifácio nunca gostou de alardear suas condições de saúde.
Antes, quando tinha qualquer indisposição, tratava de escondê-Ia. Assim, para não contrariá-lo,
familiares e amigos cuidaram para que a imprensa se mantivesse à distância no período de sua
convalescença em Brasília e no Rio de Janeiro.

Se o destino lhe pregara uma peça, impedindo-o de presidir a sessão de reabertura da
Câmara, não conseguiu, contudo, evitar que seu nome se perpetuasse na história política do
País como o grande articulador da reabertura do Congresso Nacional. Isto não foi omitido pelo
Deputado Accioly Filho, Primeiro Vice Presidente da Câmara, que fez breve introdução ao discurso
que Zezinho Bonifácio previamente havia redigido para aquela ocasião. Tomado de emoção, o
Deputado Accioly Filho leu para os colegas a mensagem de Zezinho Bonifácio.

"Senhores Deputados
(...) Deus ouviu nossas preces e também ouviu as daqueles a quem
coube a dificilmas engrandecedora missão de conduzir a Pátria nos
cruciais momentos que se seguiram à moléstia que acometeu o eminente
Presidente Marechal Arthur da Costa e Silva, ocorrência que todo o
País está lamentando.
Aqui estão os eleitores e aqui serão realizadas, dia 25, as eleições. A
afirmação proferida não envolveu vaticínios, mas, eleitores e eleições,
acima das contingências pessoais, confirmam, nesta fase histórica, a
perene grandeza de que se revestem.
Não quero voltar ao passado. Prefiro entender que o Brasil não deve,
sem correr o risco de perder o rumo. olhar para trás. O simbolismo
bíblico é significativo. Cuidemos de caminhar para ofuturo. É oporvir,
o deveni/~ que precipuamente interessa aos povos e às nações.
Preparemo-nos para recebê-lo e enfrentá-lo. A cada minuto que passa,
outro sucede inexoravelmente. Alonguemos a nossa visão e assim
procedamos em conjunto, pois vivemos instantes vertiginosos e nosso
pensamento há de surpreender os novos tempos, renovado e vivo,
obstinado e corajoso, otimista e repleto de esperanças.
Senhores Deputados,
Esta Presidência retoma hoje, nesta saudação, o fio de uma conduta

,(o Ministro Paulo Afonso Martins de Oliveira. Entrevista citada.
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que se impôs quando, ao assumir a direção dos trabalhos, inaugurou a
sessão legislativa de 1968.
Afirmamos então que o Poder Legislativo não é um mero arcabouço
jurídico no sistema de poderes que constituem a Nação. Não é
simplesmente um dos lados de um triângulo habilmente construído pelos
doutrinadores com o objetivo de compor tão-só uma figura geométrica
representando as forças do governo do País. Dizíamos que o Poder
Legislativo "é uma instituição nacional arraigada à existência cívica
de todos nós, ao modo de ser da nossa gente, que permite ao Estado
Brasileiro - aos seus principais órgãos de governo - sentir e viver a
nossa realidade segundo os seus imperativos mais prementes e angus-
tiosos.
A instituição parlamentar brasileira reflete o que somos: um povo que
se empenha vivamente em aprimorar-se. Umpovo que, diverso em suas
caraterísticas regionais, vem enfrentando o desafio do tempo e, com
extraordinária energia, procura superar as dificuldades que embaraçam
a sua marcha para o desenvolvimento. Houve época em que os
economistas, para explicar as contradições que dominavam certos cam-
pos de produção e consumo, afirmavam que nossa economia em
dificuldade necessitava superar alguns "pontos de estrangulamento".
Também em política, o que importa realizar é precisamente aprimorar
a arte e a ciência de remover os impasses que surgem nos itinerários,
tarefa que exige, acima de tudo, o alto dom e o equilibrado bom-senso
da ciência política.
Também afirmamos, ao encerrar o ano legislativo de 1968, a propósito
do homem político, que tem sido ele a mais vulnerável das figuras do
mundo moderno. Ao político, neste século, se destinam as ofensas e as
injúrias, de quantos, desejando alterar as regras do jogo democrático,
vêm investindo contra as instituições existentes, acusando-o, com
propósitos solertes, de todos os males que infelicitam o organismo so-
cial da Nação.
Na aparência de um messianismo de novo tipo, com pretensões de abrir
caminho para a humanidade, a marca do sistema totalitário é uma só:
absoluto desprêzo à dignidade humana. O homem nada vale. Vale
apenas o Estado. Cria-se então o mito. Mito partidário, mito do líder
carismático, mito da auto suficiência, artificialmente cevado por uma
máquina de propaganda montada com destinação suspeita. E tudo isso
arquitetado em compasso lúgubre, obedecendo a um processo de
aviltamento que destrói asforças vivas do homem - sua predestinação
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religiosa, seu respeito às tradições de sua pátria, sua vocaçãofamiliar,
suas relações de amizade - até transformá-lo, subjugando-lhe a
consciência, num robot inexpressivo e miserável.
No arsenal dos totalitarismos não faltam argumentos contra a área
politica. No entanto, quando os problemas extravasam os esquemas
tradicionais e procuram-se soluções que os teorizadores da ciência
econômica não conseguiram equacionar, recorre-se ao meio político.
Nele é que se encontram os homens afeitos à prática do diálogo e das
decisões amadurecidas. Afigura vulnerável do politico se ergue, lenta,
de onde se encontra, nas mais diversas regiões do País, e traz para a
instituição a que pertence a palavra da experiência e do saberfeito. É
que temos sido, por observação própria, o que a Nação pensa e o que
a Nação deseja. Daí porque, nos embates das crises, o Congresso. como
instituição, e opolitico, artífice e participante do processo representativo
de governo, formam um só corpo, uma só peça. Estamos retornando,
hoje, ao convívio parlamentar. Estamos reiniciando mais um período
legislativo. com uma Constituição modificada. Novas estradas, portanto,
se apresentam ao povo brasileiro aqui dignamente representado. Com
realismo - sem pessimismos que desencantam e desalentam - eis um
comportamento que nos deve orientar no panorama do presente que
dia a dia construímos. Não vejo por que devam alguns se debruçar
angustiados sobre um imaginário muro das lamentações, remem orando
épocas de ontem, como se a História não obedecesse a um dinamismo
que os falOS, por si mesmos, falam de maneira iniludÍvel. Manifesto
firme e decididafé naforma democrática de governo, e na necessidade
de preservá-la, defendendo-a do inimigo extremista, hoje declarado,
atuante e voraz. Espantoso que tudo seja permitido numa Democracia,
até mesmo aos seus mais violentos inimigos o direito de destrUÍ-la, e
que se recuse e se negue aos que a representam - no Legislativo, no
Executivo e no Judiciário - a obrigação de defendê-la.
a momento é de recobro do entusiasmo pelo que necessitamos fazer,
no País, emfavor do sistema representativo de governo, elevando-o à
categoria de um dever cívico da mais alta relevância. Somos. sobretudo,
legisladores. E legisladores com a função política de ouvir, de ver, de
falG1~de consultG1~de fiscalizar, de sentir, de participar.
Inauguramos hoje outra fase em nossa história política. Quando os
fatos que estamos testemunhando forem examinados a distância, é que
muitos irão refletir e, refletindo, irão perceber como esta Nação sabe
superar ela própria as suas crises. Crise grave a de que estamos
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emergindo, a qual só encontro paralelo nos episódios da Regência de
Feijó e na consolidação da República. de Floriano, antes de Prudente
de Morais. E dela estamos saindo, com eleições e eleitores, cumprindo-
se assim a vocação irresistível do povo brasileiro.
Antes da palavrafinal, uma palavra de agradecimento aofuncionalismo
da Casa que durante os dias de recesso se houve com dedicação e zelo
na execução da tarefa que lhe está confiada. Por igual aos profissionais
da imprensa. do rádio e da TV, que têm em alta conta a função de
informar com probidade.
Senhores Deputados. Renovo minhas esperanças e minhas preces no
sentido de que o Governo que se iniciará dentro em pouco procure
consolidar os objetivos revolucionários de 64, dando ao povo brasileiro
paz e desenvolvimento. E afé de oficio dosfllluros dirigentes do País,
os ilustres General Garrastazu Médici e Almirante Augusto Rademacker,
é seguro penhor de que os ideais da Revolução não decairão, antes
serão preservados e os seus princípios calorosamente acolhidos.
Saberá também a Câmara dos Deputados, pelos seus legítimos
representantes aqui reunidos, participar do esforço comum em favor
do Brasil que recebemos unido e que unido entregaremos aos que pela
destinação histórica, terão de nos substituir"27.

Com a saúde recuperada, Zezinho Bonifácio reassumiu a Presidência da Câmara em 28
de novembro. Na ocasião proferiu breve discurso agradecendo a colaboração de médicos, colegas
e amigos na fase de sua convalescença. Dois dias depois encerrou oficialmente a 6a Legislatura
e partiu para Barbacena em merecidas férias.

No final de março de 1970, Geraldo Freire, ex-Líder da ARENA, elegeu-se Presidente da
Câmara, afirmando em seu discurso de posse: "Se não for livre, não adianta ao homem ser
individualmente rico e coletivamente desenvolvido". A palavra de ordem era, então, o desenvol-
vimento econômico. Em meio ao chamado "milagre brasileiro", Zezinho Bonifácio afinava-se
com os novos tempos e manifestava, quando transmitia a Geraldo Freire o cargo da Presidência,
lia esperança de que o País continue sempre na rota do desenvolvimento, dentro desta plena era
tecnológica em que nos encontramos"28.

"As coisas não mudaram muito na velha Câmara", afirmava o jornal O Estado de São
Paulo. Como numjogo de xadrez, as peças foram apenas trocadas de lugar. Neste novo quadro,

17 PRONUNCIAMENTOS oficiais da Presidência da Câmara. Brasília. 1968.
l' FOLHA de São Paulo. São Paulo, 31 de março de 1970. p. J.
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Zezinho Bonifácio foi indicado Presidente da Comissão de Constituição e Justiça - as eleições
para os cargos eram apenas simbólicas29•

Para o nosso biografado o ano se iniciava sem grandes atropelos. Mais experiente e sagaz,
conseguiu nesta fase angariar novos amigos e admiradores. Um deles, o atual Ministro da Indústria
e Comércio, Élcio Álvares, à época Deputado Federal pela ARENA do Estado do Espírito Santo,
fez a seguinte narrativa a propósito de sua convivência com Zezinho Bonifácio:

"Para vocês terem uma idéia, eu cheguei aqui em 1970, era praticamente
marinheiro de primeira viagem, e pedi ao Geraldo Freire que me
incluísse na Comissão de Justiça. O Geraldo (Freire) ponderou que
nós fínhamos cerca de 80 advogados. Era meu primeiro mandato, então
só poderia entrar como suplente. Mas na hora de bater a relação a
Dona Léa colocou o meu nome como titular. ( ..) Aí eu conheci o
Deputado José Bonifácio, que estava indicado já pela liderança da
ARENA para ser o Presidente. Eu confesso a vocês que a princípio eu
achei o negócio muito esquisito em termos de ter lá um Presidente
previamente designado. "
- Eram outros tempos ...
"Exatamente. Eram outros tempos. O José Bonifácio era o candidato
indicado. Eu pensei: não vou votar no candidato indicado. Acho que a
Comissão tinha 31 membros naquela época. Entãofomos lá para votar.
Eu votei em branco. Então, foram 30 votos para Zezinho Bonifácio e
um em branco. Tudo bem e tal... O José Bonifácio vai agradecer -figura
simpatissíssima -fez um agradecimento pela unanimidade do pessoal
e diz que não era homem de votar em branco, mas que o tinha feito em
homenagem a todos os integrantes. Reverteu ojogo.
Eu vou contar a vocês o desfecho dessa história. Comecei a trabalhar
na Comissão de Justiça com humildade, mas com muita dedicação. No
final de três meses eu estava, um dia sentado no gabinete da Vice-
Presidência examinando um processo quando Zezinho Bonifácio se
encostou, botou a mão no meu joelho e disse assim: - "Capixaba, me
confessa, foi você que votou em branco. " A í, eu no chofre, assim, de
repente, disse: - "É verdade. Votei em branco mas hoje me arrependo. "
E ele: "Olha eu fiquei semanas e semanas pesquisando aquele grupo
para descobrir quem poderia ter votado e descobri que foi você". A
partir daquele momento criou-se entre nós uma certa cumplicidade. A

:9 o ESTADO de São Paulo. São Paulo, 31 de março de 1970. p. 2.
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confissão que eu fiz brotou do coração. ( ..) José Bonifácio se tornou
para mim um grande amigo e conselheiro. Todos os passos que dei na
Câmara e no Senado ele me acompanhou e me ensinou muitas
estratégias"30.

o estilo de fazer política de Zezinho Bonifácio fazia escola. Angariando amigos e acumu-
lando experiências, tomava-se cada vez mais um mestre na arte da política, o que era reconhecido
até mesmo pelos adversários. Nestas condições era, via de regra, o mais solicitado pela imprensa
e pelos neófitos do Congresso Nacional. Para o Senador Marco Maciel, que se elegeu Deputado
Federal em 1970 pelo Estado de Pernambuco, a convivência com Zezinho Bonifácio foi
gratificante:

"A convivência que tive com ele foi muito boa para mim. Muito
enriquecedora. Aprendi muito com ele porque era 1II11 político na
acepção plena do termo. Tinha um grande pendor pela história do
Brasil. Conhecia muito de história do Brasil e isso era bom para mim.
Eu gostãva, era uma boa convivência"JI.

Em 1970 Zezinho Bonifácio foi reeleito Deputado Federal ostentando o título de terceiro
mais votado em Minas Gerais. Fez algumas declarações sobre sua pretensão de ocupar de novo
a Presidência da Câmara, mas não chegou a candidatar-se. O indicado pelo Partido, com o
apoio da cúpula governista, foi Batista Ramos. Desta vez não houve disputa. Mesmo porque,
conforme afirmação atribuída ao próprio Zezinho Bonifácio, "o MDB era o partido do sim e a
ARENA o partido do sim senhor". Nesses tempos, não havia como discordar. Foi indicado vice-
Líder de seu partido e teve naquela legislatura significativa atuação na área partidária e nas
comissões técnicas do Congresso. Presidiu em 1972 o Conselho de Ética do partido e colaborou
decisivamente nas articulações para as eleições indiretas de governadores e prefeitos das capitais.

"O agente secreto da distensão"

Em que pese o prestígio de que gozava em seu partido, a atuação política de Zezinho
Bonifácio foi pouco divulgada no decorrer do governo do General Médici, como, de resto, todas

,lO Ministro Élcio Álvares. Entrevista concedida às autoras. Brasília, 10 de março de 1994.
31 Senador Marco Maciel. Entrevista concedida às autoras. Brasília. 8 de março de 1994.
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as possíveis articulações políticas no País. Naquele momento, não se escrevia página feliz de
nossa história.

Bem ao seu estilo, Zezinho Bonifácio soube tirar proveito da situação. Intensificou contatos
pessoais com eleitores, atu~lizou e aprimorou seu fichário que cobria, praticamente, a totalidade
dos municípios mineiros.

A eleição do General Geisel à Presidência da República, prenunciando o início do processo
de distensão política do regime significou, por si só, o primeiro grande alento para a sociedade
civil, que já vinha ensaiando algumas formas de organização social e política fora do âmbito
partidário. Haja vista, por exemplo, a repercussão da anticandidatura do Deputado Ulysses
Guimarães, disputando a Presidência com o candidato oficial, Ernesto Geisel.

Para surpresa de boa parte da chamada classe política, logo depois de eleito, o General
Geisel, certamente influenciado pelo Chefe de sua Casa Civil, o também General Golbery do
Couto e Silva, convidou Zezinho Bonifácio para ser o Líder de seu governo na Câmara Federal.

A despeito das honrarias e até mesmo dos privilégios que o convite acarretava, Zezinho
Bonifácio não o aceitou sem discussão prévia. Conforme narrativa de seu filho, foram
estabelecidos entre ele e o Presidente da República alguns critérios que deveriam nortear a
conduta do Líder na Câmara. Esse acordo visava a obtenção de respaldo irrestrito ao seu
desempenho político. Sua pretensão, mesmo não podendo explicitá-Ia, era a reabertura do jogo
político no Congresso. Nesse sentido dispensou, por exemplo, a interferência dos militares para
aprovação de projetos do Executivo, preferindo, como era de seu gosto, defendê-los com
argumentos puramente políticos. As cassações de mandatos de parlamentares iniciadas no pós-
64 ainda persistiam e, a respeito, Zezinho Bonifácio criou duas estratégias muito próprias: a
primeira consistia em persuadir o governo a excluir alguns nomes das malfadadas listas; a
segunda, em provocar, da tribuna da Câmara, os deputados passíveis de serem cassados para
que, no calor do debate, pudessem se auto-defender, diminuindo, em alguns casos, o ímpeto dos
militares em puní-Ios. Para conseguir algum êxito, Zezinho Bonifácio tinha que radicalizar o
discurso e atrair, cada vez mais para si, a pecha de direitista e anticomunista,2.

É necessário registrar que, com o início do processo de distensão política, o feroz
anticomunismo de Zezinho Bonifácio, marca indelével de toda a sua trajetória política, começou
a ser tratado de forma menos séria por membros da imprensa. Mais afoitos, chargistas, cartunistas
e humoristas de modo geral, transformaram as frases cortantes e certeiras de Zezinho Bonifácio
em tema para suas charges, cartuns e crônicas. O quase folclórico anticomunismo do Líder do
Governo deIiciava os chargistas e cartunistas, confomle pode ser verificado nos principais jornais
do País a partir de 1976.

Há fortes indícios de que sua sabedoria política lhe indicava, naquele momento, o
aprimoramento de duas virtudes: a prudência e o senso de humor. Assim, pelo menos

J~ Bonifácio, José Tamm de Andrada. Entrevista citada.
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--
aparentemente, Zezinho Bonifácio não se indignava com os "avanços democráticos" da imprensa.
Ao contrário, fez de suas posições radicais espécie de marketing político, assumindo, de certa
forma, a posição de "advogado do diabo" no processo de abertura política. Essa tática não apenas
facilitava os trâmites do processo de distensão, o que foi percebido pelo jornalista Tão Gomes
Pinto, que o chamou de "agente secreto da distensão", como lhe garantia presença constante nos
meios de commlicação e crescente popularidade, mesmo que às avessas".

Tido como "consagrado alquimista das melhores safras da política mineira", Zezinho
Bonifácio já declarara em agosto de 1975 que "a única coisa que separa a ARENA do MOB é o
AI-5. O resto é tudo igual". Para um alquimista político, afirmação desse tipo naquele contexto
histórico tinha um só propósito: o da provocação. A afirmativa estava inserida no diálogo que
travou com o jornalista Paulo Branco, da revista Fatos e Fotos.

"- O Senhor é capaz de definir a ARENA e seus liderados?
A ARENA é o partido em que predominam os homens de centro, o que
não impede que exista os centro-esquerda, e os centro-direita. É com
essa "coloração" que ela se mantém unida. As divergências que
aparecem aqui e ali são normais em partidos democráticos.
-EoMDB?
As diferenças dos programas da ARENA e do MDB são muito pequenas.
Na atuação, a diferença fundamental é que a oposição pretende a
remoção imediata do AI-5. Quanto a nós, achamos que o aprimoramento
democrático deve ser gradualístico e que a presença do ato de exceção
não colide com esse itinerário"'~.

Ao completar 72 anos, o jornal Correio Braziliense prestou-lhe homenagem através de
reportagem especial enaltecendo sua carreira de homem público iniciada às vésperas da Revolução
de 1930. O pano de fundo da reportagem, que contou inclusive com depoimentos de adversários
políticos, era ressaltar sua paixão política desde quando militava na oposição até aquele
momento,5.

Como sempre, sua ação política não se restringia ao âmbito do Congresso Nacional. Tentava,
tanto quanto podia, influir nos destinos da política mineira, tendo como parâmetro suas experiências
na velha e querida Barbacena.

A experiência política de Barbacena se revestia, na era do bipartidarismo, de contornos
muito especiais. Sob o manto do partido governista - ARENA - se aninhavam tanto os Bias

J) PINTO, Tão Gomes. op. cit. p.
J" BRANCO, Paulo. Fatos e Fotos. Brasília, 10 de agosto de 1975. p. 28-29.
.'; José Bonifácio, 72 anos de "sabedoria". Correio Braziliense. Brasília, 10 de maio de 1976, p. I. (20 caderno).
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quanto os Andrada. Perplexa, a entrevistadora do CPDOC colocou a questão para Zezinho
Bonifácio em 1979.

"- Eufico me perguntando como é que Barbacena encarou os Bias e os
Andrada no mesmo partido. Só sublegenda resolve. não?
- Sófoi possível por causa da sub-legenda. Hoje a Câmara Municipal
é assim: eu tenho seis vereadores. o Bias tem tres. Arena tem nove e o
MDB tem seis. Os tres da sublegenda do Bias nunca apóiam os meus
seis vereadores. Passam sempre a apoiar os vereadores do IvIDB. Em
Barbacena o que ocorre é que a sublegenda está funcionando como
outro partido. Na verdade há tres partidos: o MDB. a sublegenda do
Bias e a minha. Quando tem que haver alianças, a sublegenda do Bias
se alia ao MDB.
( ..) - E o senhor nunca compõe com o MDB?
- Não. não há hipótese. Eu sou radical: inimigo é inimigo. Sou sempre
contra. Nem água"J6.

Para além das fronteiras de Barbacena, a união entre ex-pessedistas e ex-udenistas no
interior da ARENA mineira nunca se tornou realidade. As velhas rivalidades vinham sempre à
tona, sobretudo e principalmente nos momentos de sucessão do Poder Executivo. De qualquer
forma, a vitória do grupo de ex-udenistas quando da sucessão de Israel Pinheiro lhes garantira
força suficiente para impor o nome de Aureliano Chaves na sucessão de Rondon Pacheco. Seria
a hegemonia da velha UDN?

Instalado no Palácio da Liberdade, Aureliano Chaves convidou o filho de Zezinho
Bonifácio, Bonifácio José Tamm de Andrada, o Andradinha, para ser seu Secretário do Interior
e Justiça. Convidou também, para a Secretaria de Obras Públicas, Chrispim Jacques Bias Fortes,
o Biazinho, filho do já falecido arqui-adversário de Zezinho Bonifácio, numa demonstração de
que não havia hegemonia udenista e sim arenista. Apesar de ter que conviver com o tradicional
adversário político, aquele foi momento de glória para os Andrada, que detinham, com Zezinho
Bonifácio, a liderança da maioria e do governo na Câmara Federal; a Secretaria de Interior e
Justiça do Estado de Minas Gerais com Andradinha e, finalmente, uma vaga de Deputado na
Assembléia Legislativa mineira ocupada pelo outro filho de Zezinho Bonifácio, José Bonifácio
Tamm de Andrada.

Logo depois de completar 72 anos, Zezinho Bonifácio viajou para a Inglaterra integrando
a comitiva do Presidente da República que visitou oficialmente aquele país.

Sua presença na comitiva oficial rendeu muita matéria para a imprensa brasileira. Zezinho

;6 ANDRADA, José Bonifácio Lafayette de. CPDOC, op. cit. p. 55-56. Entrevista citada.
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Bonifácio não fez por menos:

"Bonifácio no reino de Elizabeth
ODeputado José Bonifácio - Uderda ARENA -surpreendeu todo mundo
ontem. em Londres, ao desfilar solene e tranqiiilamente. numa
carruagem. pelas ruas da cidade seguindo o cortejo da rainha Eliza-
beth e do Presidente Geisel.
Com grande elegância e extrema serenidade cumpriu o itinerário e
deu uma entrevista ponderada e objetiva aos jornalistas brasileiros
que fazem a cobertura da viagem de Geisel.
Principalmente. deixou todo mundo perplexo ao confessar que tinha
ouvido os gritos de protesto e provocação de alguns manifestantes
contra Geisel e o Brasil. Além de ouvir, viu uma faixa de protesto. E
como reagiu Bonifácio? Tranqiiilamente. Não dobrou o braço. com o
punho fechado, repetindo a famosa banana que dirigiu ao Deputado
Celso Passos em 1968. Bonifácio segue o adágio. Na Inglaterra. como
os ingleses. Fleumático. indiferente àprovocação".17.

No dia seguinte, afirmava o mesmo jornal:

"No ]O dia, a volta do velho Bonifácio.
Depois de atravessar, brilhantemente. sua primeira prova - manter-se
discreto. numa carruagem real, desfilando pelas ruas de Londres.
indiferente a alguns gritos de manifestantes contra o Brasil- o Deputado
José Bonifácio. Líder da ARENA e membro da comitiva do Presidente
Geisel na visita à Inglaterra, voltou ao seu estilo pitoresco que o
popularizou no Congresso.
Ontem. depois do café da manhã. anunciava que havia identificado os
manifestantes que vaiaram Geisel na sua chegada à Estação Vitória.
Eram todos brasileiros. Trinta exilados brasileiros que vivem em
Londres. E passava a informação a repórteres. diplomatas e outros
membros da delegação brasileira. Um dos ouvintes no entanto
ponderou:
- Mas Deputado. os jornais ingleses desta manhã dizem que os
manifestantes pertencem ao "Brazilian Liberation Commilfee", consti-
tuído por cidadãos britânicos. quase todos remanescentes do movimento

;7 JORNAL de Brasília. Brasília. 6 de maio de 1976. p. 2.
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anticolonialista inglês.
Bonifácio ouviu, mas foi como se não tivesse ouvido:
- Nada disso, eu vi. Conheci pela cara. Foram exilados brasileiros. Não
adianta quererem me enganar"3g.

Sobre a manifestação dos brasileiros em Londres e as cortantes, e não raro cômicas,
afirmações de Zezinho Bonifácio, comentou o jornalista Tão Gomes Pinto:

"(...) Uma dessas últimas aconteceu quando ele declarou que as
manifestações contra a visita de Geisel a Londresforam inúteis porque
para azar dos manifestantes ("todos muito organizados, arregimentados
por empresas especializadas em manifestações", assegura Bonifácio)
eles tinham que carregar cartazes em inglês. "Em inglês metade da
comitiva presidencial não entendeu o que eles diziam, inclusive eu.
Mas se eles escrevessem em português, aí os ingleses não iam entender
nada. Elesficaram numa posição muito delieada"39.

Grosso modo, o resto do ano de 1976 foi dedicado às eleições municipais. ARENA e
MDB mantiveram eloqüentes debates extrapolando quase sempre o âmbito do Congresso
Nacional. Mais ativo do que nunca, Zezinho Bonifácio dava entrevistas, discursava e,
principalmente, não perdia oportunidade de criticar o MDB. Aliás, como ele mesmo reconhecia
em entrevista coletiva concedida a 10 de junho, a radicalização fazia parte do jogo político.

"Radicalizo para motivar eleitores. Como estamos caminhando para
eleições municipais, temos que radicalizar. Considerando o nível cul-
tural de nossas populações do interior, não podemos falar em temas
nacionais. A esses eleitores interessa saber se eles' têm água, luz, hos-
pital. Com as minhas acusações ao MDB, eles se sentem mais motiva-
dos"40.

Foi neste período que cunhou a frase ainda hoje freqüentemente repetida: "O MDB não
sabe fazer oposição. Nunca descobriram, por exemplo, que ler o Diário Oficial é a melhor
maneira de fazer oposição".

Como ainda amargassem a fragorosa derrota de 1974, para o senado, a obsessão dos
arenistas, e principalmente de Zezinho Bonifácio, era a vitória em 1976. Foi neste sentido que

38 JORNAL de Brasília. Brasília, 7 de maio de 1976. p. 2.
.'9 PINTO, Tão Gomes. op. cit. p.
~o O GLOBO. Rio de Janeiro, 1I de junho de 1976. p. 2.
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retomou antiga prática política: percorrer o interior de Minas em busca de votos para si e seu
partido. Nos municípios onde não conhecia as lideranças locais, usava do seguinte estratagema:
pedia ao motorista para parar o automóvel na praça principal e fingia algum defeito no motor do
veículo. Aberto o capot, sempre aparecia alguém se oferecendo para ajudar no conserto do
carro. Neste momento Zezinho Bonifácio entrava em cena. Identificava-se e perguntava àqueles
que se aglomeravam em torno do "carro estragado", os nomes das autoridades do lugar: prefeito,
vigário, delegado, juiz etc. e, principalmente, a filiação partidária ou ideológica deles. Feito
esse primeiro contato as coisas se tornavam bem mais fáceis para sua penetração política no
municípi041• Se não havia diretório de seu partido, fundava-se um e seu nome passava a constar
da lista dos que seriam votados nas próximas eleições. Não foi por acaso que, em 1974, foi
votado em 630 dos 722 municípios de Minas Gerais.

Integra o folclore político de Zezinho Bonifácio episódio ocorrido em 1976,quando não
pleiteava votos para si, posto que as eleições seriam apenas no âmbito dos municípios:

"Zezinho Bonifácio foi a uma pequena cidade do interior de Minas
fazer a convenção da ARENA para escolher o candidato a Prefeito.
Chegou, reuniu os líderes e perguntou: .
- Quando e que vai ser a reunião?
- O Galdino e quem sabe.
- Onde e que vai ser a rellliião?
- O Galdino e quem sabe.
- Quem e o melhor candidato?
- É o Galdino. Não há ninguem para disputar com ele.
- Então não precisa haver reunião, nem eleições, nem nada. É sófazer
a ata da Convenção. O problema está resolvido.
Galdino chegou e discordou.
- Nada disso. Tem que haver convençclo, disputa, escolha com votação
secreta, com urna e tudo. Se não for assim não aceito. Resultado:
Em 31 votos, Galdino teve 3.
Dizem quefoi por isso que em /978 Zezinho Bonifácio pediu ao Herbert
Levy para retirar a candidatura à Presidência da Câmara, com medo
de Marco Maciel ser o Galdino"42.

A partir dessa primeira introspecção na carreira política de Zezinho Bonifácio, é possível
aventar a hipótese de que, calculando todos os riscos, inclusive o do próprio radicalismo, seu

~I Narrado por Bonifácio José Tamm de Andrada. Entrevista citada.
~: OLIVEIRA, Heloisa Aline. "VIda e glória de José Bonifácio na hora do adeus á politica". op. cit. p. 8.
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discurso (nem sempre explícito) como Líder do Governo foi no sentido de unir os dois partidos
em torno do Presidente Geisel para que este pudesse levar a efeito a distensão política.

Esses cálculos não passaram despercebidos à acuidade de alguns anal istas mais experientes
e sensíveis à arte de fazer política. Foi assim que, em agosto de 1976, a exemplo de Isto é, a
revista Veja publicou longa reportagem sobre o radicalismo político de Zezinho Bonifácio.

Radicalismo era, aliás, a palavra de ordem daquele agosto. Somando-se às ameaças
anônimas sobre a existência de bombas na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
- CNBB, e no Ministério do Trabalho, ocorreram de fato, no decorrer de uma semana, três
atentados terroristas. Dois deles atingiram uma repartição militar de Porto Alegre, o outro a
sede da Associação Brasileira de Imprensa - ABI, no Rio de Janeiro. No mesmo dia do atentado
à ABI foi desativada outra bomba na sede da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.

Na percepção do analista de Veja, a indicação de Zezinho Bonifácio para Líder do Governo
tivera, na ocasião, o propósito de conferir equilíbrio à sua ação no quadro de uma política de
distensão política do regime que se pretendia, desde logo, lenta e gradual. No entanto, e com
base nos depoimentos de alguns companheiros de partido, Zezinho Bonifácio estava agindo
"além da conta" e Geisel pagando preço excessivo por tê-lo escolhido como Líder. Verticalizando
a análise, a interpretação da revista era a de que o "profeta dos radicais" chegou onde chegou
calculando bem o que faz e não por ser, como se apresenta, um "ferrabrás", "destemperado",
"temperamental" e "insaciável" radical, posto que:

"(..) Na verdade, seu desempenho como Deputado nada tem a ver com
sua conduta de todos os dias fora da Câmara. "Como figura humana,
ele é extraordinário, uma pessoa cheia de bondade e compreensão",
define o Deputado catarinense João Unhares, vice-Líder da ARENA.
"É um homem incapaz de odiar alguém", concorda o cardiologista
Renault Mattos Ribeiro, médico da Câmara desde 1957 e que socorreu
Bonifácio em 1969.

Ainda sob o impacto da última declaração de Zezinho Bonifácio, de que "o MDB não
passa de linha auxiliar do Partido Comunista", a ocorrência dos atentados terroristas naquele
agosto de 1976 teve algo de positivo:

"(...) Subitamente, lado a lado na condenação aos atentados, os políticos
do MDB e da ARENA começaram a tecer uma infindável teia de relações
entre afala do Andrada e o que estava acontecendo".

Em meio ao estado de alerta e precaução que tomou conta do País, somava-se ao repúdio
da nação, a perplexidade dos políticos diante dos atos de terror.
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"Em que isso aproveitaria ao General Geisel? perguntava
desesperançado o Presidente do MDB, Ulysses Guimarães. Quando
Bonifácio de Andrada terminou sua agressiva digressão sobre as ligações
do MDB e o Partido Comunista, pela primeira vez não encontrou quem
o contestasse. É certo que, num lance de efeito para coroar sua fala, ele
riu efoi embora sem dizer mais nada. Desta vez, porém, e também pela
primeira vez, a lÍnica gargalhada no plenário era a sua"4".

Revisitando aquela conjuntura, não é de todo absurda a hipótese de que, com seu radicalismo
bem calculado, Zezinho Bonifácio tenha desempenhado papel relevante no processo de distensão
política.

Mesmo porque, afirma seu filho Andrad inhà, o Presidente Geisel tinha muita confiança em
seu Líder e percebia bem seu jogo político.

"Geisel, nofundo, queria a abertura democrática, embora soubesse que
tinha de manter sob seu controle, sob sua liderança, asforças militares.
Se avançasse demais na abertura, teria contra ele determinados setores
militaristas que não concordavam muito com essa abertura. O episódio
do AIinistro Frota é bem o exemplo dessas ocorrências. OMinistro Frota
preparou o golpe de Estado para tirar Geisel do poder e levar o País a
uma linha mais agressiva.
(...) Quando de lII11avisita do General Frota ao Senado, Zezinho
Bonifácio advertiu o Presidente no sentido de que essas visitas poderiam
significarforma sutil de inteljerência militar no Congresso. Na ocasião
Geisel afirmou: "Não, o Frota tem essas manias, mas isso não tem
importância". Zezinho: "Olha, Presidente, eu acho que tem importância
sim. "
Passados alguns meses (quase um ano) o General Frota tentou dar o
golpe de Estado, mas Geisel conseguiu neutralizá-lo, afastando-o a
tempo do Ministério do Exército. Dias depois, quando se encontrou
com seu Líde/~ o Presidente Geiselfalou: "Oh Zezinho - chamando José
Bonifácio de Zezinho - eu vou repetir o que você gosta defalar - se eu
não ficasse boneco hoje você não me encontrava nessa cadeira não".
Quer dizer, o Presidente, brincando, quis dizer que teve de agir com
muita eficiência, porque se não ofizesse o General Frota o teria tirado

., VEJA. São Paulo, 25 de agosto de 1976.
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da Presidência da República. Essa aproximação. até com certa
intimidade, entre Zezinho Bonifácio e o Presidente prevaleceu até ofim
da liderança parlamentar"~~.

Não faltam exemplos para confirmar a paixão com que Zezinho Bonifácio defendia o
Governo e a ARENA no Congresso.

A título de ilustração vale lembrar o discurso que pronunciou em 18 de abril de 1977,
dividido em três partes. Na primeira, respondia com a ironia às críticas que em pronunciamento
anterior o Deputado Alencar Furtado, Líder da oposição, fizera ao Regime. Na segunda, deteve-
se a recordar e defender o movimento de 1964 e seus desdobramentos. Finalmente, na terceira
parte, a tarefa mais difícil, defender as reformas políticas, que com base na Emenda Constitucional
de 1967 e no Ato Institucional n° 5 o governo estava instituindo~5.

Essas reformas, já o sabemos, previam entre outras medidas, a prorrogação do mandato
presidencial para seis anos e a introdução da modalidade de eleição indireta no pleito de 1978
para o Senado. Segundo a nova fórmula, 113 dos senadores deveriam ser indicados pelos partidos
e referendados pelas Assembléias Legislativas.

A defesa dessas reformas no momento em que a sociedade civil se mobilizava em torno da
anistia e da redemocratização do País, e em que o próprio Governo defendia a abertura gradual
do regime, era, sem dúvida, tarefa espinhosa. Zezinho Bonifácio não se intimidava frente aos
desafios. Com base em artigos da Constituição vigente e citando exemplos de países como a
Alemanha Ocidental, a Irlanda e até mesmo os E.U.A. onde os colégios eleitorais é que decidem
as eleições, fez verdadeira apologia das reformas que estavam sendo adotadas. Esforços como
este é que, por certo, lhe garantiram a confiança política e a amizade pessoal do Presidente
Geisel.

No final dos trabalhos legislativos de 1977, o Deputado Ruy Bacelar prestou, da tribuna
da Câmara, homenagem especial ao Líder José Bonifácio Lafayette de Andrada, estendendo-a à
sua esposa, Da. Vera Raymunda Tamm de Andrada. No discurso, Ruy Bacelar enaltecia as
qualidades de Zezinho Bonifácio como homem público e Líder da Arena.

Ao agradecer, Zezinho Bonifácio afirmou que o político contemporâneo tem que ter a
mesma fé e coragem dos cruzados medievais.

"(..) É como se fosse um credo que precisamos impor a nós mesmos,
armas psicossociais que devemos possuir a nos assegurar a consciência
e o equilíbrio. E eu diria que se impõe para tanto:

.•.•Bonifácio José Tamm de Andrada. Entrevista citada.
"~ANDRADA, José Bonifácio Lafayette de. Em defesa da revolução e das reformas políticas de 1977. Brasília, Senado

Federal. Centro Gráfico, 1977, p. 5 a 25.
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Primeiro. ter fé em Deus. o dado transcendente da existência, a quem
necessitamos recorrer em todos os instantes mais difíceis e tormentosos;
Segundo, ter crença nos destinos da Pátria. aquela que herdamos dos
nossos pais e dos nossos antepassados com os valores permanentes que
informam a sua estrutura e lhe dão fisionomia no concerto mundial.
Terceiro. terfé no apoio dos entes queridos. nafamília, célula básica
do contexto social que nos agasalha e que nos estimula, e na qual
sentimos como que uma projeção de perenidade; quarto, ter crença no
apoio e na amizade dos companheiros na corporação partidária a que
pertencemos. Sem a lealdade dos colegas dejornada.jamais poderemos
nos afirmar na v;da pública. e sentir aquela segurança indispensável,
em face dos adversários, o que sabemos ser algo natural de quem
participa da política;
Quinto, crer firmemente nos princípios éticos que adornam a nossa
formação e no ideário político que estabelecemos como orientador de
nossas caminhadas. pois que neles é que encontramos a razão princi-
pal de realizar a promoção de nós mesmos ante opovo. a quem devemos
servir, sobretudo. às camadas mais sofredoras da população, para com
as quais os nossos compromissos se impõem os mais efetivos e
moralmente os de maior exigência. Contudo. se precisamos dessas
armas de um cruzado moderno. devemos neste mundo tumultuado,
dentro do temperamento de cada um. cultuar uma virtude que na minha
juventude julgava desprezível; e que hoje, com os cabelos encanecidos
julgo fundamental aos jovens e ao homem maduro em face da vida

'bl' . d "~6pu rca: a Vlrtu e... .

Agradeceu emocionado aos seus companheiros da ARENA e encerrou o discurso, reafir-
mando sua crença na democracia e na vida partidária.

Zezinho Bonifácio pem1aneceu na Câmara até o final daquele oitavo mandato, em dezembro
de 1978. A partir de então, cedeu o lugar no Congresso Nacional ao filho Bonifácio José Tamm
de Andrada, o Andradinha, que ainda hoje o substitui como Deputado Federal. Antes, porém,
de deixar o parlamento, participou das articulações para a eleição do General João Batista
Figueiredo e seu Vice, Aureliano Chaves, e teve desempenho fundamental na indicação de nomes
para os governos estaduais.

Coerente com os princípios que nortearam sua longa trajetória política, Zezinho Bonifácio
não se vangloriava do poder que exercera na indicação de nomes para ocupar altos postos

J6 DIÁRIO do Congresso Nacional. Brasília, 10 de dezembro de 1977.
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governamentais. Em 1983, quando concedeu entrevista coletiva ao Centro de Cronistas Políticos
e Parlamentares de Minas Gerais, deixou evidente sua modéstia.

"(..) Aí então o negócio do Vice-Presidente da República. Aí ele (Geisel)
falou. Eu não perguntei, ninguém perguntou e elefoi logo enunciando o
caminhar de maneira que Aureliano Chavesfosse o homem escolhido.
Eu estava de acordo com ele e não tinha nada a observar.
- Não houve uma consulta ao Líder nem à bancada?
O Geisel não dava bola para isso não. Ele conversou, não perguntou a
opinião. Conversou sobre isso, entendeu? Ficou conversando e chegou
à conclusão sozinho.
- Sobre a indicação de Francelino Pereira: ofato de ele não ser mineiro
não teve nenhum ...
Não, eu me lembro que alguém disse: "Presidente, ele não é mineiro".
Ele disse: "Vai. O que que tem? Ele não é brasileiro? Nós militares
não temos essa história que vocês têm, não. E nem pode vocês terem
isso. Ele passou a ser brasileiro, passa a ter direito a tudo. "
- Deputado, como Lídel; quaisforam as conversas que manteve com o
Presidente Geisel sobre a abertura, o início da abertura ...
"Você mesmo está me dando 1II11 argumento para eu não falar. Você
quer uma coisa que eu consegui em conseqüência do cargo que exerci,
não pode. No cargo que exerci, 80% é tudo sigilo, não podefalar. Você
tem que guardar sigilo, queira ou não queira"47.

o sentido de ética e, mais que isso, a lealdade ao ex-Presidente Geisel ficaram evidentes.
É que, naquele momento, na condição de cidadão comum, fazia críticas à crise geral que se
abatera sobre o País. Contudo, sobre o passado, e os meandros do poder do qual participara
ativamente, preferia silenciar.

A despedida de Zezinho Bonifácio do parlamento não foi ato rotineiro. Nem poderia ser.
Seguindo a tradição, conseguiu, mais uma vez. através de simples aparte, atrair para si e seu
partido as atenções do plenário, revertendo as críticas do adversário em ganhos pol íticos.

O episódio foi marcante e ocorreu na última sessão da 8n legislatura, em 6 de dezembro de
1978, quando Zezinho se despedia da vida parl~mentar. O Presidente da Câmara, Marco Maciel,
concedeu a palavra ao Líder da oposição, Deputado Tancredo Neves. Depois de críticas à Casa,
ao Governo e ao regime, proferiu palavras de homenagem ao seu tradicional adversário:

• 7 Entrevista coletiva concedida ao Centro de Cronistas Políticos ... op. cit.
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"(..) Há, porém, nesta legislatura, uma despedida que não pode passar
sem um destaque particular. Eu me refiro ao nobre Líder do Governo,
Deputado José Bonifácio Lafayelle de Andrada, que enrola o seu
pavilhão e desfaz a sua tenda de combate, depois de 38 anos de
ininterrupta atividade parlamentar. (Palmas prolongadas). Caso raro
na vida das nações cultas, esse de um homem público dedicar toda a
sua existência à representação do seu povo, sen'indo-o, no Governo e
na Oposição, irritando os Governos, quando os combatia, e indignando
a Oposição, quando do lado dos Governos.

Feijó dizia dos Andradas que eles eram tiranos no Poder e
demagogos na Oposição. O nosso Andrada de hoje não fugiria à
sentença, pois que nunca soube fazer política sem a paixão do bem
público. Marcou os Anais desta Casa como poucos o têmfeito e deixa-
nos o exemplo de sua agressiva combatividade e de sua irrepreensível
honradez. A Pátria lhe é reconhecida e os pósteros recordar-lhe-ão o
nome e a vida. Nessas palavras receba V Exa., nobre Líder José
Bonifácio, as homenagens de despedida dos seus adversários, que
abominam os seus posicionamentos políticos nessa legislatura, mas
louvam a sua infatigável dedicação CÍvicae a integridade do seu caráter.
(falmas prolongadas).
S,: Presidente, Srs. Deputados. a Nação está dividida. O Governo
divorciado do povo. A autoridade oprime a liberdade. O arbítrio eclipsa
o Direito. Nenhum povo pode viver, dedicando-se ao trabalho fecundo,
nesse clima de inquietação, injustiças e sobressaltos. Na opressão ainda
germinam as sementes do ódio e do ressentimento. A conciliação, mais
do que uma ação política, é uma condição de sobrevivência nacional.
O General João Baptista Figueiredo, futuro Presidente da República,
fez dela 1II11 compromisso de honra. Ninguém duvida de que ele vai
cumprí-lo. A Constituinte e a Anistia são os caminhos mais curtos para
alcançar a sua meta. (Palmas.) Que S. Exa. empreenda, sem perda de
tempo, essa jornada. Não lhe faltará para esse objeto a ajuda da
Oposição e as bênçãos da Nação. Que seja generoso, e os brasileiros
ser-Ihe-ão gratos. Se não puder ser generoso. seja justo, e os seus
concidadãos ser-lhe-ão reconhecidos. 1\llas,se também não lhe deixarem
ser justo, seja enérgico e clarividente, e opovo não lhefaltará (falmas.
O orador é cumprimentado). "48

.•, DIÁRIO do Congresso Nacional. Brasília. 6 de dezembro de 1978.
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Zezinho Bonifácio não se conteve. Solicitou a palavra e improvisou lonoo e severo discurso
marcando decisivamente a última vez em que se utilizou da tribuna da Câmar:. Roubou a cena. A
energia, a vibração, a tenacidade política, a paixão enfim a que se referia Tancredo Neves,
c?nfirmavam-se naquele mesmo momento. Zezinho Bonifácio se despedia de cabeça erguida e
amda dava-se ao prazer de sair atirando farpas nos adversários, principalmente em Tancredo
~eves, que fora seu alvo por pelo menos três décadas. Era, aos 74 anos, o mesmo moço
Impetuosamente revolucionário dos anos trinta.

Eis o seu último discurso como Deputado Federal:

"0 SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Concedo a palavra ao Sr. José
Bonifácio, LideI' da Aliança Renovadora Nacional.
O SR. JOSÉ BONIFÁCIO (ARENA) - MG. Sem revisão do oradO!:) - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, minha posição é difícil. O Deputado
Tancredo Neves, de longa data meu amigo pessoal. de cidade vizinha à
minha. companheiro de foro nas duas comunas, refere-se. no seu
discurso. à minha saída do Parlamento. Lamenta e diz da falta que
farei à nossa Casa.
Começa o seu discurso, pois. com 1/111 estilo extremamente mineiro.
Envolve. acaricia, recorda os nossos bons tempos da juventude para,
em seguida. atingir com veemência, com inteligência e, sobretudo, com
bravura. aquilo que S. Exa. acha que está errado no Brasil. em
conseqüência do Governo do Presidente Geisel. Assim, obriga-me, de
um lado. a recolher no coração suas palavras carinhosas. mas, de outro
lado, a produzir a defesa do Governo, em uma contradita.
Não é da praxe parlamentar - e com pesar o proclamo - na hora da
despedida, no travo da despedida. menosprezar o Poder que
constituímos, o grupo que aqui trabalha, uns de uma forma, outros de
outra. mas todos entendendo que lutam pelo progresso do País.
Não somos l//lIa Casa de energúmenos nem tampouco de homens que
não tenham a bravura pessoal e a bravura intelectual defalar. Falamos
com energia. quando temos de defender nossos pontos de vista. os quais,
evidentemente, n(70podem ser os pontos de vista da nobre Oposição. O
Parlamento não é apenas uma Casa de debates, é também uma Casa
que influi poderosamente nos destinos da vida nacional. Recordo-me
de dois episódios: um, na República e outro. no Império, que considero
os mais altos do Parlamento, na linha nacional. No Império, quando,
na Câmara, o Deputado Antônio Carlos Ribeiro de Andrada AI/achado
e Silva em longo discurso, enérgico e veemente, defende a tese da
maioridade do nosso futuro ImperadO!: Findo o discurso na Câmara,
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dirigiu-se para o Senado. dizendo a seus companheiros: "Quem for
brasileiro que me acompanhe". E partiu para o Senado. Lá. então.
num discurso fora do regimento. enérgico e vibrante. conseguiu
convencer os Senadores de que também deviam acolher a tese da
maioridade. que ele havia apresentado. E assim se fez. tornando-se,
então. ofilho de D. Pedro I. D. Pedro ff do Brasil. AÍ, o ponto alto do
Parlamento no Império.
Mas. na República. houve, um. também. quando se quis votar o
impedimento de um Presidente da República. A Câmara, reunida no
Palácio Tiradentes, da qual eufazia parte, assistiu a dois espetáculos
contraditórios: um, aviltante; outro, sobranceiro, bravo e intrépido.
Foi quando se pretendeu declarCII:como se declarou, o impedimento
do Presidente da República, S,: Carlos Luz. Presenciamos, então, este
espetáculo degradante e infame: o recinto da Câmara ser invadido.
com a licença do seu Presidente. cujo nome não quero citQ/:por soldados
de baioneta calada. para obrigar os Deputados a tomarem uma decisão.
Pelos corredores andavam soldados da tropa do Exército. Por toda a
parte estávamos cercados. Mas. a Câmara dos Deputados. na palavra
de um homem, tornou-se altaneira e mostrou-se digna. O Deputado
João Agripino -lembro-me bem - com a intrepidez do nordestino. sobe
à tribuna e. num discurso da maior violência, não apenas ataca o
Presidente da República. mas. sobretudo. o Presidente da Câmara. que
tinha consentido naquela ignomínia. A campainha soava. Com a
placidez que o caracteriza. ele parava, esperava que prosseguisse a
sessão. Esta prosseguia, e o diapasão da sua fala era sempre o mesmo.
Então, era a Câmara dos Deputados. através dos seus eminentes
representantes, protestando e tornando-se alta e digna da hora.
S,: Presidente. é o Congresso brasileiro, é esse conjunto de homens
independentes. cada um pensando como quer. que aqui se reúne. Se há.
às vezes. unanimidade. é porque queremos. ambos os partidos. Se, na
maior parte das vezes. acompanhamos o Governo. é porque assim
determina nossa vontade. Ninguém nos dobra o coração e os
sentimentos. Quando seguimos o Governo, estamos cientes de que o
fazemos porque queremos. (palmas.) E mais ainda: as medidas votadas,
procedentes do Poder Executivo ou daqui brotadas, tiveram sempre
nosso apoio. nossa dedicação, nosso aplauso e também outras tiveram
nossa repulsa. É o jogo parlamentar de todos os tempos. comum em
todos os países. Desgraçada da terra cujo parlamento não tiver como
ponto alto dos seus trabalhos. o debate, a divergência. o combate face-
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a-face.
E é assim o Parlamento brasileiro. Ainda agora dá esta demonstração.
O Deputado Tancredo Neves. LideI' da Oposição, adota uma posição:
eu. outra. Nada há de desdouro nesse comportamento. Apenas estamos
divergindo, porque nossos pontos de vista são diferentes. Os nossos
eleitores seguem uma linha política; os eleitores da Oposição seguem
outra. Por isso, o debate. (falmas.).
Lamento. meu querido amigo Tancredo Neves, que o discurso de V.
Exa. contivesse. no início, restrições à Casa a que V.Exa. pertence e a
que tanto empresta o brilho do seu talento, recriminando, até, às vezes,
posições que aqui assumimos. Mas, em verdade. pouco importa que
seja a ARENA maioria. Quando nosso partido toma uma posição e
aprova determinado projeto. essa propositurajá não mais nos pertence,
mas, sim, à Câmara dos Deputados. É preciso. pois, que se saiba. com
toda a certeza, que um e outro partido constituem o Parlamento. Há
divergência, mas o voto que predomina é o da maioria, e nem por isso,
por ser o voto da maioria, deixa de ser o voto da Câmara dos Deputados.
É assim o nosso regime: é assim o regime vigente em todos os países
democráticos "-19.

No Natal daquele ano a revista Fatos e Fotos publicou reportagem sob o título: "O adeus
de Zezinho". Em rápida entrevista ao jornalista Haroldo Hollanda, Zezinho Bonifácio tàlou de
inúmeras alegrias e das poucas tristezas que vivenciara como parlamentar. Coerente, reiterou
que sua maior alegria foi a publicação pelo Diário Oficial da União, do dossiê do escândalo
envolvendo o Banco do Brasil no início dos anos cinqüenta. Sua maior tristeza: a decretação do
Estado Novo em 1937. Passava ao largo, portanto, dos episódios do pós-64 e justificava mais
uma vez o recesso do Congresso em 1968 como medida necessária. Segundo seu depoimento, o
fechamento do Legislativo em 1968 não o abalara tanto quanto em 1937, posto a certeza de que
o recesso seria, como foi, provisório.

Finalmente, sua profissão de fé no Poder Legislativo:

"- Acredita que a Câmara possa voltar a ter a mesma importância que
desfrutava antes de 64?
- Ela nunca deixou de ter importância capital na vida do País, e isto
em todos os tempos, seja no passado. seja no presente. É uma peça
político-institucional que, como todas as demais, tem os seus altos e

"9 DIÁRIO do Congresso Nacional. op. cito
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baixos. Ela reflete a hora da sua vivência. Daí as suas mutações, pois
afinal é o povo representado"50.

o adeus do "patriarca"

Em setembro de 1978 Zezinho Bonifácio foi acometido por mais um grave ataque cardíaco.
Internado no Hospital Vera Cruz, em Belo Horizonte, foi posteriormente transferido para o da
Beneficência Portuguesa, em São Paulo, para se submeter a intervenção cardiovascular. A cirurgia
foi coroada de êxito, mas sua saúde nunca mais foi a mesma. Somando-se aos problemas
cardíacos, o diabetes que quase nunca o incomodava começou a se manifestar internlitentemente.

Mesmo assim, quando retornou a Minas, no início de 1979, estava cheio de esperanças e
chegava a insinuar, sabe-se lá se de brincadeira ou não, que voltaria em 1982 eleito Senador da
República. Conforme depoimento de Luiz Carlos Gomes Mendes, secretário de Zezinho Bonifácio
de 1969 até 1986:

"... naquela época o Presidente Geisel queria ... havia uma tendência
de premiar o Doutor José Bonifácio pelo grande desempenho na
liderança do Governo. O Presidente então queria que ele fosse o
"senador biônico" por Minas Gerais. Ele não quis. Disse que não
aceitaria a não ser se fosse por eleição. ( ..) E digo que a liderança
pode não ter sido a única. mas foi uma das causas do desgaste do
Doutor José Bonifácio. Ele se desgastou muito. Colocou o exercício da
liderança acima da saúde. Tanto que. quando ia fazer um discurso,
saía medicado. Dona Vera, Sandoval, eu, todos nós tínhamos isordil
no bolso.
- Ele sofria muitas pressões?
Pressões. Pressões demais, porque o Dr. José Bonifácio muitas vezes
defendia coisas para o exercício do cargo. Muitas vezes não eram
convicções dele"".

Zezinho Bonifácio não voltou à vida parlamentar. Se o tivesse feito seria pela via eleitoral,

.'" HOLLANDA, Haroldo. O adeus de Zezinho. Fatos e Fotos. Brasília, 25 de dezembro. 1978. p. 36-37.
;1 Luiz Carlos Gomes Mendes. Entrevista concedida às autora. Belo Horizonte, 6 de maio de 1994.
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tamanha a importância que conferia às eleições, fossem elas diretas ou indiretas. Em 1979,
quando já se cogitava no Brasil de um retorno às eleições diretas para Presidente da República,
declarou:

"- E as eleições, o Senhor acha que já está na hora de se voltar às
eleições diretas?
- Eu acho que tanto a eleição direta como a indireta são válidas. Na
Itália e na Alemanha a eleição é indireta. Nos países civilizados são
eleições indiretas. Então a eleição indireta é uma eleição igual a outra
qualquer. Acho efetivamente, que para eleger o Presidente da República
deve haver um colégio especial, porque o Presidente tem que ter
qualidades que o povo, em geral, não sabe aferir. O Jango foi Vice-
Presidente da República. É um exemplo de que o povo não soube aferir
quando derrotou o lvlilton Campos, que era um homem notoriamente
de capacidade. Essa conversa de dizer que é mais democrático o povo
eleger e menos democrático o povo não eleger, isso é pura conversa.
Não influi em nada. Opovo vota no nome do sujeito e não na ideologia
dele, na linha dele. Votaporque é ele. Ele bandeou, você bandeia com
ele.
A meu ver, a eleição direta para a presidência da República é de alta
inconveniência. A eleição para Governador de Estado, acho que,
efetivamente, se pode dar por eleição direta, porque os Estados são
territórios menores, onde a população fica mais em intimidade com a
administração pública. Assim, pode avaliar as qualidades daqueles
homens que estão em condições de dirigir o Estado; e o círculo desses
homens é muito grande. O círculo de homens que podem dirigir o País
é menor, é pequeno. Mas o do Estado é maior; muito maior ainda é o
do município.
Agora, pouca gente sabe que, no município, a eleição ficou direta só
de 1930 para cá. Até 1930, a eleição era indireta. Elegiam-se os
vereadores e esses elegiam o Prefeito que, na época, se chamava agente
executivo municipal. Era assim. Então eu acho que com relação ao
governo estadual, deve ser direta, e com relação à Prefeitura também
direta.
- O ideal para o senhor é o sistema misto?
- Eralo. Quanto ao voto do analfabeto, sou radicalmente contra, porque
ele vai votar em quem não conhece, não sabe quem é a pessoa, o que
pode e o que não pode fazer. Só vota por indicação dos outros, que
inte/jerem na vontade dele. E ele vota contra a sua vontade muitas
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vezes. Agora se o analfabeto for eleger apenas o Juiz de Paz do distrito
onde ele mora, sou afavor, porque ele conhece todo mundo no distrito.
É uma população pequena, onde todo o mundo conhece todo o mundo.
Nesse caso, ele vota com absoluta consciência. Sabe em quem está
votando defato. Agora, já para o governo do Estado, ele não sabe. É só
de ouvir dizer. Nofederal. nem se diz. 52.

Empossado no Governo do Estado, Francelino Pereira nomeou Zezinho Bonifácio Presidente
do Conselho Administrativo do Banco de Crédito Real de Minas Gerais. Esse cargo era,
sabidamente, espécie de prêmio de consolação pelos serviços prestados por mais de três décadas
ao Legislativo. Zezinho Bonifácio se acomodou como pôde à nova situação. Afinal, tinha uma
sala para trabalhar e receber amigos, além do leal secretário Luiz Carlos, que se transferira com
ele de Brasília para Belo Horizonte.

Em que pesem os esforços de Renato Azeredo para mantê-lo no cargo, logo que tomou
posse no Governo de Minas Tancredo Neves o exonerou. Zezinho Bonifácio não se aborreceu
com a atitude de Tancredo Neves. Ao contrário,

"(..) achou aquilo perfeitamente natural porque Tancredo Neves era
seu adversário político e estava. naquele momento, representando a
tomada do poder de um grupo agressivo. porque tinha vindo de uma
longa oposição. Iniciando, naquele momento, uma nova gestão àjrente
da administração pública mineira"5:..

Apesar de nunca ter sido confessada, há fortes indícios de que existia entre Zezinho
Bonifácio e Tancredo Neves uma admiraçào mútua que se enraizara ao longo das carreiras
políticas de ambos. Nesses termos as relações entre eles foram sempre marcadas pela cordialidade,
ainda que com certa dose de ironia.

Quando da candidatura de Tancredo Neves ao governo mineiro, em 1982, ocorreu o seguinte
episódio narrado por Luiz Carlos Gomes Mendes, secretário de Zezinho Bonifácio:

"0Dr. Elizeu Resende era o candidato a Governador contra o Tancredo
(Neves). E o Elizeu, numa dessas/rases pinsadas por jornalistas, disse
que o Tancredo era velho.
Aí/omos na solenidade de posse do Desembargador José Fernandes
ali no Tribunal. Quando entramos - eu e o Doutor Zé -, estava o Tancredo

;C ANDRADA. José Bonifácio Lafayette de. CPDOC. op. cit. p. 133-135. Entrevista citada.
;.l Bonifácio José Tamm de Andrada. Entrevista citada.
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com o pessoal que o cercava. O Tancredo disse: "Ô Zezinho, muito
obrigado pela sua declaração". Porque quando o Elizeu chamou o
Tancredo de velho, aprimeira pessoa que saiu pela imprensa defendendo
o Tancredo foi o Doutor Zé. Aí ele virou e disse: "ô Tancredo, você
continua boboca, não é? Não estou defendendo você, não. Estou
defendendo porque sou mais velho que você. Você continua boboca".
Ele usava muito essa expressão - boboca"54.

Quando Tancredo Neves se candidatou à Presidência da República, Hélio Garcia assumiu
o Governo Mineiro e nomeou Zezinho Bonifácio para a Vice-Presidência do Conselho
Administrativo do Banco do Estado de Minas Gerais - BEMGE -, provando que a exoneração
assinada por Tancredo Neves tivera caráter puramente político.

Como era de se esperar, Zezinho Bonifácio continuou atirando suas farpas contra Tancredo
Neves. Conforme o jornal Folha de São Paulo:

"0 udenismo de José Bonifácio o transformou em opositor ferrenho de
Tancredo Neves, ex-pessedista. "É agradável conversar com ele, mas
ele não acredita em nada do que está dizendo. Nofundo, está rindo por
dentro dessa história toda", dizia José Bonifácio em meados de 1984,
quando Tancredo Neves preparava o lançamento de sua candidatura à
Presidência da República";5.

A despeito dos numerosos amigos que deixara em Brasília, Zezinho Bonifácio nunca quis
voltar à Capital. Instalou-se em Belo Horizonte, de onde acompanhava com entusiasmo o
desempenho de seus filhos: Andradinha na Càmara Federal e José Bonifácio na Assembléia
Legislativa de Minas. Até mesmo a Barbacena suas viagens foram se tornando raras. Só visitava
a terra natal em ocasiões especiais, e seu interesse se restringiu, praticamente, à Santa Casa de
Misericórdia, da qual era Provedor. Afastado das lides políticas, Zezinho Bonifácio se tornava, a
cada dia, mais sensível ao sofrimento dos pobres que procuravam a Instituição e, como seu
Provedor, empenhava-se no sentido de comprometê-Ia sempre mais com a população carente de
Barbacena.

Sobre sua atuação como Provedor da Santa Casa de Barbacena, o depoimento da Irmã
Antoinette Paiva:

"Elefoi oprovedor durante muitos anos. Tinha lá uma ordem dada por
ele, que passou depois para osfilhos: nenhum doente vai voltm: Todos

," Luiz Carlos Gomes Mendes. Entrevista citada.
,; Morre em Belo Horizonte o ex-Deputado José Bonifácio. Folha de São Paulo. São Paulo. 19 de fevereiro de 1986. p. 6.
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têm de ser atendidos. Essa ordem permanece até hoje. Mesmo agora,
com essa crise forte, os pobres são todos acolhidos.
(...) Cada vez que visitava a Santa Casa, corria todas as enfermarias e
indagava dos pacientes se estavam sendo bem atendidos. Ele tinha um
grande amor à Santa Casa, aos doentes, ao pessoal da zona rural que
vinha a Barbacena. A gente percebia que esse pessoal era muito bem
acolhido até mesmo na casa dele ... porque a porta do Sobrado parecia
umformigueiro"56.

Honradez e probidade eram, sabidamente, qualidades inerentes ao caráter de Zezinho
Bonifácio, que nunca se aliara, ao longo de sua vida pública, a qualquer empresário ou grupo
econômico. Assim, no início dos anos oitenta, vivia dignamente em Belo Horizonte com os
honorários de Deputado Federal aposentado. Essa independência financeira o deixava, como de
resto ao longo de toda sua carreira política, absolutamente livre para afirmar o que quisesse aos
jornalistas com suas càmaras e microfones.

Por outro lado, mesmo a custas de possíveis riscos políticos, Zezinho Bonifácio se mantinha
leal aos amigos. Conforme seu primo e amigo, General Andrada Serpa:

"(...) E para vocês saberem quem era o José Bonifácio, quando eufiz a
dissidência militar, a partir de 1980, todas as vezes que fui a Belo
Horizonte, sem nenhum aviso a ele - porque elejá era l//11 homem com
ponte de safena, e eu nunca quis levar nenhum problema a ele -, mas
sem nenhum aviso a ele, a primeira vez no Clube de Engenharia, a
segunda vez na Assembléia Legislativa de Minas, quando eu chegava
lá parafalal; para arrebentar o Governo Figueiredo, que era o Governo
da época, elejá estava me esperando e sentava ao meulado"57.

Dando continuidade ao projeto de distensão política inaugurado por Geisel, o novo
Presidente, General João Batista Figueiredo já se aninhava no imaginário popular como aquele
que representava o ocaso do regime inaugurado em 1964. Por ter representado e defendido o
regime, Zezinho Bonifácio se transformara numa espécie de mito político vivo. Não eram poucos
os jornalistas que o procuravam em busca de retrospectivas de sua vida pública e, principalmente,
de profecias sobre o iminente final da era dos generais na Presidência da República. Zezinho
Bonifácio os recebia a todos, contendo, em algumas ocasiões, certa impaciência. Como suas
relações com a imprensa sempre foram cordiais e amistosas, essa impaciência já denotava a
precariedade de seu estado de saúde.

;6 Irmã Antoinette Paiva. Entrevista concedida ás autoras. Belo Horizonte, 25 de abril de 1994.
;7 General Antonio Carlos de Andrada Serpa. Entrevista concedida ás autoras. Barbacena, \8 de maio de 1994.
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Emjaneiro de 1979 a longa reportagem publicada no caderno 2 do Estado de Minas sob
o título "Vida e glória de José Bonifácio na hora do adeus à política" deu início a uma série de
outras. Essas reportagens contribuíram para a mitificação de Zezinho Bonifácio, como o exemplo
mais contundente de um modelo de político que estava se extinguindo. Ele percebia o jogo da
imprensa e, como bomjogador, participava. Eis algumas de suas respostas às questões propostas
pelajornalista de o Estado de Minas.

"- Qualfoi a sua filosofia politica durante todos esses anos?
Sempre fui um homem de centro. Nunca dei a menor importância às
ideologias de esquerda ou de direita, desde que. no meu entendeI;
desempenhassem papel favorável ao desenvolvimento do Brasil. Não
acredito na sinceridade de ninguém quando milita nos extremos, porque
nessa posiçc7o o que se pretende é lucrar politicamente. pois ambas
levam a nada. O Brasil é notoriamente um País de centro em sua
gigantesca maioria e dentro dela não dá importância a nenhuma
ideologia politica. sejafascista, socialista ou comunista. Ele se mantém
desde o Império na linha democrática e, neste sentido, por incrível que
pareça, a República nelo modificou coisa alguma, embora na verdade
tenha como ponto alto a alternância do Chefe do Governo.
- Qualfoi a tática usada pelo senhor para venceras disputas eleitorais?
Tornar-me estimado pelo povo. ajudando-o em suas necessidades e
participando com fervor de suas glórias. Neste movimento populm; há
35 anos, tenho obtido a preferência do povo quando disputo eleições.
- O senhor continua anticomunista?
Sou contra a doutrina comunista. Tenho excelentes amigos no meio
comunista, mas entendo que é uma linha política que quer nos levar ao
totalitarismo. Detesto o totalitarismo e o comunismo é uma doutrina
totalitária. bastando para isto a leitura do artigo 10 da Constituiçelo
Soviética. que diz que a Rússia é governada por uma ditadura do
proletariado.
Eu não admito ditadura nem de um, nem de classe.
- Anteriormente, em 1976. o senhor afirmou que o Brasil não compor-
tava um presidente civil. E agora?
Depois do General Figueiredo já há condições de um presidente civil.
Do meu ponto de vista é indijerente a farda, a toga, a batina, o paletó
do civil ou a blusa do proletário. O que interessa é a capacidade do
homem, a qualidade da indumentária é indijerente't58.

58 OLIVEIRA. Heloisa Aline. Vida e glória ... op. cit. p. 8.
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Um ano depois foi a vez da revista Manchete. Em longa reportagem, Virgílio Moretzon
Moreira retomou a importância dos Andrada na história política do País, enfatizando, obviamente,
o desempenho de Zezinho Bonifácio.

Realizada no Sobrado da família em Barbacena, a reportagem foi ricamente ilustrada com
fotografias de seus antepassados e contou com a simpática participação de Dona Vera e de seu
neto José Bonifácio Borges de Andrada, que aliás conferiu toque dejovialidade à matéria.

"A partir de 1820 houve dezessete parlamentares federais na família
Andrada. Além disso, cinco presidentes da Câmara de Deputados. um
Presidente da República (interino) um Presidente do Supremo Tribunal
Federal, um ministro do Supremo Tribunal Eleitoral, sete ministros de
Estado, três embaixadores, dois generais de Exército, um Coronel e
um Capitão de mar e guerra. Gostou das estatísticas?".

A fam ília Andrada é proprietária do jornal Correio da Serra desde os anos cinquenta e
da rádio Correio da Serra desde 1962. Fustigado para falar sobre a antiga disputa com os Bias,
Zezinho Bonifácio se saiu, mais uma vez pela tangente, relatando aojornalista o seguinte episódio.

"Sabe que a nossa rádiofoi saqueada? Realmentefoi praticado um ato
criminoso contra suas instalações. Mas mandei esse recado aos
responsáveis: Saibam que esse ato de vandalismo não arrefece o ânimo,
nem amedronta, muito menos intimida, ou mesmo assusta. Antes sófaz
renovar a disposiçelo e revigorar o espírito de um grupo de homens
resolutos que, habituados à refrega. não perdem a têmpera nem se
deixam desanimar ante quaisquer dificuldades. Gostou do recado?"
Boni, como é chamado o neto, está tranqiiilo. Inimigos? Os Bias.
- Não os conheço. Nunca trombei com eles. Para mim é como sefossem
estranhos. Vou emfrente,
Andrada: uma verdadeira dinastia de estadistas como os Pill, em que
os avós transmitem aos netos a missão proeminente de encaminhar os
destinos nacionais"59,

Zezinho Bonifácio costumava brincar com os jornalistas que o entrevistavam dizendo
estar diante do 40 Poder do País: a Imprensa. Por trás da brincadeira e até mesmo pela tradição
dos Andrada, um fervoroso respeito ao desempenho dela.

59 As grandes famílias. Os Andrada: a independência começou com eles. Manchete. Rio de Janeiro. 6 de janeiro de 1980. p.
34-38.
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Em 19 de setembro de 1983, concedeu em seu apartamento em Belo Horizonte, longa
entrevista aos jornalistas do Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares de Minas Gerais.
Gravada em vídeo, essa entrevista constitui verdadeiro documento histórico. Vários trechos fo-
ram publ icados por jornais mineiros, principalmente nos dias que se sucederam ao seu falecimento,
e no presente estudo foi largamente utilizada.

Zezinho Bonifácio já se mostrava, então, bem menos paciente, sinal evidente da doença
que o consumia. Ainda assim, sustentou horas de entrevista e não se furtou a nenhuma resposta.
Aliás, quando lhe perguntaram sobre o papel da imprensa política na história do País, respondeu:

"(..) Bom, eu acho o seguinte: a imprensa livre é de uma importância
fundamental no quadro democrático. Eu percebo, realmente que no
Brasil, quando a Imprensa silencia, há um eclipse nos princípios
democráticos. Ojornalismo é também uma linha politica, sem a qual é
impossível você realizar uma democracia pe/jeita ''Ci).

Semanas depois, sarcástico, apresentava à revista Veja suas apreensões em relação ao
futuro do País.

"Tom pessimista - o radical José Bonifácio não acredita no governo". Este foi o título da
matéria de Veja que depois de breve retrospectiva da vida pol ítica de Zezinho Bonifácio, afirmou:

"Seu diagnóstico da situação do País é pessimista. Os saques, que
começaram no Rio de Janeiro, vão se alastrando, marcando o caos
final", acredita. Cético quanto ao presente, prefere estudar o passado
( ..) Desolado, José Bonifácio acredita que o País atravessa uma crise
de liderança, que atinge tanto a situação como a oposição - "Todo
mundo só pensa em interesses próprios, lamenta. "Ninguém inspira
confiança à nação ''61 •

As declarações acima estão entre as que fez à imprensa, e demonstram com crueza sua
perplexidade em relação à crise que se instalara no País naqueles últimos meses de 1983.

O alastramento da crise por toda a década não foi vivenciado por Zezinho Bonifácio que,
em 18 de fevereiro de 1986 despediu-se definitivamente da vida. Seu falecimento, precedido de
grave enfermidade, consternou o País, Minas Gerais e, principalmente, Barbacena. A imprensa
não apenas noticiou o ocorrido. Publicou necrológios os mais diversos, cuja tônica era o singu-

6'1 Entrevista coletiva ao Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares ... op. cit.
61 Tom pessimista. Revista Veja. São Paulo, 12 de outubro de 1983. p. 27.
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lar estilo político de Zezinho Bonifáci062. Seu corpo foi velado no salão nobre da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, no Solar dos Andrada e na Câmara Municipal de Barbacena, em
cujo cemitério foi sepultado.

A presença do representante do então Presidente da República, José Sarney, do Governador
de Minas, Hélio Garcia, do Presidente da Câmara, entre outras autoridades, e de mais de cinco
mil pessoas ao funeral de Zezinho Bonifácio foi ajusta e última homenagem da nação ao "Patriarca
de Barbacena".

.\C Ver a propósito os principais jornais do país entre 19 e 23 de fevereiro de 1986.
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Capítulo VI

Vida Pública, Vida Privada: Fragmentos



Zezinho Bonifácio negaceava. Não era homem de se deixar conhecer profundamente.
Simples, objetivo e transparente para alguns. Contraditório, extremista e radical para outros.
Para todos, no entanto, profundamente coerente com os princípios que defendia.

Zezinho Bonifácio era portador de sobrenome que trazia, em si, toda uma carga de
historicidade política. O legado de ser um Andrada significou para nosso biografado mais que
vaidade, a certeza de missão a ser cumprida.

A história de seu principal antepassado, nós a conhecemos. José Bonifácio de Andrada e
Silva, o Patriarca da Independência, tetravô de Zezinho Bonifácio, defendia os interesses do
Brasil com fervor que ultrapassava até mesmo as cogitações do Imperador D. Pedro I. Lembremo-
nos, por exemplo, do libelo redigido contra a pretensão recolonizadora das Cortes de Lisboa,
documento revelador de seu acurado conhecimento dos problemas brasileiros e profundamente
sintonizado com os anseios de um país que teimava em se tornar livre.

Se, na prática política, rejeitava idéias republicanas defendidas por "perigosos democratas"
de então, não há como negar, o Patriarca perfilou-se em todo o processo de emancipação nacional
como homem do futuro. Tanto que se afirmava, em plena Constituinte de 1823, contrário à
escravidão em ameaçador desafio aos interesses dominantes'.

Comjusteza, a história política de nosso País reservou ao Patriarca e a seus innãos, lugares
de heróis nacionais. Daí à mitificação foi um passo.

"Os mitos políticos de nossas sociedades contemporâneas não se
diferenciam muito dos grandes mitos das sociedades tradicionais. A
mesma e essencial fluidez os caracteriza, ao mesmo tempo que a
imprecisão de seus respectivos contornos. Imbricam-se, interpenetram-
se, perdem-se por vezes um no outro. Uma rede ao mesmo tempo sutil e
poderosa de liames de complementariedade não cessa de manter entre
eles passagens, transições, inte/jerências ... "2.

I Para análise do desempenho de José Bonifácio de Andrada e Silva no processo de emancipação nacional ver, entre outros:
HOLANDA, Sérgio Buarque de. (org.) História da Civilização Brasileira. São Paulo: Ditei, 1970 T. 11V. 1 e SOUZA,
Octávio Tarquinio de. Os fundadores do império. Rio de Janeiro: José Olympio Editores, 1967.
GIRARDET, Raoil. Mitos e mitologias políticas. São Paulo: Cia das Letras, 1987, p. 15.
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Mito de origem no processo de independência do País, o desempenho do Patriarca e de
seus irmãos vem atribuindo à família dos Andrada, dos primórdios do século XIX aos dias
atuais, a missão de catalisadora daquele passado, mas também e sobretudo, de certo dever a
cumprir: o de estar presente no acontecer histórico. Assim, ouvimos de um membro da família
a seguinte afirmação: "o Parlamento brasileiro sempre pôde contar com a presença de um Andrada
em suas fileiras".

Contudo, se a história pode ser objeto do mito, não se confunde com ele. Zezinho Bonifácio
percebera desde cedo que a missão de preservar e manter vivo o desempenho histórico de seus
antepassados não consistia em mitificá-los. Antes, segundo relato de seu filho:

"Não gostava, no tocante à tradição, de falar sobre o Patriarca e seus
antepassados com pessoas estranhas à familia. Essa atitude poderia
soar como pretensão de superioridade, e 'papai gostava de ser igual
aos outros.
Em certa ocasião, Alberto Deodatofoi visitá-lo em Barbacena eficou
impressionado com asfotografias de pessoas ilustres. Começou então
a perguntar, perguntar. .. Papai muito calmo respondeu: "Isso ai,
Deodato, é um verdadeiro zoológico. Eu não gosto de conversar porque
é meio cacete ... "3.

Entre os familiares seu comportamento era outro. Falava com orgulho, aos filhos e netos,
sobre os feitos da família no passado. Insistia que o Patriarca fora, no seu entender, o grande
construtor do Estado Brasileiro, em deliciosas aulas de história do Brasil naquele espaço - o
Sobrado de Barbacena.

Inserido no seu tempo, Zezinho Bonifácio chegava às vezes a desdenhar, ou fingir
desdenhar, o peso da tradição familiar. Sabia que para o homem simples, o eleitor comum,
honrarias e títulos de seus antepassados não lhe somariam votos. Antes, poderia subtraí-los.
Isso ele sabia desde o início de sua carreira, conforme as lembranças de José Monteiro de Castro.

"Milton Campos descobriu que os Andrada vieram brasonados de Por-
tugal. Ficou entusiasmado, porque no Brasil não tinha brasões. Os
viscondes, os barões e outros recebiam seus ti1ldos por benesses do
Imperador. Apressou-se em se comunicar com o José Bonifácio e disse:
"0 Zé, fiquei muito entusiasmado quando verifiquei que a familia de
vocêsjá veio com os brasões de Portugal". Ele disse: "0 A4ilton, pelo
amor de Deus, não fala nisso não. Com esse brazãozinho brasileiro

J Bonifácio José Tamm de Andrada. Entrevista citada.
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aqui já estou me incompatibilizando com uma parte do eleitorado de
Barbacena ... se souberem que eu vim de lá, ai então é que me atrapalha
a vida"~.

Zezinho Bonifácio prescindiu, em sua trajetória de vida, das honrarias do sobrenome,
afirmando-se como homem e político por seus próprios méritos, reconhecidos até mesmo por
seus adversários.

Contudo, nem poderia ser de outra forma, absorveu os ensinamentos políticos de seus
antepassados com talento e originalidade. Foi um homem essencialmente político, um homem
vocacionado para a política. Fez da política seu trabalho e, mais que isso, fez dela sua vida.
Vivia a política vinte e quatro horas por dia, conforme testemunharam os que com ele conviveram
mais de perto.

Todos os seus atos eram políticos. Se saía às ruas e ia tomar um café, "vou tomar café no
bar do fulano, porque ele é meu eleitor, ele é meu cabo eleitoral". Se precisava abastecer o carro,
"vamos abastecer no posto de fulano, que além de ser meu amigo, pode me conseguir alguns
votos". Até os bailes carnavalescos que promovia em Barbacena tinham objetivos políticos.
Considerava, com razão, que esses bailes eram favoráveis à união dos companheiros. Assim,
nas mais diversas situações, raciocinava politicamente. O importante era tirar proveito político
de todos os fatos e não perder oportunidade de ampliar seu raio de influência.

Para essa atividade não havia férias nem descanso. O período de recesso do Congresso
sionificava mais tempo para se dedicar às suas bases em Barbacena, "politicando o dia inteiro".
A~ anoitecer, sentava-se na cadeira de balanço do escritório para receber eleitores, ouví-Ios e
aconselhá-los em todo e qualquer tipo de problema.

Já se disse ser impossível separar a vida política de Zezinho Bonifácio de sua vida privada.
De fato, ele fazia política não só fora, como dentro de casa, tendo como companheira a esposa
que, como ele, tinha acentuada vocação política. Nos quase sessenta anos em que permaneceram
juntos, estiveram lado a lado em todos os momentos, em todas as viagens e em todas as campanhas
eleitorais. D. Vera foi sua permanente interlocutora, principal assessora e conselheira.

A vida social do casal era toda voltada para a atividade política. De modo geral, os assuntos
familiares giravam em torno de aspectos políticos. Se o assunto era moda, acaba recaindo na
costureira ou no alfaiate que, se não eram, poderiam vir a ser amigos e correligionários políticos.
Se o tema era cinema, a questão a ser discutida era se o filme apre entava ou não comportame.nto
político de interesse. Mesmo quando se discutia religião, resvalava-se para a questã? da étt~a,
isto é, até que ponto seriam moralmente lícitas algumas atitudes contra o adversáno. A Vida
familiar dos Andrada era, pois, totalmente impregnada pela política, que ia passando aos filhos
e, posteriormente, aos netos, como um apelo, um chamamento, um destino a ser cumpridoS.

" José Monteiro de Castro. Entrevista citada.
Bonifácio José Tamm de Andrada e Antonio Carlos Doorgal de Andrada. Entrevistas citadas.
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Contudo, conforme lembra seu outro filho, o Deputado José Bonifácio Tamm de Andrada,
Zezinho Bonifácio não interferia diretamente na carreira dos filhos.

"Papai jamais nos falou diretamente para sermos candidatos. Ele
apenas apoiava as nossas decisões. Quando iniciei minha carreira
política, me lembro muito bem: Papai estava fazendo a barba. lá no
Sobrado em Barbacena e eu disse: Vou ser candidato a Vereador (Eu
esperava contar com o eleitorado dele). Ele disse: Uai! mas você já
tem voto? Já tem condição de se eleger por si? Isto, para me lembrar
que eu tinha que fazer esforço próprio '16.

Zezinho Bonifácio exerceu a atividade política com paixão. A mesma paixão que o atraía
para o futebol, de modo especial o Olimpic de Barbacena e o Fluminense do Rio de Janeiro,
atraía-o para a política. Era o gosto pelo lado lúdico da política, pelo jogo em si, pela disputa.

Apreciava encarar os riscos de uma campanha eleitoral. Mesmo endividando-se, enfrentava
a luta com garra. Era o senso da responsabilidade - a responsabilidade como causa - como a
"estrela guia" da ação de que nos fala Max Weber7•

Em certa ocasião, travou com um dos filhos o seguinte diálogo:

"Eu dizia preocupado: Papai. se o senhorfor derrotado para Deputado
Federal, o que o senhor vai ser? 'Se derrotado disputo para Deputado
estadual'. Mas e sefor derrotado para Deputado Estadual? 'Aí disputo
para vereador'. Mas e sefor derrotado para Vereador? 'Aí vou ser cabo
eleitoral. Tem sempre umjeito defazer política, de lutar politicamente.
A disputa eleitoral é o mais importante "18.

Seguindo a metáfora de que a política se lhe apresentava, quase sempre sob o lado lúdico,
Zezinho Bonifácio só permitia a si mesmo ser um bomjogador. Como tal, mobilizava-se inteiro
a cada campanha, rumo à vitória, seguindo a máxima de que "em eleições só não vale perder".

Todavia, não tinha medo das derrotas. Sabia tirar proveito delas. Marcar presença, participar,
aprender. Isso pode explicar seu gosto pela atividade de oposição. Mesmo no pós-64 afirmava:
"Gosto mesmo é de fazer opo ição. Por isso faço oposição ao MOB".

Zezinho Bonifácio sabia enfrentar, com classe, os adversários, como demonstram vários
episódios relatados ao longo deste estudo. Dono de rara inteligência, presença de espírito e

6 José Bonifácio Tamm de Andrada. Entrevista concedida ás autoras. Belo Horizonte, 15 de julho de 1994.
7 WEBER, Max. op. cit. p. 138.
, Bonifácio José Tamm de Andrada. Entrevista citada.
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capacidade de improvisação, era um lutador terrível. Quanto mais tivesse adversários de peso,
quanto mais o adversário o instigasse, mais se sentia estimulado, usando toda sua agilidade
mental e sagacidade. Aqueles que tiveram oportunidade de presenciar sua atuação não deixaram
de enfatizar essas características. A seguir alguns depoimentos.

"0 Zé era slllpreendente, porque quase todos os seus sucessos não
foram só pelos discursos na Câmara - ele falava muito -, mas pelos
apartes. Os que vivem na Câmara durante muitos anos verificam que,
às vezes, o aparte é mais perigoso que o discurso. Porque o aparte
desequilibra o orador que está na tribuna. E o Zé era especialista nisso.
De vez em quando ele entrava com alguma coisa extremamente
surpreendente e graciosa que. primeiro eliminava o equilíbrio do orador.
Segundo, tinha muito sucesso pelo próprio aparte. Ele era mestre nessas
coisas. Fez alguns discursos muito bons na Câmara'~).

"Ele era um bom articulador, um excelente orador de comício, porque
falava a linguagem do povo, e um excelente orador de Câmara, porque
era muito irônico. provocava muito, tinha respostas muito prontas. Se
o adversário não tomasse cuidado ele o levava ao ridículo. porque ele
era muito inteligente ... Ele era bom articulador, muito leal conosco,
muito franco conosco. mas muito esperto com o adversário. Era muito
sabido, muito esperto, muito matreiro. Era 1II11 bom político. da maior
dignidade pessoal"lo.

"Na maioria das vezesfalava de improviso. E crescia muito nos apartes.
Outra característica dele. Ele gostava, eu sentia, de ser 11/11 pouco
provocado. Quando ele não tinha apartes muito instigantes, até não se
sentia muito motivado ... Se tivesse alguém provocando ele subia e
ironizava, tinha uma verve, muita verve, irônico no sentido de que é
umafaculdade da inteligência. Então ele era um tipo muito romântico
e se saía muito bem nos debatesll

•

"Ele era um orador excelente. Sempre foi um grande orado!: Tinha
uma velocidade de raciocínio que eu que convivi no Congresso 40 anos

9 José Monteiro de Castro. Entrevista citada.
10 Oscar Dias Correia. Entrevista citada.
11 Senador Marco Maciel. Entrevista citada.
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poucos homens conheci com a velocidade de raciocínio que ele tinha.
Um excelente orador, e mais que um excelente orador, um grande
debatedor. Porque oparlamentar se caracteriza pelo debate ... O Zezinho
era umparlamentar por excelência. Não perdia nunca, porque ele invertia
oprocesso. Quando se sentia numa situação difícil ele invertia oprocesso
e, coagido, passava a atacar o parlamentar que o aparteava ... ele era
muito interessante. Só vivendo com ele. Ele não tinha opoder das coisas
permanentes, era um homem da luta. Terminava uma luta, entrava em
outra h,ta"12.

"Eu acho que a qualidade marcante, dominante nele era a inteligência.
Ele era de uma inteligência saltitante. Espertíssimo,jalava muito bem e
argumentava muito bem. Ele era capaz de defender qualquer coisa. E
muito malicioso"lJ.

Não era raro adotar na tribuna postura descontraída, e mesmo irreverente. Certa vez esse
traço de seu estilo mereceu comentário de um colega mais circunspecto: "Zezinho porta-se às
vezes como um moleque".

Zezinho Bonifácio era portador de fino traço de humor, o que nunca passou despercebido
por aqueles que conviveram com ele e, principalmente pela imprensa. Ria e fazia rir até mesmo
nas situações mais embaraçosas.

Conta-se que depois de uma de suas inúmeras crises cardíacas foi entregue, no hospital,
aos cuidados de uma estudante da Escola de Enfermagem da UFMG, que por sinal, era membro
do Diretório Central de Estudantes. Ao entrar no recinto onde se realizava uma assembléia
estudantil, ajovem foi recebida com palmas ritmadas:

- Corta o soro! Corta o soro ...
Informado do episódio, Zezinho Bonifácio teria afirmado com certo desdém:
- "Isto é campanha das multi nacionais contra o soro nativo"l~.
Por essas e outras, comentou o jornalista Andrei de Almeida, do jornal O Globo, quando

Zezinho Bonifácio se afastou do parlamento.

"Irreverente, sem falsos moralismos - tão típicos de ex-udenistas -
Bonifácio é uma das mais simpáticas figuras do Congresso para a
convivência do dia a dia da política ... Com sua saída do Congresso,
este certamente perderá umpouco do seu bom hWl101;pois os candidatos
a substitui-lo em cena são seguramente desprovidos de graça e talento,

I,Ministro Paulo Monso Martins de Oliveira. Entrevista citada.
J) Ministro Paulo Brossard. Entrevista concedida às autoras. Brasilia, 9 de março de 1994.
I' Oliveira, Heloisa Aline, "Yida e Glória ... ", op. cit., p. 8.
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além de melancólicos"';.

Em que pese o fato de ter sido sempre temido pelos adversários, era também respeitado e
estimado por eles. É que, apesar de defender com garra e finneza suas posições, Zezinho Bonifácio
sabia ser afável no trato pessoal. O orador enérgico da tribuna se tornava ameno no trato pessoal,
sabendo separar a disputa política das relações pessoais. Suas relações com os colegas de
Parlamento, mesmo com os adversários, foram marcadas pela simpatia e pela cordialidade, como
testemunharam alguns deles:

"Era possível conviver com José Bonifácio. Ele era muito duro nas suas
posições políticas, ideológicas, mas era uma pessoa de convívio fácil,
de com'ívio ameno, simples, tranqüilo ... ameno na maneira de ser.jeitoso,
exibia permanentemente um humor bom e, provavelmente, como todos
os homens, continha também sua dose de defeitos. Mas era maisfácil
reconhecer nele as virtudes do que os defeitos, se é que ele os possuía.
Eu o considero como um homem normal, eportanto, portador de defeitos.
Mas um homem cujo convívio era muito ameno, muito afirmativo, muito
consciente daquilo que acreditava, defendendo com muita veemência
aquilo que acreditava ... Guardo dele uma lembrança muito positiva pelo
que elefoi como homem, como político, pelo desempenho no Congresso.
E acho até que falo com um pouco de autoridade exatamente porque
nuncafui do mesmo lado que ele"16.

"Era um homem público muito respeitado, apesar de suas posições
políticas. E também muito estimado pelos parlamentares. Deixou um
património de amizades muito grande ... Ele tinha apreço pela Câmara.
Ele se identificava muito com a instituição. gostava da instituição,
prestigiava a instituição"I?

"Seus opositores tinham muito respeito por ele. Ele era um homem ouvido,
muito respeitado"IR.

Disso, provavelmente, tenha resultado uma frase a ele atribuída. Quando lhe perguntaram:
"Por que os homens da UDN brigam em plenário e aqui fora estão andando de braço dado e as
mulheres brigam e ficam brigadas?" Ele respondeu: "Nós contamos a elas o que eles fazem
conosco mas não contamos o que nós fazemos com eles",

Zdzinho Bánifácio fugia, em boa medida, do estereótipo do tradicional político minei,r? O
estilo direto e a franqueza de suas intervenções e respostas eram pouco comum nos pohtIcos
mineiros. Mesmo que por força das circunstâncias tivesse que demonstrar habilidade em certas

15 Transcrito do Jornal Estado de Minas. Belo Horizonte, 18 de janeiro de 1979. p. 8 (20 Caderno).
16 Senador Màrio Covas. Entrevista concedida às autoras. Brasilia, 9 de março de 1994.
17 Ministro Luciano Brandão. Entrevista citada.
" Senador Saldanha Derzi. Entrevista concedida às autoras. Brasília, 9 de março de 1994.
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situações, ou até mesmo fazer manobras políticas, era mais comum o jogo franco, a disputa
aberta, as cartas em cima da mesa.

"E1efoi umafigura humana peculiar. Não era um mineiro tradicional.
Era, na realidade, uma personalidade que estava muito de acordo com
o temperamento europeu, dos povos do norte de Portugal e da Irlanda.
Era umafigura bem irlandesa. Até suafisionomia, nos seus olhos azuis,
na sua pele clara, no seu modo de jogar futebol, era um homem que
detinha aspectos que não eram muito comuns no comportamento e no
modo de ser do nosso povo. Não era um político mineiro no sentido de
saber fazer aquelas habilidades, aquelas manobras, aquelas
manipulações. Ele era um homem mais dojogo aberto, claro. Não tinha
paciência parafazer essesjoguinhos comuns à politiquice do Estado.
Não era do dia-a-dia dele. Às vezes podia fazer uma manobra política,
mas era excepcional. Ele não gostava de mentir no sentido político da
palavra. E quando o tinha que fazer, fazia rindo de si próprio e se
colocando numa situação que não lhe era costl//lleira"19.

A percepção de Zezinho Bonifácio como político mineiro atípico é compartilhada por outros:

"0 Zé parecia um homem cuja decisão era mais veloz do que
normalmente é a decisão do mineiro. O mineiro rumina muito a sua
decisão. O mineiro recebe a provocação, então dá uma volta enorme,
fica uma porção de tempo conversando ... E a conversa com o mineiro é
demorada. O mineiro é tendente à razão. As respostas mineiras são
refletidas, elas têm uma demora porque jazem parte de uma forma de
refletir, que também tem pausa. O perfil mineiro é um perfil severo.
Ele era um perfil barroco, veloz, movimentado. O Zé era isso. O Zé era
até inquieto diante do homem que não completava seu pensamento com
velocidade. Então, ele se antecipava às vezes na conversa, quando o
sujeito queria falar alguma coisa. Como ele era muito talentoso, o Zé
era muito inteligente. ele percebia o que o sujeito queria falar e se
antecipava: então, isso assim, assim. Porque ficava aflito diante da
morosidade com que o sujeito estava conversando com ele.
Isso era Iml traço muito constante no Zé. Uma inquietação de inteligência
e uma inquietaçãojisica. O Zé levantava e sentava umas 50 vezes por
dia na Câmara. Levantava, estava conversando com você e de repente
levantava, andava até lá, voltava. Ele tinha uma inquietação, uma

19 Bonifácio José Tamm de Andrada. Entrevista citada.
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movimentação que parecia estimulá-lo a pensw~ a agir. Fazia parte de
sua personalidade ''20.

"Quando eu o conheci ele era jovem, com as costeletas abundantes e
muito aguerrido. Ele sempre joi um Deputado muito aguerrido. E ele
era um pouco diferente do estilo mineiro ... Ele tinha muita bravura
pessoal, era de l//l1abravura pessoal muito grande. Não era de agressão
fisica, mas também não corria. Quando precisava enfrentar, enfrentava ...
Destoava umpouco dos mineiros, porque ele era muito aberto. Era muito
objetivo, e muito aguerrido. Mas ele não tinha muita paciência para
articulw: Porque os mineiros tiveram que se formar no entendimento
político que veio muito do PSD, o Alkimin tinha muito isso. o Tancredo.
Eles tinham paciência de ouvir, paciência de calar e de ouvir a mesma
história diversas vezes sem dizer quejá conhecia. O Zezinho não tinha:
'Ah,já conheço essa história, vai dizendo aí, vai desembuchando'. Então
eram estilos completamente diferentes"21.

Ainda que sem subscrever inteiramente essa interpretação, observou o Senador Mário Covas:

"0 jogo dele era tão aberto quanto pode ser num político mineiro;
significa que não é totalmente aberto, tinha sempre suas reservas. Mas
ele conseguia passar uma imagem muito transparente, de muita
comunicação. Depois, ele nunca teve constrangimentos ou dificuldades
em defender exatamente aquilo em que acreditava. Nuncafoi homem de
jazer concessões àquilo que acreditava"22.

Os capítulos precedentes evidenciam: Zezinho Bonifácio fazia questão de não se omitir
diante dos acontecimentos. A quem lhe perguntou em certa ocasião se certo compromisso era
para valer, reagiu: "A minha verdade não tem talvez".

Revelou-se ao longo de sua trajetória como político realista, pragmático, avesso a grandes
formulações teóricas e filosóficas. Oportunista, julgavam outros. Essas características podem,
inclusive, explicar sua postura por ocasião do fechamento do Congresso em 1968. Conforme
Murilo Badaró:

"Ele agiu como um político realista, como semprejoi. Ele era um homem
realista. Ele achava que o momento era de jazer aquilo. Ele era o
Presidente da Casa, o Congresso estavajechado. Ele era desse realismo

~"José Monteiro de Castro. Entrevista citada.
~I Ministro Paulo Afonso Martins de Oliveira. Entrevista citada.
~~Senador Mário Covas. Entrevista citada.
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até cruel às vezes. Mas era realista. Essa é uma qualidade política
boa"23.

A título de exemplo, duas máximas de Zezinho Bonifácio que expressam o pragmatismo de
que tàlamos acima:

"Eleição municipal a gente ganha no dia. Ganha quem souber encontrar
no dia da eleição o maior número de eleitores para dar explicações
muito simples de como ele deve votar" (sobre a política de Barbacena).

"Política não é só a arte do possível, mas também a arte de tornar
possível o que é necessário" (No Governo Geisel, quando queria alterar
as eleições diretas previstas na Constituição).

Zezinho Bonifácio sabia tirar proveito das situações, e de se adequar às circunstâncias.
Tinha senso de proporção - capacidade de deixar que as realidades atuassem sobre ele com
calma e concentraçã02-l -. Somava-se a essa capacidade a "virtú", isto é, a capacidade de dominar
os eventos, de alcançar um fim proposto por qualquer meio. "O homem de "virtú", é assim o
inventor do possível numa situação concreta dada"2;.

Um dos aspectos mais reiteradamente enfatizados por todos aqueles que, de uma forma
ou de outra, o conheceram, é a honestidade e a probidade com que Zezinho Bonifácio tratava a
coisa pública. Viveu mais para a política do que da política, que por sinal lhe trouxe muitos
prejuízos financeiros, que se avolumavam a cada campanha eleitoral. Lembrou seu primo, o
General Andrada Serpa, que até mesmo a residência que ele recebeu do pai e do sogro como
presente de casamento foi consumida em política: "A política é que comeu aquela casa".

"Não há um Andrada acusado - olha que os Andrada participam da
vida política desde o Império, vocês sabem -, não tem um só Andrada
acusado de incorreção. Eles fazem certas manobras em política, mas
têm as mãos extremamente limpas em matéria de gastos públicos etc.
Eles são muito zelosos do patrimônio público.
O Zéfoi Presidente da CâmaraJoi mais de uma vez secretário geral da
Câmara. São cargos que, se os titulares desejarem, podem se aproveitar
deles, tirar favores. Sabem de uma porção de coisas antes do tempo,
tem essas informações fora de hora que permitem jogos financeiros.

~3 Murilo Badaró. Entrevista concedida às autoras. Belo Horizonte, 22 de outubro de 1993.
~. Weber, Max, op. cit. p. 138.
~; Maquiavel, Nicolau, op. cil. p. 178.
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Nunca o Zé se aproveitou disso.
É uma coisa muito comum nafamília, uma probidade integral. O Zéfoi.
O Zéfoi muito zeloso e muito cuidadoso com isso"26.

"Ele era um homem muito correto, nunca houve umfato que pudesse
denegrir sua pessoa. Nem pelos adversários"27.

"Uma característica dele é que era um homem sério, porque hoje a
política se coloriu um pouco aí, mas ele se conservava como probo,
digno, sério. Nunca se ouviufalar nada de errado dele. Deforma limpa,
correta "28.

"Outra característica dos Andrada também é a honestidade pessoal.
Honestidade política, essa é outra coisa. Honestidade pessoal,
dinhe iro "29.

O respeito de Zezinho Bonifácio pela coisa pública era rigoroso. O relato do funcionário
do Congresso, Sandoval Ribeiro da Silva é elucidativo. Conta ele que quando a filha de Zezinho
Bonifácio estava para se casar, colocou os convites do casamento no correio da Câmara.

"Eu pensava que fosse tudo por conta do Gabinete. De tarde ele disse:
"Sandoval, quanto foi? Eu disse: "Não Secretário, foi tudo na conta.
Ele: "Sandoval, chama aqui o chefe dos Correios. Quero repor tudo.
Correspondência oficial é pelo Gabinete, mas particular eu tenho que
pagar"30.

Depois de militar por mais de meio século na vida pública, Zezinho Bonifácio foi
interpelado sobre sua filosotia política. Sem titubear a resposta veio clara e certeira: "Sempre
fui um homem de centro". Justificou essa posição afirmando que sempre esteve a favor do
desenvolvimento do País, independentemente das ideologias de direita ou de esquerda30.

Avesso às teorias, Zezinho Bonifácio sempre foi decididamente comprometido com a
prática. Situava-se bem na posição de centro. Contudo, pelo menos uma tendência foi notoria-

~6 José Monteiro de Castro. Entrevista citada.
~7 Senador Saldanha Derzi. Entrevista citada.
~N Senador Marco Maciel. Entrevista citada.
~9 Ministro Paulo Brossard. Entrevista citada.
30 Sandoval Ribeiro da Silva. Entrevista concedida às autoras. Brasília, 9 de março de 1994.
31 Oliveira, Heloisa Aline. Vida e glória de José Bonifácio no Adeus à política. op. cit. p. 8.
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mente marcante em sua trajetória: a defesa do municipalismo. Desde a Constituinte Mineira de
1935, Zezinho Bonifácio manifestara profundo apreço pela organização do poder local. Era e
gostava de ser chefe político municipal. Ou, um coronel, termo que no seu entendimento não
continha a carga pejorativa atribuída por cientistas sociais.

Este traço lhe custou muitas vezes a denominação de provinciano diante da qual se
posIcIOnou:

fIOSque afirmam que não me desencarnei da política municipal pensam
estar me ofendendo, chamando-me de provinciano. mas isto é elogio.
Defendo a politica municipalista. acho que o coronelismo do interior
jamais se acabará. É importante, é um respaldo de que nenhum politico
que queira assistir suas bases deve prescindiJ: Eu não prescindo e é
outro conselho que dou para quem quiser receber: essas pessoas prestam
inestimáveis e anônimos beneficios. porque assistem a tudo e a todos
até de madrugada. Hoje o coronelismo está mudando. está evoluindo,
porque antes eram sófazendeiros. Hoje, são médicos, agrônomos, que
estão lá,fazendo suas bases políticas ou simplesmente querendo servir
à comunidade em troca de um prestigio que nem todos os politicos
sabem corresponder e oferecer. Eu sou provinciano, podem dizer. E
dai?"32

No suposto de que ninguém vive na República ou no Estado, e sim no município,
sentenciava:

"Costumo dizer que o que comanda a politica nacional é o mlmicípio.
O Estado é uma ficção. a vida real se processa é no município, onde
começam ódios, amores e divergências"JJ.

As idéias municipalistas de Zezinho Bonifácio associavam-se, em boa medida, a outros
traços de seu pensamento e de seu estilo de fazer política.

Primeiro, seu radicalismo. Para ele o município não funcionava sem radicalismo. E por
quê?

"Por causa da mentalidade local. A cultura popular e a cultura dos
chefes é muito pequena para conter certas reflexões que se devemfazer.

J; Entrevista reproduzida pelo Diário da Tarde por ocasião de seu falecimento. Belo Horizonte. 19 de fevereiro de 1986.
Provinciano e daí? p. 3.

J) idem.
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Outros ficam saindo do município com temperamento radical. Acho
que se o partido quiser progredir e se expandir, é radicalizar. Fora dai.
não há hipótese no Brasil. que não tem programas ideológicos. de
formar partido permanente, sem uma dose bem regular de radicalismo.
Se você ler o programa do MDB e ler o programa da Arena. são
programas iguais. De modo que predomina o carisma. Os políticos se
organizam em torno de pessoas.
Radicalizando-se. surge um interesse grande de dominar o adversário.
e vem o entusiasmo de parte a parte. Havendo moderação. não há
comparecimento às urnas. É o caso do projeto do Herbert. que quer
fazer o voto voluntário. Isso vai estabelecer uma grande concorrência
nas praias e redução nas urnas; urnas vazias e praias cheias"J~.

Em favor de sua tese, que acreditava ser válida para o Parlamento Nacional, Zezinho
Bonifácio invocava a experiência das eleições municipais ocorridas em Barbacena nos anos
setenta:

"... Aconteceu o seguinte: da vez passada eu cai na asneira de concordar
com um Prefeito comum. Foi uma derrota que eu levei formidável: os
meus partidários ficaram indignados. não quiseram votar em mim.
Dessa vez. que fizemos lI/na campanha extremamente radical, muito
violenta, eu ganhei. Fiz maior número de vereadores, fiz o Prefeito e
ganhei a eleição. Pois bem. o Bias só conseguiu três vereadores em 15.
e o MDB, seis em 15. Mas o Bias, em vez de sejlmtar a mim na hora da
votaçeio. inclusive das coisas mais isentas, eleforma ao lado do MDB'fJ5.

Nesse sentido, um de seus ensinamentos mais importantes sobre política local era nunca
cumprimentar o adversário, pois se seu correligionário o visse, você certamente perderia um
voto.

"Eu sou radical: inimigo é inimigo. Sou sempre contra. Nem água"J6.
Seu radicalismo contrastava nitidamente com o estilo moderado de certos expoentes da

UDN mineira, especialmente de Milton Campos, como ele próprio afirmou:

"0 senhOJ~por causa do seu radicalismo, teve muitos choques com o
Milton?

J~ ANDRADA, José Bonifácio Lafayette de. CPDOe. op. cit. p. Entrevista citada.
)5 idem. p.
)6 idem. p.
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- Tive alguns. Mas sempre o respeitando muito, e ele a mim, porque ele
era advogado militante, e eu também, lá em Barbacena, naquela região.
As minhas causas, quando tinham que vir para o tribunal, eu mandava
para ele. Tínhamos já um entendimento. Ele já conhecia muito o meu
temperamento. O Milton era um filósofo. mas filósofo no sentido
cientifico. Ele conhecia o coração humano, conhecia a mentalidade
dos outros. Ele jogava sempre impondo o ponto de vista dele, embora
mais ou menos concordando com o adversário.
O J\1ilton tinha muita estima por mim e me achava um político muito
radical. Naquela época teve um episódio muito curioso. Eles disseram
que eu seria o Líder do Ivlilton, o Líder do Governo. Ojornal disse que
o Milton ia me convidar para Líder dele e que eu teria respondido:
'Olhe. Milton, eu não posso aceitar o cargo porque você é mais da lei, e
eu sou mais da lenha'. Osjornais da época faziam essa piada por causa
do meu radicalismo e o temperamento tranqiiilo do Milton"37.

Segundo, a defesa do coronelislllo: "No atual momento da política brasileira, a figura
mais importante é o coronel". Nas suas palavras:

"0 cabo eleitoral tem a mais alta função. E se você quiser mais, o
coronel, que está na moda agrediJ~ é uma figura importantíssima na
vida política do Brasil. É da maior importância. Ele é um injustiçado.
É um homem que tem prestado um dos melhores serviços ao País. E o
fez sobretudo no tempo do Império. Quanto mais atrasado era o Brasil,
maiores serviços prestava o cabo eleitoral, que é o coronel.
Vou dar um exemplo da importância do coronel para a população.
Vamos dizer que hoje. em Barbacena. chegue de madrugada um cidadão.
Essa pessoa adoece gravemente do coração, seja lá do que for. Não
estando inscrito num dos institutos. nenhum hospital o recebe no Brasil.
Então o que acontece? Entra em cena o coronel: "Telefona para o
Zezinho. Ele é muito meu amigo. gosto muito dele. " Chego lá, eu entro
e dou umjeito: ou pago o hospital. oufaço o sujeito se internm~ arranjo
um meio. E assim se resolve o problema. É o serviço do coronel. Não
tendo coronel, nadafunciona. O coronel não desapareceu nem nunca
desaparecerá. Apenas, modernamente, o coronel virou advogado,
engenheiro. médico. bacharel. general ou coronel de verdade. Mas a

. 31 idem, p.
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figura do coronel existe. Afigura do coronel é uma coisa hipotética. Ela
não saiu de cena, apenas se modificou, melhorou"Jx.

Zezinho Bonifácio considerava-se um coronel. De fato ele era, no sentido de que tinha
cuidado especial com sua base eleitoral. Os menores e mais prosaicos problemas de seus eleitores
eram merecedores de sua atenção. A política era, para ele, uma atividade concreta e muito
humana, era um trabalho permanente na comunidade. Cada pessoa que conhecia, anotava o
nome, o endereço, e fazia amizade, pensando no eleitor em potencial, mas sem deixar de considerar
que antes de tudo esse eleitor era uma pessoa, com carências e necessidades. Conquistava cada
um com dedicação, assistência e intimidade.

Por diversas vezes Zezinho Bonifácio manifestou o que mais gostava de fazer: viajar
pelas cidades mineiras acompanhado de D. Vera, hospedando-se na casa de amigos, atendendo
suas bases e conquistando novas lealdades. Diferentemente de muitos políticos, que só visitam
seus eleitores às vésperas de eleições, Zezinho Bonifácio ia a Barbacena com freqüência para
boas temporadas. Vinha sempre de carro, parando em todas as localidades do trajeto.

Em Barbacena, Zezinho Bonifácio atendia pessoalmente seus eleitores. Fazia o mesmo
em Juiz de Fora, onde chegou a ser o maior chefe político. Observando que Juiz de Fora tinha
carência de liderança, montou, nos anos cinqüenta, um apartamento na cidade, mantendo assim
dois domicílios em Minas Gerais. Juiz de Fora era também ponto estratégico, entre Barbacena e
o Rio de Janeiro. Relatou Luis Carlos:

"Eu o conheci em Juiz de Fora, onde ele tinha grande força política.
Naquela época ninguém era nomeado em Juiz de Fora para cargo algum
sem o aval do Doutor José Bonifácio. De Reitor ao Chefe dos correios.
aqueles cargos que no município, até pouco tempo, eram os cargos de
maior projeção: diretor de Banco, em Juiz de Fora era a sede do Crédito
Real, tinha uma diretoria que era de Juiz de Fora: tinha a Universidade
que elefoi praticamente oprecurso/:foi ele que criou. Então os cargos
de lá tinham que passar logicamente pelo aval do doutor José
Bonifácio"39.

Consta que certa vez, já como Líder do Governo Geisel, encontrava-se em importante e
tensa reunião, quando foi interrompido pela secretária: "Deputado, há um sujeito de Paiva ao
telefone insistindo para falar com o senhor, o que faço?" "Pode deixar que vou atender". E assim
procedeu. Paiva era um pequeno município de cerca de três mil habitantes, e quem chamava era

.'8 idem. p.
39 Luiz Carlos Gomes Mendes. Entrevista citada.
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o chefe político local, solicitando sua ajuda para conseguir a liberação de um parente que havia
sido preso. Quando Zezinho Bonifácio retornou à reunião, um dos presentes observou: "Mas não
é possível, Zezinho, em meio a uma reunião dessa você sai para atender alguém de Paiva!" A
resposta veio imediata: "É por causa de Paiva que eu estou aqui"~o.

A par os contatos pessoais, do Rio de Janeiro, e depois de Brasília, Zezinho Bonifácio se
correspondia regularmente com seus eleitores, respondendo pessoalmente às cartas e enviando
material de propaganda oportunamente. Ao longo de sua carreira política foi confeccionando
um precioso fichário contendo nome, endereço e outras informações de eleitores, que era
organizado por municípios mineiros, atual izado e aumentado a cada nova viagem. Tinha tamanho
zelo pelo fichário que, conforme o testemunho de dois de seus mais próximos colaboradores,
quando tomou conhecimento da decretação do AI-S, a primeira coisa que fez foi tirar o.fichário
de seu Gabinete. Temia ação mais agressiva contra o Congresso e a perda de tão valiosas
infornlações~1.

Francelino Pereira disse certa vez que Zezinho Bonifácio havia "barbacenizado a Câmara
Federal". Se com isso quis dizer que Zezinho Bonifácio dialogava, angariava amizades e se
interessava pelos problemas de deputados e funcionários, estava certo, pois este foi um aspecto
fortemente ressaltado por colegas e colaboradores:

"0 Doutor Zé conquistava as pessoas, porque o Doutor Zé na tribuna
não era o homem José Bonifácio. Paternal, se preocupava com os
detalhes da família de todos aqueles funcionários. Ele te valorizava.
Nunca fazia a gente sair de uma sala - numa função de subalterno -,
nunca. A gente, por discrição muitas vezes saía. Mas muitas vezes ele
tinha que falar, falava na frente. Ele foi criando essa amizade, você
sabe, no dia-a-dia"~2.

"Qualquer coisa de funcionário ele estava por dentro de tudo. E os
funcionários tinham muito carinho por ele. Seu gabinete era um ponto
de romaria, pois qualquer coisa que acontecia eles o procuravam ...
Ele tinha um dom especial de se envolver na vida da gente, sabia das
coisas da gente. E começava a conversar de l//na maneira íntima ... e
não abria mão disso, queria realmente ter essa intimidade"~3.

Somando-se à defesa do municipalismo, Zezinho Bonifácio, que se definia como homem

"" Relato de Antônio Carlos Doorgal de Andrada. Entrevista citada.
"I Ministro Paulo Afonso Martins de Oliveira e Sandoval Ribeiro da Silva. Entrevistas citadas.
"~ Luiz Carlos Gomes Mendes. Entrevista citada.
"3 Ministro Élcio Álvares. Entrevista citada.
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de centro, afirmou-se ao longo de sua carreira como um liberal-conservador, formado nas fileiras
da velha e autêntica UDN.

Segundo Manheim, "a mentalidade conservadora, como tal, não detém nenhuma utopia"~~.
A percepção do conservadorismo é a de que não há necessidade de os seres humanos teorizarem
sobre as condições concretas em que vivem, desde que estejam bem ajustados a elas. Nesses
termos, os adeptos do pensamento conservador só seriam motivados a reflexões histórico-
filosóficas quando atacados por classes oponentes. Dessas reflexões surgiria uma espécie de
contra-utopia como meio de auto-orientação e defesa. Não é por acaso, portanto que enquanto
os grupos progressistas concebem seus ideários antes do ato, os conservadores elaboram o seu
ex post facto~5.

Não foi por acaso, também, que o liberalismo de Zezinho Bonifácio e seus companheiros
fundadores da UDN teve que passar por algumas alterações, adaptando-se aos novos tempos.

"E nós liberais no meio daquele negócio todo. Sem se empolgar por
nenhuma idéia de direita ou de esquerda. Resultado: eu, como Zezinho
Bonifácio, Pedro Aleixo, Milton Campos, passamos a ser apontados
ora, se tomava uma posição que coincidia com a esquerda, a direita
dizia que éramos comunistas. Se tomávamos uma posição que coincidia
com a direita, diziam: "Você é melancia, verde porfora e vermelho por
dentro". Muito dificil a posição de um liberal, porque ela é uma posição
de meio termo. É muito fácil você se refugiar nos extremos"~6.

Nesse sentido, até mesmo o quase folclórico anti-comunismo de Zezinho Bonifácio, a
despeito do jogo provocativo, é percebido por muitos como forma de se manter eqüidistante dos
extremos. Esta percepção é compartilhada pelo Senador Marco Maciel:

"Era uma pessoa que eu chamaria de centro, não era um anticomunista
nem coisa nenhuma. Defensor da liberdade. Nisso a UDN tem muito a
imagem da liberdade, de proteger os direitos individuais. Zezinho
Bonifácio tinha umas ponderações muito sensatas"~7.

Com lucidez e pouca condescendência, o analista político Villas-Boas Corrêa captou a
contradição que marcou a trajetória política de Zezinho Bonifácio e de seu partido de origem, a
UDN.

~ MANHEIM, Karl. Ideologia e utopia. Rio de Janeiro, Zahar, 1976. p. 253.
", . Pensamento conservador. In: MARTrNS. José de Souza. (org.). Introdução critica à sociologia rural. São
Paulo: Hucitec, 1986. p. 77-134. p. 102.

"6 Carlos Horta Pereira. Entrevista citada.
"7 Senador Marco Maciel. Entrevista citada.
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"0 Deputado José Bonifácio Lafayel1e de Andrada deixou numa longa
trajetória política um risco de contradição que acompanha como uma
sombra, a sinuosidade do destino da UDN.
(..) Foi um Deputado de estilo peculiar e com alguns intensos momentos
de brilho. o nome ilustre não se compatibilizou com a informalidade
do Deputado José Bonifácio, o Zezinho da intimidade.
(..) Mas quando a UDN entrou no que Tancredo Neves qualificou como
o seu Estado Novo, o Deputado José Bonifácio ensarilhou as armas de
oposição e assumiu a defesa do arbítrio, sem restrições e nem cautelas,
uma entrega absoluta de quase 2 I anos.
(..) ODeputado José Bonifáciofoi a UDN em suasduasfaces. COIy'ugou
a contradição com a mesma veemência e a petulante bravura de assumir
posições ostensivas. Por isso é preciso evocá-lo com a emoção dos
tempos de oposicionista combativo, provocador, de um atrevimento
extremo, e com a melancolia do outro lado da medalha, do defensor do
arbítrio, do tolerante com a violência, do justificador da tortura"-I8.

Assim, e nem poderia ser de outra forma, a longa trajetória política de Zezinho Bonifácio
pôs à mostra a marcha da história política brasileira por mais de cinqüenta anos, marcada, tal
como seu desempenho, por inúmeras contradições.

Ao longo deste estudo afirmamos e reiteramos ser impossível abordar em separado, as
condutas do político e do cidadão Zezinho Bonifácio. Mesmo porque, conforme nos afirmou
seu amigo José Monteiro de Castro, "Zezinho Bonifácio era um animal político". Contudo, ao
finalizar, torna-se imprescindível ressaltar alguns caracteres deste ser humano que soube, como
poucos, deixar aos familiares e amigos legado de amor e retidão de princípios.

Na intimidade era extremamente simples. Não tinha hábitos extravagantes. Ao contrário,
não bebia, não fumava e se alimentava de forma frugal, mesmo porque a diabetes o forçava a
severa dieta alimentar.

a fato de ter hábitos pessoais rígidos não o tornava carrancudo. Antes, um de seus traços
mais Il'iarcantes era o bom humor. Zezinho Bonifácio era engraçado. Ria e fazia rir, afirmaram
nossos entrevistados.

"De garrafa o Zezinho Bonifácio só tomava guaraná. Bebida alcóolica
de espécie nenhuma. Aquele frio de Barbacena, eu doido para tomar
lima cachacinha e ele nada ...
(..) E, desse traço, uma coisa muito engraçada. Bêbado não podia ver

"~A dupla face da UDN. Jornal do Brasil: Rio de Janeiro. 19 de fevereiro de 1986. p. 4.
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o Zezinho, vinha tudo agarrar com ele. Uma noite nós fomos fazer um
comício em Juiz de Fora. A praça cheia, e tinha um bêbado lá daqueles
de perturbar qualquer comício,falando bobagens, agarrando os outros.
E ele falou comigo: "Garanto que eu vou ser abraçado por aquele
bêbado". Não deu nem cinco minutos, "0 doutor Zezinho ... " Eu ria de
chorar com ele "-19.

Da intimidade familiar alguns detalhes ficaram perpetuados na memória dos filhos. Para
José Bonifácio, a quem o próprio pai apelidou carinhosamente de Zé Bodeco, as lembranças da
infância são saborosas50.

"A lembrança mais remota que tenho de papai é de estar assentado no
seu colo na cadeira de balanço ouvindo-o falar de política. Papai era
muito amoroso, ao mesmo tempo que severo. Nunca nos deu uma
palmada ou um beliscão. Quando precisava castigar, a tarefa era
transferida para mamãe.
Quando morávamos no Rio, meu irmão e eu estudávamos no Colégio
Santo Inácio, dos jesuítas. Eu era moleque e só queria saber de praia,
então fui reprovado na 30 série do ginasial (r série - I o grau). Fiquei
com medo da reação do papai. Ele disse: "Quem bebe grapete repete"
- (um refrigerante novo). No dia seguinte providenciou minha matrícula
num colégio de internato ondefiquei por um ano. Papai gostava muito
de futebol. Era torcedor do Fluminense e me fez decorar. ainda bem
pequeno, a escalação do time que ainda hoje posso repetir''''.

Emocionada, Luiza Maria se recorda da dedicação do pai:

"Como eu era a lÍnica filha, papai se dedicava muito a mim. Lembro-
me de quando eu era criança, papai brincava de sapatear efazer mágica
tirando moeda da orelha, e me presenteava muito. Quando viajamos
de navio para a Europa, eu já era mocinha, e papai dançava muito
comigo nos bailes do navio".52

"9 Carlos Horta Pereira. Entrevista citada.
'0 Havia uma marchinha de carnaval: "Entra homem. entra mulher no Bodeco do seu Zé". Papai achava muita graça e um dia
quando eu saia para jogar bola disse: "Vai Zé Bodeco" dai o apelido. José Bonifácio Tamm de Andrada. Entrevista citada.

,I Idem.
,~ Luiza Maria Tamm de Andrada.
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Um dado enfatizado por filhos e netos: a dedicação e o companheirismo que permeavam as
relações entre Zezinho Bonifácio e Da. Vera. Durante o longo período que conviveram, raras
foram as vezes que não dormiram sob o mesmo teto. Da. Vera não abria mão de acompanhá-lo
em todas as viagens, mesmo as mais dificeis. "Atravessava até pinguela", mas estava sempre
com ele.

A harmonia da vida familiar tinha suporte na fé e na religiosidade de Zezinho Bonifácio.

"Papai sempre foi, sem ser carola, muito religioso. Não perdia missas
aos domingos e sempre levava no bolso interno do paletó (ele sempre
usava paletó e gravata) um crucifixo muito bonito. Sempre que
precisava, às vezes até mesmo antes de um discurso, ele discretamente
beijava o crucifixofervorosamente't53.

"Apesar de alegre e às vezes até engraçado, papaifoi um homem muito
voltado para o sofrimento das pessoas. Tinha compaixão. Ele não dizia,
mas no fundo, entendia que como na oração, o mundo era mesmo um
vale de lágrimas. Convivendo de perto com o sofrimento do povo se
emocionava muito. Não perdia missa aos domingos e nunca ia dormir
antes de rezar a "Salve-Rainha"54.

Somando-se aos depoimentos dos familiares, acrescentou a Irmã Antoinette:

"Eu me lembro muito das procissões do Santíssimo, no Corpus Cristi,
ele com a pala, carregando opálio do Santíssimo. Isso por muitos anos
mesmo. Acho que em todos os anos ele passava essa data em Barbacena.
Também na Semana Santa. Na procissão do Enterro, a procissão do
Santíssimo, ele sempre estava lá com a familia. Há pessoas que se
colocam no pedestal e se distanciam do povo. Ele não. Estava sempre
ao alcance.
- A senhora acha então que ele praticava mesmo o cristianismo?
Cristianismo sim. Amor fraterno, de convivência, de ajuda. Sem fins
ele itore iros. Era uma coisa de solidariedade humana, de cristianismo
mesmo '155.

~l José Bonifácio Tamm de Andrada. Entrevista citada.
~J Bonifácio José Tamm de Andrada. Entrevista citada.
~~Irmã Antoinette Paiva. Entrevista citada.
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Em detrimento de interesses políticos, Zezinho Bonifácio sempre foi amigo de seus amigos.
Testemunhos emocionados como o do velho motorista de Barbacena, Sr. Polidoro David56, de
Sandoval Ribeiro da Silva, contínuo da Câmara dos Deputados, que trabalhou com ele por mais
de trinta anos, do médico Antônio Benedit057, que aos 93 anos quase não conteve a emoção ao
falar sobre o amigo, e de Luiz Carlos Gomes Mendes, que compartilhou com a família os
momentos de sua agonia e morte58, corroboram a imagem que modestamente tentamos reavivar
do cidadão Zezinho Bonifácio.

Mas por trás do homem simples, amigo de seus amigos ao ponto de, em certa ocasião, se
deslocar de Brasília a Barbacena para, na condição de advogado defender no júri o amigo
Polidoro David, que se envolvera em questões policiais, emerge novamente o político que, ao
longo de sua carreira fez jus a diversas homenagens, entre as quais:

Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito (1968). Comenda e Diploma de Grande Oficial do
Mérito Militar. Comenda Deputados Brasileiros, Brasília, Câmara dos Deputados, 1976. Di-
ploma da Ordem de Mérito Aeronáutico (Corpo de Graduados Especiais). Comenda e Diploma
do Mérito Naval. Comenda e Diploma do Mérito Aeronáutico. Medalha de prata e Diploma do
Mérito Santos Dumont. Medalha e Diploma do Mérito Tamandaré. Medalha e Diploma
comemorativa do IV Congresso Brasileiro de Assembléias Legislativas. Medalha do Mérito D.
João VI (Sesquicentenário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro). Medalha do Mérito do
Centenário do Instituto Nacional de Educação de Surdos, do Ministério da Educação e Cultura.
Medalha do Estado de Virgínia do Oeste, EUA. Comenda e Diploma da Ordem do Mérito do
Chile (1968). Grande Colar da Ordem do Congresso Nacional (1973). Título Doutor Honoris
Causa, concedido pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Medalha da Ordem do
Mérito Legislativo de Minas Gerais.

Participou também de algumas missões ao exterior: Membro da Delegação de Parlamentares
Brasileiros à Conferência da União Interparlamentar (Londres, 1953). Membro da União
Interparlamentar em Bucareste, Romênia (1974). Viagem a Londres, Inglaterra, como integrante
da Comitiva Presidencial que visitou aquele país (1976).

Foi e continua sendo reconhecido por suas contribuições ao desenvolvimento do Estado
de Minas Gerais, especialmente na área da educação. De seus esforços, valem lembrar a
federalização da Universidade de Minas Gerais, da Universidade de Juiz de Fora, a expressiva
colaboração à Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e às Escolas Superiores da
Fundação Antônio Carlos, de Barbacena, assim como a instalação, naquele município da Escola
Preparatória de Cadetes do Ar, do Ministério da Aeronáutica.

Zezinho Bonifácio era um estudioso da História e, especialmente, da História do Brasil.

;6 Polidoro David. Entrevista concedida ás autoras. Barbacena. 5 de novembro de 1993.
;7 Antônio Benedito de Araújo. Entrevista concedida ás autoras. Barbacena. 5 de novembro de 1993.
;' Luiz Carlos Gon1es Mendes. Entrevista citada.

237



Cuidou pois, com desvelo da biblioteca e do arquivo da família Andrada e tratou, tanto quanto
pôde, de ampliá-los com obras raras nas áreas de História e do Direito. Fundou também inúmeras
bibliotecas em municípios mineiros.

Seguindo a tradição dos Andrada, o bacharel e político Zezinho Bonifácio nunca abriu
mão do jornalismo. Para além do legendário Jornal o Revolucionário, foi redator chefe do
Cidade de Barbacena e fundou o semanário Correio da Serra. Além disso, colaborou com
diversos jornais, entre eles o Correio do Dia, Diário de Notícias e Tribuna da Imprensa.

Mais prático que teórico, deixou registrada, ainda assim, sua verve como escritor, através
das seguintes publicações: A chegada das irmãs de caridade ao Brasil. em 1840. Rev. do
Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais (Belo Horizonte) v. 7, p. 467-478,1960.
Da limitação do sigilo dos bancos de economia mista. Rev. Brasileira de Estudos Políticos
(Belo Horizonte) jul. 1960, nO9, p. 140-158. Agradecimentos. em nome dos descendentes do
Patriarca da Independência, àqueles que o homenagearam na sessão da Câmara dos Deputados
de 11 de junho de 1963, por motivo do transcurso do 2° Centenário de Nascimento de José
Bonifácio de Andrada e Silva. Rev. do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais.
Belo Horizonte. v. 10, p. 3.178. Conferência sobre o Patriarca José Bonifácio. Rev. do Instituto
Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Belo Horizonte. v. 10, p. 18-28, 1963. A reforma do
Poder Legislativo. Rev. Brasileira de Estudos Políticos. Belo Horizonte - Universidade Federal
de Minas Gerais, n° 20, p. 23-38, jan. 1966. Recensões no Boletim da Biblioteca da Câmara
dos Deputados: Guerreiro Ramos, Alberto. A crise do poder no Brasil (problemas da revolução
brasileira). Rio de Janeiro, Zahar, 1961 (v. 10, p. 19-23); Sousa, Octávio Tarquínio de. José
Bonifácio, 2 ed. rev. Rio de Janeiro, J. Olympio, 1957 (v. 12, p. 17-22); Sampaio, Nélson de
Souza. Do inquérito parlamentar. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1964 (v. 13, p.
255-262); Melo Franco, Afonso Arinos de. A escalada, memórias. Rio de Janeiro, J. Olympio,
1965 (v. 14, p. 509-524); Pinckney, Dr. Edward R.& Pinckney, Cathey, Psicanálise -mistificação
do século. São Paulo, Edigraf, 1970 (v. 233-261).

Contraditoriamente Zezinho Bonifácio se auto-definia como um radical de centro.
Para encerrar a tentativa de sintetizar seu perfil como cidadão e político, deixemos falar o

político. Mesmo porque, já o sabemos, em Zezinho Bonifácio não houve divisibilidade entre as
duas facetas: Em 1979 afirmou à Professora Lúcia Hippólito:

"- O Senhor acha que as novas gerações esteioperdendo o radicalismo?
- Estão.
- Isso é mal?
- Acho que isso é um mal. E um mal porque eles acabam seguindo
ideologias. Acho as ideologias muito bitoladas. Sou um homem de
centro. o que não explica nada. O centro neio exprime nada. Sendo um
homem de centro. se à minha direita passa um comunista com uma
idéia boa para o Brasil. agarro ele e meto do meu lado. no governo. Se

238

-

passa umfascista com outra idéia boa para o Brasil, agarro ele e meto
do meu lado. também eponho na linha. Agora. um comunista não pega
um fascista. um fascista não pega um comunista nem um homem de
centro: ou crê ou morre. A/linhaatitude politica é essa - sou um homem
de centro.
- Mas sempre radical.
- No centro. com o sentido de não transigir com o inimigo. Esse é meu
ponto de vista: não transigir com o inimigo"59.

'9 ANDRADA, José Bonifácio Lafayette de. CPDOC. op. cit. p. 121-122. Entrevista citada.
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,/

(2 E 2 I N H o B o N I F Á c I O)

Uma vida dedicada à política



o Presidente do Banco de Desenvolvimento de

Minas Gerais S.A, Hindemburgo Pereira Diniz, e o

Diretor Presidente do Instituto Cultural Banco de

Desenvolvimento de Minas Gerais, Cyro Siqueira, têm

o prazer de convidar Vossa Excelência e família para

o lançamento do livro "JOSÉ BONIFÁCIO

LAFA YETTE DE ANDRADA: UMA VIDA

DEDICADA À POLÍTICA", a realizar-se no dia 19

de dezembro de 1994, às 20:30 horas, no BDMG

Cultural, à Rua Bernardo Guimarães, 1.600,

Belo Horizonte - MG.
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Exige-se a apresentação deste.
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