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PUSIDENTES DA CÂMAIA DOS DEPUTADOS 

269 

JOSÉ BONIFÁCIO 

No dia 22 de fevereiro de 1968 os mais importan-
tes jornais do País noticiavam com o destaque que a 
matéria reclamava a vitória do Deputado José Bonifã-
cio, da ARENA de Minas Gerais, na eleição prévia pa-
ra a Presidência da Câmara dos Deputados. De fato, 
na noite do dia anterior, 21 de fevereiro, decidira-
se na reunião da ARENA, em Brasflia, a indicação do 
Partido majoritário em favor do representante minei-
ro. Disputara ali, renhidamente, com o seu colega 
de agremiação, o Deputado Baptista Ramos, da bancada 
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paulista. O resultado final dessa previa registrou 
142 votos para o Sr. José Bonifâcio e 108 para o Sr. 
Baptista Ramos. Detalhe digno de nota nessa eleição 
foi, sem dúvida, o momento em que, caracterizada a 
vitória do Sr. José Bonifácio com o anúncio do 1299 
voto em seu favor ~ e que lhe assegurava a maioria 
indispensâvel ~ a apuração foi interrompida por al-
guns instantes, pois correligionários e eleitores do 
Sr. José Bonifácio desejavam cumprimentá-lo. Ao mes 
mo tempo, o Sr. Baptista Ramos, seu concorrente, er-
gu~u-se para cumprimentar o candidato de seu parti-
do, dizendo-lhe que po.deria tê-lo como um "modesto 
colaborador" da Mesa da Câmara dos Deputados. 

Mas aquela fÔra apenas a primeira etapa vencida 
do processo de eleição do Sr. José Bonifácio para a 
Presidência da Câmara. 

Na manhã do dia 23 de fevereiro, precisamente -as 
dez horas e cinco minutos, reunia-se a Casa em sua 
2~ sessão preparatória destinada a escolher os mem-
bros de sua Mesa Diretpra. Presidência do Sr. Bap-
tista Ramos, que fÔra ~leito para o período que ia 
se extinguir daí a pouco. Constatou-se a presença 
de 262 deputados. Tenninada a leitura do expediente 
e tendo tomado assento à Mesa, ao lado do Presiden-
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te, os escru~inadores, inicia-se a chamada nominal. 
Segue-se a rotina da apuração dos votos, com o se-
guinte resultado: José Bonifácio, 252 votos; Afon-
so Celso, 3 votos; Chagas Rodrigues, 1 voto; em 

branco, 6 votos. Diante disso, o Presidente Baptis-
ta ,Ramos dirige-se ao plenário e diz solenemente: 

- PJr.Oclo.mo elmo PJr.euiidente da. CâmaJut dM Vepu.-
ta.d.o.6 o SenhoJt JMé. Ború.0á.clo, a. qu.em c.onvido a. M-
.6UTtÚJL a. Ptr.uidêncla. 

Ato contínuo, e sob os aplausos gerais, asswne o 
alto cargo de 269 Presidente da Câmara dos Depu-
tados, em sua fase republicana, o Senhor José Boni-
fácio Laf ayette de Andrada. 

No discurso que a seguir pronunciou, refere-se o 
representante mineiro ã emoção profunda que experi-
menta ao assumir a Presidência da Casa. Com efeito, 
essa emoção não era gratuita. Descendente de wna 
das mais ilustres f amÍlias de políticos e estadistas 
patrícios ~ êste pormenor não consta de sua oraçao 
de posse - êle mesmo representante eminente da qua!_ 
ta geração dos Andradas, era natural que, 
eleito pela quase unanimidade dos deputados 

ao ser 
presen-

tes para cargo de tão altas responsabilidades, sua 
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emoção remontasse ã própria tradição familiar; tra-
dição que ~desde a Constituinte do 29 Império, em 
1823, com o Patriarca da Independência na Presidên-
cia desta Casa, até às legislaturas da então denomi-
nada Assembléia Legislativa, de 1826 a 1889, com vá-
rios outros Andradas também dirigindo ou participan-
do dêste ramo do Poder Legislativo nacional ~volt!_ 
va agora a reafirmar-se e a ter continuidade com a 
sua própria presença na chefia dos destinos da câ-
mara dos Deputados. 

Homem franco'e leal em sua vida pública e parti-
dária, não era segrêdo para ninguém que o Deputado 
José Bonifácio, ao ocupFr antes e sucessivamente im-
portantes càrgos na Mes~ Diretora da Câmara, visava, 
mais cedo ou mais tarde, numa aspiraçao muito natu-
ral para quem se entreg~ra de corpo e alma ao exer-
cício da política, a ch~gar à Presidência da Câmara 
dos Deputados. 

Naquela manhã de 23 de fevereiro de 196-S, ao ser 
eleito 269 Presidente d~sta Casa do Legislativo na-
cional, o Andrada José ~onifâcio atingia, pelo menos 
até aquêle instante, o fOnto alto de sua vida pÚbli-
ca. 

José Bonifácio Lafay1:!tte de Andrada, parlamentar-
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mente José Bonifácio, nasceu em Barbacena, Estado de 
Minas Gerais, no dia lQ de maio de 1904. Foram seus 
pais o Embaixador José Bonifácio de Andrada e Silva 
(1871-1954) e a Sra. Corina Lafayette de Andrada. 
Neto, pelo lado materno, do jurisconsulto, membro da 
Academia Brasileira de Letras e Conselheiro Lafayet-
te Rodrigues Pereira, figura das mais destacadas do 
Império e que deixou uma das obras-primas de nossa 
literatura jurídica, o notável Direito das coisas; 
adaptação~ Código Civil, livro ainda hoje obrigat-ª. 
riamente lido e estudado pelos cultores do Direito. 
O pai, deputado federal pelo E~tado de Minas Gerais 
de 1899 a 1930, foi eleito pelo antigo PRM (Partido 
Republicano Mineiro). A partir de 1930 ingressou na 
diplomacia e foi Embaixador do Brasil em Buenos Ai-
res, Lisboa e no Vaticano, neste Último cargo duran-
te o período pontif Ício de s. s. o Papa Pio XI. Au-
tor de várias obras de História, transmitiria ao fi-
lho o gÔsto por êsses estudos, como veremos adian-
te. Paralelamente, exerceu no espírito do futuro 
Presidente da Câmara dos Deputados influência das 
mais duradouras pela sua conduta sempre voltada para 
o interêsse público, ao mesmo tempo que lhe oferecia 
o seu exemplo de político democrático. 

Dos sete irmãos, José Bonifácio foi o terceiro va 
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rão. Fêz o Curso de Humanidades no Colégio Santo 
Inácio, no Rio de Janeiro, e no Colégio Anchieta, de 
Nova Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro, ambos 
dos Padres Jesuítas. Terminou êsses estudos em 1922. 

Em 1927 cola grau como Bacharel em Ciências Jurí-
dicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Univer-
sidade do Rio de Janeiro. Foi o ano do Centenário 
da Fundação dos Cursos Jurídicos no Brasil. 

No ano seguinte, em 1928 (17 de julho), casa-se 
em Belo Horizonte com Vera Raymunda Tarnm, filha do 
engenheiro Simão Gustavo Tannn, construtor de vários 
e importantes ramais f~rroviãrios no Brasil. O ca-
sal teria quatro filhos: Bonifácio José (que seria 
Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais 
e Secretário da Educaç~:o do mesmo Estado; e, atual-
mente, deputado ã Asse~bléia Legislativa de Minas Ge 
rais, ali representando a ARENA); Simão Gustavo, fa 
lecido na primeira infância; Luiza Maria, casada 
com o Dr. Jarbas Ubiratan Rêgo do Couto, professor, 
e Secretário-Geral da Presidência do Supremo Tribunal 
Federal; e José Bonifácio, advogado em Barbacena. 

Logo após a formatura passa a militar no fÔro de 
Barbacena, iniciando af a sua carreira de advogado. 
Exerceu essa profissão n~a iarga faixa territorial, 
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abrangendo várias comarcas de que Barbacena é o cen-
tro. Essa atividade profissional só iria ser inter-
rompida com a sua eleição para a Presidência da câ-
mara dos Deputados, pois sempre atuou na advocacia 
criminal, comparecendo com regularidade à tribuna do 
júri, em seu Estado natal. 

Em 1929 vêmo-lo no exercício do magistério de His 
tória do Brasil, no antigo Ginãsio Mineiro de Barba-
cena, hoje Ginãsio Estadual. 

Em 1930 estala a Revolução. Por essa época o Pai 
era líder da Aliança Liberal na câmara dos Deputados, 
tornando-se um dos chefes da Revolução. José Boni-
fãcio, harmonizado como sempre estêve com as idéias 
do Pai, engaja-se no movimento revolucionãrio. Tor-
na-se o Assistente Civil da 4~ Região Militar Revolu 
cionãria, cujo Quartel-General, sob o comando do Co-
ronel Souza Filho, foi instalado em Barbacena, nos 
primeiros dias da insurreição. Nessa qualidade fun-
da e publica o Jornal Revolucionário, cujo primeiro 
número saiu no dia 5 de outubro de 1930; é o diretor 
e o seu principal redator. No Último número, publi-
cado no dia 29 de outubro daquele mesmo ano, escreve 
no editorial de despedida, uma vez que a vitória 
do movimento revolucionário tornava desnecessária a 
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continuação do jornal: 

"Com o plte6ewte niimeJr..o enc.eJVta. a .&u.a v.lda. o 
Jo1tnal. Revoluc.ioná!ilo. 

"Funda.do no f.iegundo dla. do gJta.nde mov-i.men;to li 
beJtta.do1t, a.lnda. quando todo.6 .lgn.01ta.va.m o-6 de,t,U:: 
no-6 da a.glia.ç.ã.o e o da.quele-6 que. a pMmoveJtam e 
apo.la!tam-na., na óa.6e ..i.nic.ial., na holta. em que mu..l-
to-6 de.lxavam entlleveJr.. dú.v.lda.6 a lte6pe.Uo do c.a-
m.lnho a f.iegu..llt em óac.e da. .lnc.e.Jiteza do mov-i.men;to, 
e em que. outJto-6 .6 e. mantinham neutJto.6 , ~elo.6 o.6 , 
e6ta óôllta - na.6c.endo exc.i.J.u,.lva e ünlc.amen;te pa-
JLO. a Revof.u.çã..o, pall.a. a 1te.novaçã..o do.6 no.6.60.6 c.0-0-
tume.6 po.fWc.o.6, pall.a. ba,tal.hM pela óe.llc.ida.de do 
povo e -0al.vaç.ã.o do B!ta.6il, paJLO. ma!itelaJL o pede-6-
tai. óendldo que. a.ln.da. .6U6f(f_nha o.6 :tÍé.túdolte-6 da Re 
pÜbUc.a, .6em olitaJL' c.on-0equênc.ia.6, boa.6 ou máli-; 
a.g1tadá.vw ou. dolo!t0.6a.6 - nun.c.a teve wn mome.n;to 
de vac.,Ua.çã.o, tJLO.çpu ó.lJrme o .6 eu p!t0g1tama. e, e6 -
tá c.onve.nc.ido, e.xe~ou-o plena e -0o.,tú.,6M:Õlúamen. 
te, c.om a.p~o.6 dft mu.lü.dã..o". -

t pois nesse ano d~ 1930 que José Bonifácio, com 
26 anos apenas, adota a posição desassombrada diante 
dos acontecimentos mais graves. Posição que em mui-
tos lances faz lembrar o destemor com que agia nos 
momentos incertos o s~u ascendente maior, o Patriar-
ca da Independência. 

Como Assistente Civil da 4~ Região Militar Revo-
lucionária cabia-lhe obter armas e fornecer homens 
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ao movimento. A êle foram enviados e recomendados, 
para início da Revolução daquela importante região 
de Minas (Barbacena e adjacências), os melhores va-
lÔres da mocidade do Exército de entao. Homens como 
o hoje Brigadeiro Eduardo Gomes, os Generais Walde-

" mar Levy Cardoso, Nelson de Melo, Felinto auller, 
Tasso Tinoco, Maynard Gomes, Solon de Oliveira, o Co 
mandante Ari Parreiras, todos, na época, tenentes do 
Exército, pois não existia a Aeronáutica. O Dr. Pe-
dro Ernesto, figura proeminente da conspiração, tam-
bém para lã se dirigiu recomendado ao jovem José Bo-
nifácio. 

Para têrmos hoje uma idéia da importância da atu~ 
ção do então advogado José Bonifácio no movimento, 
como pessoa de prol em seu município, basta dizer 
que a posição de Barbacena era chave para a Revolu-
ção: colocada no alto da Mantiqueira, sem tropa, 
pois as duas unidades que lá estão hoje, a Escola 
Preparatória de Cadetes do Ar e o 99 B.C. da Polícia 
Militar, não existiam na época, o espírito de seu p~ 
vo, de apoio ao movimento revolucionário, era deci-
sivo. À frente, 100 quilômetros, estava a 4~ Região 
Militar do Exército, numerosos Batalhões, sediados 
em Juiz de Fora; a sudoeste, o 119 Regimento do Exér 
cito; ao norte, Belo Horizonte, com o 129 RI e Ouro 
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Preto, com o 7Q B.C. do Exército. Se Barbacena fÔs-
se ocupada, possivelmente estaria frustrada a Revo-
lução de 30 em Minas e, portanto, no Brasil. 

Os militares que para lã foram conseguiram, com 
os homens e o conhecimento da região fornecidos por 
José Bonifâcio, dominar a situação. Caíram sucessi-
vamente tôdas as posições contrárias, por fôrça da 
estratégia militar do então Tenente Eduardo Gomes e 
dos demais militares, entregue a parte civil ao futu 
ro Presidente da câmara dos Deputados: reunião de ho 
mens, aproveitamento de armas das linhas de tiro e 
destacamentos policiais, alimentação, alojamento, 
conhecimento da regi~o, etc. Primeiro foi o 7º B.C. 
de Ouro Preto, que v~io atê perto de Barbacena e de-
bandou; depois o 119 R.I., atendendo ao apêlo escri-
to (redigido por Jos~ Bonifácio e assinado pelo Cor~ 
nel Souza Filho), levado ao Comandante pelo então A!_ 

cebispo de Mariana, Dom Helvécio; finalmente, a pró-
pria 4~ Região Milit~r, com todos os seus batalhões, 
de Juiz de Fora. A Revolução logo terminava, a 24 de 
outubro. 

Pode-se dizer que é por essa altura, fins de 1930, 
que começam as atividades políticas de José Bonifâ-
cio. Com efeito, cessada a luta revolucionária, com 
a vitória do movimento a que aderira desde o primei~ 
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ro instante, é êle nomeado Prefeito de Barbacena pe-
lo Govêrno da Revolução. 
1930. 

Estamos em dezembro de 

De 1931 a 1933 exerce o cargo de Prefeito de sua 
terra natal. 

Mas a vocação da política, da vida pÚblica que es 
tá no sangue dos Andradas não permitiria que José Bo 
nifãcio limitasse os seus serviços apenas ã ãrea mu-
nicipal. Da política de seu município passou ã es-
tadual. Assim é que, em 1934, é eleito Deputado ã 
Assembléia Constituinte de Minas Gerais, passando a 
ocupar, de 1934 a 1937, uma cadeira na Assembléia Le 
gislativa de seu Estado. 

AÍ, em 1935, foi o redator do Capitulo referente 
ã Organização Municipal, membro que era da Comissão 
Constitucional, cujo Presidente era o futuro Senador 
Milton Campos. Dessa Comissão faziam também parte o 
Ministro Afrânio de Melo Franco que, no final de sua 
longa e brilhante carreira política, foi eleito, pe-
los mineiros, num gesto de carinho, deputado ã Assem 
blêia Legislativa do seu Estado natal; e o futuro 
Embaixador do Brasil na França, Deputado Bilac Pin-
to. 

Em 1937 sobrevém o golpe de estado, colhendo José 
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Bonifácio em pleno exercício de seu mandato de depu-
tado estadual. Proclamado o Estado NÔvo, de que lo-
go se manifestou intransigente adversário, dedicou-
se ã advocacia. De sua banca de advogado continuou 
a luta contra a ditadura instalada no País a partir 
daquele ano por Getúlio, Vargas ·" .. 

Com efeito, no dia 15 de novenibro de 1944, na ho-
menagem que o povo mineiro prestava ao Dr. Pedro 
Aleixo ~ como primeira manifestação pública pela 
reconstitucionalização do País ~ entre os oradores 
que saudaram o eminente homenageado, estava José Bo-
nifácio. Encerrand~ o' banquete realizado no salão n~ 
bre do Brasil ealace ~otel, em Belo Horizonte, e~
gueu significativamente um brinde de honra ao expe-
dicionário brasileirp que, nos campos da Itália, 
ajudava os Aliados a derrotar os exércitos nazistas. 
Hã nesse breve discur~o uma referência ã luta dos 
primeiros cristãos, que se refugiavam nas catacumbas 
para poderem ~obreviv~r ãs perseguições das milícias 
romanas .• i~ meados d~ 1944, cristãos modernos, os 
democratas de Minas G~rais, por não poderem sair ãs 
ruas, manifestavam do alto de arranha-céus o seu in-
conformismo contra o regime vigente e a sua esperan-

ça na redemocratização brasileira. 
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Estamos agora no .início de 1945. A liberdade de 
imprensa ainda não fÔra restaurada no Brasil, em con 

...... . . .. ... -
sequencia da obstinada luta dos democratas patricios 
ao longo de todo o regime estadonovista, e das vitó-
rias aliadas sÔbre os totalitários. Avolumam-se as 
insatisfações contra a ditadura getulista. E é pre-
cisamente em Minas Gerais que começa a circular um 
documento que viria mais tarde a ser conhecido como 
o Manifesto dos Mineiros. Ao lado de Pedro Aleixo, 
Virgílio de Melo Franco, Milton Campos, Afonso Ari-
nos, Magalhães Pinto e outros~ José Bonifácio as-
sina êsse documento de corajosa manifestação dos id!_ 
ais democráticos do povo brasileiro. 

Acelerando-se, por fôrça das circunstâncias jâ re 
feridas, o processo de restauração democrática. no 
País, é fundada a União pemocrãtica Nacional (UDN): 
José Bonifácio estã entre os seus fundadores. 

Segue-se a memorável Campanha do Brigadeiro, que 
se desenrola de 1945 a 1946. Recém-saído das difi-
culdades do Estado NÔvo, o Brasil tem sêde de mani-
festar a sua vocação democrática. A Campanha do Bri-
gadeiro visava a eleger o Brigadeiro Eduardo Gomes· 
Presidente da República, como candidato udenista. 

Com a deposição de Va~gas, em 29 de outubro de 1945, 
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tornara-se possível, depois de quinze longos anos, a 
convocação de eleições gerais no País. 

José Bonif âcio engaja-se de corpo e alma na Cam-
panha do Brigadeiro. Inscrito na chapa dos candida-
tos a deputado federal pelo Estado de Minas Gerais, 
pela legenda udenista, é eleito deputado ã Assem-
bléia Constituinte de 1946, sendo ·a partir de então 
reeleito para tÔdas as legislaturas: 1946-1951,1951-
-1955, 1955-1959, 1959-1963, 1963-1967 e 1967-1971, 
num total de seis legislaturas consecutivas. Junta-
mente com seus colegas Deputados Arruda câmara, Jan-
duhy Carneiro, Medeiros Neto, Régis Pacheco, Amaral 
Peixoto, Gustavo Capa~ema, Antônio Felicia~o, Leão 
Sampaio, Alde Sampaio, Ponce de Arruda, Manoel No-
vais, TeÓdulo de Albuquerque, é José Bonifâcio, como 
se vê, dos poucos deputados que permanecem, ininter-
ruptamente, na câmara dos Deputados desde os tempos 
históricos da Constituinte de 1946. 

Na Assembleia Cons~ituinte, a 8 de maio de 1946, 
pronunciou, na chamad~ "sremana mineira", o veemente 
discurso em que expunha ã Nação o que fÔra, em Minas 
Gerais, do ponto de vtsta das oposições coligadas, o 
govêrno do Sr. Benedi~o Valadares, que teve continu.!_ 

dade na administração do Sr. João Beraldo. Essa con-

B.Bibl.C.n. (Brasília) 18(1): 11-60, jan./abr. 1969 



- 25 -

tundente análise da administração Valadares, aliás, 
alcançou do escritor Gilberto Freyre, anos mais tar-
de, em artigo de jornal, intitulado "Se.n.6e. g_.i hwnouJL 
~ ~ Brasil" (v. Bibliografia sôbre José Bonifá-
cio), no qual aludiu ã movimentada "semana mineira", 
o comentário de que "SÕ o Sr. José Bonifácio me par~ 
ceu então justificar minha crença no ~e.n.6e. 06 humouJL 
como qualidade, no Brasil, mais de mineiros que de 
baianos ou gaúchos, por exemplo." 

Entre a primeira e a segunda legislatura (1946-
1951, 1951-1955), ocorre um fato que iria repercu-
tir extraordinãriamente na atuaçao parlamentar de 
José Bonifácio. Precisamente no dia 7 de abril de 
1951 o então Presidente Getúlio Vargas ocupa o micr~ 
fone da Rádio Nacional para comunicar ã Nação que 
gravíssimas irregularidades haviam sido apuradas em 
operações realizadas no Banco do Brasil, durante o 
govêrno do seu antecessor, Gen. Eurico Dutra. Feita 
a denúncia, não se fêz esperar uma sistemática cam-
panha, inspirada e orientada pelos que se sabiam en-
volvidos nas famosas e ilícitas transaçoes, visando 
a impedir que a opinião pública brasileira tomasse 
conhecimento pormenorizado de tais negócios. 

No Histórico do escândalo ~ dos maiores de nos-
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sa história política e administrativa republicana ~ 

(v. Bibliografia sÔbre José Bonifácio, Inquérito do 

Banco do Brasil, 1953) lê-se: 

"O pJLÓpJÚo c.he0e da. Na.ç.ão, depo.ú, de olUi.enaJr. a. 
deva6J.ia., e obteJL-.e..he o.6 e.J.ic.anda.lo.60.6 Jr.UuLtado.6, 
.6Ue.nciou. .&ôb.1te. o a.6.&u.nto. E quando .6 e eJ.i peJLa.va. 
qu.e .6 e p!Locede!Úa. ã. .&u.a. pu.bUcaç.ã.o, a.dota.ndo-.6e, 
OÁJ'l.da, o p!Lo c.ecUmen:to YllLtuJta.t e co n6 e.quente., que 
.&e.JÚa. a. pmúç.ã.o doJ.i c.u.lpado.& pelo.& cJWne.6 cometi.-
do.& c.ontlta. o pa..:tJU.mÔYIÁ.o pÚbUc.o, em o.;to.6 que a. mo 
Jtai_ e. a. .f..ei e.onde.riam, tal não .6 e deu.. O p1e.ecúo.6 õ 
documento a.c.abou. po.1t J.ieJL abandona.do. A veJr.da.de é 
qu.e, 0.igu.Jr.a.ndo no Inqu.élú:to, como .6e ve.M. no Re-
WÕ!Úo qu.e. ~b.Uc.am9.6 , ape.J'l.M a.Ua.6 explr.e.6.6 õu 
da. vi.da. po.eLtlca. ou. podeJLoJ.io.6 a.ven.tu/Leilr.o.6 com 
muÁ.:to.6 galaJr.dÕe.J.i .6oc.l.aM, cli.ve.Ma6 óô.1tç.a6 oc.ul;ttu, 
a..tu.aJr.am e c.on6 eguÂJ[.(:tm, du g.1ta.ç.ada.men.te, hnpoJr. o 
.i.ne.dUi..6mo a.o.6 .&eu& ~'l.e.J.iui:tado.6. E ê.e.e óoi. Jtebcú-
xa.do, a.6.6.im, ã. expie.e.~.& ão veJtg onho.6a. da hnpun,lda-
de., qu.e é .i.nc.e.ntlvo , gaJr.ant.ia. e penho11. · de novo.& 

. " ( C/Ume..6 p • V) • 

Os Anais da Câmara dps Deputados registram para a 
história das instituiçÕ1~s políticas brasileiras o 

que foi a atuação vigorpsa e patriÕticamente obstin.!_ 
da do Deputado José Bonifácio, que venceu todos os 

obstáculos, ignorou tÔd;,:is as ameaças, atê chegar ã 
reforma do Regimento Interno da Câmara dos Deputados 

e ã aprovação, pelo Ple1n.ãrio da Casa, em memorável 
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sessão, por 170 votos contra 39, ã inserção do escan 
daloso Relatório nos Anais da câmara. 

No prefácio que escreveu ao jã citado volume, In-
quérito do Banco do Brasil, o próprio Josê Bonifâcio 
relembra as dificuldades que enfrentou para chegar ã 
divulgação do famigerado documento. Diz êle, entre 
outras coisas: 

"T odo.6 qu.a.Af:o.6 .6 e. e11volveJLam 1101.i negô elo.& e6 c..u. 
J.io.6 do Bane.o do Bluuil e. todo.1.i qu.atit:o.1.i 1.iã..o anú.go'J,; 
dêMe.6 MpeJttai.hÕe..6, .lutaJLam com a. malo11. envr.g.la., 
j U6Uça .6 e lhe.ó 6a.ç.a., pall.a. ,impeCÜIL qu.e o povo to-
ma.Me c.onhecúmetit:o da. o!Úgem du.v.i...do.&a. de multa6 
6o!Ltuna6. 

"PffÁ.me.i...llo, ac.on1.ielhaJUtm-me em tom am.l.6.to.1.io; de. 
po.l.6 amea.ç.a/lam-m e. e. p11.o c.uJLa/l.am me i..rt:ti.m.i...da.IL. Ca. ::-
funlall.am-m e. e me c.obJÚltam de .lnjÚJúa6. t o tJú-
bu.to qu.e pagam 01.i qu.e. ze.lam pelo Blt.a6il. Em 1.>e.-
gulda., .tentevtam 1.>en1.i.lbiliza1t a. CâmMa. do.6 Ve.pu.-
ta.do.6 e p!Únclpalmen.te a. Imp11.en1.ia., onde, ~ , 
6M.am utJr.a.nhametit:e a.c.olhi..do.6 • Vo Govê.tr.no, o p!Ú 
me.i...llo ma.1.> 1.>.i...bilino de.nu.ncla.do!L da.1.> de..6onu:tlda.de.:6 
plUltic.ada.1.> no Bane.o do Blta6i..l, c.on1.ie.gu.i..llam o .61..-
.f..ênclo. E qu.ando a. Câma1ta. do.6 Ve.pu..tado.&, numa. 
a:tl.tu.de de JUVc.a .i...ntlle.pi..de.z, qu.e. a 11.ec.ome.nc:ltvui pa.-
Jta. .&emp11.e a.o 11.upe.i...to do povo b11.a.1.>UeÁ.Jto, de.cl-
di..u., em ma.gnZ61..c.a. vo.ta.ç.ãc, divuigaJt no. V.lá!úo do 
Conglle..6.60 Na.c.i..onai. 0.6 .tê.lrmo.& do Inqu.élúto, A..Me.IL-
pu.6 eJLam, num ültlmo e de.6 e6 p'e.lla.do u 6ô11.ç.o , manda.-
de de 1.>egu.1Lança pe!La.tit:e. o Su.plLemo TJtlbu.nai. Fe.de.-
Jta..f.. a 6,ún de qu.e. .&e anu..f.a61.>e a. c.011.a.jo.6a mani..6u-
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ta.çã.o do.& pMlamentalr.u. Ainda. a1 não 6oJr.am ou-. 
vl..do.&, tanto vale a. 6ôJL.ç.a da. veJL.da.de." (p. III). 

O desfecho da luta em tôrno da publicação do In-
quérito do Banco do Brasil ocorreu, com a vitória do 
Deputado José Bonifãcio, em fins de 1952. Pode-se 
afirmar que, a partir da significativa votação de 
170 contra 39, pela publicação do inquérito, teve 
início o processo de decomposição política do Govêr-
no Getúlio Vargas. Consequentemente, a batalha em 
que se empenhou com o denôdo que todos ~ correligi~ 
nãrios e adversarios políticos ~ reconhecem ao par-

1 

lamentar de Barbacena, tem o sentido de importan-
te marco na história r~1publicana brasileira. A di-
vulgação do Inquérito qo Banco do Brasil originou e 
apressou vários e expre,!ssivos episódios da vida po-
lítica nacional. 

Por essa época, registram os Anais da Câmara dos 
Deputados outra atuaçãq política das mais importan-
tes por parte de José ~•onifãcio. Em setembro de 
1953 obtém êle, mediante hábil emenda e contra o 
voto do líder da Maioria e o parecer da Comissão de 
Finanças, fÔsse incluído no Orçamento da Receita da 

União o montante da arrecadação do ImpÔsto Sindical. 
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Significava isto que a escrituração daquele tributo 
passava a ser feita pelas normas do CÕdigo de Conta-
bilidade da União, estando sujeita ao exame do Trib~ 
nal de Contas e do Congresso Nacional. A votação ex-
pressiva dessa emenda (101 votos contra 88) foi re-
cebida com calorosa e prolongada salva de palmas do 
plenârio da câmara. 

Em 1953 representou a câmara dos Deputados, jun-

tamente com outros membros desta Càsa do Congresso 

Nacional, na Conferência da União lnterparlamentar 

realizada em Londres. 

Mas ao mesmo tempo em que atua na mais difícil lu 

ta política feder~l, José Bonifácio divide suas aten 

ções com os problemas de seu Estado e de seu municí-

pio. 

Em 1958, aproximando-se o fim da terceira legis-

latura, é eleito lQ Secretário da Mesa da Câmara. 

Nesse alto cargo irá permanecer, por reeleições su-

cessivas, até 1965. Resumidamente, cabe ao 19 Se-
cretário da Mesa Diretora da Câmara superintender os 
serviços administrativos da Casa. Em 1958, ao ser 
eleito para o cargo, via-se José Bonifácio diante do 
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complexo problema que iria representar, dois anos 
mais tarde, a transferência da Câmara dos Deputados, 
como parte do Poder Legislativo, para a nova Capi-

" tal. Sem embargo da exiguidade de tempo em que es-
tava prevista, jã então por fôrça de lei, a mudança 
para Brasília, nenhum detalhe foi relegado a segundo 
plano pela administração José Bonifácio com vistas 
ao deslocamento de patlamentares e funcionârios, e o 
seu alojamento condigno, com as respectivas famílias, 
no nôvo sítio da Capital. E se, nos primeiros meses 
da instalação do Congresso Nacional em Brasília, a 
partir de 21 de abril de 1960, nem tudo correu satis 
fatõriamente para todo~, as providências tomadas pe-
la l~ Secretaria da câipara, na ârea de sua alçada, 
muito concorreram para atenuar o impacto inicial da 
mudança. Fiel à orientação de seu Partido, a U.D.N., 

contrária à maneira pela qual se efetivava a trans-
ferência da Capital Feqeral para Brasília, nem por 

• 
isso deixou José Bonif~cio de, no desempenho rigoro-
so de seu cargo de lº Secretario, fazer o que estava 
ao seu alcance para dar cumprimento ao texto legal, 
para cuja vigência não contribuira, e até combatera 
por inoportuna, mas ao qual não podia contestar en-
quanto expressão acabada de dispositivo constitucio-
nal. 
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Vencidas afinal as primeiras vicissitudes brasi-
lienses ~ o próprio apartamento que lhe fÔra desti-
nado em Brasília, como o de outros parlamentares e 
funcionários da Casa, ainda não tivera as instala-
ções elétricas ligadas, dias após a mudança ~ em-
penha-se José Bonifácio, sem demora, em acelerar as 
obras complementares do Edifício da Câmara dos Depu-
tados. Foi na sua permanência na l~ Secretaria que 
se construiu o edifício anexo n9 2, onde funcionam 
hoje as Comissões Técnicas e as novas instalações da 
Biblioteca da Câmara. Aliás, a construçao do nôvo 
prédio da Biblioteca e a ampliação de seu acervo 

de 54.000 volumes em 1958 para cêrca de 250.000 
são obras definitivamente vinculadas -a presen-

1~ Secretaria. Não ça do representante mineiro na 
fÔsse êle um Andrada, e como tal 
vador das iniciativas culturais. 

amigo e incenti-
Compreendeu, de!_ 

de logo, o papel que desempenha junto ao legisla-
dor moderno um centro de informações bem aparelha-
do. Numa cidade como Brasília, em que ainda não se 
pode dizer que êsses centros são numerosos, a admi-
nistração José Bonifácio como 19 Secretário da Mesa 
Diretora da Câmara dos Deputados assume aspectos 
de importância que extravasam o âmbito local daque-

" la Casa do Legislativo. Amigo dos livros, frequen-
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:t!e·r..to :'..e E\.:.:'.'.cio·nârios da Secretaria cesta Ca.sa C.o 

Ccr:gresso ~·\acional. ~ie..,, a. situação .!tÚ. :fU~1~;e;'tl5 êe 

?;ruí1ia 1 nen as êes4.cr.:mnais d.ificuldades. 1CJJU•e ·nã de 
ter se~:i:r. cúvida e:ncon~raeo e.E seu ca:.rnin.ho de ad12ü1is-

tra.dor, ntrm.a Casa a.ntes de mais n.ada política, n.aca 
levou o 19 Secretário José B·onifâcío, durante o· seu 

setênio cor.no responsâvel pela administração tao pe-

culiar que lhe foi ccmfiada por eleição de seus pa-

res, injunção alguma o forçou a abrir não dêsse cri-

tério de seleção de pessoal, critério que ê o funda-

m.ente mie.amo do alto nível do fu.ncionalismo da câmara 
dos Deputados. Test~mu~ho de seu zêlo pelos que dão 

o melhor de seus esforços em suas respectivas esfe-

ras administrativas, é o fato - em que indisfarçad~ 
mente se compraz, para honra dos que são alvo dessa 

dedicação ~de conh~cer um por um, pessoalmente, to 

B.Bibl.C.D. (Brasili11) 18(1): 11-60, jan./abr. 1969 

http:ca:.rnin.ho
http:c.01!.lo
http:i~lmt:.ar
http:j~:sti�.ai
http:attt�;.�u


- 33 -

dos os funcionários dos quadros da Secretaria da Câ-
... mara, desde os mais antigos ate os mais recentes em-

"""' -possados em consequencia de concurso publico. Decor-
re dessa peculiar situação, como não podia deixar de 
ser, um clima de respeito e de admiração, por parte 
dos que trabalham na câmara dos Deputados, ao seu 
antigo lQ Secretário e hoje Presidente. 

Sua preocupação de dotar a Câmara dos Deputados de 
uma máquina administrativa à altura de suas funções 
levou-o também, ainda como lQ Secretário, a preocu~ 
par-se com uma reforma profunda de sua estrutura bu-
rocrática. E se não lhe foi possível, até 1965, efe 
tivar essa reforma, que demandava tempo e uma orga-
nização especial, ao assumir a Presidência da câma-
ra, em 1968, deu integral apoio aos estudos confia-
dos à Fundação Getúlio Vargas no sentido de reestru-
turar racional e modernamente a organização interna 
da Casa que lhe cabia agora presidir. O projeto de 
Resolução resultante dêsses estudos, já publicado em 
avulso, recebeu o número 80/68. Aliás, não seria lí-
cito omitir aqui o que, a respeito da retidão com que 
se houve o então 19 Secretário da Mesa quando da 
transferência da C~mara para Brasília, fêz questao 
de deixar nos Anais o Presidente Ranieri Mazzilli, 
quando proferia o seu discurso de despedida, e respo_!! 
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dia a aparte do Sr. José Bonifácio: 

" • • • Vuta. vez, poltim, a. .r:Li.J:, c.oJr.dâneút ê. PaJt4 
cüv.i.dúr. c.om V. Exa.. o.6 e..6 óo~o.6 emp}(.e,.encü.do.6 na. 
.tlu:tn.6 óe.Jtinc,la. da. Ca.pltai. palta. BIUL6lu..a., poJr.que, 
.6 e V. Exa.. ê frlel em tudo quanto IUlWa. - ponho, 
apena.6, de lado a.6 .6Ua.6 manióe..6ta.ç.Õe..6 de amlza.de 
a.o me julgcvr. - ê, entJLetanto, htexa.to polt' omWA 
a. .6u.a. p1to6wida leo.1.d.ade ao pJtec.eÁ.to legal da. mu-
dança., de..6de qu.e, tendo pondeJta.do .6Ôb1te a.6 cüói-
cui.dade..6, ha.v.i.a. c.umptú.do o .6eu. pJteupuo deveJt de 
JteApon6â.vel pela. adm.i.núdJ!A·~ã.o da Ca.6a., de p1tOve1r. 
palta. po deJt a.dmltútd:Jr.all.. A:te o1 eJut ê.M e Attd!Ut-
da., na. ve1r.dade, wn agente de 1tepeüçã.o da ,t,abedo-
tú.a. do.6 .& eu6 a.nc.e..6t1Lcú.6 • 

"Ele não eJta. c.ot}tlta a. mudança.; êle eJta. pelo 
c.umptú.mento da Lcú. MM, c.omo 1 Q SecJtúálúo da. 
CâmaJta,. ê.le nã.o pocf,la. uta.1r. ev.<.dentemente de.âpJteo 
c.upado díJ.6 in6u.c.u40.6 'lu.e podeJLlam oc.oMeJt .&e nãõ 
óÔ.&.6 e 1r.eaimente um u 601tço a qu.e não óaUou. nwic.a. 
o .6 eu. gJta.nde c.onc.u!f-6 o. 

"Vepu.tado Jo.6ê 8orú.6ãclo, .6ou. mu.Uo glta.to ã ma. 
ni6uta.ç.iio de V. E~.a.. que., ní'.J.i:ta. Ca.6a., nã.o tem 
a.pettM a. 1tec.omendii.-·lo a. flua. decüc.a.ç.iio ã AdmútÁÃ-
tlla.ç.iio, dwr.a..nte ta.nto tempo, ma.6 a. .6u.a. po.&.i.çã.o de 
c.ombaten.te da Opo.6Á~çiio e de Vepu.ta.do atuante e de 
la. peJr.a.n;te a. Mua., que ju.nto.6 .<.ntegtr..amo.&, e na 
qu.a.l V. Exa.. e eu. ~'lta.ba.l.hamo.6 .6emp1r.e pela. conve-
niência. do Pode..IL Le.g.i.-6.lati..vo, j amcú.6 dcúxou. de e.um 
pllÁÃ Wamente o.6 ~eu& deveJtu de. opo.6.i.cúon.i..6ta.. ,,-

Com a extinção dos Partidos políticos em 1965 pe-
lo Ato Institucional n9 2, filiou-se José Bonifácio 
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ã Aliança Ren~~adora Nacional (ARENA), Seção de Mi-
nas Gerais. Posteriormente a ARENA seria registrada 
como partido identificado com os ideais da Revolução 
de 31 de março de 1964. 

Em 1966 é o 29 Vice-Presidente da Câmara dos Dep~ 
tados. Com a renúncia do entao Presidente da câma-
ra, Adaucto Cardoso, passa José Bonifácio a ocupar, 
nesse mesmo ano de 1966, o cargo de 19 Vice-Presiden 
te'· para o qual é reconduzido por eleiç,ão na sessão 
legislativa de 1967. 

Em 1968, como jâ vimos, é eleito Presidente da Câ 
mara dos Deputados, o 269 da fase republicana. Tam-
bém nesse ano é agraciado com a Medalha e Diploma 
de Grande Oficial da Ordem Nacional do Mérito. Além 
desta condecoração possui várias outras. 

O Presidente José Bonifácio é também membro corres 
pondente do Instituto Histórico e Geogrâf ico Brasi-
leiro e honorário do Instituto Histórico de 
Gerais e do de Juiz de Fora. 

Minas 

Essa filiação aos refe~idos Institutos Históricos 
e Geográficos é significativa. Já vimos que, ainda 
na mocidade, aos vinte e seis anos, José Bonifácio 
lecionou História do Brasil no antigo Ginásio Minei-
ro (Ginásio Estadual) de Barbacena, sua terra natal. 
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N• verdade, sua predileção pelos estudos . de Histó-
ria em geral e do Brasil em particular é de natureza 
a marcar uma vocação que, se não tivesse sido desvia 
da de seu rumo pela Política, certamente teria encon 
trado plena realização.nessas matérias. Em apoio 
dessa afirmação encaminhamos o leitor para o biblio-
grafia do Presidente José Bonifácio, na parte rela-
tiva a Estudos históricos, artigos e conferências, 
em que se poderá verificar que a tônica dêsses tra-

_. . ... . ,,,. .. balhos e inegavelmente a Historia. 

Mas a atuaçao de José Bonif âcio na câmara dos 
Deputados não se limifou, como se poderia julgar pe-
lo que até agora resumimos, ã parte polÍtica.prÕpri_! 
mente (em ações de Pl1mârio, como foi o caso do In-
quêrÚo do Banco do Brasil e do ImpÔsto Sindical, e!!. 
tre outros) e ã esfer~ administrativa. Também tecni 
camente sua presença i;e fêz sentir, como membro 
que foi das Comissões de Segurança Nacional, de Fi-
nanças, de Orçamento (na qual foi relator, durante 
oito anos, do Anexo do Ministério da Agricultura) ao 
tempo em que a câmara ainda funcionava no Rio de Ja-
neiro. Participou igualmente de várias Comissões de 
Inquérito e presidiu ~ Comissão Mista incumbida de 
estudar e dar parecer sÔbre a Emenda Constitucional 
n9 17 (Reforma do Pod~r Legislativo), (Constituição 
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de .1946). 

Na Presidência da Câmara dos Deputados ~ e êste 
resumo biogrãf ico vai apenas até o dia 13 de dezem-
bro de 1968, data da vigência do Ato Institucional 
n9 5, nos têrmos do qual foi decretado o recesso do 
Congresso Nacional a partir daquele mesmo dia ~ 
José Bonif âcio procurou dar forma concreta ao que a 
sua experiência da vida pública e da administração 
desta Casa, sobretudo a partir de 1958, recomendavam 
como melhor para a Instituição que lhe fÔra confia-
da. Num mundo em que a tecnologia se afirma cada 
vez mais, e a necessidade de informação râpida e exa 
ta se impunha, não vacilou êle em dar prosseguimento 
aos estudos da reforma administrativa da Casa, cujo 
projeto, de n9 80/68, já foi publicado. 

Voltou-se pàra um setor dos mais importantes das 
decisões legislativas, que são as Comissões Parlamen 
tares de Inquérito, dando-lhes uma dimensão nova, 
com o objetivo de tornâ-1as mais eficientes. Na Pre 
sidência das sessões de plenário, numa das fases 
delicadas e intensas da história política brasilei-
ra, o seu cbmpo~tamento tem sido exemplar, marcada-
mente democrâtico, dando execução fiel ao Regimento 
Interno, dentro de cujos preceitos, e nunca fora dê-
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les, esforçou-se sempre, e conseguiu, dar andamento 
equilibrado e harmonioso às solicitações das lideran 
ças partidárias. 

Politicamente fiel ao seu Partido e às suas ori-
gens democrâticas, que remontam aos dias do Manifes-
to dos Mineiros, suas atitudes enérgicas diante de 
situações graves nunca o levaram a men·osprezar o 
eventual adversârio político, antes mostrando-lhe 
que é na união dos verdadeiros democratas que me-
lhor se encaminhara a solução dos problemas brasi-
leiros. 

1 

A partir. de Fns 1ie agôsto de 1968 a crise insti-
tucional brasileira agravou-se sensivelmente. Erõ 
natural que os acont1.~cirnentos repercutissem no Con-
gresso Nacional, em geral, e na câmara dos nepu-
tados, em particular. "- . Em consequenc1a, na noite de 
13 de dezembro de 1968, baixava o Govêrno Federal 
o Ato Institucion.r;il n9 5, logo seguido do Ato Com-
plementar n9 38/68, que decretou o recesso do Con-
gresso Nacional. 

Tão logo foi informado dessa decisão governamen-
tal, o Presidente Jo~é Bonifácio, que se encontrava 
reunido em seu Gabin~te da Presidência da câmara dos 
Deputados com vário:~ parlamentares, fêz, exatamente 
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as vinte e três horas e dez minutos daquele dia 13 
de dezembro, as seguintes declaraçbes: 

"E.õte e.p-l6Õdio n.ã.o é. rr.ôvo n.a. v.lda. po.at.lc.o-
pMR.ame.n.:taJr. do Blt:.Mi..l" nem me.&mo na. do.ó povo.ó do 
Ocidente.. t a. c.oYl..6equêncla. Mnal de c/Ll6e.& wo-
Riivw , de. di6,lc.u.R..dadu .lnaM.e.dá.vw de. GovêMo. 

"Não é o momento pevta. exam.lncvuno.ó a. .õ.ltu.a.ç.ã.o, 
mal> é a. hoJta. de., em pouc.116 pala.vJtM, ma.n.i.6e.&ta!l. 
a.6 no.ó.ó a.6 e.& pe.Jta.nç.M de qu.e CIÚ.6 e.& como e.&ta. .ó e-
j am Jte.& olvhlru, .ó empJte de. ~ ollma. a. nã.o .únp0.6.õ-lbLU-
ta.Jt o de.&envolv.únento do povo bJtM.i..te..i..Jto. 

"A quanto.ó mé. ouvem, que.Jto a.pe.na.6 dize.Jt: nã.o 
no.ó e.&qu.eç.amo.ó de. que, me.õmo poJt tJtadiç.ã.o, em no.ó 
.óo Pal.ó, .ó ão pe.Jte.ne.& M eR.J!...lç.ãu e o.ó elwoJte.&. -

"E.levo pJtec.e.& a Veu.6 pa.Jta que tu.do .&e. Jr.e.&otva 
a. c.onte.nto e o B1ta.6il pemna.ne.ç.a. 1.nte.g1to, a. Mm de 
que .óe po.ó.óa. tJta.Yl..ó 6Mma!l. na g.1r.artde. e pode.Jto.óa. na.-
ç.ã.o que todo.ó O.ó .óeu.6 6-UltO.ó almejam." 

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados prevê 
que, enquanto não eleito o nôvo Presidente da Casa, 
os trabalhos da câmara serão dirigidos pela Mesa da 
sessão legislativa anterior. No dia 24 de fevereiro 
de 1969, pelo Ato Complementar n9 48, o Presidente 
Costa e Silva, tendo em vista o recesso do Congresso 

Nacional, prorrogou, enquanto durar o recesso, o man 
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dato das Comissões ou Mesas Diretoras do Senado, Câ-
mara dos Deputados, Assembléias Legislativas e Câma-
ras Municipais. 

Permanecendo. em maio de 1969. época da redação 
dêste resumo biogrâfico, o recesso parlamentar, con-
tinua igua~mente o mandato do Deputado José Bonifá-
cio como 269 Presidente da câmara dos Deputados. 

BIBLIOGRAFIA 

1 - DE JOSÉ BONIFÁCIO 
(em ordem cronológica) 

1.1 - Editoriais e prefácios 

Jornal Revolucionário; Órgão official da 4. região 
militar revolucionãtia: n. 1-24; 6-29 out. 1930. 
Barbacena, 1930. 24 n. 

Director e redactor: n. 1-24, José Bonifácio 
Lafayette de Andrad~. 

Prefacio. In: OLIVEIRA, José Aparecido de. 
to do Banco do Brasil (Texto integral da 
de Inqueri to e historico da divulgação. 
1953, p. II-III 

Inquéri,... 
Comissao 

Is.LI 
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1.2 - Discursos 

15-11-1944. Brinde ao expedicionãrio e homenagem 
.ao Dr. Pedro Aleixo. Afirmações democráticas (B~ 
lo Horizonte) 1944, p. 21-24. 

Discurso pronunciado no salão nobre do Brasil 
Palace Hotel, ao ensejo da grande homenagem pres-
tada ao Dr. Pedro Aleixo pelo povo de Minas Ge-
rais. 

28-02-1946. Propõe rejelção do art. 71 do projeto 
de Regimento Interno da Assembléia Constituinte, 
por contrário .aos interê~ses do País e da própria 
Assembléia. AAC 1946 3: 32-34. 

05-04~1946. ~sclarece ã Mesa o sentido de sua posi-
ção na sessão do dia anterior. AAC 1948 11: 284-
-285. 

07-05-1946. Analise do Govêrno Benedito Valadares 
em Minas Gerais. AAC 7: 268-284. 

Publicado também em A Semqna Mineira (Rio dé 
Janeiro) UDN, 1946, p. 37-52, juntamente com os 
demais discursos dos deputados udenistas de Minas 
Gerais na Assembléia Constituinte. 

27-06-1946. Requer voto de pesar pelo falecimento 
do Presidente Rios, da República do Chile. AAC 
1949 17: 76. 

09-08-1946. Repudia veementemente protesto do Depu-
tado João Henrique contra homenagem prestada ao 
General Eisenhower pelo Deputado Octavio Mangabei 
ra. AAC 1949 20: 255-256. -
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15-08-1946. Propõe à Assembléia a manutenção do art. 
141 do primitivo projeto da Constituição Federal. 
AAC 1949 21: 238-239. 

02-05-1951. Estatuto dos Funcionários Públicos Ci-
vis da União que deveria figurar na Ordem do Dia. 
ACD 1951 6: 438-439. 

08-08-1951. Reclamando a inclusão na Ordem do Dia 
do Projeto do Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis da União. DCN 9 agô. 1951, p. 6339. 

-r-

23-08-1951. Posição de Minas no Orçamento para 1952. 
DCN 24 agÔ. 1951, p. 6955. 

30-08-1951. Atitude do Ministro da Educação impedin 
do matrículas de candidatos excedentes. DCN 3l 
agÔ. 1951, p. 7349. 

12-09-1951. Orçamento da Comissão Vale do São Fran-
cisco. DCN 13 set. 1951, p. 7929. 

07-05-1952. · Ocorrências na Última assembléia-geral 
do Banco do Brasil. ACD 1952 6: 291-301 

09-05-1952. Negócios do Banco do Brasil. 
6: 534-542. 

ACD 1952 

16-06-1952. SÔbre o projeto 1848/52 - Operações da 
Carteira de Redesconto do Banco do Brasil. ACD 
1952 13: 146-156. 

25-06-1952. SÔbre a aquisição, pelo Banco do Bra-
sil, do algodão de São Paulo. ACD 1952 15:85-88. 

31-07-1952. Analisa inquérito do Banco do Brasil sô 
bre irregularidades ocorridas. na administração an 
terior. ACD 1952 21: 390-401. -
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01-08-1952. Comenta decisão da Mesa em não publicar 
inquérito do Banco do Brasil e envia-o para publi 
cação como se fÔra lido, na forma do art. 83, § 
79, do Regimento Interno. ACD 1952 21: 483-486. 

04-08-1952. Analisa decisão da Mesa sÔbre a não pu-
blicação do inquérito do Banco do Brasil, con-
siderando-a improcedente, de vez que se baseou em 
fatos inexistentes. ACD 1952 22: 69-72. 

07-08-1952. Lê carta, para que conste dos Anais, do 
Sr. José Braz, ex-diretor da CEXIM, a propósito 
das acusações surgidas no inquérito do Banco do 
Brasil. ACD 1952 22: 460-462. 

08-08-1952. Encaminha votação da emenda n. 22 ao 
projeto n. 1848 - Carteira de Redescontes do Ban-
co do Brasil. ACD 1952 23: 166-167 

26-08-1952. Comenta projeto de Resolução n.222-A/52 
- que modifica artigo do Regimento Interno para 
permitir a publicação do inquérito realizado no 
Banco do Brasil. ACD 1952 25: 194-212. 

14-10-1952. Solicita à Mesa reitere o pedido de in-
formações sÔbre o paradeiro do inquérito realiza 
do no Banco do Brasil. ACD 1952 34: 182. -

22-10-1952. Requer a publicação do inquérito do 
Banco do Brasil. ACD 1952 36: 488-493. 

18-11-1952. Solicita que a Mesa da Câmara lhe con-
ceda tempo igual ao que foi deferido ao Dep. Ruy 
Santos, para discutir o requerimento de n. 1044/ 
52, que solicita a publicação do inquérito rea-
lizado no Banco do Brasil. ACD 1952 43: 95. 
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03-12-1952. Comenta requerimento n. 1044/52, que so 
licita a publicação da fotocópia do lQ volume dÕ 
inquérito realizado no Banco do Brasil. ACD 1952 
46: 292-300. 

09-12-1952. Encaminha destaque do Deputado Ruy San-
tos ao requerimento n. 1044/52, que solicita a 
publicação do inquérito realizado no Banco do Bra 
sil. ACD 1952 47: 269. 

11-12-1952. Solicita que a Mesa forneça um 
das fotocópias do inquérito do Banco do 
ACD 1952 48: 124-125. 

recibo 
Brasil. 

03-09-1954. Críticas ao P.T.B. por haver abandonado 
o Sr. Getúlio Vargas no momento mais diffcil de 
seu Govêrno - (como líder de Partido). ACD 1954 
15: 783-793. 

02-12-1954. Coment~:rios em tôrno do lançamento da 
candidatura do Sr. Juscelino Kubitscheck ã Presi-
dência da República. ACD 1954 24: 95-103. 

15-12-1954. Comentários em tôrno da indicação do Sr. 
Juscelino Kubitscheck como candidato ã Presidên-
cia da República. ACD 1954 24: 933-935. 

24-11-1955. Encaminpa a votação da emenda n. 
projeto 812/55, qµe institui o Estado de 
em todo o território nacional. DCN 25 nov. 
supl., p. 9. 

24 ao 
sítio 
1955' 

07-12-1955. Conside1rações em tôrno da entrevista 
concedida a O Glo1'o pelo General Lott. DCN 8 dez. 
1955, p. 906'9'".~~ 

01-07-1959. Solicit~ designação de comissão da Câma 
ra para homenagen$ ao Papa João XXII!. ACD 1959 
9: 632. 
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30-03-1960. A situação das obras do palácio da câ-
mara dos Deputados em Brasília. ACD 1960 2:761-
-777. 

13-09-1961. Homenagem ao Presidente da câmara, Dep. 
Rani_eri Mazzilli, pela sua atuação no exercício 
da Presidência da República, em virtude da renún-
cia do Sr. Jânio Quadros e da tentativa de impedi 
mento da posse do Sr. João Goulart. ACD 1961 217 
332-333. 

11-07-1962. Desmentindo notícias de que teria apre-
sentado emenda constitucional suprimi11do o T. S .E. 
e criando uma câmara eleitoral junto ao STF. ACD 
1962 15: 300-301. 

12-07-1962. Conversa que manteve com o Presidente 
João Goulart, ocasião em que lhe foram reveladas 
soluções sugeridas pelas Fôrças Armadas. ACD 19.62 
15: 575-587. -

27-11-1962. Prostesto contra a ida ã Europa de uma 
comissao para solucionar em pagamento uma supos-
ta dívida da Companhia Port of Para confra a U-
nião. Considerações sÔbre o problema e análise da 
legislação a respeito. ACD 1962 24: 349-356. 

08-05-1963. Dados e estatísticas que comprovam des-
necessidade da desapropriação de terras para con-
secução da reforma agrária. Prolixidade de Ór-
gãos governamentais, cuja finalidade é o campo, e 
leis i disposição do Govirno para, se interessa-
do, executar política agraria. Ação contraditó-
ria do Govêrno; criação de latifúndios. Objetivo 
puramente eleitoral da emenda constitucional de-
fendida pelo Govêrno (desapropriação de terras, 
mediante pagamento em títulos da dívida pública). 
ACD 1963 6: 138-150. 
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25-09-1963. Comunicação à Casa que a Secretaria de 
Imprensa do Presidente da República havia deter-
minado a suspensão das transmissões, pela Rádio 
Nacional, de noticiário do Congresso Nacional; 
enumeração das atitudes tomadas pelo orador, na 
qualidade de 19 Secretário da Câmara dos Deputa-
dos, que obrigaram o processamento da transmissão 
em referência. Considerações sÔbre a ocorrência; 
afinnação.de que o ato da proibição não deve ter 
partido do Presidente da República. ACD 1963 24: 
414-419. 

25-09-1964. Carta do Governador Carlos Lacerda en-
dereçada ao orador relativa ã publicação no Diá-
rio de Notícias de exposição oficial sÔbre o pro-
b lemada "Port of Para 11

• ACD 1964 24: 582-584. 

09-09-1965. Amplas ~onsideraçÕes sÔbre a decisão do 
S.T.E. de, julganqo o recurso interposto pela UDN, 
ao impugnar a canqidatura do Deputado Sebastião 
Paes de Almeida ao govêrno do Estado de Minas Ge-
rais; referências aos comentários feitos pelo Sr. 
Deputado Abel Rafqel a respeito de carta enviada 
pelo orador ao Miqistro Henrique de Andrada, do 
S.T.E., a propósito do mencionado julgamento. ACD 
1965 22: 681-690. 

18-08-1966. Defendendo, intransigentemente, o Ato 
Complementar n. 20, que estabeleceu um sistema de 
voto misto no Brasil, a cédula oficial para as 
capitais e cidades de população superior a cem 
mil habitantes, e a cédula avulsa para o restan-
te do País. ACD 1966 18: 182-192. 

30-11-1966. Refuta qO Diário de Notícias segundo o 
qual o orador teria comentado que o Dep. Adaucto 
Cardoso, ao renunciar ã Pr~sidência da Câmara, te 
ria praticado ato de traiçao. ACD 1966 23:731-732". 
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15-01-1967. Aparte ao discurso de despedida do Dep. 
Ranieri Mazzilli, com referências especiais às di 
ficuldades da mudança do Congresso Nacional parã 
Brasflia. DCN 16 jan. 1967, p. 248-249. 

09-03-1967. Esclarecimentos sÔbre a equiparação da 
Universidade de Juiz de Fora às demais Uniyersida 
des do Brasil. ACD 1967 1: 668-680, 861-866. 

10-04-1967. Comemoração do 969 aniversario do Jornal 
do Brasil. ACD 1967 4: 3. 

10-04-1967. Extinção de armazém, em Santos.Dumont, 
MG. ACD 1967 4: 26. 

15-05-1967. Solicita seja incorporado ao seu discur 
soe devidamente divulgado o parecer do Prof. Ra~ 
ul Machado Horta, da Universidade de Belo Horizon 
te, sÔbre o problema da Presidência do CongressÕ 
Nacional. (A solicitação foi atendida). ACD 1967 
8: 481-496. . 

15-05-1967. 
ACD 1967 

Da Presidência do Congresso Nacional. 
8: 481-496. 

14-08-1967. Instalação da Rádio do Congresso Nacio-
nal. ACD 1967 17: 123. 

30-08-1967. Inconstitucionalidade na criação de car 
gos no TRT de Minas Gerais. ACD 1967 19:158-1607 

02-02-1968. Contesta noticia de vespertino carioca, 
segundo o qual a sua candidatura ã Presidência da 
Câmara dnha por objetivo encobrir o seu verdadei 
ro propósito, que seria, no caso, a disputa da l'f 
Vice-Presidência. ACD 1968 2: 874. 

B.Ribl.C.D. (Tlrashia) 18(1): 11-60, jan./abr. 1969 



- 48 -

23-02-1968. Assunção da Presid~ncia da Câmara do.s 
Deputados. ACD 1968 1: 81-83. 

04-03-1968. Declara oficialmente abertos os traba-
lhos da segunda sessão legislativa da sexta legis 
latura da Câmara dos Deputados. DCN 5 mar. 1968~ 
p. 30. 

30-06-1968. Encerramento do primeiro período do ano 
legislativo. DCN 1 jul. 1968, p. 3836-3837. 

31-07-1968. Encerramento da convocação extraordiná-
ria. DCN 1 agÔ. 1968, p. 4805. 

' ~ 

01-08-1968. Abertura do segundo periodo 
legislativo da 6~ legislatura. DCN 2 
p. 4831-4832. 

do 29 ano -ago. 1968, 

08-08-1968. Resposta a pronunciamento feito pelo De 
putado Martins Rodrigues. DCN 9 agô. 1968, Supl-:-, 
p. 19. 

25-09-1968. Homenagem ao Marechal Mascarenhas de Mo 
rais, em sessão ~olene da Câmara dos Deputados-:-
DCN 26 set. 1968, p. 6499. 

30-11-1968. Encerr~ento da segunda sessão iegisla-
tiva da 6~ legislatura •. DCN 1 dez. 1968, p.8655-
-8656. 

1.3 - Estudos históricos, artigos e conferências 

27-09-1949. A chegada das Irmãs de Caridade no Bra-
sil, em 1849. Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico de Minas Gerãís (Belo Horizonte) 19607 
7: 467-478.~ -:---~ 
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Conferência pronunciada em 27 de setembro de 
1949, na Casa da Providência de Mariana, MG, por 
ocasião do transcurso do I Centenário da Chegada 
das Irmãs de Caridade ao Brasil. 

31-12-1953. AcÔrdo em Minas. Correio do Dia. (Belo 
Horizonte) 31 dez. 1953. 

30-04-1954. Intendentes ••• FÔlha Mineira (Belo Hori 
zonte) 30 abr. 1954. 

Coloca-se contra projeto em tramitação na câ-
mara dos Deputados, o qual determinava que a quo-
ta do impÔsto de renda devida aos municípios fÔs-
se entregue aos criados' ainda em 1954, dirigidos 
pelos Intendentes nomeados pelo Govêrno Estadual. 

? - ? -1960. Da limitação do sigilo nos bancos de e-
conomia mista. Revista Brasileira de Estudos Po-
líticos (Belo Horizonte) 1960. 9 :140-158. 

Adaptação de conferência realizada na Faculda-
de Mineira de Direito da Universidade Católica de 
Minas Gerais. 

11-06-1963. Agradecimentos, em nome dos descenden-
tes 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 29 Centenãrio de Nascimento de José Bonif ãcio 
de Andrada e Silva. Revista do Instituto Histó-
rico e Geográfico d·e Minas Gerais (Belo Horizon-
te)t963. 10: 35-42. 

Publicado também no Diário do Congresso Nacio-
nal, em 12 de junho de 1963, p. 3178. 
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13-06-1963. Conferência 'sôbre o Patriarca José Bo-
nifácio. Revista do Instituto Histórico e Geo-
gráfico de Minas Gerais. (Belo Horizonte) 1963. 
10: 18-28:-

? -01-1966. A reforma do Poder Legislativo. Revis-
ta Brasileira de Estudos Políticos (Belo Horizon-
te) 1966. 20:23-38. 

1.4 - RecensÕes 

GUERREIRO RAi.~OS, Alberto, A CRISE DO PODER NO BRASIL 
(problemas da revolução-brasileira). lõ(l): 19-
- 2 3 , j an • / j un • 1961. 

1 

SOUSA, Octavio TarquÍnio,de. JOSf!: BONIFÁCIO. 12(1): 
17-27, jan./jun. 1963:"' 

SAf<lPAIO, Nelson de Souza. DO INQU1.RITO PARLAMENTAR. 
13(2): 255-262, jul./dez~. 1964. 

MELO FRANCO, Afonso Arinos de. A ESCALADA, MEMÕRIAS. 
14(3): 509-524~ set./dez~ 1965. 

1.5 - Entrevistas e declarações ã Imprensa 

30-08-1953. Entrevista sÔbre o intercâmbio comer-
cial entre o Brasil e Portugal. O Mundo Portu-
guês (Rio de Janeiro) 30 agô. 19S3, p. 1-2-.--
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26-09-1953. Resposta ã pergunta "A conduta do Govêr 
no fluminense no caso de Caxias justificaria a in 
tervenção federal?". Manchete (Rio de Janeiro) 
26 set. 1953. 

29-12-1953. Declarações sÔbre acôrdo polftico em 'Mi 
nas Gerais. Correio do Dia (Belo Horizonte) 3Õ ---dez. 1953. 

19-02-1954. Responsabiliza o Govêrno pela intranqui-
lidade reinante no País. Diário Carioca (Rio de 
Janeiro) 20 fev. 1954. 

28-05-1954. Acusa Vargas de confundir o povo para 
melhor subjugá-lo. Correio do Dia (Belo Horizon 
te) 29 maio 1954, 1. p. ---

28-05-1954. Afirma que o Govêrno está promovendo a 
revolução. Tribuna da Imprensa · (Rio de Janeiro) 
29-30 maio 1954, p. 3:-

22-06-1955. Manifesta-se a favor da adoção da cédu-
la oficial. FÔlha da Manhã (São Paulo) 23 jun. 
1955. 

22-02-1968. Valorização do Legislativo é a meta de 
primeira ordem de José Ronifãcio. Estado de Mi-
nas (Belo Horizonte) 23 fev. 1968, 1. cad.~-p.°"'3. 

21-03-1968. Consequências de uma pacificação polf-
tica. Jornal do Brasil (l'io de Janeiro) 22 mar. 
1968, 1. cad. ,p. --7-. --

21-03-1968. O Congresso Nacional e a reforma da 
Constituição. Últin:a. Eora (P.io de Janeiro) 22 
mar. 1968, 1. cad., n.-Z:-
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22-03-1968. Análise da situação política nacional. 
Jornal do Commercio (Recife) 23 mar. 1968, l.cad. 
p. 2. 

31-03-1968. Apoiando a ação do Presidente 
Sí.lva. Estado de Minas (Belo Horizonte) 
1968, 1. cad., P:- 6, 

Costa e 
1 abr, 

06-04-1968. Costa e Silva e a manutenção do regime. 
Estado de Minas (Belo Horizonte). 7 abr. 1968, 1. 
cad., p-.-3. 

08-04-1968. Apoiando a defesa intransigente do regi 
me. Jornal do Connnercio (Recife) 9 abr. 1968, 1: 
cad., p. 3. 

09-04-1968. A Câmara e a saída legal para a crise 
brasileira. t1lti'ma Hora (Rio de Janeiro) 10 abr. 
1968, p •. 2. --,---

11-05-1968. Manifestando-se sÔbre eleição .indireta. 
Estado de Minas (Belo Horizonte) 12 maio 1968, 1. 
cad • , p-. -3 • 

13-05-1968. O Govêrno e os estudantes. Estado de Mi-
~ (Belo Horizonte) 14 maio 1968, 1. cad.,·p:- 3. 

24-05-1968. Confirmando a aprovação total do proje-
to dos municípios. Estado de Minas (Belo Horizon 
te) 25 maio 1968, 1. cad., P:- 3. -

03-06-1968. As Fôrças Armadas e o Poder Civil. O 
Globo (Rio de Janeiro) 4 jun. 1968, 1. cad., p.3: 

15-06-1968. Opinando sÔbre recurso do MDB. Estado 
de Minas (Belo Ho~rizonte) 16 jun.1968, 1.cad., p. 
3. 
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22-06-1968. Preconizando a adequacão das leis ã rea 
tidade. Estado de Minas (Belo Horizonte) 23 jun-:-
1968, 1. cad., p-.-3. 

26-06-1968. Contestando a existência de obstrução 
na Câmara. O Globo (Rio de Janeiro) 27 jun.1968, 
1. cad. , p • 3. 

06-07-1968. A manutençao da ordem dentro da Consti-
tuição pelo Presidente Costa e Silva. Estado de 
Minas (Belo Horizonte) 7 jul. 1968, 1. cad.·, p.J':'" 

06-07-1968. Garantindo a votação das leis.. Jornal 
do Brasil (Rio de Janeiro) 7 jul. 1968, 1. cad., p.- 4. 

18-07-1968. A convocação extraordinária do Congres-
so Nacional e a tranquilidade do País. Jornal do 
Brasil (Rio de Janeiro) 19 jul. 1968, 1. cad-=: 
p. 3. 

20-07-1968. Visão do panorama polftico nacional. 
Estado de Minas (Belo Horizonte) 21 jul. 1968, 1. 
cad., p-.-3. 

06-08-1968. Câmara redige leis complementares jã. 
Estado de Minas (Belo Horizonte) 7 agô. 1968, 1. 
cad., p-.-7. 

15-08-1968. Confirmação sôbre subsídio a parlamenta 
res. Correio da Manhã (Rio de Janeiro) 16 agô-:-
1968, 1. cad.,p. 2. 

28-09-1968. Entrevista 
são do CÕdigo Civil. 
zonte) 29 set. 1968, 

em que faz anúncio da revi-
Estado de Minas (Belo Hori-

1. cad.,p. J. 
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30-09-1968. Hanifestando ceticismo quanto a elei-
cÕes indiretas nos Estados. Jornal do Brasil (Rio 
de Janeiro) 1 out. 1968, 1. cad., p-.-3. 

03-10-1968. Alertando contra perigos que ameaçam o 
Congresso Nacional. (jltima Hora (Rio de Janeiro) 
4 out. 1968, ~· cad., p. 2. 

03-10-1968. O Presidente Costa e Silva e o Poder 
Legislativo. Jornal do Brasil (Rio de Janeiro) 4 
out. 1968, 1. cad,, p-.-4. 

03-10-1968. Interrupção do processo legislativo. Di-
ário de Notícias (Rio de Janeiro) 4 out. 1968, f: 
cad. ,p. 4. 

05-10-1968. Formulando denúncias baseado em "fatos 
estranhos". Jo~:nal do Brasi 1 (Rio de Janeiro) 6 
out. 1968, 1.~td., P:- ~· 

08-10-1968. Congresso e ameaças. Correio da Hanhâ. 
(Rio de Janeiro) 9 out. 1968, 1. cad., p.2.--

08-10-1968. Contestando haver pedido garantias para 
o Congresso. O Globo (Rio de .Janeiro) 9 out. 
1968, 1. cad.,-p. 3. 

29-10-1~68. Manifestando-se intranquilo em face dos 
acontecimentos. Correio Braziliense (Brasília) 
30 out. 1968, 1. cad., p. 3. 

30-10-1968. A Câmara como cumpridora de sua missão. 
Estado de Minas (Belo Horizonte) 1 nov. 1968, 1. 
cad., p-.-3. 

08-11-1968. Contestando ameaças sô'bre o Congresso. 
Q Globo (Rio de Janeiro) 9 nov. 1968, l.cad., p.3 
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13-11-1968. Possibilidade da votação da licença pa-
ra processar deputado ainda em 1968. O Globo 
(Rio de Janeiro) 14 nov. 1968, 1. cad.,-p. 3. 

01-12-1968. O MDB e o seu recurso a obstrução. O 
Globo (Rio de Janeiro) 2 dez. 1968, 1. cad., p.3-:-

2 - SÕBRE JOSt BONIFÃCIO 
(em ordem alfabética) 

CORREIO BRAZILIENSE. Personalidades agraciadas pelo 
Instituto Historico e Geografico do Distrito Fe-
deral. (Brasília) 18 set. 1968, 1. cad., P. 3. 

CORREIO DO D:t:A. Câmara Federal: derrotado pelo Dep. 
Jose Bonifácio o sr. Capanema (Belo Horizonte) 15 
set. 1953. 

Extensão ao funcionalismo civil e militar da 
---ta-bela de salário-mínimo (Belo Horizonte) 20 maio 

1954, 1. p. 

Getúlio deixara impunes os bandidos de sua po--...,,.. ... litica. (Belo Horizonte) 27 maio 1954. 

Homenageado o Sr. José Bonifâcio (Belo Hori-----zonte) 20 maio 1954, 1. p. 

CORREIO DA MANHÃ. Ãgios renderam mais do que o orça 
mento-(Rio de Janeiro) 13 jun. 1956 -

Congelamento: entre risos e pilhérias (Rio de 
Janeiro) 30 maio 1959. 
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CORREIO DA MANHÃ. Inclusão no oríamento da União 
dos ágios arrecadados nos leiloes cambiais(Rio 
de Janeiro) 11 jun. 1954. 

Novas críticas ao salârio-mÍnimo em Minas 
(Rio de Janeiro) 29 maio 1954. 

COUTINHO, Afrânio, ed. 
je. Rio de Janeiro, 
p. 63. 

Rrasil e brasileiros de ho-
Sul Americana. 1961,v.1, 

CYSNEIROS, Amador. Parlamentares brasileiros. Rio 
de Janeiro, Batista de Souza, 1953, p. 60-61, n. 
246. Ilus tr. 

DEODATO, Alberto. Zezinho. Estado de Minas (Belo Ho 
rizonte) 12 mar. 1968, 2. cad., p-.-1. 

DEPUTADOS brasileiros; repertório biográfico dos mem 
bros da Câmara dos.Deputados, a partir da Quinti 
Legislatura (1963-l967) Brasília, Biblioteca da 
Câmara dos Deputados, 1966, J772b. 

; repertório biogrãf ico dos membros da Câmara _.....,._ 
dos Deputados; sexta legislatura (1967-1971) Bra 
sÍliaz Biblioteca qa Câmara dos Deputados. Em pr!_ 
paraçao. 

O DIÁRIO. O Govêrno provoca a revolução (Belo Hori-
zonte) 29 maio 1954. 

O Govêrno quis perturbar a vida nacional (B!_ 
lo Horizónte) 27 maio 1954. 

DIÁRIO CARIOCA. Bloq4eada a 
rais pelo salãrio""1qÍnimo. 
maio 1954. 

indústria de Minas Ge-
(Rio de Janeiro) 27 
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DIÁRIO CARIOCA. A câmara aprova golpe de morte ao 
Fundo Sindical (Rio de Janeiro) 15 set. 1953. 

DIÁRIO DE MINAS. 
de Barbacena 

Impossível a pacificação política 
(Belo Horizonte) 1 maio 1954, p. 3. 

Tancredo entre os apontados para exerc.er inte 
rinarnente o cargo (Belo Horizonte) 29 maio 1954:-

DIÃRIO DE NOT!CIAS. Poder Legislativo (Rio de Ja-
neirõ) 1 mar. 1968, 1. cad., p. 4. 

Política bifronte do S;. Getúlio Vargas no ca 
so do salário-mínimo (Rio de Janeiro) 29 maio 
1954, 3. p. 

Proposta na Câmara a inclusão na receita do 
produto da arrecadação dos ágios (Rio de Janei-
ro) 11 jun. 1954. 

ESTADO DE MINAS. Bonifácio candidato da ARENA (Be-
lo Hõrizonte) 22 fev. 1968, 1. cad., p. 3. 

Pires já considera Bonifácio reeleito (Belo 
Horizonte) 23 nov. 1968, 1. cad. , p. 3. 

Política superada (Belo Horizonte) 23 fev. 
1968, 1. cad., p. 4. 

ESTADO DE SÃO PAULO. José Bonifácio indefere reu-
niao -;fa ""Cãinara (São Paulo) 22 jun. 1968, l.cad., 
p. 3. 

FREYRE, Gilberto. 
Estado de Minas 

"Sense of humour" raro no Brasil. 
(Belo Horizonte) 9 nov. 1953. 
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O GLOBO. Barbacena comemora vitória de Bonifácio 
com foguetes (Rio de Janeiro) 29 fev. 1968, 1. 
cad., p. 6. 

Não existem atividades subversivas no govêr-
no (Rio de Janeiro) 25 maio 1954, 1. p. 

HIRSCHOWICZ, Erwin, ed. Contemporaneos inter-ameri-
canos. Rio de Janeiro, Ed. Encicloped1a Contem-
poranea Inter-Americana, 1949, p. 510. Ilust. 

O JORNAL. Em plena execução a campanha sistemática 
contra o Govêrno (Rio de Janeiro} 30 maio 1954, 
1. p. 

' 
Inclusão no Orçamento das rendas dos âgios 

emenda apresentadai na câmara (Rio de Janeiro} 11 
jun. 1954. 

JORNAL DO BRASIL. Bonifácio, o mÔço (Rio de Janei-
ro) 22 fev. 1968, 1. cad., p. 3. 

Bonifácio vence prévia para presidente da câ-
mara dos Deputados (Rio de Janeiro) 22 fev. 
1968, 1. cad., p. 3. 

Entendimentos com o MDB (Rio de Janeiro} 23 
fev. 1968, 1. cad., p. 3. 

Reforma do Coqgresso é o.objetivo dP. José Bo-
nifácio (Rio de Janeiro) 7 maio 1968, l.cad., p. 
3. 

LACERDA, Carlos. Invadida a fortaleza do silênc~o. 
Tribuna da Impren~a (Rio de Janeiro) 3 maio 1954, 
p. 4. 
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LACERDA, Carlos. Separação entre o Banco do Brasil 
e o Estado. Tribuna da Imprensa (Rio de Janei-
ro) 3 maio 1954, p. /;; 

MATOS, Edísio Gomes de. J. Bonifácio é contra deba-
te sucessório jã. Correio Braziliense (Brasília) 
17 set. 1968, 1. cad., p. 5. 

MAZZILLI, Ranieri. 
dos Deputados. 

Discurso de despedida da Câmara 
1'CN 16 jan. 1967, p. 245 e 249. 

LE MONDE. Des parlamentaires dénoncent l'existence 
d 1 un complot (Paris) 9-7 Oct. 1968, p. 5. 

A NOT1CIA. Acabou a farra~ (Rio de Janeiro) 17 set. 
1953, p. 1 e 3. 

OLIVEIRA, José Aparecido de. Inquérito do Banco do 
Brasil (Texto integral da Comissao de- Inqueritõ 
e histórico da divulgação). Is. i.I 195~. 326 p. 

PILLA, Raul. Depuração.- Correio da Manhã (Rio de 
Janeiro) 3 jun. 1954. 

QUEIROZ CAMPOS. Fichário Parlamentar da 4~ Legisla-
tura. Correio Braziliense (Brasília) 4 jul. 
1962. 

Fichário Parlamentar da 5~ Legislatura. Cor-
reio Braziliense )Brasília) 6 no~. 1964. 

SETTI, Ricardo A. O normal de Bonifácio. Jornal da 
Tarde (São Paulo) 30 out. 1968, 1. cad., p. 3 .-

SILVA, Gastão Pereira da. Constituintes de 46. Rio 
de Janeiro, Ed. "Spinoza", 1947, p. - 306-307. 
Ilust. 

B.Bibl.C.D. (Brasflía) 18(1): 11-60, jan./ahr. 196q 



- 60 -

1'.'RIB'!DtiA DA IMPRERSA. O Banco do Brasil não é o dono 
dos agios (Rio de Janeiro) 11 jun. 1954. 

Cartório eleitoral de Jango o Ministério do 
"I'rabalho (Rio de Janeiro) 20 fev. 1954. 

Roje, a devassa do Banco do Brasil (Rio de Ja 
neit"o,) JO abr. 19 54. 

A polícia tem mêdo da verdade (Rio de Janei-
ro) 25 maio 1954, p. 2. 

União mineira sõmente contra Vargas (Rio de 
Janeiro) 2 jul. 1954. 

ttlTTI-iA HOP..A. Impedida a entrada dos jornalistas no 
g~binete je chefatµ.ra de polícia (Rio de .Janei-
ro) 25 maio 1954. 

Jean Pouchard informa {Rio de Janeiro) 28 
nov. 1968, 1. cad.~ p. 5. 

Abreviaturas das publicações citadas: 

AAC = Anais da Assembléia Constituinte 
ACD = Anais da Câmara dos Deputados 
DCN = Diário do Congr~sso Nacional 
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