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O texto deste livro foi escrito ao longo de 2008. Quase nada foi 
mudado para esta edição. Gostaria de deixar registrada a sincera 

homenagem à amiga e parceira Maria Auxiliadora de Faria, que nos 
deixou em setembro de 2013.
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APRESENTAÇÃO

É sempre uma grande satisfação para a Câmara dos Deputados con-
tribuir para o resgate e o fortalecimento da memória nacional. Essa 
tarefa tem sido cumprida com esmero pela série Perfil Parlamentar, 
publicada pela Edições Câmara, que coloca lado a lado os nomes mais 
importantes da política brasileira. 

Atendendo a esse objetivo, este volume destaca a vida e a obra de José 
Bonifácio de Andrada e Silva e oferece ao público um painel multifa-
cetado da história parlamentar brasileira. 

A biografia parlamentar de José Bonifácio, o Embaixador, descendente 
do Patriarca da Independência, delineia o perfil de um homem que 
reuniu todas as qualidades exigidas de uma liderança presente nos 
momentos decisivos da história nacional. 

Neste livro, o leitor encontrará a trajetória do advogado brilhante, 
parlamentar destacado, orador de primeira linha e diplomata talen-
toso que soube contribuir de maneira efetiva para o amadurecimento 
e consolidação da jovem República que tantos percalços enfrentou ao 
longo do século passado.

Mais do que o retrato de um homem público destacado, o presente 
texto lança luzes sobre a força e a importância da política como arte da 
negociação e da conciliação, imprescindível aos povos que pretendem 
conquistar o progresso material e cultural experimentado pelas na-
ções democráticas, ponto mais elevado já alcançado pela civilização.

Rodrigo Maia

Presidente da Câmara dos Deputados
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PREFÁCIO

Este livro, escrito pelas historiadoras Lígia Maria Leite Pereira e 
Maria Auxiliadora de Faria após paciente e rigorosa pesquisa, traça 
o perfil biográfico de José Bonifácio de Andrada e Silva, descendente 
do Patriarca da Independência, parlamentar e político de marcante 
influência ao longo da Primeira República e em seguida embaixador 
do Brasil, após destacar-se em sua mocidade como um dos mais notá-
veis advogados de Minas Gerais. Diplomado em direito pela Faculdade 
de São Paulo, José Bonifácio dedicou-se à advocacia e seus êxitos no 
exercício da profissão levaram-no ao patrocínio de causas em nume-
rosas comarcas de Minas Gerais, situadas algumas a grande distância 
de Barbacena, onde se desenrolavam processos importantes pela 
repercussão dos crimes e pelo relevo das pessoas neles envolvidas. 
Tornaram-se famosas, na ocasião, entre outras, as defesas que pro-
feriu em Senhora dos Remédios, São João del-Rei e Manhuaçu. Nesta 
última comarca, teve notável desempenho como advogado de defesa 
no mais relevante julgamento da história local, decorrente do assas-
sinato do presidente da Câmara, Dr. Amaral Franco, realizado durante 
longas horas em ambiente dominado por aguda tensão.

Os testemunhos do tempo e as razões escritas que ainda restam de 
sua atuação profissional recordam o advogado atento às peculiari-
dades do processo, que estudava com método, e a propriedade das 
citações da doutrina, que arrolava com precisão para sustentar a 
procedência de suas alegações. A esta constante seriedade no exame 
das causas que lhe eram confiadas somava-se o dom da eloquência, 
de que se valia sempre atento à realidade dos autos. Ao longo de oito 
anos, sempre com escritório localizado em Barbacena, dedicou-se 
José Bonifácio exclusivamente à advocacia, ainda que sensível por 
temperamento e vocação às questões políticas que ali amplamente se 
refletiam, e nas quais, em grande parte, se achavam envolvidos mem-
bros de sua própria família. Era então Barbacena um dos centros de 
maior convergência da política mineira, pela presença de Bias Fortes, 
presidente do estado e chefe em Minas Gerais do partido dominante 
na República.
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Aos 28 anos, já famoso como profissional do direito, foi indicado por 
Bias Fortes como candidato a deputado federal. Ao contrário do que 
habitualmente se supunha, nem sempre a eleição para a Câmara dos 
Deputados resultava do jogo de cartas marcadas dirigido pelos pre-
sidentes dos estados. José Bonifácio enfrentou adversários notáveis, 
sustentados por núcleos renitentes à política oficial, existentes no 
2º Distrito, pelo qual concorria à eleição. De um lado disputava-lhe a 
preferência do eleitorado Gastão da Cunha, nome ilustre amparado 
por sólidos apoios. De outro, Carlos Peixoto, cercado pelo prestígio de 
uma família de projeção em outros grupos eleitorais.

João Camilo de Oliveira Torres, em sua obra História de Minas Gerais, 
refere-se com detalhes a essas lutas em Minas Gerais, onde os candi-
datos à Câmara dos Deputados e ao Legislativo estadual, mesmo que 
incluídos na lista de preferência do governo ou por este ostensiva-
mente patrocinados, não podiam aguardar, sem o empenho de visitas 
pessoais e constante correspondência, o resultado das eleições. Tra-
tando desse mesmo assunto na obra que escreveu sobre a correspon-
dência ativa de Afonso Pena, recolhida ao Arquivo Nacional, Américo 
Jacobina Lacombe descreve o continuado esforço do futuro presidente 
da República para angariar solidariedades à sua pretensão de eleger-
-se para o Legislativo do estado, após anos contínuos de serviços ao 
seu partido, em Santa Bárbara e região adjacente.

José Bonifácio dedicou-se com o ânimo que lhe era próprio às obriga-
ções de candidato. Do seu modo de proceder nas relações com seus 
eleitores é significativo o comportamento como deputado eleito. Con-
firmada a sua eleição, visitou pessoalmente para agradecer os apoios 
que recebera os municípios de Ubá, Pomba, Oliveira e outros, em su-
cessivas viagens. É necessário assinalar que as obrigações parlamen-
tares no Rio de Janeiro não o afastaram completamente do exercício 
da advocacia, pois registrou-se sua presença, em anos posteriores, 
em julgamentos em distintas comarcas, onde era ainda reclamado o 
seu patrocínio profissional. Sua eleição foi assegurada pelo apoio de 
Bias Fortes, ao qual estiveram unidos os Andradas por longos anos, 
rompendo-se somente sua aliança nos movimentos revolucionários 
de 1930 e 1932 para não mais se unirem. As lutas políticas que desde 
então passaram a travar os sucessores, em Barbacena e regiões vizi-
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nhas, tornaram-se uma tradição na política mineira até o início deste 
século e exemplificam a lealdade às suas origens, especialmente pelo 
vigor de seus enfrentamentos eleitorais.

Na época em que José Bonifácio se elegeu pela primeira vez queixava-
-se o pernambucano Rosa e Silva, líder da maioria parlamentar e em 
seguida vice-presidente da República, do que lhe parecia a inapetência 
dos mineiros pelos problemas da política nacional. Era até contun-
dente nessa crítica, segundo Dunshee de Abranches, que em seu livro 
Como se faz um presidente relata o domínio do líder pernambucano 
na condução da Câmara dos Deputados e seu papel de árbitro na po-
derosa Comissão de Verificações de Poderes, que decidia, afinal, sobre 
o destino dos candidatos. 

Fosse ou não intencional esse recolhimento dos mineiros diante dos 
sucessos iniciais da república, com maior razão no período de Floriano 
Peixoto, quando Barbacena se tornou refúgio de perseguidos ou amea-
çados pelo governo, não tardaram eles em ocupar progressivamente 
postos decisivos no novo regime. José Bonifácio, com sua atuação 
envolvente, foi um dos pioneiros do retorno dos políticos mineiros ao 
mais alto plano da direção do país, fortalecido pela ação de seus con-
temporâneos e amigos Afonso Pena, Francisco Sales, Bueno Brandão 
e Wenceslau Braz, entre outros, autores da ascensão de Minas Gerais 
à condição de aliada dos paulistas nas sucessões presidenciais. 
O equilíbrio da federação passou a depender da solidez dessa aliança 
e da consequente alternância de paulistas e mineiros no exercício da 
presidência da República.

Prosseguia com José Bonifácio na Câmara, à semelhança de seus 
primos paulistas, a linhagem dos Andradas na história parlamentar 
do país, iniciada com a presença viril do primeiro Antônio Carlos nas 
Cortes de Lisboa e, logo após, no Brasil, como condutor das aspirações 
liberais na malograda Constituinte de 1823. O deputado recém-eleito 
demarcou logo, com discursos incisivos, o seu campo preferencial de 
ação. No meio saturado de divergências políticas defendeu seguida-
mente os interesses do comércio e da indústria como essenciais ao 
enriquecimento da nação e que até então só ocasionalmente, como 
afirmou em um de seus discursos, ocupavam as atenções do governo. 
Na defesa desses agentes da produção foi incansável, detendo-se 
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muitas vezes, nos debates sobre o assunto, em particularidades que 
alinhava com clareza pela segurança de seus conhecimentos. À mar-
gem desta questão, que prevaleceu em seus primeiros trabalhos par-
lamentares, ocupou-se da reforma política pela persistência das leis 
eleitorais que lhe pareciam inadequadas ao tempo, como procurou 
demonstrar em discursos sobre o tema. A reforma política dominara 
as atenções desde as últimas décadas do Segundo Reinado, passara 
por alterações dificilmente introduzidas, como a da eleição parlamen-
tar por distritos, mas na opinião de José Bonifácio não se resolvera a 
questão de fundo, relativa à autenticidade de representação.

O respeito que adquiriu pela importância de seu desempenho par-
lamentar, aliado à afabilidade do seu convívio com os membros da 
Câmara, tornou-o em muitas crises o intérprete de que se valiam os 
governos para o encaminhamento das proposições de seu interesse. 
Além do equilíbrio e da serenidade da sua atuação, era orador que 
nas ocasiões de maior relevo ou de mais intenso debate atraía grande 
público à Câmara pela eloquência de seus discursos. Os jornais do 
tempo contêm numerosas referências ao brilho de José Bonifácio 
na tribuna, nos momentos de dificuldades do regime. Humberto de 
Campos consignou em suas Memórias o entusiasmo com que o ouvia e 
a atenção e o silêncio do Plenário ao proferir José Bonifácio as primei-
ras palavras. Foi líder do governo em hora especialmente grave para 
a política oficial, já atormentada pelas transformações econômicas e 
sociais que varriam o mundo e agitavam no Brasil correntes novas 
de pensamento e ação, principalmente em seus meios intelectuais. 
Homem de seu tempo, situou-se José Bonifácio na vertente mais escla-
recida desses reclamos, atenuando-lhe os excessos sem, no entanto, 
travá-los, confiante na assimilação pelo país de seus aspectos mais 
aconselháveis. Contudo era membro leal do velho Partido Republicano 
Mineiro e como tal sempre envolvido nas intrincadas questões perti-
nentes às sucessões presidenciais na República e no estado.

A partir das eleições de 1911 teve a seu lado, na Câmara, o irmão Antônio 
Carlos, eleito pelo 3º Distrito, com sede em Juiz de Fora. Antônio Carlos 
iniciara a vida política excepcional de futuro presidente de Minas Gerais 
e chefe, em todo o país, da Aliança Liberal, que desaguou na Revolução de 
1930, sob seu comando.
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José Bonifácio tentou contornar a intransigência do presidente 
Washington Luís em submeter a sucessão presidencial ao arbítrio de 
sua escolha. A imposição rompia o equilíbrio do sistema político, já 
alcançado em seu vigor por acontecimentos claramente indicativos 
da delicadeza da situação. Por sugestão que lhe fizera o ex-presidente 
Epitácio Pessoa, insistiu José Bonifácio com Washington Luís na esco-
lha de outro nome que lhe fosse aceitável e que pudesse conduzir os 
mineiros à conciliação. Repelida por Washington Luís a proposta de 
José Bonifácio, como de resto ocorrera em outras tentativas de pacifi-
cação, a Antônio Carlos não restara alternativa salvo a de organizar a 
oposição e lançar em nome dela Getúlio Vargas como candidato a pre-
sidente. Estes fatos ecoavam com estrépito na Câmara dos Deputados, 
palco principal do conflito político que todos imaginavam definitivo 
para a sorte das instituições.

José Bonifácio assume a liderança da bancada mineira, núcleo inicial 
da oposição parlamentar ao presidente da República. Não lhe perdoava 
José Bonifácio a ação, que considerava desleal, de ter-se composto com 
outros estados em torno da candidatura de sua preferência pessoal 
para submeter Minas Gerais a um fato consumado. Os discursos que 
pronunciou nessa época, entre apartes constantes e em clima de exal-
tação, são modelares pelo completo domínio da tribuna e precisão das 
críticas endereçadas ao modo de constituição da candidatura oficial.

A vida política atuante de José Bonifácio teve a singularidade de se 
iniciar praticamente com a instauração da república, de servi-la 
como um de seus membros mais conspícuos e de encerrá-la simulta-
neamente com o colapso do regime, acarretado pelas consequências 
da revolução. De seu desempenho pode-se dizer em verdade que se 
ocupou com dedicação e superior descortino dos mais importantes 
problemas em que se viu envolvido o país naquele período de nossa 
história. Foi voz atuante na defesa dos direitos individuais, na pri-
mazia do direito e no aperfeiçoamento constante das instituições 
republicanas, pelas quais zelou com extrema lealdade.

O cuidado das autoras em relacionar as atividades parlamentares 
de maior relevo, às quais dedicou José Bonifácio os recursos de sua 
experiência e de seu talento, demonstra, entre outras qualidades, a 
importância da obra que escreveram e que certamente contribuirá 
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para melhor compreensão ou, até mesmo, para o conhecimento de 
fatos históricos.

Getúlio Vargas convidou-o para o exercício da diplomacia, nomeando-o 
embaixador do Brasil em Portugal. O que podia parecer uma reverên-
cia ao fim de carreira de um prócer da República transformou-se para 
José Bonifácio em um encargo de sucessos, para os quais o predispu-
nha naturalmente o seu próprio temperamento.

Tanto em Portugal como na Argentina e em Roma, desempenhou su-
cessivamente as mesmas funções de embaixador do Brasil. Esmerou-
-se na defesa dos interesses do país, com sua fé nos ajustes e tratados 
internacionais, e em clima de sempre amável convivência com os 
meios diplomáticos e políticos desses países. Em Roma presenciou 
sem ilusões os primeiros movimentos de preparação para a Segunda 
Grande Guerra Mundial.

No livro que se vai ler, as autoras Lígia Maria Leite Pereira e Maria 
Auxiliadora de Faria revelam não só acontecimentos expressivos do 
político e parlamentar José Bonifácio, mas fatos reveladores de sua 
formação, como a zelosa educação familiar que recebeu, a passagem, 
para ele marcante, pelo Colégio Abílio durante seus estudos prepara-
tórios, além de acontecimentos familiares e do sentimento religioso 
que resistira ou se compusera com a forte influência do positivismo 
em sua geração.

Tendo servido no exterior por longo tempo, José Bonifácio aposentou-
-se no posto de embaixador e recolheu-se a Barbacena, onde o destino 
lhe reservou o privilégio de viver a última quadra da vida entre os 
lugares que sempre estiveram entre suas mais amáveis lembranças: 
o solar da família na cidade e a fazenda na Borda do Campo, à margem 
da antiga Estrada Real.

Ibrahim Abi-Ackel

Ex-deputado federal
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NOTA DAS AUTORAS

A família Andrada, uma das mais importantes da história de nosso 
país, preserva o hábito de honrar seus antepassados perpetuando 
seus nomes, atribuindo-os aos filhos, netos, bisnetos, trinetos. 
Assim, os nomes dos irmãos José Bonifácio, Antônio Carlos e Martim 
Francisco, que tiveram papel relevante no processo de independência 
e construção do Estado brasileiro, têm sido atribuídos aos seus des-
cendentes desde o início do século XIX até os dias atuais, o que, não 
raro, cria certas confusões. Para evitá-las, a própria família costuma 
agregar aos nomes algum epíteto ou até mesmo singelos adjetivos 
para diferenciá-los.

Este é o caso de nosso biografado, José Bonifácio de Andrada e Silva, 
o Embaixador, filho de Antônio Carlos, o Bacharel, e bisneto de José 
Bonifácio de Andrada e Silva, o Patriarca. Tais epítetos qualificam e 
distinguem as personagens, mas nem sempre fazem justiça ao desem-
penho destas.

Como poderá ser constatado com a leitura deste livro, além de 
dedicado embaixador, José Bonifácio foi também, ao longo de toda a 
Primeira República, deputado federal dos mais votados e atuantes da 
bancada mineira, articulador da Aliança Liberal, advogado, professor, 
historiador e jornalista.

A reconstituição da trajetória de vida de José Bonifácio de Andrada 
e Silva foi feita por meio de seus escritos autobiográficos e farta do-
cumentação pertencente ao acervo da família Andrada – o qual, por 
sinal, foi iniciado por ele, estudioso que era da história brasileira 
e, em particular, da participação dos Andradas nessa trajetória.1 
Também foi fundamental a valiosa colaboração de sua filha Marina 
Maria Lafayette de Andrada Ibrahim, que concedeu entrevistas e 
esclareceu muitos temas em seus livros O que mamãe me contou – em 
que assume a personagem de Corina, sua mãe, como se fosse ela a 

1 O acervo dos Andradas é uma das mais importantes fontes primárias utilizadas na 
elaboração desta obra. As citações que não estiverem identificadas no decorrer do 
texto se referem às fontes que integram esse acervo.
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escritora –, Cantando no mesmo tom, Mas que tempo foi esse? e Gente 
antiga do Itamaraty. Contribuiu ainda o deputado Bonifácio José 
Tamm de Andrada, neto do biografado. Tendo vivido com o avô nos 
seus últimos anos de vida, acrescentou fatos e detalhes do cotidiano e 
da personalidade de José Bonifácio, assim como dos meandros da vida 
política apreendidos no estreito convívio familiar de que desfrutou.

Agradecemos o empenho da família Andrada para a realização do 
presente trabalho, representada pelo bisneto do Embaixador, o então 
prefeito de Barbacena Martim Francisco Borges de Andrada, e o auxí-
lio técnico da jovem historiadora Natércia Micheletti Viana.

Ainda que tenhamos contemplado o cotidiano da família, principal-
mente quando José Bonifácio exercia o cargo de embaixador do Brasil 
em Portugal, Argentina e Vaticano, privilegiamos seu relevante de-
sempenho como homem público, pois é como tal que se inscreve como 
personagem importante na história política, econômica e cultural de 
Minas Gerais e do Brasil – daí o propósito de que este livro contribua, 
ainda que modestamente, à nossa historiografia.



21

CAPÍTULO 1 
FORMAÇÃO

Em 1870, o Império brasileiro começava a ruir e temas como abolição 
da escravatura e instauração de novo regime político já se incorpora-
vam ao rol de questões em debate na sociedade.

Com o fim da Guerra do Paraguai, antigos problemas e contradições 
que não haviam sido resolvidos voltaram à tona com intensidade. 
A questão central era sem dúvida o escravismo. O tráfico fora extinto 
há vinte anos, mas a escravidão teimava em resistir. A partir do tér-
mino do tráfico negreiro e da introdução de imigrantes europeus e, 
especialmente, depois do início da expansão da cafeicultura naquele 
decênio, eram outras as forças sociais que davam sustentação à eco-
nomia imperial. A estrutura social também se diferenciara; os dados 
do Censo de 1872 indicavam que entre senhores e escravos existia 
uma massa apreciável de população.

A maior percentagem de escravos concentrava-se em São Paulo, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro, polo dinâmico da economia. No plano interna-
cional, as pressões aumentavam ao mesmo tempo em que o trabalho 
livre ganhava espaço, de modo que, no final do século XIX, apenas o 
Brasil e outros países como Cuba e Costa Rica insistiam em manter a 
escravatura.

Em maio de 1871, o ministério chefiado pelo visconde do Rio Branco 
apresentou o projeto da Lei do Ventre Livre à Câmara dos Deputados. 
Depois de modificada e adaptada a interesses escravistas, em 28 de 
setembro daquele mesmo ano, foi finalmente aprovada a lei que de-
clarava livres os filhos de escravos.

Aquela década inaugurou-se também com a intensificação da propa-
ganda republicana. Em 3 de dezembro de 1870, dissidentes do Partido 
Liberal liderados por Quintino Bocaiúva e por Joaquim Saldanha 
Marinho publicaram o Manifesto Republicano, em que formavam 
um “Clube Republicano” no Rio de Janeiro, com o ideário de derru-
bada da monarquia e o estabelecimento da república federativa no 
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país. O manifesto veio a público pelo primeiro número do periódico 
A República, no Rio de Janeiro, assinado por um grupo de profissionais 
liberais, jornalistas e comerciantes. Esse grupo teve significativa in-
fluência na Convenção de Itú de 1873, na qual foi aprovada a criação 
de uma assembleia de representantes republicanos que se reuniria em 
São Paulo, e de onde saiu a fundação do Partido Republicano. Certo é 
que a sociedade brasileira clamava por reformas e tal anseio se mani-
festava em todos os níveis, principalmente em decorrência das crises 
que a monarquia já provocava nos setores militares e religiosos, e nos 
embates com a maçonaria.

Este era o cenário quando nasceu José Bonifácio de Andrada e Silva, 
em 29 de setembro de 1871, no “Sobradão da Esquina”, como ele cos-
tumava chamar o solar dos Andradas, em Barbacena (MG), exatos 12 
meses e 24 dias depois do irmão Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, 
de quem esteve muito próximo ao longo de toda a vida. Era o quarto 
filho de Adelaide Feliciana Lima Duarte e Antônio Carlos Ribeiro de 
Andrada, o Bacharel.

Consta que ele gostava da data de seu nascimento porque um dia antes 
a princesa imperial D. Isabel assinara a Lei do Ventre Livre. “José me 
dizia: ‘Se fosse negro nasceria livre, liberto do cativeiro’”.2 Outro mo-
tivo de sua satisfação com a data era o de que a Igreja católica dedicara 
29 de setembro ao Arcanjo São Miguel, chefe da milícia celeste. 

Segundo registrou, foi amamentado por uma ama de leite, como era 
costume, de nome Josefa, da qual não guardou lembranças. Por outro 
lado, da ama-seca lembrava-se bem:

Da ama-seca – a babá como hoje se chama – guardo perene 
recordação. A ela consagrei a maior amizade e à sua memória 
consagro profunda veneração. Fora devotada auxiliar de minha 
mãe na criação dos filhos que foram sucessivos e lhe davam, 
como se compreende, constantes preocupações e grande tra-
balho. [...] Lembro-me bem que sempre lhe dediquei o maior 
desvelo em sua velhice, nada lhe faltando, pois meus pais a ro-
dearam em toda a existência de constante apreço. [...] Leocádia 
Maria de Sant’Ana era o seu nome. [...] Foi para mim um dia de 
profunda tristeza o do seu falecimento, em 1891. Levamos o seu 

2 IBRAHIM, 2000, p. 101.
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corpo, meu pai, eu e alguns amigos ao cemitério da Boa Morte, 
onde se acha sepultada, em túmulo perpétuo, ao lado de minha 
irmã Maria Flora e próxima ao sepulcro de minha avó Gabriela 
Ribeiro de Andrada. Deixo expresso neste diário de minha vida 
a indelével saudade à boa titia que tantos e tantos carinhos me 
prodigalizou, aturando com paciência os caprichos e rebeldias 
infantis, com que certamente a atormentei. 

Quando deixou de visitar a cidade por motivos de saúde, não se es-
quecia de pedir ao filho José Bonifácio Lafayette de Andrada (Zezinho 
Bonifácio) que colocasse f lores no túmulo de sua “mãe preta” por 
ocasião de Finados.

O batizado de José Bonifácio ocorreu em 8 de dezembro, dia consa-
grado à Imaculada Conceição, na Matriz de Barbacena. A cerimônia foi 
celebrada pelo capelão da Fazenda da Borda do Campo, padre mestre 
José Joaquim Correia de Almeida, renomado sacerdote e poeta, e teve 
o vigário João Gonçalves de Oliveira Ribeiro como coadjutor. O pa-
drinho foi João Nogueira Penido, casado com a tia de José Bonifácio, 
Maria Cândida Duarte Penido. A madrinha foi D. Bárbara Joaquina de 
Carvalho, viúva de Vicente Xavier de Carvalho – diretor da Secretaria 
da Câmara dos Deputados do Império e procurador de D. Gabriela, 
avó de José Bonifácio. O pouco que se sabe sobre D. Bárbara Joaquina 
deve-se a sua amizade com D. Gabriela: com o marido falecido, era 
paulista e morava em Santos; após o batizado, não voltou a Barbacena.

O padrinho de crisma foi o conde de Prados, Camilo Ferreira Armond 
– médico, deputado, presidente da Assembleia Geral, presidente da 
província do Rio de Janeiro, conselheiro de estado e um dos fundado-
res da Santa Casa de Misericórdia de Barbacena.

BARBACENA
José Bonifácio tinha muito apreço por sua cidade natal, Barbacena, 
cuja origem remonta ao final do século XVII.

No ano de 1698, os bandeirantes Garcia Rodrigues Paes, filho de 
Fernão Dias Paes, e seu cunhado, coronel Domingos Rodrigues da 
Fonseca Leme, estabeleceram-se na região da Borda do Campo, deno-
minação dada a toda a região do alto da Serra da Mantiqueira pelos 
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primeiros que ali chegaram, em busca de ouro e esmeraldas. Em 
1685, Garcia Rodrigues Paes e Domingos Rodrigues da Fonseca Leme 
iniciaram a construção do Caminho Novo, que ligava o Rio de Janeiro 
a Minas Gerais, tarefa a que se dedicaram por quatro anos e que foi 
concluída por Domingos Rodrigues da Fonseca Lemes. Enquanto 
construíam o Caminho Novo, edificaram uma fazenda à sua margem, 
posteriormente denominada Fazenda da Borda do Campo.

Consta que Domingos Rodrigues da Fonseca Leme fora nomeado co-
brador das estradas e provedor dos quintos e recebera a propriedade 
como doação de D. Fernando Martins Mascarenhas de Lancastro. 
Essa doação confirmou-se na carta de sesmaria datada de 11 de abril 
de 1713, assinada pelo secretário João de Oliveira e pelo governador 
da capitania de São Paulo e Minas do Ouro, Antônio de Albuquerque 
Coelho de Carvalho.

A primeira casa-sede da propriedade foi construída por Domingos 
Rodrigues da Fonseca Leme, único proprietário da Fazenda da Borda 
do Campo a partir de 1703. A capela de Nossa Senhora da Piedade, que 
contou com a colaboração dos moradores da região em sua construção, 
data de 1711.

Os registros mostram que as edificações da fazenda serviram de apoio 
a obras e viajantes em inúmeras ocasiões, como às obras realizadas 
no Caminho Novo. Em 1711, a fazenda abrigou 6 mil homens que, sob 
o comando do governador de Minas Gerais, Antônio de Albuquerque 
Coelho de Carvalho, seguiam em direção ao Rio de Janeiro para lutar 
contra a invasão dos franceses. Domingos Rodrigues da Fonseca Leme 
teria contribuído com um contingente de duzentos homens para o 
reforço da tropa, além de ter fornecido o gado necessário ao seu 
abastecimento até o destino. Em seu estudo sobre a Fazenda da Borda 
do Campo, nosso biografado assim se referiu ao coronel Domingos 
Rodrigues da Fonseca Lemes: “[...] distinto paulista, cujos serviços e 
merecimentos são atestados na patente de coronel da nobreza da ca-
pitania de São Paulo, que lhe passou o capitão-general Rodrigo César 
de Menezes, em 22 de outubro de 1724”.3 

3 ANDRADA E SILVA, 1910.
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O escritor Nestor Massena adverte que, na história de Barbacena, 
é necessário distinguir o Arraial da Borda do Campo do Arraial da 
Igreja Nova da Borda do Campo. O primeiro corresponde ao primi-
tivo arraial e situa-se na Fazenda da Borda do Campo, atual cidade 
de Antônio Carlos; o segundo, em local que só foi povoado depois de 
nele ter se localizado a Igreja Nova, deu origem à vila e atual cidade 
de Barbacena.4

Em janeiro de 1726, o bispo do Rio de Janeiro, frei Antônio de 
Guadalupe, esteve na Fazenda da Borda do Campo em visita pasto-
ral. 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. O local escolhido, em colina que se 
sobressai em vasta região da Mantiqueira, 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 sua conclusão data do ano de 1764.

Em torno da Igreja Nova formou-se povoação que se desenvolveu em 
boa medida graças a sua privilegiada situação geográfica, a saber, 
na encruzilhada do Caminho Novo com o Caminho Velho, passagem 
obrigatória para quem vinha ou se dirigia para o Rio de Janeiro. Assim, 
desde o início, foi importante centro comercial e local de ativida-
des administrativas vinculadas à sede do governo da capitania, em 
Ouro Preto e Cachoeira do Campo. Acrescente-se o magnífico clima 
da região, que tornava a localidade muito procurada por viajantes 
de diversas procedências, inclusive europeus, que ali facilmente se 
adaptavam. Por essas circunstâncias, Barbacena gozava de projeção 
regional e nacional desde os primórdios do século XVIII.

Em fins daquele século, os moradores do Arraial solicitaram sua 
transformação em vila, isto é, em sede de uma unidade político-
-administrativa. Por volta de 1785, um longo documento, assinado por 
figuras expressivas da sociedade local, foi encaminhado ao visconde 
de Barbacena, governador de Minas Gerais. O pleito foi atendido em 
14 de agosto de 1791, quando foi criada a vila, em solenidade presidida 
pelo governador. Na oportunidade, procedeu-se ao Auto de Criação 
da Vila de Barbacena, o qual sugeria que, considerando impróprio o 

4 MASSENA, 1985.
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nome de Arraial da Igreja Nova e em gratidão ao visconde, se desse 
o nome de Barbacena à nova vila. Foi nomeado o bacharel Manoel de 
Sá Fortes Bustamante Nogueira, capitão-mor da vila.

Outra etapa da evolução do povoado iniciava-se. A decadência da 
mineração estimulou as atividades agrícolas, que passaram a ocupar 
lugar central na economia daqueles tempos. Ao mesmo tempo, a inten-
sificação do comércio do Rio de Janeiro com o interior de Minas Gerais 
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 nº 163, de 9 de março de 1840.

A ELITE BARBACENENSE
Enquanto se expandia, Barbacena agrupava influente elite política que 
a faria palco de significativos episódios da história de Minas Gerais 
e do país.

Do fim do século XVIII até a primeira metade do XIX, destacou-se a fi-
gura do capitão-mor Manoel Sá Fortes Bustamante Nogueira, primeiro 
presidente da Câmara Municipal, tendo voltado ao cargo por mais sete 
vezes. Sobressaíram-se também o inconfidente José Aires Gomes e o 
padre Manoel Rodrigues da Costa, que, vindo de Portugal, passaria a 
ser figura de grande expressão na região. Merecem menção ainda os 
Teixeira de Carvalho, os Ferreira Armond e o comendador João Fer-
nandes de Oliveira Pena.

Barbacena, como dito, foi palco de diversos episódios expressivos, no-
tabilizando-se pela posição liberal e independente assumida em mo-
mentos cruciais, na colônia e no Império. O apoio de primeira hora de 
sua elite à causa republicana é exemplar. Na visão do historiador José 
Murilo 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 elites de outras cidades, especialmente Ouro Preto e 
Rio de Janeiro, teria resultado em menor rigidez no pensamento da 
elite local e em certo urbanismo em seus costumes, evidenciado pelo 
precoce desenvolvimento da imprensa ali registrado: há notícias de 
publicações jornalísticas na cidade desde 1836.5 

5 CARVALHO, 1966.
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Em solo barbacenense realizaram-se importantes articulações da 
Inconfidência Mineira. Consta que o alferes Tiradentes visitou a 
Fazenda da Borda do Campo por várias vezes. Seu irmão, padre 
Antônio da Silva Santos, era proprietário da Fazenda do Castelo, si-
tuada no município, onde residiu e faleceu, em 1805. Nessa época, ou-
tros inconfidentes moravam na região: os cunhados José Aires Gomes 
e padre José Lopes de Oliveira (avô da avó do biografado, D. Adelaide 
Andrada) e o padre Manoel Rodrigues da Costa. Joaquim Silvério dos 
Reis também residiu no município, onde tinha várias propriedades, 
e foi de lá que redigiu a denúncia da conspiração endereçada ao vis-
conde de Barbacena, datada de 11 de abril de 1789.6

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 defen-
diam a permanência de D. Pedro no Rio, em Minas Gerais a posição 
contrária da Junta Governativa de Ouro Preto gerou hesitação e in-
tranquilidade. Foi nesse clima que a Câmara Municipal de Barbacena, 
presidida por Pedro Teixeira de Carvalho e com a forte liderança do 
padre Manoel Rodrigues da Costa, decidiu promover manifesto pú-
blico de apoio ao príncipe regente e à causa emancipacionista, datado 
de 11 de fevereiro de 1822, oferecendo-se a “descer em massa a essa 
Corte, quando as circunstâncias exijam e V.A. Real assim o determine”. 
Dispunha ainda que a Corte viesse se estabelecer em Barbacena, se ne-
cessário. Outro documento no mesmo sentido foi enviado ao príncipe 
em 28 de maio daquele ano. 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 Gerais com 
a finalidade de promover entendimentos com a Junta de Ouro Preto, 
que custou a aderir à causa do futuro imperador e à da independência. 
A posição de Barbacena valeu-lhe o título de “nobre e mui leal Vila”, em 
documento público redigido pelo ministro do Império, José Bonifácio 
de Andrada e Silva.7 

6 ANDRADA E SILVA, 1910.

7 MASSENA, 1985, p. 168.
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Em meio à Revolução Liberal de 1842, Barbacena foi palco de impor-
tantes episódios. Chegou, inclusive, a ser sede do poder dos revolto-
sos. Foi lá que José Feliciano Pinto Coelho da Cunha, o futuro barão 
de Cocais, tomou posse no cargo de presidente interino da província, 
prestando juramento de sustentar “a Constituição, o Trono ao Sr. D. 
Pedro II e dirigir o movimento enquanto se não opusesse ele ao sis-
tema jurado e não tivesse por fim senão uma manifestação contra a 
política do Gabinete de Março”.8 Sua primeira providência foi dirigir 
uma carta ao imperador expondo razões e solicitando apoio à posi-
ção tomada pelos barbacenenses. Outra carta, no mesmo sentido, foi 
escrita pelo padre Manoel Rodrigues da Costa e enviada a D. Pedro II. 
Além dos nomes já mencionados, consta que o movimento contou com 
forte apoio da família Armond. Grandes figuras de Minas Gerais, como 
Teófilo Otoni, participaram do movimento.

Em meados do século XIX outras lideranças surgiram em Barbacena. 
Uma delas, a de José Rodrigues de Lima Duarte, futuro visconde de 
Lima Duarte, nascido em 1827, na Fazenda da Borda do Campo, filho 
de Feliciano Coelho Duarte e de Constança Emydia Duarte Lima. 
Depois de formar-se em medicina, por volta de 1850, retornou a 
Barbacena e entrou na política pelas mãos do liberal conde de Prados 
(Camilo Armond Ferreira). Em 1852, elegeu-se para a 9ª legisla-
tura da Assembleia 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, 
em 1884 foi escolhido senador. 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.

Na década de 1880, acrescentem-se outros nomes de expressão, como 
o juiz Virgílio Martins de Melo Franco, pai de Afrânio de Melo Franco, 
que foi ministro de Estado e figura ilustre no país, e o jovem bacharel 
Crispim José Oliveira Fortes, filho de um fazendeiro da região, José 
Francisco de Oliveira Fortes. Como ocorria às vezes, este mais tarde 
trocou o nome para Crispim Jaques Bias Fortes, sendo Jaques em ho-
menagem ao filósofo francês e Bias ao filósofo grego. Foi ele advogado 
atuante naquela cidade. Apoiava firmemente o então grande chefe 

8 MASSENA, 1985, p. 174.
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liberal, visconde de Lima Duarte, além de Antônio Carlos Ribeiro de 
Andrada, o Bacharel, casado com Adelaide, irmã do visconde.

Certa vez, estando o visconde de Lima Duarte em Barbacena, o sobri-
nho, o jovem José Bonifácio de Andrada e Silva, presenciou a seguin-
te cena. Crispim Jaques Bias Fortes aproximou-se do visconde e mui-
to respeitosamente lhe disse que tendo em vista estar o movimen-
to político nacional caminhando em direção à república, desejava, 
se o visconde estivesse de acordo, aderir à causa republicana. Sorrin-
do, o visconde respondeu que ele deveria fazer isso o quanto antes, já 
que, no seu entendimento, a república era inevitável e seria em breve 
instalada no país. E mais, sua adesão à causa impediria que seus ad-
versários locais assumissem a representação oficial do novo regime na 
cidade. Satisfeito, Bias Fortes foi a Ouro Preto como deputado provin-
cial fazer o discurso de adesão, declarando-se assim membro do Par-
tido Republicano. Antes disso, Antônio Carlos, pai de José Bonifácio, 
manifestara-se em favor da república, em gesto de grande repercus-
são, inclusive em São Paulo, onde residiam seus ilustres irmãos.

Com a República, iniciou-se a aproximação entre os Andradas e os Bias 
Fortes. Tal aliança constituiu poderoso eixo político em Barbacena 
até 1930. Com os desdobramentos da revolução daquele ano, deu-se 
o rompimento entre os Bias Fortes e os Andradas, e a vida política da 
cidade passou a girar em torno da disputa entre as duas famílias.

Mencione-se ainda a liderança do médico e político Henrique Augusto 
de Oliveira Diniz, deputado estadual (1891-1895) e senador estadual 
(1905-1906; 1915-1918), que fez sistemática oposição aos Andradas e 
a Bias Fortes durante toda a Primeira República.

Sobre Barbacena, é preciso ainda destacar: desde as primeiras elei-
ções no Brasil, em 1821, até os dias atuais, a cidade nunca deixou de ter 
um representante na Câmara dos Deputados. Não deixou também de 
eleger representantes nas assembleias provinciais e nas posteriores 
assembleias legislativas republicanas.

UM ANDRADA EM BARBACENA
Procedente de Santos (SP), em 1862 chegou a Barbacena o jovem 
Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, recém-diplomado em ciências 
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jurídicas e sociais pela Faculdade de Direito de São Paulo. Pertencia 
à segunda geração dos Andradas, sendo 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 (D. Gabriela 
casou-se com o tio), e era o segundo Andrada desse nome. Seus ir-
mãos José Bonifácio, o Moço, e Martim Francisco, o Segundo, eram 
deputados à Câmara do Império e líderes liberais em São Paulo.

De acordo com os registros, Antônio Carlos, o Bacharel, como ficou 
conhecido, foi para Barbacena em companhia da mãe, viúva desde 
1844, em busca de clima saudável, de todo propício à delicada saúde de 
ambos. Vinha por recomendação daquele que viria a ser seu cunhado, 
o médico José Rodrigues Lima Duarte. Nestor Massena acrescenta 
outra razão para tal escolha: os Andradas deviam gratidão a Minas 
Gerais por ter a província eleito Martim Francisco, quando preso, 
para representá-la na 2ª legislatura da Assembleia Geral Legislativa 
do Império.

Gabriela Frederica faleceu em Barbacena no ano de 1875 e está sepul-
tada no cemitério da Boa Morte. Nosso biografado contava que ela era 
alta, magra, muito educada e culta, até falava francês. Sua procedência 
era portuguesa, nascida na Quinta do Almengue, em Coimbra. Seu 
nome foi em homenagem à princesa italiana Gabriella Assinari di San 
Marsano. Ele não se esquecia de haver visto a avó Gabriela no leito 
de morte, cercada de velas. Familiares, escravos e amigos desfilavam 
silenciosamente diante de seus restos mortais. “Bem me recordo que 
a todos nós, então apenas seis, ele (o pai) levou um por um a beijar 
pela vez derradeira a mão da senhora fidalga de sentimentos, sem-
pre a distribuir óbolos (usava-se dizer: caridade como aquela, só da 
D. Gabriela) aos pobres.”9 

Em agosto de 1939, José Bonifácio fez publicar no Jornal do Commercio 
do Rio de Janeiro o artigo “Meu Pai”. Retraçando as origens do 
Bacharel, narrou que órfão de pai aos 8 anos, ficara entregue exclusi-
vamente aos cuidados da mãe, “que era senhora de excelsas virtudes, 
de inteligência clara, fina e aguda, possuindo um patriotismo acen-
drado, que a fazia vibrar nos grandes acontecimentos do Brasil. Minha 

9 ANDRADA E SILVA, 1939.
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avó soube formar o espírito e o caráter do meu pai. Dirigiu os seus 
estudos primário e secundário”.

D. Gabriela teve dificuldades em custear os estudos acadêmicos do 
filho, já que, segundo escreveu José Bonifácio, os Andradas eram po-
bres. Sobre a ida para Barbacena, relatou que D. Gabriela tinha rela-
ções de amizade em Juiz de Fora, tecidas no Rio de Janeiro. Era muito 
estimada pela viscondessa de Uberaba, esposa do visconde de Ube-
raba, José Cesário de Miranda Ribeiro, estadista do Império. O casal 
residia no sítio Monte Belo, naquele município. Passava ali uma tem-
porada a viúva de Martim Francisco, quando conheceu D. Constança 
Emydia Duarte Lima, esposa do comendador Feliciano Coelho Duarte, 
residente na Fazenda da Borda do Campo. “Deste conhecimento e das 
relações que se fizeram resultou a ida de meu pai, recém-formado, 
para Barbacena, cujo clima lhe era favorável, capaz de robustecer a 
sua saúde, então precária”.

De acordo com José Bonifácio, o pai chegou àquela cidade em compa-
nhia da mãe no ano de 1862. Foram residir em um pequeno sobrado 
da praça Pedro Teixeira, e logo Antônio Carlos começou a advogar. Em 
pouco tempo adquiriu prestígio e influência. 

As lutas políticas do Foro, os embates agradáveis na discussão 
de causas, a permuta de ideias no terreno do direito, lhe deram 
realce, e seu escritório, pelo zelo demonstrado, passou a ser 
um dos mais conceituados, de atuação eficiente. O bacharel 
Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, austero nos seus costu-
mes, de procedimento leal e nobre, pondo o seu talento e o seu 
esforço fidalgo ao serviço dos clientes, sem encarar proventos 
maiores, só aceitando causas que em sua consciência se apoia-
vam no direito e na justiça, traçou, para o exercício de sua 
profissão a linha reta, única compatível com a firmeza de seus 
princípios morais e a sua educação cristã.

Em 1864, o Bacharel foi nomeado juiz municipal de Pindamonhangaba 
por intervenção dos irmãos, proeminentes políticos de São Paulo, que 
desejavam sua volta àquela província. Ele declinou do convite e esco-
lheu Barbacena para seu berço natal adotivo.

Referindo-se à família do comendador Feliciano Coelho Duarte e 
Constança Emydia Duarte Lima, notou que, estando a ela relacionado, 
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Antônio Carlos elegeu para companheira de sua vida a filha caçula do 
casal, Adelaide, com quem viria a se casar em abril de 1865. O casa-
mento celebrou-se com grande festa na Fazenda da Borda do Campo, 
de propriedade da família. Na ocasião a casa, que já era ampla, foi au-
mentada para receber toda a família e seu vasto círculo de amizades. 
O casal foi residir na edificação que ficou posteriormente conhecida 
como solar dos Andradas, doada pelo comendador Feliciano Coelho 
Duarte.

José Bonifácio discorreu sobre a trajetória profissional do pai, que 
começou sua vida pública como advogado, exercendo depois o cargo 
de juiz municipal e de órfãos.

A grande vocação de Antônio Carlos foi a advocacia. “Tinha a paixão 
nobre por ela, sentia-se feliz e jubiloso em acompanhar uma ação 
judiciária para deduzir no seu discurso o direito do constituinte, es-
timulado pelo cumprimento do dever e por esse legítimo orgulho de 
fazer brilhante a sua carreira”, registrou José Bonifácio. Para ele, os 
trabalhos do pai, encontrados no foro de Barbacena, eram verdadeiras 
monografias, em que os assuntos, exaustivamente examinados, ofere-
ciam plenos elementos para sustentar a decisão dos juízes.

Foi vereador e presidiu a Câmara Municipal, onde teve destacada 
atuação. Em 1884, elegeu-se deputado geral à Câmara do Império, na 
vaga de José Rodrigues de Lima Duarte, que ascendera ao Senado. Foi 
reeleito em 1885 e depois não mais disputou o cargo. Abandonou os 
partidos monárquicos e aderiu à causa republicana. 

Sua participação na propaganda republicana foi ativa, principalmente 
atuando como jornalista. Em fevereiro de 1886, tornou-se diretor, 
ao lado de outras personalidades locais, da Associação Jornalística 
Barbacenense, fundadora do Correio de Barbacena, editado sob a res-
ponsabilidade de Frederico Salgado. Naquele mesmo ano declarou-se 
republicando, com grande repercussão na imprensa paulista, dada a 
projeção de seus irmãos na política daquele estado. No ano seguinte, 
convidou Silva Jardim, o grande propagandista da república, a fazer 
comício em Barbacena. Assim, quando Benjamim Constant chegou 
àquela cidade em princípios de 1889, em busca do clima saudável, 
encontrou-a com forte inclinação republicana.
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Em 1890, o ministro do Interior, José Cesário de Faria Alvim, expediu 
o regulamento eleitoral para o pleito daquele ano, o qual foi muito ata-
cado pela imprensa e por políticos. “Regulamento draconiano, então 
se dizia, cercava o governo de todas as medidas para triunfar com as 
suas combinações, sem atender à representação das minorias”. Em 
Minas Gerais, prosseguiu José Bonifácio, organizou-se, em oposição 
à chapa oficial, o Partido Católico, que apresentou seus candidatos. 
Dentre eles, Antônio Carlos, o Bacharel, o qual não se elegeu no pleito 
de 15 de setembro de 1890 à Assembleia Nacional Constituinte.

Em 1891, foi convidado pelo presidente de Minas Gerais, Crispim 
Jaques Bias Fortes, para ser um dos candidatos a senador ao Congresso 
Constituinte Mineiro. A eleição realizou-se a 25 de janeiro de 1891 e 
ele obteve considerável votação. 

No Congresso Constituinte e depois no Senado, desempenhou 
o mandato com a dignidade que lhe era própria, intervindo nos 
debates para colaborar com a sua experiência e os frutos do seu 
saber [...] Em todas as questões o seu ponto de vista revelava o 
espírito liberal e democrático, expondo com franqueza e inde-
pendência o seu modo de ver, sem as restrições da política de 
conveniência. 

Como senador, participou da deliberação sobre a mudança da capital 
do estado de Ouro Preto para Belo Horizonte, tendo apresentado 
emenda propondo a cidade de Barbacena. 

A questão apaixonou a opinião pública, sobretudo a de Ouro 
Preto, e de tal maneira que o Congresso, para deliberar sobre 
o assunto, reuniu-se em sessão extraordinária na cidade de 
Barbacena. Solenes e notáveis foram os debates. Meu pai, 
já enfermo, ainda compareceu para votar a sua emenda em 
prol do berço natal de seus filhos. Foi essa a última sessão do 
Congresso a que compareceu, em dezembro de 1893. 

Sobre a memorável sessão, registrou Massena:

Quando o Congresso Mineiro reuniu-se em Barbacena, em no-
vembro de 1893, para deliberar sobre o problema da mudança 
da capital do estado, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, na ses-
são de 13 de dezembro, estava com Bias Fortes, Henrique Diniz 
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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 ideia 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, um foi o do Sr. Antônio Carlos que, segundo a tradi-
ção, estava enfermo, impossibilitado de andar, e se transportou 
ao Congresso carregado em uma cadeira.10 

Poucos dias depois, “seguiu com todos nós para a Fazenda da Borda 
do Campo, então o ponto de sua maior predileção, onde, chefiando a 
família, respeitado e amado pela esposa e pelos filhos, gozava a verda-
deira felicidade, que é a harmonia do lar, com os encantos das pessoas 
queridas e a recordação do passado”, registrou ainda José Bonifácio. 
Antes de encerrar, não deixou de acentuar as qualidades de filho, es-
poso, pai e cidadão do Bacharel.

Antônio Carlos faleceu em 26 de dezembro de 1893, na Fazenda da 
Borda do Campo. A par de sua liderança política, foi ele muito esti-
mado e admirado por sua excepcional bondade, espírito elevado e 
firmeza de caráter. Por ocasião de seu falecimento, registrou Xavier 
da Veiga nas Efemérides:

O Dr. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, chefe de família 
modelo, que soube educar primorosamente, tornando-a digna 
das tradições gloriosas vinculadas ao nome dos Andradas, 
distinguia-se igualmente como cidadão patriota e por um espí-
rito de inflexível probidade e pela paixão nobre do direito e da 
justiça, que mais se acentuava quando ele via o pobre, o fraco, o 
desvalido, vítimas de potentados audazes. Então, enfrentando 
os perseguidores, punha todo o seu valimento ao dispor dos 
infelizes, não raro livrando-os de iniquidades revoltantes. Era 
uma alma generosa e grande, leal, expansiva e, na intimidade 
dos amigos, iluminada pelos mais cativantes afetos. Por tudo 
isso, seu passamento causou sincero e intenso pesar, não só em 
Barbacena, onde era geral na população a estima e o respeito 
que o circundavam, como em todos os lugares em que tinha co-

10 MASSENA, 1985, p. 123.
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nhecidos, o que vale dizer-se, amigos e apreciadores dos belos 
dotes morais que o distinguiam.11 

O casamento com Adelaide Duarte de Andrada resultou na formação 
do vigoroso ramo mineiro da família Andrada. Na ocasião, Antônio 
Carlos assumiu a posse da Fazenda da Borda do Campo e do sobrado 
em Barbacena, recebido como dote de casamento.

O casal teve treze filhos, cujos nomes perpetuaram a tradição fa-
miliar, como ainda hoje ocorre. Todos nasceram em Barbacena, na 
seguinte ordem: Martim Francisco Duarte de Andrada, Antônio 
Carlos Ribeiro de Andrada, José Bonifácio de Andrada e Silva, nosso 
biografado, José Rodrigues Ribeiro de Andrada, João Evangelista 
Ribeiro de Andrada, Gabriela Duarte de Andrada, Constança 
Emígdia Duarte de Andrada, Maria Antônia de Andrada Serpa, Maria 
Flora Duarte de Andrada, Maria José de Andrada Lacerda Rodrigues, 
Maria Antonieta Duarte de Andrada e Carlota Duarte de Andrada.

Com a morte do marido, D. Adelaide ficou à frente da Fazenda da Borda 
do Campo e do sobrado em Barbacena, sendo o centro da numerosa fa-
mília. Faleceu em 1922 e foi sepultada na capela da fazenda, ao lado do 
marido. Em homenagem à sua memória, as filhas, Maria José, Narcisa, 
Maria Antônia, Maria Antonieta e Constança, fizeram doação de 
aproximadamente trinta alqueires de terras à Congregação do Verbo 
Divino para a construção de um seminário menor na Borda do Campo. 
O Instituto Missionário São Miguel foi inaugurado a 2 de fevereiro de 
1928. Alguns anos depois o irmão Antônio Carlos Ribeiro de Andrada 
fez a doação de uma mata de cinco alqueires à mesma congregação.

A forte religiosidade que cercou a família fica evidenciada quando se 
constata que, das oito filhas do casal Antônio Carlos e Adelaide, qua-
tro seguiram a vocação religiosa: Gabriela, Constança Emígdia, Maria 
Antonieta e Carlota.

Em texto autobiográfico, assim se referiu José Bonifácio aos pais: 

Salvo o período do Colégio e da Faculdade de Direito, nunca 
estive ausente de meus pais e deles recebi na infância, na 
adolescência, na mocidade os conselhos e a orientação que me 

11 MASSENA, 1985, p. 124.
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asseguraram por toda a existência o procedimento correspon-
dente às suas qualidades morais. As salas, os quartos, todos 
os recantos do velho solar são testemunhos dos carinhos e 
do amor paternais de que fomos sempre alvo constante meus 
irmãos e eu – que fui o quinto filho do casal Antônio Carlos-
-Adelaide, os anteriores foram Martim Francisco, o primo-
gênito, Feliciano, falecido com menos de dois anos, Narcisa e 
Antônio Carlos”. 

A INFÂNCIA 
José teve uma infância feliz. Sempre me dizia. Os brinquedos, 
os folguedos, foram os mesmos de meus irmãos. José e seus 
manos rodavam pela fazenda da Borda, pelo arraial do Sítio, 
a pé ou a cavalo. Caçavam passarinhos, armavam arapucas, 
jogavam bola, pescavam, nadavam no Bandara, afluente do rio 
das Mortes, famoso no tempo das Bandeiras. Tinham cavalo de 
pau, de sela. José contava muita coisa de sua infância sadia e 
cuidada, contou Corina a Marina Maria.12 

Por aquela época, o capelão da fazenda ainda era o padre-mestre 
Correia de Almeida, o mesmo que batizou José Bonifácio, que ali 
exerceu suas funções por trinta anos. “Sacerdote alegre, jovial, poeta 
satírico”. Uma das parábolas que compôs citava José Bonifácio, a quem 
chamava de Juca, embora tivesse o apelido de Dedé.

O Sabiá

O sabiá, cuja fama 

provém da afinada goela, 

viu a laranja que o chama, 

porém, não cai na esparrela.

Que importa! Aquele menino, 

Que de José se fez Juca,

Mas que o pássaro ladino, lhe arma feliz arapuca.

Assim também nós vivemos 

12 IBRAHIM, 2005, p. 106.



37

CAPÍTULO 1 – FORMAÇÃO

Entre vários inimigos

E é difícil que evitemos 

Toda a sorte de perigos.

(Borda do Campo, 29 de setembro de 1876)

Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, sua esposa Adelaide 
Duarte de Andrada e seus doze filhos

A FAZENDA DA BORDA DO CAMPO
Até chegar, em meados do século XIX, às mãos da família Andrada, 
com a qual permanece até os dias de hoje, a fazenda da Borda do 
Campo passou por vários proprietários.

Retirando-se para São Paulo, em 1724, o coronel Domingos Rodrigues 
da Fonseca Leme vendeu a propriedade a Francisco da Costa e Matias 
Domingos, seus segundos proprietários. A seguir, passou às mãos das 
viúvas de Francisco da Costa e Manoel Dias de Sá. Com a morte da 
viúva do primeiro, a Fazenda da Borda do Campo tornou-se, em 1749, 
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. Fruto dessa união, Maria Inácia veio a se casar com 
o inconfidente José Aires Gomes, que se tornou titular da Fazenda da 
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Borda do Campo em 1785.13 Wilson de Lima Bastos observa que José 
Aires Gomes deu à propriedade novas dimensões.

[...] progredindo no cultivo da terra e na produção dos reba-
nhos. Novas áreas e outros sítios foram comprados, tornando-
-se o maior proprietário da região, serra abaixo, campos além.

Ponto obrigatório de passagem para os que subiam e os que 
desciam, o Cel. José Aires Gomes foi o hospitaleiro anfitrião de 
governadores, políticos, militares, cientistas ilustres, tropei-
ros, viandantes. Hospedou, muitas vezes, o Alferes Joaquim 
José da Silva Xavier, o Tiradentes, aliando-se, ao fim de alguns 
contatos, ao movimento libertário da Inconfidência Mineira. 
Seu nome ganhou fama de poeta de versos quebrados, atirando 
galhofas contra os reinóis. Envolvido na conjuração, tornou-se 
um de seus mártires, vítima da sanha de Barbacena e Manitti.14 

Registra-se a passagem de inúmeros viajantes pela Borda do Campo 
por aquela época: Mawe, Eschwege, Freyress, Neuwied, Saint-Hilaire, 
Spix, Martius, Pohl, Rugendas, Burton.

Apaixonado pela fazenda, José Bonifácio escreveu Uma fazenda his-
tórica – Borda do Campo – o inconfidente José Aires Gomes em 1910. A 
obra começava com o seguinte trecho: 

Tem uma história interessante a velha fazenda da Borda do 
Campo, situada a poucos quilômetros da estação do Sítio (de-
pois Antônio Carlos), na Estrada de Ferro Central do Brasil, co-
marca de Barbacena, Estado de Minas Gerais. Ela foi teatro de 
conversações patrióticas, assistiu a cenas de ardor cívico, con-
ferências de inconfidentes e lá se fez ouvir muitas vezes a voz 
sincera, entusiasta e vibrante do protomártir Tiradentes. Seu 
proprietário era, por esse tempo, o Coronel José Aires Gomes, 
o qual possuía também a rica Fazenda da Mantiqueira, com 
capela e oficina de ferreiro, e as Fazendas de Calheiros, Acacio 
e Passa Três, bem como dos sítios de Quilombo e do Confisco, 

13 José Aires Gomes era filho de João Gomes Martins, natural de Portugal, o qual deu 
nome ao povoado de João Gomes, depois vila de Palmira e, mais tarde, cidade de 
Santos Dumont.

14 BASTOS, 1992, p. 47.



39

CAPÍTULO 1 – FORMAÇÃO

onde plantava trigo, e do Engenho, com um alambique, tendo, 
em todas, 114 escravos.15 

Era, provavelmente, o maior fazendeiro de Minas Gerais em extensão 
de terras. Em 18 de maio de 1791, foi lavrado o primeiro auto de se-
questro dos bens do coronel José Aires Gomes, devido a sua atuação na 
Inconfidência Mineira.16 Levada à praça em 1972, a Fazenda da Borda 
do Campo foi arrematada pela esposa de José Aires Gomes. Em 1800, 
Maria Inácia de Oliveira, vendeu a terra ao filho, João Aires Gomes, 
e ao genro, José Rodrigues de Lima. A sociedade entre os cunhados 
desfez-se em 27 de março de 1805, tornando-se José Rodrigues de 
Lima o único proprietário da Borda do Campo. Coube a João Aires 
Gomes, na partilha, 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 sesmarias.

No domínio da propriedade, a José Rodrigues de Lima e sua esposa 
sucedeu sua filha, Constança Emygdia Duarte Lima, que se casou 
com o comendador Feliciano Coelho Duarte, nascido na cidade de 
Piranga (MG). Deles, herdou-a a filha Adelaide Feliciana Lima Duarte 
que, como já se sabe, veio a se casar com Antônio Carlos Ribeiro de 
Andrada, pai de nosso biografado. Escreveu José Bonifácio:

Foi o período áureo da Borda do Campo. Ali se reunia em deter-
minada época do ano toda a numerosa família e no mais louvá-
vel dos afetos, passava os dias alegres e festivos do Natal sob 
o teto carinhoso, sincero e bom que pertencia a D. Constança, 
senhora de acrisoladas virtudes, alto critério e grande coração. 

Situada à beira da estrada nova de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, 
a fazenda oferecia ótimo pouso e hospedagem a quantos se dirigiam 
à cidade. Conforme escreveu nosso biografado, a Borda do Campo era 
então um centro de atrativos e diversões, não apenas para as famílias 
Lima Duarte, Leandro Barbosa, Penido, Andrada, Miranda Ribeiro e 
Miranda, como para os amigos, ali acolhidos com muito carinho. 

15 ANDRADA E SILVA, 1910.

16 MASSENA, 1985, segunda parte.
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A Borda do Campo de hoje, se não tem os atrativos de outros 
tempos, dado o desaparecimento de entes queridos e inol-
vidáveis, é ainda um lugar que conforta pelas saudades que 
desperta, faz viver do passado, rico de belos exemplos, e tem 
encantos num misto de alegria e tristeza que fortalecem o es-
pírito e tranquilizam o coração.17

Dentre as muitas impressões registradas e poemas escritos sobre a 
Borda do Campo, transcreve-se o do poeta Bastos Tigre, que ali esteve 
no começo do século XX.

A Borda do Campo

Entro por estas salas seculares!

Como num templo, um fervoroso crente! 

Reina uma paz dulcíssima e silente

Por todos estes místicos lugares...

Velhos catres! Lembranças salutares!

Raios mortos de luz dum sol no poente! 

Aqui, a sombra de um Inconfidente 

Parece estar pairando sobre os ares!

Vem, coração! Mergulha no passado, 

Procura nele o salutar conforto,

Que é como um doce bálsamo sagrado!

Sonha, minhalma! Cérebro, recorda! 

Quer ressuscitar todo um século morto 

Esta fazenda secular, da Borda!

Para seus passeios e viagens, a família de Antônio Carlos, o Bacharel, 
utilizava meios de transporte diversos: cadeirinha, charrete, liteira, 
carro de boi, cavalo de sela. Por volta de 1883, usavam diligência para 
Juiz de Fora, onde D. Constança visitava as filhas em suas fazendas. Ia 
também ao Rio de Janeiro e era hóspede de seu filho, o senador José 

17 ANDRADA E SILVA, 1910. 
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Rodrigues, residente à rua Riachuelo nº 121. A família costumava ir 
também a Santa Bárbara do Tugúrio, pois a célebre fazenda da Serra 
pertencia a D. Constança e foi ali que D. Adelaide nasceu em 1846.

Um dos carros de boi era forrado com couro cru e tinha colchão de 
penas para acomodar D. Constança e as filhas em suas viagens. Os 
jovens Tim, Tonico, Didique, Janjão e Dedé (José Bonifácio) iam a 
cavalo. Não viajavam em época de chuva nem à noite, por receio de 
bichos. “José adorava natureza, apreciava a acácia, a quaresmeira, o 
ipê, o jacarandá e outras árvores mais. Na primavera o campo ficava 
lindo, as árvores cobertas de flores lembravam quadros a óleo, antigos 
cartões-postais, estampas estrangeiras.”18

As semanas santas em Barbacena sempre foram grandiosas. Para a 
ocasião, ele e os irmãos se vestiam de anjos, o que ficou gravado na 
memória das babás: 

Até a gente fica lembrando da Borda, quando a Siá Adelaide ves-
tia Seu Dr. José Bonifácio, Seu Dr. Antônio Carlos e Seu Janjão de 
anjos, que Seu Janjão dava beliscões nos anjinhos e puxava os 
cabelos deles, e que Seu sacristão dizia que seu Janjão era “anjo 
das profundas”... E nós, não podíamos conceber que aqueles pri-
mos tão bonitos, tão elegantes, uns de barba, outros de bigode, 
pudessem ter sido anjos um dia.19 

Domingo de Ramos e Domingo da Ressurreição eram muito festejados. 
Nas sacadas do solar, estendiam colchas rendadas. Como não podia 
deixar de ser, José Bonifácio era católico fervoroso. Desde menino não 
perdia missas nem rezas na matriz de Barbacena. Era vicentino e foi 
membro de irmandades barbacenenses. Mais tarde pertenceu a outras 
no Rio de Janeiro. Tinha por costume fazer orações usando opa na 
Capela do Santíssimo da Velha Matriz, por ocasião da Semana Santa, 
dizendo que o hábito lhe vinha da infância. Nas procissões, levava o 
sírio junto ao pai, o qual, por sua vez, carregava o pálio que cercava o 
esquife de Jesus. “Eu dou meu testemunho: José foi um homem de fé. 
Nunca o vi se deitar sem antes rezar e beijar os santos de sua devo-
ção, que eram guardados no oratório, no solar, bem como no gavetão 

18 IBRAHIM, 2005, p. 109.

19 IBRAHIM, 2008.
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da sua escrivaninha no Rio de Janeiro. Estampas bonitas, antigas, já 
desaparecidas.”20

Décadas mais tarde, ao ser nomeado para a Embaixada do Brasil junto 
à Santa Sé, recebeu mensagem do cardeal Leme, da Arquidiocese do 
Rio de Janeiro, que atesta o reconhecimento de sua religiosidade.

10 de maio de 1938.

Publicado em resumos telegráficos pelos jornais e, mais tarde, 
reproduzido na íntegra, o discurso de V.Exa. causou grande 
impressão em nossa terra. Se o Brasil tem condigno Andrada 
a representá-lo em Roma, sabem os católicos que os seus sen-
timentos de fé têm no Santo Padre alguém que é inteiramente 
nosso.

Cardeal Leme, Arquidiocese do Rio de Janeiro.

A infância e adolescência transcorreram entre a Fazenda da Borda 
do Campo e Barbacena. Nessa última, realizou os estudos primário e 
secundário. Aos 8 anos, escreveu em seu texto autobiográfico:

Iniciou-me na cartilha do ABC a senhora D. Lydia Ferreira 
de Castro, que, a exemplo de seu progenitor, o mestre Lucas, 
manteve durante algum tempo um curso elementar à rua do 
Rosário, hoje 15 de novembro, na esquina de um beco que 
levava à rua de baixo, agora Sete de Setembro. Era D. Lydia 
senhora de grandes dotes morais, com acentuada vocação para 
preceptora, o que lhe permitiu ensinar a inúmeros barbace-
nenses, abrindo-lhes a entrada para o curso secundário. Antes 
desta, passei ainda para a escola do velho Assis (Francisco 
Cândido de Assis) que funcionava em sua casa à rua Sete de 
Setembro, hoje em frente ao grande armazém do Sr. Nunes e 
Companhia. Foram, pois, os meus estudos primários iniciados 
e concluídos na cidade natal, sob a direção de pessoas com as 
quais pude ainda manter relações de estima ao encetar a vida 
pública e durante o decorrer desta em vários anos. 

José Bonifácio registrou a preocupação de seus pais com os estudos 
secundários, visto que àquele tempo não havia em Barbacena um ins-
tituto onde pudessem ser feitos. Chegaram até a cogitar de mandá-lo 

20 IBRAHIM, 2005, p. 112.
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para a Escola Naval, da qual o tio José Rodrigues de Lima Duarte dava 
as melhores referências. Mas, para alegria de todos, em 1881, foi inau-
gurado o renomado Colégio Abílio do Rio de Janeiro. Seu diretor, Abílio 
César Borges, barão de Macaúbas, era considerado um dos maiores 
educadores do Império.

Com o correr dos anos, escreveu, convenceu-se de que a instalação 
daquele estabelecimento de ensino em Barbacena deveu-se à inter-
venção de José Rodrigues de Lima Duarte, senador do Império.

E então foi possível que ainda sob as vistas dos pais prosseguís-
semos os estudos, confiada a instrução do segundo grau ao pro-
vecto educador. Martim, Antônio e eu, matriculados no Colégio 
Abílio, éramos das janelas do sobrado vistos pela carinhosa 
mãe que de lá, empunhando o binóculo, nos acompanhava em 
nossos folguedos nos recreios. Quadra excelente e feliz! Convi-
vendo no solar paterno, educados pelo mais conspícuo precep-
tor do Brasil, tendo professores competentes e companheiros 
das melhores famílias, iniciávamos o curso secundário com os 
mais seguros elementos.

Dos professores daquela fase, recordou-se de muitos e sobre eles es-
creveu palavras de admiração e afeto. Dentre eles, José Augusto Durão 
Castanheiras, de matemática; Leonardo Carlos Palhares, de francês e 
inglês; Eduardo Barreiros, de português; José Olímpio de Oliveira, de 
geografia; Joaquim Gomes Michaeli, de matemática.

Ao ingressar no Colégio Abílio, José Bonifácio logo se sobressaiu de-
vido a sua dedicação e sempre mereceu a estima do diretor e dos mes-
tres, sobretudo as de José Augusto Durão Castanheiras (professor de 
matemática), Leonardo Carlos Palhares (professor de francês e inglês) 
e Eduardo Barreiros (professor de português).

Do diretor, o barão de Macaúbas, recebeu um livro luxuosamente 
encadernado, com expressiva dedicatória, que guardou com carinho. 
O Colégio Abílio oferecia lições de inglês (obras poéticas de Henry 
Wadsworth Longfellow – 1807-1882), gramática, composição, tradu-
ção e leitura de McCauley e análise de diversas espécies em livros 
alternados de francês e inglês. Bem mais tarde, já como embaixador, 
José Bonifácio ainda gostava de recitar as quadrinhas inglesas apren-
didas no colégio aos 10 anos de idade.
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Desde cedo revelou o dom para a oratória. Nas festas de comemora-
ção de datas nacionais no Colégio Abílio, antes mesmo de completar 
16 anos, José Bonifácio era o escolhido para falar aos colegas e ao 
público que comparecia às solenidades. Em uma delas, como regis-
trou em seu diário, recitou a poesia “Sete de Setembro”, de autoria de 
Vicente d’Ávila, jovem barbacenense então já falecido.

Obtive no Colégio Abílio vários prêmios e ainda conservo um 
deles com expressiva dedicatória do grande educador baiano 
o precioso livro Discursos sobre a educação de Abílio César 
Borges. Assim está redigida a dedicatória, que confirma não 
ter sido um dos seus alunos mais atrasados: “Ao aluno José 
Bonifácio de Andrada e Silva por sua inteligência, sua aplicação 
– seus notabilíssimos professores. B. de Macaúbas”.

O educandário nunca foi esquecido pelos alunos. “Os cânticos cívicos, 
o solfejo, as classes de música, [...] a hora da oração na capela, tudo 
dava ao colégio uma nota agradável de júbilo e de atração. O ambiente 
predispunha ao estudo para corresponder aos carinhos do mestre”, 
anotou.

No centenário do barão de Macaúbas, em 1924, José Bonifácio fez 
questão de pronunciar um discurso em sua homenagem, da tribuna 
da Câmara dos Deputados.

José Bonifácio – Era meu propósito, na data do primeiro cen-
tenário de nascimento do Barão de Macaúbas, prestar em pa-
lavras expressivas uma homenagem a esse grande Diretor do 
Ensino, nascido na terra que V.Exa., Sr. Presidente (dirigindo-se 
ao Sr. Otávio Mangabeira) representa nesta casa com bastante 
brilho.

Sr. Simões Lopes – O maior educacionista brasileiro, Sr. José 
Bonifácio. Tenho a honra de haver sido um seu discípulo e 
nesta casa vejo com prazer colegas que tiveram igual ventura, 
na bancada mineira, os Srs. Melo Franco, Ribeiro Junqueira, 
Antônio Carlos.

José Bonifácio – Com saudade recordo esse tempo magnífico, 
sobretudo por ter tido como guia o insigne educador a cuja me-
mória dedico sincera e profunda veneração, analisando a cada 
momento, no meu lar, aos meus filhos, a sua figura irradiante 
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de simpatia e bondade, a majestade do seu porte, a fidalguia 
das suas maneiras, o seu valor extraordinário de pedagogista 
e patriota. A Bahia pode, senhores, com justiça, orgulhar-se 
desse filho.21 

Sendo deputado à Assembleia Provincial, vez por outra Antônio 
Carlos, o Bacharel, tinha que se deslocar até a capital, Ouro Preto, 
onde se concentravam as questões políticas e administrativas da 
província de Minas Gerais. Nessas ocasiões, gostava de levar os jovens 
filhos, tanto para lhes proporcionar a oportunidade de visitar a capital 
quanto para lhe fazerem companhia. D. Adelaide aconselhava o esposo 
a levar os filhos, com receio de que ele adoecesse, já que, embora fosse 
alto e de bela aparência, tinha saúde frágil.

O trajeto de Barbacena à antiga Vila Rica era feito a cavalo. Certa 
vez, por ter quebrado a roda do carro de boi, tiveram que alugar uma 
liteira para seguir viagem. Iam sempre acompanhados de Bié, empre-
gado de inteira confiança que lhes proporcionava segurança e apoio 
nas emergências. Em uma das estadias em Ouro Preto, escreveu José 
Bonifácio à mãe:

Mamãe,

Não houve questão nenhuma na Intendência. 

Creio que papai não vai hoje. Fomos ao baile.

Voltamos, eu, papai e Martim, à 1h. Tonico e Janjão, de manhã. 

Não gostei e antes não viesse.

O filho que pede a benção.

José Bonifácio, Ouro Preto, 22 de setembro de 1887.

P. S. Foi bom o Bié ter vindo.

José Bonifácio não apreciava Ouro Preto, barulhenta e muito movi-
mentada para seu gosto. Dizia ser difícil caminhar pelas ruelas, tal o 
movimento de gente e de carros. O Bacharel e os filhos costumavam 
se hospedar na pensão “Intendência”, situada perto da Prefeitura. “A 
casa era limpa, o quarto não tinha umidade e a comida era farta.”

21 Anais da Câmara dos Deputados, 1924.
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Ao chegar o momento dos exames preparatórios, José Bonifácio e o 
irmão Antônio Carlos (o Presidente) seguiram para Ouro Preto.

Os meus primeiros – de português e geografia – prestei em 
Ouro Preto, perante bancas examinadoras que em regra 
eram constituídas pelos professores de colégios oficiais e por 
cidadãos de prestígio [...] Prestei os outros exames no Rio de 
Janeiro, no edifício do Pedro II, onde eram chamados à presta-
ção de preparatórios os alunos dos colégios do interior.

Depois de aprovados, os irmãos seguiram para a capital paulista.

NA FACULDADE DE DIREITO
José Bonifácio tinha 16 anos quando seguiu para São Paulo em compa-
nhia dos irmãos Antônio Carlos e Martim Francisco. Antes de chegar 
ao destino, passaram alguns dias no Rio de Janeiro, hospedados no 
palacete do tio José Rodrigues Lima Duarte, onde receberam a visita 
do imperador D. Pedro II algumas vezes, para orgulho da família. 
Referindo-se ao local e ao anfitrião, escreveu José Bonifácio décadas 
mais tarde:

Sua casa, solar muito rico onde hospedou os imperadores, 
Arcebispos, Bispos e grandes da política, atraía os intelectuais, 
os próceres do partido, os amigos pessoais. Lima Duarte aco-
lhia a todos com a simpatia e a bondade que irradiavam de sua 
personalidade. Nunca estava ausente de Barbacena nas suas 
festas de tradição. Acompanhava invariavelmente as soleni-
dades cívicas e religiosas, assíduo às da Semana Santa. Dava 
prazer ao povo da cidade serrana, à qual serviu até seu faleci-
mento, com elevação e amor, ver a figura imponente, varonil, 
esbelta, garbosa, solidária com seus conterrâneos.22

Em São Paulo:

Durante o curso acadêmico, residimos, meu irmão Antônio 
Carlos e eu, nos primeiros tempos, em casa de nosso primo (a 
quem por sua idade chamamos de tio Antônio) o Dr. Antônio 
Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, professor de di-
reito comercial na Faculdade de São Paulo. Era primo irmão 

22 ANDRADA E SILVA, 1943.
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de meu pai, pois era filho do primeiro Antônio Carlos, o grande 
orador das Cortes Portuguesas e da Assembleia Constituinte. 
Eram, tio Antônio Carlos e tia Aninha, sua exemplar esposa, 
com os primos Antônio Carlos, Ana Elisa, Basília, Diogo e Elisa, 
todos de extrema delicadeza, carinhosas no trato para conosco, 
pessoas que se recomendaram à nossa afeição pelo tempo afora 
[...] Mais tarde, deixando a companhia daqueles parentes queri-
dos, que passaram a residir em prédio menor, fomos, Antônio e 
eu, para uma república no antigo largo do Arouche, onde foram 
bons e leais companheiros os seguintes colegas: Luiz Prates de 
Moraes Sarmento estava nessa república, convívio feliz de bons 
amigos, quando, a 4 de maio de 1892, recebi o grau de bacharel 
em Ciências Jurídicas e Sociais, conferido pelo então diretor da 
Faculdade, o D. Barão de Ramalho. Concluídos os preparativos, 
matriculei-me na Faculdade de Direito de São Paulo em 1889, 
quando diretor o Dr. André Afonso de Pádua Fleury, mais tarde 
substituído pelo Barão de Ramalho. 

As matérias do curso eram, entre outras, geografia, história, litera-
tura, inglês, francês, aritmética, ciências e sociologia. José Bonifácio 
confessou mais tarde que não fosse o notável educador barão de 
Macaúbas não teria se saído tão bem no curso.

Ele e os irmãos tiveram colegas de nomes tradicionais de vários 
pontos do país. Por exemplo, o futuro desembargador Alberto de 
Oliveira Diniz, Moraes Sarmento, Afrânio de Melo Franco (minis-
tro do Exterior), Wenceslau Brás (presidente da República), Carlos 
Magalhães de Azeredo (embaixador em Roma), Adalberto Guerra 
Duval (embaixador em Roma), o primo Duarte Badaró, Delfim Moreira 
(futuro presidente de Minas Gerais) e tantos outros. Foi também seu 
colega o presidente da República Washington Luiz. Ambos se davam 
bem e os laços de amizade que os ligaram somente se romperam com 
a Revolução de 1930.

Martim Francisco acompanhou os irmãos, mas, no ano seguinte, 
matriculou-se na também tradicional Faculdade de Direito de Recife, 
onde foi apelidado “Príncipe do Sul”. Quando estava para se formar, 
seguiu por via marítima de Recife para Santos e dali foi graduar-se 
pela Faculdade de Direito de São Paulo.
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Na primeira eleição para a Câmara dos Deputados em Minas Gerais, 
Martim Francisco candidatou-se a uma cadeira, mas não obteve o 
apoio de Bias Fortes, que já estava na liderança do governo mineiro. 
Contrariado, José Bonifácio fundou a Liga da Lavoura e da Indústria, 
partido local que apoiava o Partido Republicano Mineiro (PRM), mas 
se opunha localmente ao velho Bias. Antônio Carlos, embora compar-
tilhasse do posicionamento do irmão, não participou da iniciativa, 
pois vivia em Juiz de Fora e já estava praticamente afastado da política 
barbacenense.

Enquanto os filhos de Antônio Carlos, o Bacharel, cursavam a facul-
dade, dois acontecimentos marcaram decisivamente a história do país.

ABOLIÇÃO
Após a promulgação da Lei do Ventre Livre, que calou os abolicionistas 
por uns tempos, a campanha voltou com força em 1880. A organização 
da Confederação Abolicionista, em 1883, veio ampliar e unificar o 
movimento no plano nacional. Dois anos depois, foi promulgada a Lei 
Saraiva Cotegipe ou Lei dos Sexagenários, que estabelecia a liberdade 
aos escravos com mais de 60 anos. Simultaneamente aos clamores por 
abolição total, os escravos abandonavam as fazendas sob estímulo e 
proteção de organizações abolicionistas. Finalmente, em 13 de maio 
de 1888, a princesa Isabel, que assumiu a regência do Império na 
ausência de D. Pedro II, promulgou a Lei Áurea, declarando extinta a 
escravidão no Brasil.

José Bonifácio e Antônio Carlos encontravam-se em São Paulo no dia 
da abolição e participaram com alegria dos festejos. Fogos subiam ao 
ar e bandas percorriam as ruas e praças dando vivas à princesa im-
perial D. Isabel. Os irmãos eram a favor da libertação, não possuíam 
escravos, tinham empregados fiéis. Bié era empregado de José Boni-
fácio e Flávio, irmão de Bié, servia Antônio Carlos. Os dois gostavam 
muito desses empregados, que os serviram anos a fio. Em Barbacena, 
sua mãe, D. Gabriela, libertou todos os seus escravos muito antes da 
abolição.
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A REPÚBLICA
No fim do século XIX, as contradições da ordem social sobre a qual 
se assentava o Império tornaram-se mais evidentes, e a sociedade 
brasileira passou por acentuada transformação.

Em 15 de junho de 1889, D. Pedro II dissolveu a Câmara dos Deputados 
para que outra fosse eleita e instalada em novembro do mesmo ano. 
Apesar de as eleições terem sido realizadas, a nova Câmara não 
chegou a reunir-se, já que, em 15 de novembro, o marechal Deodoro 
da Fonseca proclamou a República do Brasil, depondo e exilando o 
imperador. 

Um governo provisório formado pelas figuras republicanas de maior 
destaque assumiu o comando e convocou a primeira Assembleia 
Constituinte da República. Imediatamente após as eleições de 1890, a 
Constituinte deu início a seus trabalhos. A nova Carta Constitucional 
foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891 e, no dia seguinte, os mare-
chais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto foram eleitos presidente 
e vice-presidente da República, respectivamente.

A passagem do Império para a República foi a primeira grande mu-
dança de regime político no Brasil após a independência e ocorreu por 
meio de um golpe militar de Estado, sendo, portanto, um movimento 
restrito. Estudos indicam que, nas corporações militares, a articula-
ção ficou restrita a jovens oficiais, que pouco se relacionavam a ofi-
ciais superiores. De qualquer forma, pela primeira vez, os militares 
mostravam que eram capazes de realizar uma ação política de peso 
com relativa autonomia. É inegável que, ao derrubar a ordem imperial, 
os jovens oficiais abriam caminho para a reorganização da ordem 
política brasileira. Vale lembrar o célebre registro de Aristídes Lobo 
no Diário Popular de 18/11/1889 de que o povo assistiu “bestializado” 
à parada militar que assinalou a mudança de regime e que a colabo-
ração dos elementos civis foi praticamente nula, apesar do apoio da 
oligarquia dominante.

A ausência da participação popular tem sido objeto de atenção, já que 
se tratava da instauração de um sistema político que se propunha 
a trazer o povo para a cena política, como afirmou José Murilo de 
Carvalho. Na voz de seus propagandistas mais radicais, a exemplo 
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de Silva Jardim e Lopes Trovão, a república foi apresentada como a ir-
rupção do povo na política, na melhor tradição da Revolução Francesa 
de 1789. À sombra do Poder Moderador, o regime monárquico foi con-
denado pelo manifesto republicano de 1870 como incompatível com a 
soberania nacional, que só poderia ser baseada na vontade popular.23 
Essa perspectiva de participação no novo regime despertou esperan-
ças nas camadas excluídas.

A adesão de Antônio Carlos, o Bacharel, à república teve grande re-
percussão em São Paulo, onde a família tinha destaque político. Silva 
Jardim, um dos grandes defensores da república – chamada por ele de 
revolução adorada – era casado com uma prima de Antônio Carlos e, 
quando em Barbacena, fez comícios e proferiu discursos da sacada do 
solar dos Andradas. Em novembro de 1889, Antônio Carlos estava na 
Fazenda da Borda do Campo despedindo-se de seu filho José Bonifácio, 
que seguiria para São Paulo, quando um dos ex-escravos chegou de 
Barbacena para avisar ao “siô dotô Antoninho” que o visconde de Ouro 
Preto tinha deixado o lugar. Apoiado na balaustrada do alpendre da 
frente da casa, teria dito ao filho: “mais um gabinete que cai”.

José Bonifácio tinha muita admiração pelo imperador e não se es-
quecia de haver beijado sua mão no Colégio Abílio e em casa de seu 
padrinho de crisma, o conde de Prados, quando da visita de D. Pedro 
II a Barbacena em 1881. De outra feita, quando o conde d’Eu passou 
por Barbacena, Antônio Carlos levou os filhos à estação para cumpri-
mentá-lo. Os meninos entraram no trem e conheceram o requintado 
vagão. Na despedida, na plataforma da estação, o imperador afagou-
-lhe a cabeça. José Bonifácio não se esqueceu da emoção que sentiu.

Apesar disso, essas ternas recordações não impediram que o jovem 
estudante de direito se empolgasse com novas ideias políticas re-
publicanas. Quando a propaganda republicana chegou aos jovens 
Andradas, em 1988, eles já “moravam na república”. Empolgados com 
o movimento, José Bonifácio e seu irmão Antônio Carlos entraram 
no clube do recém-criado Partido Republicano Mineiro, juntamente 
com Delfim Moreira e Wenceslau Brás, e se tornaram “republicanos 
históricos”.

23 CARVALHO, 1987, p. 11.
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Ao que se sabe, no entanto, a escolha política nunca os levou a ofen-
der a memória do velho imperador. José Bonifácio chegou a sustentar 
que a maioria dos estudantes não queria ser governada por um es-
trangeiro, mas isso em nada atentava contra D. Pedro II. A afirmação 
vinha apenas do receio de que, após a morte do monarca e a nomeação 
de sua filha D. Isabel como imperatriz, ela pudesse ser influenciada 
pelo esposo, conde d’Eu, nobre francês que não era muito apreciado 
pelos brasileiros.

Ademais, sobre esse período de sua vida, anotou: “Fiz parte de socieda-
des acadêmicas, do Clube Republicano Mineiro e da Beneficente Minei-
ra, dos quais foram consócios ilustres mineiros que por São Paulo pas-
saram fazendo curso superior”. Em 1892, os estudos em São Paulo ter-
minaram com a cerimônia de colação de grau, que naqueles tempos era 
cercada de muita pompa. Os estudantes iam de fraque e cartola preta, 
gravata de laço e calça cinza. Encerrava-se importante etapa da traje-
tória de vida do futuro embaixador José Bonifácio. 
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Com o diploma de bacharel em ciências jurídicas e sociais na mão, José 
Bonifácio retornou a Barbacena, cheio de entusiasmo para dar início 
ao exercício da profissão.

Diplomado em direito, só tive o pensamento de iniciar a car-
reira de advogado na cidade natal – Barbacena – e para ela, no 
mesmo ano de formatura – 1892, segui, ficando ao lado de meu 
pai o Dr. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, sob cuja direção 
sempre advoguei, seguindo os seus conselhos e as suas lições 
que tão proveitosas me foram. [...] De 1892, ano da formatura, 
a 1893, com a sua direção elevada, pude [...] manter a clientela, 
que era apreciável, desenvolvendo-a cada vez mais. 

Como já se sabe, Antônio Carlos, o Bacharel, morreu na tarde seguinte 
ao Natal de 1893, na Fazenda da Borda do Campo. A moléstia que o 
vitimou foi a tísica, que já levara duas de suas filhas: Maria Flora, aos 
18 anos, e Gabriela, aos 16. Aos 48 anos, D. Adelaide viu-se viúva com 
15 filhos.

Com muito trabalho e dedicação, e se esforçando sempre para satis-
fazer aos clientes, José Bonifácio conseguiu manter o vasto círculo 
de relações do pai, participando de importantes causas, quer no foro 
cível, quer no criminal:

Com o seu falecimento em 26 de dezembro de 1893, passei a 
lutar sozinho, privado de sua assistência segura e de suas ins-
truções sábias. [...] Fui devotado às causas de que me incumbi, 
trabalhava ativamente, esforçando-se em corresponder à con-
fiança dos clientes. E tinha de proceder dessa forma para, re-
cordando sempre a maneira paterna, chefiar na orientação de 
minha mãe a família numerosa que o casal havia constituído, 
educando-a de modo atento e salutar, nos sacrossantos princí-
pios da religião católica. [...] Aumentadas as responsabilidades 
compreendi que mais devia me empenhar pela advocacia, e 
felizmente mantive o vasto círculo das relações de meu pai, 
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conservando a brilhante concorrência do escritório. Patrocinei 
causas importantes, quer no foro cível e comercial, quer no 
criminal.

Nos Anais judiciários da Comarca se encontram trabalhos 
que atestam meu esforço e o meu zelo. Esmerei-me por fazer 
a prova dos direitos, cuja defesa me confiavam, pus o maior 
cuidado na colheita de documentos e na apuração de provas, 
discutia nas alegações finais a questão jurídica, examinando-a 
à luz dos princípios expostos pelos escritores com aplicação 
dos fatos verificados nos processos. Inúmeras vezes escrevi 
verdadeiras monografias em assuntos de direito civil e de 
direito comercial.

No foro criminal, defendi na tribuna do júri processos de 
grande importância, causas difíceis, que tiveram vasta re-
percussão, atraindo à sessão de julgamento concorrência 
numerosa.

Tive entusiasmo pela tribuna judiciária, estudava os processos 
com a paixão nobre que o advogado deve ter na defesa de direi-
tos individuais [...] a liberdade do cidadão. Recordo-me ainda 
de triunfos obtidos pela minha palavra no período em que os 
anos permitiam combates enérgicos e incisivos.

Adiantado era o foro da Comarca de Barbacena. No meu tempo 
de advogado militante serviram como juízes primeiro o Dr. 
Francisco Júlio da Veiga e depois o Dr. José Jacinto de Azevedo 
Baeta, ambos magistrados íntegros, provectos, conhecedores 
do direito. Com eles, durante todo o seu tempo de residência 
em Barbacena, distribuindo justiça, dei-me cordialmente. 
Respeitei-os e os estimei por seus altos dotes morais e inte-
lectuais.

De magistrados na referida Comarca, tiveram acesso ao 
Tribunal da Relação de Minas, onde continuaram a manter o 
seu prestígio de inteligência e probidade.

Ainda me foi dado advogar perante os juízes que a esses su-
cederam – o Dr. Joaquim Rodrigues Seixas e o Dr. Leovigildo 
Leal da Paixão, com os quais também lidei amistosamente, 
apreciando a sua maneira de julgar com justiça e serenidade. 
O último, Dr. Leovigildo se retirou de Barbacena por ter atin-
gido a relação, sendo desembargador prestigioso e mais tarde 
presidente do Tribunal Eleitoral, mantendo-se, apesar das 
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paixões políticas, em atitude digna e imparcial. De todos me 
recordo com saudade, cultuando sua memória. 

A correspondência abaixo, colhida em meio a tantos outros documen-
tos, é reveladora de sua clientela.

Ilmo amigo Bernardo Mascarenhas

Cumprimentando-o, tenho a comunicar-lhe que está resolvida 
a cobrança do Sr. Trindade, devendo lhe ser enviada, pelo 
primeiro portador, a importância da conta, deduzida a por-
centagem. 

Aguardando suas estimadas ordens, sou com apreço e estima. 
José B. de A. e Silva

Barbacena, 8 de julho de 1898.

Certo é que José Bonifácio foi um advogado muito atuante. Destacam-
-se dois casos reveladores do seu desempenho: um ocorrido em 
Senhora dos Remédios, município próximo a Barbacena, e outro 
em Manhuaçu, situado na Zona da Mata, quando atuou na defesa de 
importantes personalidades locais.

NA GUARDA NACIONAL
Em 1892, José Bonifácio engajou-se na Guarda Nacional, na qual tra-
balhou com prazer e dedicação.24 Eis o documento de nomeação.

O Vice-Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil.

Faz saber aos que esta Carta Patente virem que resolve no-
mear o cidadão José Bonifácio de Andrada e Silva Sobrinho 
para o posto de Major Ajudante de Ordens e Secretário Geral 
do Comando Superior da Guarda Nacional da Comarca de 
Barbacena, no estado de Minas Gerais. E como tal gozará 
de todas as honras e direitos inerentes ao posto; pelo que 
manda à autoridade competente que lhe dê posse depois de 
prestado o devido juramento; aos Oficiais superiores que o 
reconheçam, honrem e estimem, e a todos os seus subalternos 

24 A Guarda Nacional foi uma força paramilitar organizada no Brasil em agosto de 1831, 
durante o período Regencial, e sua criação justificou-se na necessidade de defesa da 
Constituição, mantendo a obediência às leis e mantendo a ordem. Para seus idealiza-
dores, era o único instrumento capaz de garantir a segurança e a ordem no império.
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que lhe obedeçam e guardem suas ordens, no que tocar ao 
Serviço Nacional, tão fielmente como devem. Em firmeza do 
que, lhe mandei passar a presente carta por mim assinada, que 
se cumprirá como nela se contém, depois de selada com o selo 
grande das Armas da República.

Palácio da Presidência no Rio de Janeiro, em 20 de julho de 
1892, quarto da República.

Floriano Peixoto. 

Em 27 de novembro de 1895, foi nomeado pelo presidente da República 
para o posto de major secretário-geral do Comando Superior da 
Guarda Nacional da comarca de Barbacena.

Guarda Nacional

Quar tel do Comando Superior da Guarda Nacional de 
Barbacena, 20 de junho de 1896.

Ordem do dia número 2.

Convida os senhores of iciais da Guarda Nacional desta 
Comarca a se apresentarem, fardados e munidos de suas pa-
tentes, na secretaria deste comando, em caso do respectivo 
Secretário Geral, Major Doutor José Bonifácio de Andrada e 
Silva, para prestarem o compromisso da Lei e tomarem posse 
de seus postos. Francisco da Costa Araújo, Tenente Coronel do 
Estado Maior e Comandante Superior Interino.25

PROFESSOR
No ano seguinte ao de sua formatura na Faculdade de Direito de São 
Paulo, José Bonifácio ingressou no magistério. Pertenceu ao primeiro 
corpo docente da antiga Escola Normal Municipal de Barbacena, fun-
dada naquele ano de 1893 por Crispim Jacques Bias Fortes, quando 
governador do estado. José Bonifácio foi professor do ginásio mi-
neiro, onde era catedrático de geografia, além de diretor do liceu. 
Foi nomeado lente substituto de geografia em 1893, habilitado em 
concurso em 5 de maio de 1894, como atesta documento do Palácio 
da Presidência do estado de Minas Gerais.

25 IBRAHIM, 2005, p. 156.
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O Dr. Presidente do Estado de Minas Gerais resolve nomear 
o lente do Internato do Ginásio Mineiro, Dr. José Bonifácio 
de Andrada e Silva para, durante o presente ano letivo, reger 
a aula suplementar de geografia do 1º ano do Curso daquele 
estabelecimento.

Palácio da Presidência em Ouro Preto. ... de outubro de 1894.

Crispim Jaques Bias Fortes 

Dr. Henrique Diniz.

Por ato de 21 de setembro de 1897, foi nomeado lente de sociologia, ca-
deira que regeu até 30 de maio de 1899, quando esta foi suprimida do 
programa. Em 1915 e 1916, foi substituto de história geral e do Brasil, 
durante o impedimento do lente catedrático, Dr. Mendes Pimentel.

O forte apreço de José Bonifácio pelo ofício de professor marcou toda 
sua atuação parlamentar. Escreveu ele em seu “Caderno Verde”: 

Nunca me desviei na minha vida pública de parlamentar 
deste ponto de vista, mas foi junto da mocidade, instruindo e 
doutrinando, que eu aprendi a amar o ensino e a defendê-lo, 
convencido de que as escolas são o viver precioso donde saem 
os que têm de pleitear pela Pátria, pelo seu engrandecimento, 
morrendo por ela, na defesa de seu nome e de sua bandeira, se 
preciso for.26

Em Barbacena, também atuou como jornalista. Foi colaborador de uma 
revista de sericicultura e redator e diretor do Jornal da Tarde. Mais 
tarde, no Rio de Janeiro, foi diretor do Diário da Noite e colaborador do 
Jornal do Commercio, onde escreveu sobre os mais diversos assuntos: 
história, relações internacionais, política, geografia, literatura.

LIGA DA LAVOURA E DA INDÚSTRIA
Com a notoriedade que ia adquirindo em Barbacena e a repercussão 
de seu prestígio pelas comarcas vizinhas, José Bonifácio não pôde 
resistir ao chamado da carreira política.

26 IBRAHIM, 2005, p. 159.
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Em 20 de dezembro de 1897, ao lado do irmão Antônio Carlos e de 
outros barbacenenses ilustres – Camilo Ferreira Rodrigues Caldas 
e Carlos Pereira de Sá Fortes –, fundou o partido Liga da Lavoura e 
da Indústria, com sede na casa de seu padrinho de crisma, o conde 
de Prados. Em 10 de março de 1898, realizou-se notável assembleia 
política na qual, com a presença de prestigiosas figuras da lavoura, 
do comércio e da indústria, foi assinado o manifesto e o programa das 
ideias por que deveriam propugnar os membros do partido.

Manifesto do Partido Liga da Lavoura e da Indústria

A fase atual da política do nosso país é característica dos perío-
dos revolucionários e agitados na vida das nações.

Por desgraça nossa a evolução, iniciada de modo tão auspicioso 
quanto pacífico pela República, deixou de operar no terreno das 
ideias para seguir o caminho tortuoso e difícil traçado pelo em-
bate das ambições e desvario das paixões de agrupamentos que 
debalde se esforçam para se organizarem em partidos políticos.

Sem civismo, sem ideal, sem coragem, essas agremiações, do-
minadas exclusivamente pelo interesse político e material, de 
ocasião, tem constituído um invencível estorvo à organização 
seja de governos fortes, seja de oposições resistentes.

Só têm produzido a política pessoal de ódios ou reações que, 
incapaz de conhecer e satisfazer as necessidades e aspirações 
da nação, nada criou de útil, de bom e de estável. [...] Nesses 
partidos figuram como chefes alguns homens que tendo, em 
épocas diversas, ocupado elevadas posições, deixaram-se 
envolver nos acontecimentos os quais vieram dar-lhes uma 
importância de acaso que o vulgo toma por mérito pessoal.

[...] Por isso a têm servido (a república) empregando os mesmos 
meios de corrupção eleitoral: os cargos públicos e policiais, a 
fraude, a guarda nacional; tudo isto em um regime de eleições 
no qual a máquina administrativa transformou-se no primeiro 
dos instrumentos eleitorais. 

Como resultado, veio a descrença e desalento do povo que se 
vai habituando a testemunhar com a mais condenável indife-
rença a grande farsa eleitoral cujo desenlace pertence sempre 
ao governo. 
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Depois de criticar os parlamentos (“anonimatos irresponsáveis”), 
o governo e a oposição (“descuidados da sorte dos cidadãos”), o do-
cumento enfocou a situação econômica do país: “Qual o estado das 
classes produtivas, que dão as rendas dos estados e da União – lavoura 
e indústria?”

Abaladas por crises sucessivas, qual delas mais formidável, 
tais como: a desorganização do trabalho que as integrou às 
exigências de um pessoal ignorante e indisciplinado como é 
o nacional, ou ganancioso e insaciável como o estrangeiro; as 
insuperáveis dificuldades resultantes do péssimo serviço de 
transportes e de constantes epidemias; a elevação das tarifas 
das estradas de ferro e alfândegas; o desaparecimento do cré-
dito e finalmente a depreciação dos valores de seus produtos 
em desproporção com a alta de todos os artigos de primeira 
necessidade; aquelas classes, oneradas de tantos males, estão 
ameaçadas de um completo aniquilamento.

[...] O mal é geral, é profundo; mas é incurável?

Não. Os governos, os políticos, os parlamentares podiam e de-
viam procurar se não curá-lo, ao menos remediá-lo. 

O manifesto propunha solução para os diversos problemas apontados 
e fazia outra indagação: “Podemos, porém, nós, lavradores e indus-
triais, esperar dos políticos, dos parlamentares ou dos governos a 
realização de tais reformas? Absolutamente não”. De acordo com 
a declaração, a Liga da Lavoura e da Indústria, diferentemente dos 
demais partidos, deixaria em segundo plano a parte política e priori-
zaria a “parte mais importante no regime republicano e para a vida da 
república – a questão econômica, que é a bandeira dos programas dos 
partidos na América do Norte – cujo regime federalista e presidencia-
lista mais se assemelha ao nosso”. Prosseguia o documento:

O que cumpre fazer?

É preciso reagir. Nós outros lavradores e industriais podemos 
e devemos reagir.

Urge sair da inércia para não sermos aniquilados como os 
viandantes que se entregam ao sono quando a neve cobre 
os caminhos.
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Organizemos o partido e os interesses da lavoura e da indústria 
não continuarão indefesos e abandonados como até aqui. 

Queremos um partido independente, escoimado da lepra e 
dos vícios das agremiações políticas pessoais, para obtermos 
governos fortes, parlamentos patrióticos e uma administração 
moralizada, capaz de solver as dificuldades do presente e pro-
ver as necessidades do futuro.

As classes conservadoras, os homens rudes do campo e do 
trabalho precisam saber que na República existe um partido o 
qual, rompendo com os hábitos da politicagem da nossa terra, 
vem colocar-se ao lado do povo, não para pedir empregos, 
proventos e honra ao Governo, apoiando-o ou combatendo-o 
conforme lhe são concedidos ou negados; mas para reclamar 
e exigir que seus direitos e interesses sejam respeitados na 
partilha dos benefícios sociais.

Com semelhante desideratum só um partido erguido, não sobre 
falsas conveniências e interesses de ocasião e sim sobre as for-
ças produtivas da terra, apoiado pelo espírito conservador des-
tas duas classes – Lavoura e Indústria – poderá realizar esse 
programa, atravessando incólumes às vicissitudes do período 
revolucionário atual dotado da estabilidade e da resistência 
das suas próprias bases. 

Assim se encerrava o manifesto: “Eis toda a esperança e ambição 
dos que vos dirigem estas palavras, pedindo o vosso apoio moral 
e material para a organização do partido que se denomina Liga da 
Lavoura e da Indústria, cujo programa vos oferecemos”. Assinaram 
os membros do Diretório Provisório: Dr. Camilo Ferreira, médico, 
agricultor e industrial; José Bonifácio de Andrada e Silva, advogado 
e agricultor; Dr. J. Rodrigues Caldas, médico, agricultor e industrial; 
Dr. Carlos Pereira de Sá Fortes, médico, agricultor e industrial, e David 
B. Ribeiro, agricultor. 

O programa “das ideias pelas quais pugnará a Liga da Lavoura e da 
Indústria” continha seis postulados: supressão do Senado do estado 
de Minas Gerais; modificação da organização judiciária; reforma da 
lei eleitoral; supressão do subsídio nas prorrogações dos congressos; 
melhor discriminação das rendas destinadas à União e supressão 
dos cargos de vice-presidente da República e do estado. Havia ainda 
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oito medidas administrativas, entre as quais estavam a criação de 
estabelecimentos de crédito, a elaboração de leis de organização do 
trabalho, o cumprimento das leis sobre ensino obrigatório, a criação 
de escolas de ensino prático e a decretação de medidas destinadas a 
favorecer a imigração.

A repercussão dos princípios assentados naquela histórica reunião foi 
grande, como mostram as cartas de líderes das comarcas vizinhas re-
cebidas por José Bonifácio. Numa delas, datada de 21 de maio de 1898, 
o padre Firmino Ribeiro Mendes, vigário encomendado da Freguesia 
de Dores do Paraibuna, prestou “sinceras e ardentes homenagens aos 
fundadores de um partido tão útil quão necessário. Congratulando-me 
com todos os habitantes desse município pela fundação de um clube 
digno de incitamento como este, não posso deixar de fazer votos para 
que os nossos esforços sejam coroados de feliz êxito e nunca tenham 
senão glórias [aos de nossa empresa]”. 

A relação entre o novo partido republicano mineiro e seu clube era 
regida pelo estatuto do Clube da Lavoura e da Indústria, elaborado 
em 24 de abril de 1987.

Art. 4º O Clube se filiará, como todos os outros seus congêneres, 
à Liga da lavoura e da Indústria, com cujo diretório ficará de 
acordo para a resolução de todas as questões políticas e admi-
nistrativas que interessarem ao partido.

[...]

Art. 9º O Clube subvencionará o Diretório central do Partido 
com 50% das contribuições de seus associados, para as despe-
sas de propaganda de seu programa político e administrativo.

Barbacena, 24 de abril de 1898.

Francisco da Costa Araújo, David Bemfica Ribeiro, Paulino 
Nunes de Mello.

Além do sucesso em Barbacena, a Liga da Lavoura e da Indústria ob-
teve grande aceitação nas seguintes cidades, como atesta a extensa 
lista de filiados: Juiz de Fora, Paiva, Palmira, Distrito do Onça, Alto 
do Rio Doce, município de São João Del Rei e distritos de Candeias e 
de Oliveira. 
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José Bonifácio elegeu-se vereador pelaLiga da Lavoura e da Indústria 
e reelegeu-se várias vezes pelos distritos de Senhora dos Remédios, 
Correia de Almeida, Sítio (hoje Antônio Carlos) e Desterro do Melo.

Sua candidatura a deputado federal ocorreu após a renúncia do can-
didato da Liga da Lavoura e da Indústria. Naquele ano, José Bonifácio 
optou por não comparecer à convenção estadual em Juiz de Fora, 
convencido de que o Partido Republicano Mineiro não apoiaria sua 
campanha. Em seu lugar, a Liga da Lavoura e da Indústria enviou 
como representante seu irmão Antônio Carlos, que também cogitava 
candidatar-se a deputado federal. Surpreendentemente, após elogios 
públicos do “velho Bias”, o PRM ofereceu a José Bonifácio a indicação 
a deputado federal pelo distrito de Barbacena. 

José Bonifácio viu-se num dilema. Por um lado, era filiado a partido 
abertamente contrário a Bias Fortes. Por outro, o fato de seu nome 
ter sido aprovado mesmo após a apresentação do programa da Liga 
da Lavoura e da Indústria na convenção de Juiz de Fora concedia-lhe 
certo respaldo moral. Além disso, Bias Forte era muito amigo de seu 
tio Lima Duarte e, ainda que destoasse politicamente dos irmãos, 
nunca lhes ofereceu maiores dificuldades. É verdade que o presidente 
do PRM não apoiou a candidatura de um dos irmãos Andradas a 
deputado estadual; no entanto, isso somente ocorreu porque Martim 
Francisco se lançou sem consultar Bias Fortes e sem articular-se às 
forças republicanas do estado.
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Posse da diretoria do Centro Republicano em Barbacena. Na foto, o 
deputado federal José Bonifácio de Andrada e Silva, Dr. Bias Fortes Filho e o 

deputado Bernardino Senna Figueiredo, deputado ao Congresso Mineiro.

Após muito ponderar, José Bonifácio seguiu o conselho de Antônio 
Carlos e aceitou o convite para a candidatura pelo PRM. Bias Fortes o 
recebeu calorosamente ao partido, declarando que a República preci-
sava de homens com suas qualidades na Câmara Federal. Ficou então 
selada uma amizade que duraria até o falecimento do “velho Bias”, 
que sempre teve palavras elogiosas para José Bonifácio e o apoiou em 
todas as suas eleições para deputado federal.

A primeira eleição de José Bonifácio para deputado federal ocorreu em 
6 de fevereiro de 1899. O ano de 1899 assinala outro fato marcante 
na sua vida: o casamento com Corina Lafayette,27 filha do consagrado 

27 Corina Lafayette, a quarta filha de Francisca e Lafayette Rodrigues Pereira, nas-
ceu em 1878 na cidade do Rio de Janeiro. Corina passou a infância entre a Gávea, 
Petrópolis e Queluz (hoje Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais). A educação de 
Corina, bem como de seus irmãos, não fugiu ao padrão das famílias da elite da época: 
uma sólida formação religiosa e a presença de institutrices, as preceptoras que se 
incumbiam da educação das jovens.
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jurisconsulto e político do Império, o conselheiro Lafayette Rodrigues 
Pereira.28

JOSÉ BONIFÁCIO E CORINA
O jovem advogado José Bonifácio não se ocupava apenas de causas 
jurídicas. Barbacena tinha animada vida social, com muitas festas, 
soirées, bailes e saraus. A presença constante de veranistas do Rio 
de Janeiro que fugiam do calor carioca contribuía para movimentar 
ainda mais a cidade.

Sempre que podia, José Bonifácio visitava os parentes Penido Burnier 
e Vidal Barbosa Lage, em Juiz de Fora, onde caçadas, saraus e reuniões 
políticas não podiam faltar. Todos viviam em amplas residências e 
possuíam fazendas antigas. Também eles visitavam a Fazenda da 
Borda do Campo, pois D. Adelaide e filhos eram muito prezados por 
seus parentes.

Certa vez esteve enamorado de Violeta Melo Franco, filha do antigo 
juiz de direito de Barbacena, Dr. Virgílio, e irmã de seu colega Afrânio, 
que, em férias, sempre vinha em sua companhia visitar os pais. Mas 
Violeta casou-se com Rodrigo de Andrade, também ex-colega de facul-
dade, e José Bonifácio logo se esqueceria do affair.

A primeira vez que Corina o viu, José Bonifácio montava seu 
cavalo, Chibatão, um belo marchador castanho, pelas ruas de 
Barbacena. Com seu ar fidalgo e porte elegante, ela gostou 
de imediato do “Príncipe da Terra”, como o chamavam na ci-
dade, certamente devido à sua elegância. “Gostei de José assim 
que o vi. Gostei mesmo dele, que parecia um fidalgo, e fidalgo 
de fato ele era. Foi Amanda Figueira de Melo quem me apontou, 
no centro de Barbacena, a casa assobradada e vistosa, com suas 

28 Lafayette Rodrigues Pereira (1834-1917) nasceu na fazenda dos Macacos, freguesia 
de Nossa Senhora da Conceição, atualmente Conselheiro Lafaiete (MG). Filho de 
Antônio Rodrigues Pereira, barão de Pouso Alegre, estudou na província natal e 
depois seguiu para São Paulo, onde se formou em direito, em 1857. Fixou-se no Rio 
de Janeiro, onde atuou como advogado até 1910. Antes disso foi presidente do Ceará 
(1864) e do Maranhão (1865); deputado por Minas Gerais (1878-1881), ministro da 
Justiça (1878), senador (1879), e membro do Conselho de Estado (1882). Autor de dois 
livros fundamentais sobre direito civil, Direitos de família (1869) e Direito das cousas 
(1877), o conselheiro Lafayette teve mais influência no direito civil brasileiro do que 
qualquer outro jurista brasileiro ou português.
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sacadas, suas luminárias e suas janelas de guilhotina, onde 
José morava com a família. Foi ela quem me disse que o jovem 
advogado Andrada tinha cavalos de montaria e boas roupas.”29 

O encontro foi obra do destino, que se manifestou por meio de ato falho 
do conselheiro Lafayette, o qual se esquecera de reservar aposentos 
no Hotel Bragança, em Petrópolis, onde a família costumava veranear. 
Sem nem de longe pressentir o que o destino lhe reservava, Corina 
sentiu-se frustrada ao saber que aquelas férias seriam em Barbacena.

Eles se conheceram quando José Bonifácio foi visitar o conselheiro 
Lafayette, recém-chegado a Barbacena. O pai fora contemporâneo do 
conselheiro na Faculdade de Direito e José Bonifácio fora colega de seu 
filho Nhonhô. Era natural, portanto, que quisesse dar as boas-vindas. 
A narrativa de Corina:

Eu estava na sala da frente da casa alugada a Timóteo de 
Freitas, procurando um livro alemão que falaria talvez de “Val-
quírias” galopando por “Walhala” para servir a “Wotan”, quan-
do ouvi batidas na porta da entrada e, ao abri-la, surgiu à minha 
frente um jovem de belo porte, que me perguntou pelo Senhor 
Conselheiro Lafayette. “Está sim”, respondi. “Faça o favor de en-
trar que vou avisar papai”, terminei por dizer, meio sem jeito 
por lembrar-me de que meus cabelos estavam soltos, descendo 
pelas costas e, naquele tempo, apresentar-se assim era prova 
de intimidade.

Fui chamar papai, que escrevia no escritório ao lado, e fiquei 
atenta ao nome do jovem distinto, de barbas cor de mel, alto, 
elegante, que se sentara no sofá de palhinha da sala. Qual não 
foi minha agitação íntima ao ouvi-lo dizer, assim que papai 
entrou: “Senhor Conselheiro, tomei a liberdade de vir fazer-lhe 
uma visita. Sou o Doutor José Bonifácio de Andrada e Silva”.

Caí das nuvens. Na verdade, até aquele momento, eu dava conta 
muito mais da bela aparência do jovem do que de um possível 
nome histórico.

Então, devo confessar que, através da fresta da porta, fui to-
mando conhecimento de que papai já conhecia os parentes 

29 IBRAHIM, 2000, p. 477-478.
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de José e que ambos conversavam com muito desembaraço e 
inteligência.

Quando nos tornamos noivos, José me disse que enquanto es-
perava por papai ia pensando: “Se esta jovem não estiver com-
prometida, eu a farei minha esposa”. E confessou também que 
gostou de mim assim que me viu, o que seria explicado, à moda 
inglesa, como love at first sight, ou amor à primeira vista.30 

Entre o primeiro encontro e o noivado não se passou muito tempo. 
José Bonifácio pôs-se a fazer a corte e não perdia oportunidade de 
se avistar com Corina. O pedido de casamento foi apresentado por 
Timóteo de Freitas, amigo de José Bonifácio e proprietário da casa que 
o conselheiro alugava, que foi portador de uma carta do pretendente. 
Quando o pai comunicou o pedido a Corina, ela não titubeou: “não 
preciso pensar, gosto do Dr. José Bonifácio e quero me casar com ele”. 
O conselheiro escreveu a seguinte mensagem:

Barbacena, 28 de março de 1899

Exmo. Sr. Dr. José Bonifácio:

Respondendo à prezadíssima carta de V.E. de hoje, tenho o 
maior prazer em comunicar-lhe que minha filha Corina, obe-
decendo às inspirações de seu coração, acedeu ao pedido que 
V.E. fez de sua mão; e que eu e minha mulher damos com inteira 
satisfação o nosso consentimento, convencidos de que V.E. 
reúne, em sua pessoa, os dotes e as qualidades que desejamos 
tenha o noivo de nossa filha.

Sou com a mais afetuosa estima e a maior consideração de V.E. 
amigo

Lafayette Rodrigues Pereira.31

A família de Corina gostou logo de José Bonifácio, como mostra a carta 
que o conselheiro mandou ao filho Nhonhô participando o noivado. 
Eis um trecho: 

[...] agora uma grande novidade. O Dr. José Bonifácio pediu Pi-
tota em casamento e foi aceito. As informações aqui colhidas a 

30 IBRAHIM, 2000, p. 477-478.

31 IBRAHIM, 2000, p. 484-485.
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respeito dele são as melhores. Moço de talento, honesto, traba-
lhador. É a pessoa mais estimada de Barbacena. Aqui todos lhe 
querem bem e eu o acho muito simpático. Passa essa notícia ao 
Olympio e ao Stockler.32 

O casamento realizou-se no Rio de Janeiro, na Matriz de São João 
Batista da Lagoa, às onze horas do dia 15 de junho de 1899. A igreja 
estava repleta de flores, e a cerimônia foi vista pelas mais ilustres 
figuras da República. A família Andrada compareceu em peso, boa 
parte vinda de São Paulo, inclusive Martim Francisco, o Terceiro, e os 
Lima Duarte. Dentre os padrinhos, o Dr. Fonseca Costa, pai das amigas 
Marieta e Zezé, e o cunhado, o médico Alexandre Stockler.

Corina portava um rico modelo de tafetá de seda pura e o véu, com-
prado pela mãe em Nova York já pensando no casamento das filhas, 
era o mesmo que a irmã Bertha usara. Após a cerimônia religiosa, o 
padre pediu-lhe o vestido de noiva para fazer paramentos de igreja, 
cedido de bom grado. José Bonifácio não ficava atrás e vestia uma 
sobrecasaca feita no Rabelo, melhor alfaiate da cidade.

Da igreja, os convidados seguiram para a chácara da Gávea, onde foi 
oferecido requintado almoço, preparado pela Confeitaria Pascoal, uma 
das melhores do Rio de Janeiro naqueles tempos. O registro de Corina:

Creio mesmo que foi uma confraternização entre monarquis-
tas e republicanos. Nós dávamos o maior exemplo, já que meu 
cunhado era deputado, vindo da Primeira Constituinte e muito 
amigo de chefes monarquistas.

[...] Recebemos os convidados no salão principal, colocando-nos 
à frente do gigantesco espelho de moldura de veludo mostarda, 
para os cumprimentos. Foi um desfilar de monarquistas e repu-
blicanos, como já me referi. A República havia sido proclamada 
10 anos antes...

[...] A mesa de refeição, ampla, estava ornamentada de jasmins 
e flores de laranjeira, e coberta de iguarias finíssimas. Entre 
uma porta e outra da sala, pendiam guirlandas de pequeninos 
botões de rosa, de jasmins e de angélicas, entrelaçados por 
raminhos de avenca; o mesmo arranjo foi feito nos corredores 

32 IBRAHIM, 2005, p. 145.
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e varandas. Muitas cestas e buquês de flores encontravam-se 
espalhados pela casa.33

A noite de núpcias foi no Hotel dos Estrangeiros, localizado na Praça 
José de Alencar, no Catete. Na manhã seguinte, seguiram para a lua de 
mel em Petrópolis, no Hotel Europa, e, embora Corina já tivesse estado 
naquela cidade por várias vezes, tudo se revestia de novo encanto. Em 
20 de junho, retornaram ao Rio de Janeiro e iniciaram feliz e dura-
doura união. Após o casamento, José Bonifácio transferiu residência 
para o Rio de Janeiro, onde viveu até o último de seus dias. Todavia, 
manteve sempre fortes laços com a terra natal.

Embaixador José Bonifácio de Andrada e Silva e sua esposa, 
a embaixatriz Corina Lafayette de Andrada.

33 IBRAHIM, 2000, p. 499-501.
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Há registros de que, pelo menos por algum tempo, ele manteve aberto 
seu escritório de advocacia e com bom movimento. Participava de 
júris e dava pareceres. Com a eloquência que lhe era própria, era 
sempre convidado a discursar em festas cívicas, na igreja e em ou-
tras ocasiões, como, por exemplo, na missa de sétimo dia de Floriano 
Peixoto, celebrada em Barbacena, onde o marechal teria deixado ami-
gos quando passou temporada tratando da saúde da filha.

Quando o presidente de Minas Gerais, Francisco Salles, visitou 
Barbacena, José Bonifácio foi convidado a saudá-lo, ainda que seu 
irmão Antônio Carlos, então prefeito de Belo Horizonte, se encon-
trasse na cidade. “O cortejo enorme seguiu para a casa do Dr. Bias 
Fortes, onde o presidente ficou hospedado. Fez o discurso de saudação, 
em nome da população, o deputado José Bonifácio. Estava também 
presente o prefeito de Belo Horizonte, Dr. Antônio Carlos, e todo o 
secretariado do estado.”34 Na ocasião, José Bonifácio discursou mais 
duas vezes, na Estação de Ferro Central do Brasil e no Hotel Martinelli.

O mesmo ocorreu quando, em 1904, Barbacena recebeu a visita do 
presidente da República Rodrigues Alves. A comissão de recepção 
era formada pelo visconde de Carandaí, José Bonifácio, Bias Fortes 
e o coronel Rodolfo Abreu. Esta partiu de Barbacena pelo expresso 
das 9 horas a fim de encontrar-se com o trem presidencial na estação 
Mantiqueira, de onde voltaram todos juntos a Barbacena.

Quando da chegada de Santos-Dumont ao Rio de Janeiro em 1906, 
depois do grande feito em Paris, José Bonifácio foi recebê-lo, repre-
sentando a cidade de Barbacena a pedido do prefeito Dr. Henrique de 
Oliveira Diniz.

José Bonifácio era muito querido em sua cidade e sua chegada costu-
mava ser motivo de homenagens e comemorações. Uma delas ficou 
marcada: em 16 de março de 1912, as ruas ficaram iluminadas, retreta 
da banda Correia de Almeida, os discursos dos Drs. Benedito César e 
Leopoldo Costa, da sacada do solar. Discursou também o Dr. Vieira 
Marques. Registrou a imprensa local no ano de 1912: 

34 IBRAHIM, 2005, p. 166.
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A Linha do Tiro Barbacenense fez no domingo passado efusiva 
manifestação ao seu presidente, Dr. José Bonifácio, indo, incor-
porada, cumprimentá-lo em sua residência.35

Barbacena acordou hoje ao som de “hurras” e aclamações po-
pulares ao nome do Dr. José Bonifácio. Às 5 horas o ribombo 
formidável de uma bateria de 15 morteiros representativos 
dos 15 distritos que constituem o município, ribombou toni-
truoso e ensurdecedor. Deste modo, se iniciaram os festejos 
preparados em homenagem ao ilustre deputado. Barbacena faz 
justiça a seu dileto filho, acompanha-o com alegria e júbilo e 
considera o seu nome como a bandeira de sua política, sempre 
prestigiosa, honesta e bem orientada.36

Filho extremoso desta terra, sente-lhe as pulsações, ausculta-
-lhe os desejos e, onde quer que esteja, tenha sempre presente 
ao espírito a bela sentença: ubique patriae memor.37

No ano de 1913, duas bandas, a Correia de Almeida e a Lyra 
Barbacenense, percorreram ruas e praças da cidade em celebração ao 
Dia do Trabalhador. Os operários passaram pelo solar e clamaram por 
um discurso de José Bonifácio. Da sacada histórica, ele agradeceu e 
discursou. Noticiou O Sericicultor: “Agradecendo as aclamações que o 
povo fazia ao seu nome apareceu em uma das sacadas donde proferiu 
brilhante oração, não raro interrompida por constantes aplausos”.38

Por vezes José Bonifácio ia a Belo Horizonte, quando era prefeito o 
irmão Antônio Carlos. Certa vez, Corina acompanhou-o. Hospedaram-
-se no Grande Hotel, e Corina em companhia de Julieta, esposa de 
Antônio Carlos, passeou pela cidade e foi às compras. Além dos bons 
momentos, ficou a imagem do lamaçal das ruas, das tropas e do chiado 
dos carros de boi. A capital mineira ainda era um canteiro de obras.

José Bonifácio e Corina viviam entre o Rio e Barbacena. Tanto que as 
primeiras letras dos filhos do casal foram dadas pelas tias Antonieta 
e Carlota, irmãs de José Bonifácio. Registrou Corina: 

35 O Sercicultor, janeiro de 1912.

36 O Sericicultor, fevereiro de 1912.

37 O Sericicultor, março de 1912.

38 O Sericicultor, maio de 1913.
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Nós vivíamos num vai e vem, do Rio para Barbacena e de lá 
para o Rio. Viajávamos com a maior tranquilidade, quase sem-
pre à noite. Mas o Rápido, barulhento e empoeirado, também 
era procurado. Os meninos não davam trabalho; se divertiam, 
com o se diz hoje, “as pampas”. Fizeram uma ou outra viagem 
conosco. Quando chegávamos ao solar e não encontrávamos 
D. Adelaide, batíamos para a fazenda da Borda. Que festa a che-
gada de surpresa! Mesmo por poucos dias, a mudança de am-
biente era agradável. Deixávamos os meninos com D. Adelaide e 
retornávamos ao Rio. Os garotos, encantados. Gostavam muito 
da vovó e da velha fazenda, onde todos andavam a cavalo e pes-
cavam no rio da Divisa, sonhando até com os cavalos agitando 
os cabrestos e relinchando. E o galo no quintal anunciando o 
nascer do sol. Que gostoso!39

Embaixador José Bonifácio de Andrada e Silva em Petrópolis 
(1906), com seu filho Zezinho Bonifácio no colo 

39 IBRAHIM, 2005, p. 189.
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Todo mês de março havia lindas festas religiosas na Fazenda da Borda 
do Campo. Noticiou O Farol em 1912:

Realizou-se a 19 do corrente, na velha e aprazível Borda do 
Campo, sua bela festa de primeira comunhão de mais de 
50 crianças, pobres, dos distritos de Bias Fortes e de São 
Sebastião. A distinta família Andrada reunida tem efetuado 
anualmente cerimônia para a educação moral da infância. 
O interessante é que as roupas desse grande número de 
crianças são feitas pelas digníssimas e prezadas senhoras 
Andrada, sendo a festa religiosa presidida e celebrada pelo 
ilustre Re. Padre Theodoro Hanberg da Congregação do Verbo 
Divino de Juiz de Fora, que ali esteve durante 10 dias no de-
sempenho de seu elevado e grande mistério abrilhantando a 
solenidade grande concorrência.

Mais tarde, os rumos que a vida seguiu, e depois o peso dos anos, 
não permitiram que José Bonifácio e Corina continuassem a visitar 
Barbacena e a Fazenda da Borda do Campo com frequência, mas as 
lembranças dos bons tempos ali vividos ficaram para sempre em suas 
memórias.

José Bonifácio e Corina tiveram sete filhos: Antônio Carlos Lafayette 
de Andrada, ministro do Supremo Tribunal Federal de 1945 a 1969; 
Lafayette Bonifácio de Andrada, engenheiro; José Bonifácio Lafayette 
de Andrada, deputado federal de 1946 a 1979, tendo sido presidente 
da Câmara dos Deputados; Martim Francisco Lafayette de Andrada, 
embaixador; Luiz Bonifácio Lafayette de Andrada, procurador; Corina 
Lafayette de Andrada Maurity e Marina Maria Lafayette de Andrada 
Ibrahim, casada com o médico Mário Ibrahim.
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A República completava seu décimo aniversário e mais um século che-
gava ao fim. Com a renúncia do deputado Mendes Pimentel, a Liga da 
Lavoura e da Indústria indicou o nome de José Bonifácio para a vaga. 
Aos 28 anos incompletos, de casamento marcado e de mudança para 
o Rio de Janeiro, capital da República, José Bonifácio obteve licença 
do cargo de lente de geografia para assumir a cadeira de deputado ao 
Congresso Nacional. Iniciava então a longa carreira parlamentar que 
só se encerraria com a Revolução de 1930.

Antes de tomar posse, quis José Bonifácio percorrer parte da sua 
circunscrição, em viagem de agradecimento. Visitou os municípios 
de Pomba, Oliveira, Ubá e outros, onde foi recebido com expressivas 
demonstrações de estima. Em Barbacena, com a notícia de sua nomea-
ção, seus conterrâneos foram tomados de entusiasmo e alegria. Em 
resposta ao Dr. Clorindo Burnier Pessoa de Mello, que discursou em 
nome dos chefes políticos e da população, José Bonifácio pronunciou 
eloquente discurso em que, acentuando suas ideias, traçou a linha que 
iria observar no desempenho do seu mandato, “jamais esquecendo 
a generosidade do povo de sua terra, que o elevara à altura daquele 
cargo, indicando-lhe o rumo proveitoso ao progresso do Brasil”.

José Bonifácio foi proclamado deputado pelo segundo distrito de 
Minas Gerais na sessão de 9 de maio de 1899. Entre os colegas figu-
rava outro membro da família Andrada, Antônio Manoel Bueno de 
Andrada40 que, eleito para a 23ª legislatura republicana (1894-1896) 
pelo 4º distrito de São Paulo, fora reeleito para a 24ª.

40 Antônio Manoel Bueno de Andrada, filho de Martim Francisco Ribeiro de Andrada e 
Anna Bemvinda Bueno de Andrada, nasceu em São Paulo, em 1857. Diplomou-se em 
engenharia civil em 1879 pela Escola de Engenharia do Rio de Janeiro. Ainda jovem, 
entregou-se à campanha abolicionista e depois republicana. Foi deputado à Assem-
bleia da Província de São Paulo e deputado federal. Participou de várias sociedades 
científicas e atuou na imprensa. Foi o primeiro governador de Acre.
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Embaixador José Bonifácio em sua mocidade, como deputado federal.

Como logo ficou claro, diferentemente de Bueno de Andrada, o 
deputado José Bonifácio não fazia intervenções frequentes. Apesar 
disso, quando tomava a palavra, costumava conceder longos e bem 
fundamentados pronunciamentos. Tinha interesse e conhecimento 
em questões de educação e justiça e assumiu posições avançadas em 
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ambos os campos. Fez parte da Comissão de Instrução Pública – em 
que proferia discursos sempre baseados em estudos, como registrado 
nos Anais parlamentares –, da Comissão de Justiça e de Diplomacia e, 
finalmente, da Comissão de Finanças, que era a de maior importância 
tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado.

A estreia na tribuna da Câmara ocorreu em 21 de julho de 1899. A 
propósito da discussão de projeto que previa remuneração para os 
membros do Congresso Nacional, em extenso e substancioso discurso, 
José Bonifácio abordou a delicada situação financeira que atravessava 
o país, não sem antes notar ser a primeira vez que tinha a honra de 
ocupar a atenção da Câmara dos Deputados e de se dirigir aos colegas, 
com os quais vinha “colaborar na confecção das leis e prática de atos 
que hão de assegurar a estabilidade das instituições democráticas 
e preparar o engrandecimento da pátria republicana”. Em seguida, 
passou ao assunto que o levara à tribuna.

[...] Não fora a convicção em que estou de que presto um ser-
viço à República, pela qual combato com todas as energias 
de minha alma, e de que traduzo o pensamento do estado de 
Minas Gerais, não teria me resolvido a assumir a posição que 
ora assumo de apresentar um substitutivo ao projeto n. 28 
que se debate.

[...] Sr. Presidente, para todos os homens que acompanham 
a vida da nação brasileira, para os espíritos que se dedicam 
ao estudo dos negócios públicos, para todos os brasileiros, 
enfim, que tem seguido as diversas fases por que tem passado 
a República, há essa verdade dolorosamente incontestada que 
o país atravessa um período dos mais difíceis na vida de um 
Estado e se debate em temerosa crise que lhe será fatal, se não 
forem removidas as suas causas, enérgica e resolutamente.

Essa crise econômica e financeira vai sacrificando de dia em 
dia a grandeza do país, vai impedindo o seu desenvolvimento, 
vai freando as atividades individuais, vai rodeando o poder 
público de grande número de dificuldades; mas, Sr. Presidente, 
há de vencê-la o governo, porque, à sua competência, à dedi-
cação e ao devotamento pela causa pública, alia elevada soma 
de energia e tenacidade na observância do programa da mais 
cuidadosa economia e da mais vigilante severidade.
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Não quero, Sr. Presidente, dizer agora, não preciso enumerar 
desta tribuna as dificuldades com que luta a República, prove-
nientes todas elas desse desequilíbrio orçamentário, cujas cau-
sas, que são múltiplas, os poderes públicos tratam de combater 
do melhor modo, procurando estabelecer o equilíbrio entre a 
receita e a despesa, pois que, Sr. Presidente, é ele a base indis-
pensável, o elemento essencial para que as indústrias tomem 
o mais rápido incremento, para que as atividades individuais 
encontrem no vasto campo do trabalho compensação para seus 
esforços, para que as classes produtoras animadas por uma 
situação mais lisonjeira, agitem-se e abandonem a lastimável 
quietude em que se acham.41

Mencionou em seguida que o governo federal iniciara um plano 
financeiro visando a conseguir a alta da taxa cambial e celebrara 
recente acordo com os credores em Londres, no qual, nas palavras do 
presidente da República, estava empenhada a própria honra nacional. 
No seu modo de ver, para que tal acordo trouxesse as vantagens que 
dele se esperavam, era indispensável que presidente da República e 
legisladores, unidos pelos mesmos sentimentos de patriotismo, se 
empenhassem nas providências que pareciam complementares ao 
convênio e, principalmente, se esforçassem para reduzir despesas 
públicas e proceder à mais rigorosa economia. Foi no intuito de pres-
tar o seu concurso que pedira a palavra naquele momento em que se 
anunciava a discussão do projeto que fixava o subsídio para os repre-
sentantes da nação, na futura legislatura. Depois de discorrer sobre a 
solução adotada por alguns países da Europa e pelos Estados Unidos 
em relação à matéria, deixou clara sua posição:

E essas constituições, Sr. Presidente, que estabelecem a com-
pensação para os representantes da soberania nacional, são 
as que, a meu ver, consignam doutrina mais aceitável, justa e 
salutar.

Os membros do Parlamento devem ser remunerados, devem 
perceber indenização pelos seus serviços em bem do país.42

41 Anais da Câmara dos Deputados, 1899.

42 Anais da Câmara dos Deputados, 1899.
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Diante da intervenção de Bueno de Andrada – “Um salário” – conti-
nuou:

Salário, indenização, compensação, remuneração ou que outro 
nome lhe queiram dar.

[...] Os representantes da nação precisam receber um subsídio 
porque devem ter perfeitamente assegurada a sua independên-
cia, a sua integridade, para que possam desempenhar-se com 
altivez e dignidade o mandato que recebem de seus comitentes.

Se não fossem subsidiados os representantes da nação, dar-
-se-ia o caso de só poderem servir esses cargos, aqueles que 
dispusessem de meios de fortuna (apoiados), condenando-se 
ao afastamento dessas posições políticas outros que, embora 
competentes e ilustrados, fossem pobres. Para que, pois, 
Sr. Presidente, recusando o pagamento do subsídio, conservar 
fora de tais cargos espíritos lúcidos que podiam prestar à pátria 
tantos serviços, na altura da sua experiência e do seu saber? 
(Muito bem.)43 

Em seguida, pôs-se a discutir a questão de se os subsídios deveriam 
ser pagos pelos cofres da União ou dos estados. Após alguns apartes, 
justificou sua posição e concluiu:

Se o Poder Legislativo é, como o Executivo e o Judiciário, um 
órgão da soberania nacional, aqueles que o exercem, aqueles 
que o compõem, desempenham funções gerais, funções nacio-
nais, são intérpretes da vontade da nação e fazem o serviço que 
lhes é cometido em todo o país.

[...] Logo, é dos cofres públicos da nação, é do Tesouro Nacional 
que eles devem receber a sua remuneração, o seu subsídio.

Vozes – Perfeitamente.44 

José Bonifácio não poupou críticas ao projeto que o deputado Henrique 
Vaz oferecera à consideração da Câmara, dentre outros aspectos, por 
não admitir faltas justificadas. Mas fez questão de salientar que, em 
face da gravidade da situação econômica e financeira do país, julgava 
que os representantes da nação não deveriam perceber subsídio 

43 Anais da Câmara dos Deputados, 1899.

44 Anais da Câmara dos Deputados, 1899.
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durante as prorrogações. Diante dos muitos apartes e protestos, 
esclareceu que seu intuito era acabar de vez com as prorrogações. 
O assunto continuou a gerar polêmica entre os parlamentares e José 
Bonifácio argumentou: “Mas, senhores, a prorrogação é uma exceção, 
e, entretanto, depois que funcionou o Congresso Constituinte, em 
todas as legislaturas, ela deixou de ser exceção para ser regra inadiá-
vel”. Houve intensa troca de apartes e após a leitura do substitutivo 
que apresentava, afirmou:

É Minas que me lembra a medida que o substitutivo consigna, 
em bem da República, que tem o seu culto no coração de cada 
um dos patriotas daquele estado. É Minas que quer a glorifica-
ção da República pela votação das medidas de alcance moral e 
econômico, como a que o meu projeto estabelece.

Não será, creio bem, só o estado de Minas, Sr. Presidente; mas 
esse conjunto possante que se chama União brasileira, não é só 
Minas, mas cada um dos estados da República; não é só Minas, 
mas todos os estados, que indicam esta medida. 

Sou incapaz, Sr. Presidente, de cometer uma injustiça contra 
qualquer dos estados da União; sou mineiro, mas também sou 
brasileiro e brasileiro que quer e pugna pela integridade da 
pátria. (Apoiados; muito bem.)

[...] Srs. Deputados, votemos o substitutivo porque esse é o 
nosso dever e porque é assim que havemos de conduzir sempre, 
em apoteoses crescentes, debaixo de manifestações populares, 
entre vivas e aclamações dos brasileiros e o respeito dos ou-
tros povos, o estandarte da República. (Muito bem, muito bem. 
O orador é vivamente cumprimentado pelos seus colegas.)45 

O substitutivo, que entrou em discussão juntamente com o projeto, 
postulava:

Substitutivo ao projeto n. 28 A, de 1899 

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º. Os Senadores e Deputados vencerão na futura legisla-
tura o subsídio de 75$ diários.

§ 1º. Igual subsídio lhes será pago nas sessões extraordinárias.

45 Anais da Câmara dos Deputados, 1899.
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§ 2º. Além do subsídio, vencerão mais os Senadores e Deputados 
que residirem fora da Capital da República a mesma ajuda de 
custo que lhes tem sido abonada pelas leis anteriores.

Art. 2º. O exercício do mandato durante as prorrogações não 
será remunerado.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das sessões, 21 de julho de 1899. 

José Bonifácio.46 

O discurso foi ouvido com grande atenção pelos parlamentares, 
que logo viram o brilhante orador que tinham diante de si, o que 
foi acentuado pelo relator da comissão, deputado Martins Júnior, de 
Pernambuco:

Não fosse o rigoroso dever de quem quer que nesta Casa desem-
penhe o cargo de relator de uma das comissões, certo que neste 
momento não teria o desprazer de vir responder ao brilhante 
discurso proferido pelo ilustre representante de Minas. Em vez 
de tomar palavra, estaria simplesmente a regozijar-se, a rever 
em espírito tudo quanto de visão patriótica pareceu no belo 
discurso de estreia de S.Exa., que se revelou um parlamentar 
completo e em cujo pulso se sente bater uma geração de esta-
distas e oradores.47 

Em sua trajetória parlamentar, a atenção de José Bonifácio se voltou 
para as mais importantes questões da nacionalidade, a todas estu-
dando em profundidade: organização judiciária, reforma eleitoral, en-
sino público, higiene e assistência pública, teses de direito, instrução 
profissional, povoamento do território nacional, agricultura. A viação 
férrea, a extensão de linhas telegráficas, as subvenções a estabeleci-
mentos de caridade e outros de utilidade pública, todos esses assuntos 
mereceram seu esforço e dedicação.

46 Anais da Câmara dos Deputados, 1899. Sessão de 21 de julho.

47 Anais da Câmara dos Deputados, 1899. Sessão de 21 de julho.



80

JOSÉ BONIFÁCIO: LÍDER PARLAMENTAR DA REVOLUÇÃO DE 1930 E EMBAIXADOR DO BRASIL

A CAMPANHA PARA A 25ª LEGISLATURA (1900-1902)
Enquanto se empenhava em participar dos trabalhos legislativos e se 
instalar na capital, José Bonifácio não tirava o olho de sua base elei-
toral tendo em vista a eleição do ano seguinte, para a 25ª legislatura.

O segundo semestre de 1899 foi marcado por intensa campanha elei-
toral, sobretudo nos meses finais. Uma das evidências nesse sentido 
é o volume de correspondência trocada entre José Bonifácio e seus 
correligionários do distrito pelo qual se candidatava. Pedia apoio e 
recebia informações sobre a aceitação de seu nome nas localidades. 
Dentre as inúmeras cartas de apoio de chefes políticos do 2º distrito, 
destacam-se as de Silviano Brandão, Crispim Jaques Bias Fortes e José 
Cesário P. Lima. Em 25 de novembro de 1899, uma carta enviada de 
Chácara por Francisco Rodrigues de Oliveira, dava conta do anda-
mento da campanha.

Peço licença para lembrar-lhe a conveniência de na sua circular 
declarar-se candidato da lavoura, de acordo com o programa 
do partido, pois temos correligionários que dizem francamente 
não votarem em candidatos oficiais. O Partido da Lavoura, 
nos municípios de S. João, Oliveira e outros, tem tomado muito 
impulso depois da reunião de Juiz de Fora, por isso não sei o 
que será da chapa oficial, sistema este reprovado por ilustres 
homens políticos, inclusive V.Sa. e os demais dignos signatários 
do manifesto de 10 de março de 98. 

Outra carta, recebida de Oliveira e datada de 27 de novembro de 1899, 
dizia:

Prezado amigo Dr. José Bonifácio. Afetuosas saudações. Acuso 
ter recebido sua carta de 21 do corrente e, em resposta, tenho 
a dizer-lhe que o nome simpático de José Bonifácio não só terá 
sempre o meu voto como também será recomendado ao elei-
torado do 2º distrito pelo meu modesto jornal O Oliveirense. 
Já tenho escrito aos meus parentes e amigos deste município 
pedindo para trabalhar em prol de tão simpática candidatura. 

Anysio.

Outra ainda vinha de Lauro Gentil Gomes Candido, advogado em Ubá, 
com data de 20 de dezembro daquele ano, dizia:



81

CAPÍTULO 3 – O DEPUTADO FEDERAL

Distinto colega e prezado amigo Dr. José Bonifácio.

Tenho em mãos a carta que me escreveu recomendando sua 
candidatura no próximo pleito eleitoral.

Sem influência alguma local, sinto deveras que não esteja em 
mim fazer triunfar, em todas as seções, o nome do distinto 
colega, já laureado e firmado na representação nacional. 
Posso, entretanto, garantir que não pouparei esforços para a 
consecução do melhor resultado, pondo em atividade os me-
lhores serviços ao meu alcance, ficando o colega certo de que o 
faço na mais perfeita convicção de que ninguém o levará van-
tagens na direção dos negócios políticos que afetam o estado. 

De Rio Pomba, com data de 22 de dezembro, veio a carta assinada por 
Manoel Guadalupe. Começava por dizer:

Exmo. Sr. Dr. José Bonifácio

Não tenho respondido suas cartas esperando conversar pri-
meiramente com os amigos e poder então lhe responder com 
segurança.

O Dr. Francisco Peixoto sustenta os nomes do Dr. Gastão da 
Cunha e Dr. Carlos Peixoto Filho, seria, pois, bom que o Exmo. 
escrevesse ao Pe. Luiz, em Mercês, vendo se com ele pode 
obter a divisão dos votos com o Dr. Gastão. Como podia prever, 
acho-me atualmente filiado ao partido da lavoura, o qual, não 
obstante os méritos indiscutíveis, acha-se resolvido a sustentar 
a chapa oposicionista. Assim sendo, não posso prometer com 
segurança senão o meu voto e o de um ou outro amigo mais 
dedicado.

O Cel. Bernardo não se acha ainda aqui, não podendo, portanto, 
contar com sua cooperação.

Outra de Ubá, assinada por Martinho e com data de 18 de dezembro, 
dizia:

Ilmo. colega e amigo Dr. José Bonifácio. Recebi suas cartas.

Já escrevi e entendi-me pessoalmente com diversos amigos 
daqui e do Sapé para prestarem todo o concurso à sua candi-
datura.
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Apesar da guerra que, com especialidade, movem ao seu nome, 
deve o colega ter aqui, no Sapé e Mariamas, regular votação. 
Em Tocantins, nada absolutamente se consegue, pois ali estão 
concentradas todas as forças do Dr. Carlinhos Peixoto.

Para esse lugar foram expedidos hoje mais de quatrocentos di-
plomas de eleitores. Ele vai ter grande votação em todo o mu-
nicípio. 

A campanha obteve pleno êxito e José Bonifácio foi eleito para a 25ª 
legislatura pelo 2º distrito de Minas Gerais. Dentre os cumprimentos 
recebidos, os do presidente de Minas, Francisco Silviano de Almeida 
Brandão: “Meus sinceros parabéns por sua eleição”.

A posse deu-se na sessão preparatória de 18 de abril de 1900. Naquela 
legislatura, teve novamente a companhia de Bueno de Andrada, eleito 
pelo 4º distrito de São Paulo. Este ocupou o cargo de presidente da 
Terceira Comissão de Verificação de Poderes da Câmara, cuja função 
era reconhecer e aprovar os pleitos eleitorais e proclamar os depu-
tados.

REFORMA ELEITORAL E OUTROS TEMAS
Por aquela época, a reforma eleitoral que vinha sendo discutida na 
Câmara dos Deputados foi objeto da atenção de José Bonifácio. Na 
sessão de 17 de agosto de 1900, tomou a palavra para lembrar que 
em sessão da legislatura anterior registrara-se amplo debate sobre 
o Projeto nº 122, de 1896, que tratava da reforma. O país, afirmou, 
reclamava insistentemente aquela reforma, e era seu desejo ver a re-
presentação nacional sendo o resultado de pleitos livres de qualquer 
vício ou irregularidade e que o sistema eleitoral fosse o conjunto de 
preceitos que garantissem o livre exercício do direito do voto. Não 
desejava discutir a reforma eleitoral, nem deveria fazê-lo naquele mo-
mento, garantiu. Mas, uma vez que a reforma eleitoral era necessária, 
indispensável e urgente, queria apenas pedir ao presidente da Casa 
que a discussão fosse ao menos iniciada, para que ao final daquela 
legislatura já fosse outro o sistema. Foi muito aplaudido.

Outro projeto discutido naquela conjuntura foi o que tratava da reor-
ganização da Justiça do Distrito Federal, datado daquele mesmo ano. 
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José Bonifácio subiu à tribuna para oferecer contribuição ao debate, 
observando que a exigência da reforma da organização judiciária 
resultava, principalmente, dos graves inconvenientes que resultavam 
da Justiça coletiva na primeira instância, inconvenientes que vinham 
tomando vulto pela falta de leis de processo adequadas aos tribunais, 
orçados pelo Decreto nº 1.030.

Encarecendo o cuidado que se deveria ter quando se tratava de re-
forma de tal natureza, externou seus aplausos ao art. 1º do projeto 
em pauta, na parte que instituía o juiz singular em primeira instância. 
Em seguida passou a considerar as espécies de investiduras de cargos 
judiciários: o da eleição; o de nomeação por proposta dos tribunais 
judiciários ou de corpos políticos; o da nomeação pelo governo; e a do 
concurso. Depois de demonstrar os inconvenientes dos três primeiros 
sistemas, assumiu a defesa de posição avançada, afirmando em rela-
ção ao sistema por concurso: 

É por esse sistema que se conhece a aptidão dos indivíduos, a 
sua moralidade e a sua competência científica. De todos os sis-
temas é este o que mais se aproxima do sistema da perfeição. O 
concurso assegura, na pior hipótese, a capacidade intelectual. 
É o sistema que mais se coaduna com as nossas instituições, 
com o nosso regime democrático.48 

José Bonifácio recorreu a diversos autores estrangeiros favoráveis à 
investidura dos juízes por concurso e afirmou que, mesmo no Brasil, 
muitos homens ilustres eram a favor daquele sistema. A título de 
exemplo, leu trecho de um discurso de Joaquim Nabuco pronunciado 
no Senado em 1871.

Outro ponto que mereceu sua atenção era que o projeto suprimia as 
juntas correcionais e sujeitava os processos de sua competência ao 
julgamento dos pretores. Arrancar tais atribuições das juntas, tribu-
nal em que preponderava o elemento leigo, parecia-lhe um retrocesso. 
Em sua opinião, o elemento leigo deveria intervir na Justiça criminal, 
direito que lhe era próprio por ser garantia popular.

48 Anais da Câmara dos Deputados, 1900.
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Chamar para o julgamento das causas criminais os cidadãos 
é reconhecer que eles de perto conhecem os usos, os costu-
mes e o meio em que os indivíduos que têm de julgar vivem, 
desenvolvem as suas tendências e atividade – conhecem, 
enfim, os precedentes dos acusados!

Portanto, é da maior importância a intervenção do elemento 
leigo nos tribunais correcionais, o que já não sucederia com os 
pretores que, antes de tudo, apresentariam o defeito de encarar 
o assunto rigorosamente dentro da lei.

O defeito não está na organização das juntas correcionais, 
condenando-se estas, também se deve condenar o júri.49 

Finalmente, acentuou que as juntas correcionais deveriam ser manti-
das, já que vinham prestando bons e inestimáveis serviços. O assunto 
continuou em pauta na sessão seguinte, de 16 de outubro de 1900. José 
Bonifácio reafirmou sua posição a favor da investidura por concurso 
e aplaudiu o projeto na parte em que dispunha sobre a vitaliciedade 
e inamovibilidade dos magistrados. Se a competência era necessária, 
afirmou, a independência era indispensável. Contudo, em sua opinião, 
o projeto em discussão não assegurava bem a independência do juiz 
de primeiro grau. Mostrou ainda sua discordância com relação a ou-
tros pontos do projeto como, por exemplo, o artigo referente ao reve-
zamento de juízes e desembargadores, mostrando a inconveniência de 
um juiz que inicia um processo ser substituído por outro que vai dar 
continuidade sem o conhecer, ou o que previa a aposentadoria forçada 
dos magistrados aos 70 anos, que não levava em consideração que 
naquela idade muitos indivíduos podiam estar em pleno gozo de suas 
faculdades mentais. Encerrou seu discurso dizendo que não deveria 
a Câmara esquecer as palavras de um notável parlamentar brasileiro, 
que dissera que uma nação só se podia sustentar pelas armas ou pelas 
leis e uma boa organização judiciária era o meio único de evitar que 
as armas suplantassem e aniquilassem o direito. Como já vinha se 
tornando habitual, o orador foi muito aplaudido e cumprimentado.

49 Anais da Câmara dos Deputados, 1900.
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DIREITO DE PROPRIEDADE E REFORMA JUDICIÁRIA
Na sessão de 30 de julho de 1901, José Bonifácio ocupou a tribuna da 
Câmara para justificar projeto que regulava assunto jurídico refe-
rente a direito de propriedade. Conforme apontou, o art. 72, § 17, da 
Constituição de 1891 estabelecia: “O direito de propriedade mantém-
-se em toda sua plenitude, salva a desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública, mediante indenização prévia”. O fundamento desse 
instituto estava, segundo ele, em que o direito do indivíduo deveria 
ceder diante do direito do Estado, que era o da comunhão. Sobre o as-
sunto, citou inúmeros autores estrangeiros, demonstrando profundo 
conhecimento do tema. 

Legislando o Congresso sobre a parte substantiva do instituto, 
determinando os casos em que deve ter lugar a desapropriação, 
declarando o que seja necessidade e utilidade pública, disposto 
como se deve fazer essa indenização prévia de que fala o texto 
constitucional, apontando os seus efeitos, ficam os estados no 
direito de regularem o processo, competindo a esta ou aquela 
autoridade a atribuição de formá-lo, observando as regras que 
forem traçadas.50 

O projeto que iria submeter à apreciação da Câmara pretendia remo-
ver pontos que considerava inconvenientes da lei em vigor quanto às 
desapropriações e, ao lado da parte substantiva, ficava estabelecido 
o processo a ser seguido em casos de interesse da União e do Distrito 
Federal: “A Constituição declara que só a necessidade ou utilidade 
pública podem justificar a desapropriação. A lei precisa estabelecer 
os casos de necessidade e quais os que devem ser considerados de 
utilidade pública”.51

O projeto de José Bonifácio dava uma extensão regular à noção de 
utilidade pública para fins de desapropriação e compreendia até a 
construção de obras destinadas à decoração das cidades. Não via nisso 
nenhuma ofensa ou ameaça ao direito de propriedade, já que eram es-
tabelecidas garantias para a constatação do motivo e exigia-se prévia 
e completa indenização.

50 Anais da Câmara dos Deputados, 1901.

51 Anais da Câmara dos Deputados, 1901.
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No referente à autoridade à qual deveria competir a missão de deter-
minar a utilidade pública de um empreendimento, não tinha dúvida de 
que ao Poder Executivo deveria ser confiada essa competência. Para 
que desaparecessem possíveis abusos, o projeto dava ao Supremo 
Tribunal a competência final para anular o processo, desde que não 
estivesse devidamente constatada a utilidade pública.

Para a questão de quem deveria fixar a indenização, o projeto oferecia 
solução original: a indenização seria fixada por árbitros nomeados e 
aprovados reciprocamente pelas partes. E mais: “Estabelecendo essa 
solução mais pronta e menos complicada, não deixamos de garantir o 
direito do desapropriado que indica o seu juiz para avaliar a sua pro-
priedade e que pode anteriormente fazer a sua proposta. Os árbitros 
proferem os seus laudos presididos pelo juiz”.52

Ao encerrar suas palavras, afirmou que, enviando à Mesa o projeto 
para cuja elaboração colheu disposições de leis anteriores, esperava a 
atenção da Câmara para que se fizesse uma lei à altura da competência 
dos juristas que faziam parte do Parlamento. Mais uma vez, foi muito 
aplaudido e congratulado. O projeto que deixou sobre a mesa continha 
nada menos que dezessete artigos.

Na sessão de 15 de outubro, tomou a palavra para colocar-se contra 
o projeto da reforma judiciária em trâmite na Câmara Federal, espe-
cificamente no que dizia respeito ao modo da investidura nos cargos 
de pretor e de juízes de direito estabelecido pelo projeto: a nomeação 
pelo governo. “Penso que o melhor dos sistemas para assegurar tais 
condições é o concurso, defendido vigorosamente pelo velho Nabuco, 
em 1871, e 1876 e pelo conselheiro Olegário, no seu parecer de 1883.”53

Condenou também as jurisdições privativas – apresentando valiosos 
subsídios em favor de sua posição – e voltou a se opor à aposentadoria 
compulsória do magistrado aos 70 anos, oferecendo sólida contribui-
ção ao projeto.

52 Anais da Câmara dos Deputados, 1901.

53 Anais da Câmara dos Deputados, 1901.
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A QUESTÃO DO ENSINO
Como já mencionado, certamente movido pela experiência como pro-
fessor, desde logo José Bonifácio manifestou interesse especial pelas 
questões relacionadas ao ensino. Por isso, não tardou a ser nomeado 
para a Comissão de Instrução Pública, a qual integrou por várias le-
gislaturas.

Na sessão de 4 de novembro de 1902, foi discutido o Projeto nº 188 
daquele ano, que alterava o código das instituições oficiais de ensino 
superior e secundário. José Bonifácio tomou a palavra para apresentar 
algumas emendas ao projeto, não sem antes tecer algumas considera-
ções sobre o assunto.

Afirmou não desconhecer os esforços do governo provisório ao dar os 
primeiros passos para a organização do ensino na República, graças 
à grande capacidade de Benjamim Constant, que procurara sistema-
tizar suas ideias com relação à instrução, aplicando-a ao país pelo 
Decreto de 8 de novembro de 1890. Mas logo surgiram as reformas “e 
desta época até o presente o que se tem visto é este prurido de refor-
mas que tanto tem prejudicado o ensino, tornando todos os planos de 
uma instabilidade prejudicialíssima”.54

Depois de historiar as reformas surgidas ao longo da última década 
do século XIX, lembrou que o Decreto de 8 de novembro de 1890 
estabelecera o regime do exame de madureza, infelizmente nunca 
inteiramente executado e sem o qual não lhe parecia possível o ensino 
secundário sério e regular. Apontou a desmoralização a que chega-
ram os exames de preparatórios, com escandalosas aprovações que 
levaram moços insuficientemente preparados aos cursos superiores 
e, de modo semelhante a Bueno de Andrada, fez a defesa do exame de 
madureza, o qual já era adotado em muitos países civilizados.

Quanto ao ensino superior, também este não vinha tendo estabilidade 
devido às reformas que se sucediam. Um dos pontos que José Bonifácio 
contestou se referia à emenda ao orçamento do Ministério do Interior 
que transferia o ensino superior aos estados. 

54 Anais da Câmara dos Deputados, 1902.
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Esta transferência é prejudicial e não pode ser aceita em face 
da conveniência do ensino, das vantagens econômicas e das 
disposições constitucionais. Em face da conveniência do ensino 
o que se vê é que essa transferência quebraria mais um elo da 
cadeia que vincula os Estados à União, é uma medida contrária 
à federação.55

Terminou seu discurso salientando a necessidade de a educação cívica 
ser tratada com todo carinho, pois que só por esse meio o Brasil pode-
ria imprimir o patriotismo nos seus jovens filhos, patriotismo que os 
fizesse opor uma barreira inexpugnável à terrível política de expan-
são que ameaçava tragar os países fracos. “Este será o meio melhor e 
mais útil do Brasil tornar-se respeitado, quiçá invencível. (Muito bem; 
muito bem. O orador é cumprimentado e abraçado por seus colegas.)”56

A referência que fez a esse discurso o deputado Augusto de Freitas, da 
Bahia, na sessão de 8 de novembro de 1902, dá uma ideia do respeito 
que desfrutava entre os colegas: “Mas a justiça virá com a reação já 
iniciada nesta Casa pelo brilhante discurso do nobre deputado por 
Minas Gerais, o Sr. José Bonifácio, em quem, senhores, não sei o que 
mais admirei, se a beleza da palavra, se a segurança das ideias, se a 
elevação dos conceitos”.57

26ª LEGISLATURA (1903-1905)
Novamente pelo 2º distrito de Minas Gerais, José Bonifácio foi reeleito 
para a 26ª legislatura (1903-1905). O reconhecimento ocorreu a 23 de 
abril de 1903, juntamente com o de João Luiz de Campos e Gastão da 
Cunha. A proclamação se deu a 25 de abril de 1903.

A reforma eleitoral foi um dos primeiros temas que mobilizou sua 
atenção naquela legislatura. Na sessão de 6 de agosto de 1903, es-
teve em pauta projeto que reformava a lei eleitoral para as eleições 
federais. José Bonifácio tomou a palavra e começou por rememorar as 
tentativas de reforma já feitas pelo Congresso. Referiu-se em seguida 
à representação das minorias e, após extensas considerações, defen-

55 Anais da Câmara dos Deputados, 1902.

56 Anais da Câmara dos Deputados, 1902.

57 Anais da Câmara dos Deputados, 1902.
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deu a adoção do sistema de voto proporcional como meio de se tornar 
realidade aquela aspiração. Defendeu também o voto a descoberto, por 
representar “a verdade, a lealdade e a independência de caráter, contra 
o embuste e a fraude”. Terminou dizendo que, quaisquer que fossem 
as divergências, era necessário votar uma lei que atendesse aos recla-
mes da opinião pública. E mais: uma reforma que combatesse a fraude 
seria uma obra de justiça, de paz e liberdade, de verdade e política. 

Obra de justiça, porque o cidadão confiando na lei não mais 
se despojará voluntariamente do direito de voto; obra de paz, 
porque dar-se-lhe-á a confraternização do seu governo; obra 
de liberdade, porque, cercado de garantias o direito de voto, 
podem ser escolhidos os mandatários do povo; obra de verdade 
e de política porque pela moralidade do voto, que alimenta e 
enaltece as praxes livres, assegurando-lhes os meios de ma-
nifestar seus pensamentos e realizar suas grandes vontades e 
grandes aspirações.

É um compromisso de honra, para o país e deve ser uma ques-
tão de honra para a Câmara. (Muito bem; muito bem. O orador 
é muito felicitado.)58 

José Bonifácio apresentou inúmeras emendas ao projeto de reforma 
eleitoral na sessão de 26 de outubro de 1903. A 17 de novembro, ainda 
requereu a preferência por sua emenda: 

Sr. Presidente, pedi a palavra para renovar o meu requerimento 
de preferência para a votação da emenda n. 67, ao art. 30 do pro-
jeto. Como lembrei ontem, à ilustrada Câmara dos Deputados, o 
art. 30 consagra o sistema de rodízio. A emenda que apresentei 
a este artigo estabelece o voto cumulativo em lista incompleta, 
ficando assim assegurada perfeitamente a representação das 
minorias. Pedindo a atenção da Câmara para esta emenda, peço 
não só aprove a preferência que pedi, mas ainda que a sufrague 
com o seu voto.59

58 Anais da Câmara dos Deputados, 1903.

59 Anais da Câmara dos Deputados, 1903.
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SAÚDE PÚBLICA EM PAUTA
Ao se iniciar o século XX, o Rio de Janeiro enfrentava graves proble-
mas sociais decorrentes em grande medida de seu crescimento rápido 
e desordenado. Basta dizer que, entre 1872 e 1890, sua população 
duplicara, passando de 274 mil para 522 mil habitantes. Em face 
de tal realidade, o então presidente da República, Rodrigues Alves, 
decidiu colocar em prática um projeto de saneamento básico e reur-
banização do centro da cidade. Para assumir as reformas, nomeou o 
engenheiro Francisco Pereira Passos para o governo municipal. Sua 
administração, entre 1902 e 1906, foi um marco na história da cidade. 
Com projetos inovadores, tomou como maior desafio organizar a ur-
banização, sanear e civilizar a capital da jovem República.

A ausência de um sistema eficiente de saneamento básico desenca-
deava constantes epidemias, entre elas, peste bubônica, febre amarela 
e varíola, que atingiam, sobretudo, a população de baixa renda.

Na sessão de 27 de outubro daquele ano de 1903, José Bonifácio fez 
pronunciamento de destaque sobre projeto da Comissão de Instrução 
e Saúde Pública. Da tribuna, defendeu a essência do projeto, a saber, a 
unificação dos serviços de higiene e a concentração da higiene defen-
siva e agressiva na competência dos poderes federais. Referindo-se ao 
problema sanitário do Rio de Janeiro, afirmou depender das condições 
de salubridade da capital federal o desenvolvimento de todo o país. 
Manifestou-se ainda a favor de outros pontos do projeto: a notificação 
compulsória de moléstia infecciosa; a vacinação e revacinação obri-
gatórias; a justiça sanitária. Ao final, foi efusivamente saudado pelos 
colegas.60 O discurso mereceu os cumprimentos do ministro da Justiça 
e Negócios Interiores, nos seguintes termos:

Ao muito ilustre e prezado amigo e colega José Bonifácio, 
abraça afetuosamente o Seabra e lhe dá fervorosos parabéns 
pelo brilhante discurso de ontem sobre o projeto de higiene.

De. J. J. Seabra

Ministro da Justiça e Negócios Interiores. 

Rio, 28 de outubro de 1903.61

60 Anais da Câmara dos Deputados, 1903.

61 IBRAHIM, 2005, p. 165.
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O presidente de Minas, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, ao lado do 
deputado José Bonifácio de Andrada e Silva durante benção do arcebispo 
D. Helvécio Gomes de Oliveira por ocasião da inauguração do Manicômio 

Judiciário de Barbacena. Matéria veiculada no jornal O Malho.

A questão dos institutos de ensino foi objeto da atenção de José 
Bonifácio no ano de 1904. Na sessão de 11 de outubro discutiu e de-
fendeu projeto que vinha provocando grande celeuma na Câmara: o 
que regulava a equiparação dos institutos de ensino fundados pelos 
estados e pelo Distrito Federal e suprimia o regime da equiparação 
para os colégios particulares, mas sem revogar as prerrogativas e 
regalias já concedidas àqueles estabelecimentos.

São todos os homens públicos que tem passado pela alta admi-
nistração do país de acordo em condenar o regime das equipa-
rações dos colégios particulares. (Apartes.)
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A comissão afirmou, em seu parecer, que uma das causas 
da desorganização do ensino era justamente essa e, pois, 
competia-lhe, para não desmerecer da confiança da Câmara, 
lembrar e propor o meio de estancar a fonte donde provém a 
luta comercial que confunde ensino com qualquer serviço de 
ordem industrial, em que o que preocupa o consumidor é a 
barateza do produto. (Apoiados.)62 

A 10 de novembro de 1904 foi lido projeto apresentado no dia anterior 
e assinado pela Comissão de Instrução e Saúde Pública, formada por 
José Bonifácio, Satyro Dias, J. C. Teixeira Brandão, Antero Botelho, 
Malaquias Gonçalves e Sá Peixoto, que declarava instituição de utili-
dade pública a Academia de Comércio do Rio de Janeiro e reconhecia 
os diplomas por ela conferidos como de caráter oficial e dava outros 
pareceres.

O ano parlamentar de 1905 começou com a reeleição de José Bonifácio, 
na sessão de 18 de maio, para integrar a Comissão de Instrução 
Pública.

Na sessão de 30 de agosto foi votado projeto por ele apresentado sobre 
o espólio de estrangeiros. O projeto declarava ser da competência dos 
juízes seccionais os projetos de arrecadação, inventário e partilha 
de espólio de estrangeiros, quando a espécie estivesse prevista em 
convenção ou tratado, e da competência privativa da Justiça dos esta-
dos nos casos contrários. Para encaminhar a votação, José Bonifácio 
lembrou que a questão do espólio de estrangeiros era uma questão de 
direito civil internacional, e, se ela se encontrava regulada em tratado 
ou convenção, seria mais indiscutível ainda a competência federal.

POVOAMENTO E IMIGRAÇÃO
A questão do povoamento do solo nacional e a da imigração a ela re-
lacionada, ambas de suma importância naquele início do século XX, 
foi outro tema caro a José Bonifácio.

Na sessão de 28 de novembro de 1905 esteve em pauta o orçamento 
para o ano seguinte. José Bonifácio valeu-se da oportunidade para 
apresentar à consideração da Câmara emendas relacionadas à 

62 Anais da Câmara dos Deputados, 1904.
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questão do povoamento do solo brasileiro. A seu ver, a questão não 
vinha sendo enfrentada com o necessário vigor; entretanto, ela se 
relacionava a muitos outros problemas e podia facilitar, quando não 
remover, muitos embaraços que entravavam a prosperidade de um 
país. Defendeu a imigração como meio não só de auxiliar a lavoura, 
mas também “como fator ativo do povoamento (apoiados), da consti-
tuição da pequena propriedade, do parcelamento do nosso território, 
do desenvolvimento das indústrias de toda natureza, enfim como 
agente do progresso social em todas as suas manifestações (Muito 
bem; muito bem)”.63

As emendas apresentadas autorizavam o Poder Executivo a realizar, 
de acordo com os estados, medidas referentes ao povoamento do solo, 
recebendo para tal fim as terras devolutas necessárias, e nelas fun-
dando colônias divididas em pequenos lotes para a colocação e fixação 
de imigrantes, em terras fornecidas pelos estados, a serem pagas em 
pequenas prestações.

MANIFESTO POLÍTICO À NAÇÃO
Ao findar o ano de 1905, um grupo de deputados, do qual fazia parte 
José Bonifácio, apresentou ao plenário da Câmara dos Deputados um 
manifesto político à nação, no qual, como procuradores dos partidos 
e representantes das opiniões políticas, vinham fazer uma recomen-
dação, para as eleições presidenciais de março do ano seguinte: 

Os nomes dos cidadãos em torno de quem, a nosso ver, as cir-
cunstâncias examinadas à luz do bem público, aconselham se 
reúna o concurso geral do eleitorado. Não nos passa pela mente 
erigirmo-nos em árbitros da opinião pública e, muito menos, 
sobre ela exercer qualquer influência que não seja a ação per-
suasiva, esclarecia.

O documento, extenso e bem fundamentado, continha severa crítica 
ao modo como vinha se fazendo a sucessão presidencial:

O ascendente decisivo exercido pelos presidentes da República 
na transmissão do cargo supremo fere no coração a verdade re-
publicana e absorve o derradeiro terço do período presidencial 

63 Anais da Câmara dos Deputados, 1905.
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na campanha de eleição futura, desviando a administração do 
seu curso para a embeber exclusivamente na luta política, e 
comunicando, nessas longas crises, uma debilidade orgânica ao 
poder executivo, cujo vigor, mais que em outra qualquer forma 
de governo, importa manter e estimular cuidadosamente nas 
federações. A atitude que este manifesto exprime resultou 
principalmente da resistência, em boa hora tentada, a esse mal 
intermitente, cuja ação espoliativa se exercia, a um tempo, con-
tra os interesses de ordem pública, desmoralizando o poder, 
e contra os direitos da liberdade política, oprimindo a nação. 

O manifesto indicava os nomes de Afonso Augusto Moreira Pena e 
Nilo Peçanha para presidente e vice-presidente, respectivamente, 
apresentando justificativas para tal escolha, e concluía: 

Confiamos que, propondo à adoção nacional estas duas indivi-
dualidades sem nota, não nos arriscaremos a erro; e, em todo 
o caso, teremos cumprido o nosso dever empenhando o melhor 
da nossa sinceridade em fazer ao país, na emergência atual, o 
maior bem que podemos. 

Rio de Janeiro, primeiro de setembro de 1905. 

27ª LEGISLATURA (1906-1908)
O início da 27ª legislatura coincide com a eleição de Afonso Pena para 
a Presidência da República. Reeleito, desta vez pelo 3º distrito de 
Minas Gerais, a 9 de maio de 1906, José Bonifácio foi igualmente ree-
leito para integrar a Comissão de Instrução Pública. Sua atuação nessa 
comissão seria fortemente marcada pela preocupação com o ensino 
técnico-profissional nas escolas elementares, médias e superiores.

Na sessão de 14 de agosto daquele ano, colocou-se abertamente contra 
o projeto de exames parcelados em discussão. 

Para dar combate franco e tenaz aos exames parcelados, acom-
panhando quantos se empenharem nessa campanha, que deve 
ser reputada patriótica, se atendermos para a lamentável situa-
ção do ensino nascida em grande parte desse funesto regime de 
exame que injustificável condescendência vai perpetuando.64

64 Anais da Câmara dos Deputados, 1906.
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Em favor de sua posição, José Bonifácio recorreu a inúmeros especia-
listas, nacionais e estrangeiros, evidenciando amplo conhecimento da 
matéria. Ao final, concitou a Câmara a rejeitar o projeto. “Repelindo 
assim a continuação de um regime que traria o sacrifício da inteligên-
cia nacional, o seu esmagamento, os mais graves embaraços às gera-
ções modernas e ao futuro do país. (Muito bem; muito bem. O orador é 
muito felicitado pelos colegas presentes.)”65

Sobre esse discurso, na edição de 16 de agosto de 1906, o jornal 
A Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro, assim se pronunciou:

O problema do ensino

Anteontem, na Câmara, depois do discurso do Sr. Afonso 
Costa, defendendo os exames parcelados, em meio de uma 
cerrada carga de apartes de ouvintes que não chegavam a se 
entender sobre o assunto, pediu a palavra o Sr. José Bonifácio. 
O jovem e talentoso deputado mineiro, figura extremamente 
simpática na tribuna, é dos poucos oradores de alta escola que 
hoje possui o nosso parlamento: a propriedade da expressão 
e do gesto, a correta elegância da frase, sempre emitida nem 
belo timbre, a vitalidade, o calor, a alma que infiltra as ideias, 
– todos esses predicados do orador deviam concorrer para 
que o silêncio se impusesse na sala e o seu suculento discurso 
fosse ouvido com o máximo interesse, empolgando indiscuti-
velmente o auditório, que se sentia em frente de um sincero e 
forte paladino da regeneração do ensino.

[...] 

O discurso do ilustre deputado mineiro, que aos seus conhe-
cidos dotes de espírito reúne a competência especial de pro-
fessor, produziu, como já dissemos, acentuada impressão na 
Câmara, recebendo S.Exa. calorosas felicitações. Infelizmente, 
ou muito nos enganamos ou suas palavras não terão outro 
eco senão o das paredes do recinto. A da Câmara, os próprios 
colegas de bancada do Sr. José Bonifácio, que ontem sacudiam 
aprovativamente a cabeça ao ouvir algumas inventivas de 
S.Exa. contra a desmoralização do ensino, não podem disfarçar 
o desejo de ainda consentir nos exames parcelados.

65 Anais da Câmara dos Deputados, 1906.
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O Jornal do Brasil, na edição de 14 de agosto de 1906, também regis-
trou as repercussões de suas palavras: 

Finalmente, o Sr. José Bonifácio, deputado mineiro, fez um his-
tórico. Comentando, do ensino de preparatórios, ou melhor, das 
críticas que vêm sendo feitas por todos os competentes. Foi um 
fecho de honra para o debate o discurso do Sr. José Bonifácio 
que, ao terminar, recebeu uma verdadeira ovação dos seus 
colegas, unânimes em elogiar o brilhantismo da oração que 
S.Exa. acabara de proferir, quer pela forma, sempre elegante, 
quer pelo valor dos conceitos emitidos.

Em discurso na Câmara Federal, em 30 de outubro daquele ano, José 
Bonifácio apresentou uma emenda acrescendo de 10.000$ a verba des-
tinada à Escola de Minas de Ouro Preto.66 Justificando-a, disse que não 
era preciso reafirmar a importância daquela escola, que continuava a 
merecer prestígio. Valeu-se da ocasião para tecer algumas considera-
ções sobre o ensino em geral e colocar-se contra o projeto que criava 
as universidades: considerava que seria uma reforma precipitada, 
sem os elementos necessários à sua estabilidade. Como de costume, 
foi muito cumprimentado pelos colegas.

Depois de referir-se a esse pedido, o Jornal do Brasil de 14 de agosto 
de 1906 comentou: 

Achando-se na tribuna, S.Exa. aproveitou o ensejo para tratar 
do estado em que se acha o ensino público no Brasil e das suas 
necessidades, fazendo a respeito um discurso que teve os elo-
gios de todos quantos o ouviram. Ao sair da tribuna foi o Sr. José 
Bonifácio muito cumprimentado.

Disse o Correio da Manhã na edição do mesmo dia:

O Sr. José Bonifácio fez uma brilhante recapitulação de todas 
as ideias que vem defendendo desde longos anos, quer no seio 
da comissão, quer no seio da Câmara, em matéria de instrução 
pública. S.Exa. fala bem, com grande clareza, bela forma e a 
desejável sobriedade. Frequenta pouco a tribuna, embora seja 
na Câmara um dos mais assíduos representantes da nação, 
e é pena, porque o Sr. José Bonifácio tem pelos encargos de 

66 Anais da Câmara dos Deputados, 1906.
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deputado o respeito que lhes deve quem para o ser já tinha 
prestado serviços ao seu estado, e quem está convencido que 
se não é deputado para votar-se incondicionalmente, e pensar 
pela cartilha dos chefes da hora. Para provar essa sua inde-
pendência de critério e de voto é suficiente a evocação de suas 
campanhas pela moralização do ensino, quer combatendo a 
permanência dos institutos e colégios equiparados que tem 
tantos defensores em Minas, quer contra as prorrogações e 
novas épocas de exames, todos os anos sustentadas por vários 
outros deputados mineiros.

Isto também mereceu nota em A Gazeta de Notícias, de 31 de agosto 
de 1906, que acentuou que José Bonifácio sempre tratava de assuntos 
elevados, sobre os quais atraía a atenção geral pelo preparo, fluência 
e brilho de sua palavra.

Foi nessa fase que, dando prosseguimento ao trabalho que vinha 
realizando junto aos ministros Antônio Prado e Rodrigo Silva, apre-
sentou projetos sobre a coordenação da imigração no Brasil. Nessa 
perspectiva, apoiou de forma decisiva a instalação, em Barbacena, da 
Colônia Rodrigo Silva, que abrigou famílias de imigrantes italianos.67

QUESTÃO AGRÍCOLA E ENSINO PROFISSIONAL
A questão agrícola no país foi o tema do pronunciamento feito na ses-
são de 30 de novembro de 1906. O tema central foi o povoamento do 
solo e, via de consequência, a imigração. 

E, no meu pensar, Sr. Presidente, a função de desenvolver e 
fomentar a colonização e a imigração deve caber não só aos 
Governos federais e estaduais como ainda aos próprios parti-
culares, às nossas estradas de ferro, aos bancos hipotecários 
que tem as suas carteiras grandes extensões territoriais, que 
só dão despesas.68 

Defendeu com veemência a instrução profissional e salientou: 

Em um país como o Brasil, o mais importante dos ensinos pro-
fissionais é o da agricultura [...] O Brasil não tem cogitado, como 

67 Anais da Câmara dos Deputados, 1906.

68 Anais da Câmara dos Deputados, 1906.
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deveria, da instrução profissional, da instrução agrícola; não 
tem procurado encaminhar o lavrador habilitando-o a conhe-
cer os novos processos, de modo a que ele possa aumentar a 
produção e desenvolver suas propriedades com menor esforço 
e maior economia.69

A seu ver, a solução seria a implantação da educação técnico-agrícola, 
que deveria começar na escola primária, com vistas ao preparo dos 
operários rurais do futuro, indo até ao ensinamento do próprio lavra-
dor, pela constituição de pequenas fazendas-modelo. “Para isso insti-
tuirei o ensino técnico-primário, ministrado nas escolas públicas, de 
modo concreto, sem teorias, paralelamente ao ensino da leitura, da 
escrita e da aritmética.”70

A questão central que estava por trás da discussão do ensino técnico 
era, de fato, o trabalho. Em Minas Gerais, esse tema entrou em pauta 
logo no início da República. De fato, a organização do trabalho no 
campo era um dos obstáculos a serem vencidos para a concretização 
do projeto de desenvolvimento no estado. Ao moroso processo de 
passagem para o trabalho livre no estado, somaram-se, desde o século 
XIX, os fracassos de uma política de imigração pouco consistente e 
o intenso movimento de dispersão da população trabalhadora em 
direção a outras lavouras.

As queixas em relação à mão de obra nacional eram constantes. Esse 
discurso apareceu com clareza no Congresso de 1903.71 Os trabalha-
dores nacionais eram considerados desqualificados para assumir 
a relação de trabalho condizente com o novo momento. Tratava-se, 
pois, de transformar o trabalhador desqualificado em mão de obra 
confiável e produtiva. Isso sem abrir mão da ideia de imigração, vista 
como prioritária para o progresso e a riqueza nacionais. Quanto ao 
trabalhador nacional, a elite econômica e o governo estadual passa-
ram a atuar basicamente em duas direções: na elaboração de medidas 

69 Anais da Câmara dos Deputados, 1906.

70 Anais da Câmara dos Deputados, 1906.

71 O primeiro Congresso Agrícola, Comercial e Industrial de Minas Gerais, realizado 
em 1903, convocado pelo presidente do estado, Francisco Sales, reuniu pela primeira 
vez figuras expressivas da política e da economia em torno de objetivo comum, o 
desenvolvimento econômico do estado, e traçou rigoroso diagnóstico da realidade 
regional e nacional.
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de repressão à vadiagem e controle legal do trabalhador e na formação 
da força de trabalho através da educação, principalmente do ensino 
profissional.

O ensino agrícola era apontado como fundamento da organização 
da moderna economia, uma vez que a agricultura era tida como a 
grande indústria do Brasil. Nesse sentido, a solução dos problemas da 
nação estaria na educação para o trabalho, isto é, no ensino agrícola, 
peça fundamental de uma estratégia modernizante. Foi assim que 
o ensino agrícola passou a ser objeto de legislação desde o início da 
República. A Lei nº 7, de 27 de julho de 1893, dispunha sobre regula-
mento e subvenção às municipalidades fundadoras e mantenedoras 
de fazendas-modelo, escolas agrícolas, industriais ou pastoris, e es-
tações agronômicas. Já no ano seguinte, várias escolas foram criadas 
e multiplicaram-se também as fazendas-modelo.

Em 1896, o deputado Francisco Mendes Pimentel defendeu o ensino 
técnico primário, em projeto proposto à Câmara dos Deputados. 
Baseava sua argumentação em que a república “do povo e para o povo” 
não havia cumprido o primeiro dos seus deveres: a educação do povo. 
Mas a verdadeira razão da defesa do ensino técnico era mesmo evitar 
o risco da ociosidade. O projeto foi aprovado no mesmo ano, mas, ao 
que tudo indica, não obteve maiores resultados.

A tese do ensino profissional foi reiterada no Congresso de 1903. 

Instruamo-nos para podermos produzir vantajosamente; e 
produzamos, para sermos fortes e respeitados. Instrução e pro-
dução seriam os fatores da riqueza e da grandeza física e moral 
de um povo. Instrução, a difusão do ensino, é a necessidade 
mais imperiosa de um povo; é a condição essencial, sine qua 
non, da sua prosperidade.72

A tese do ensino agrícola ganhou grande impulso com João Pinheiro 
na presidência do estado (1906). Durante seu governo foi instituído o 
ensino prático de agricultura nas fazendas-modelo, fazendas subven-
cionadas e campos de experiências e demonstração, regulado na Lei 
nº 438, de 24 de agosto de 1906. Essa lei autorizava ainda a criação de 

72 Anais da Câmara dos Deputados, 1903.
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seis fazendas-modelo agrícola-pastoris, a serem distribuídas pelas 
diferentes regiões do estado. Para João Pinheiro, “o que o governo 
visa com os campos de demonstração é ensinar como as máquinas 
trabalham e o resultado: quanto se colhe”.

Após a morte de João Pinheiro, a proposta das fazendas-modelo re-
sultou na criação do Instituto João Pinheiro, o ensino agrícola para a 
“infância desvalida”, acoplado à fazenda-modelo da Gameleira, pelo 
Decreto nº 2.416 de 1909. Essa experiência irá se constituir na refe-
rência básica para as discussões subsequentes sobre o problema dos 
órfãos, dentro do contexto do ensino agrícola.

O ensino agrícola foi regulamentado em Minas Gerais pelo Decreto 
nº 3.356 de 11 de novembro de 1911, na Presidência de Júlio Bueno 
Brandão, no estado.

A atuação de José Bonifácio em prol do ensino agrícola e da criação 
de fazendas-modelo não passou despercebida. Quase sete décadas 
depois, por ocasião do centenário de seu nascimento, registrou pu-
blicação da Prefeitura de Barbacena.

Em 30 de novembro de 1906, dando prosseguimento ao traba-
lho que vinha realizando junto aos ministros Antônio Prado 
e Rodrigo Silva, apresentou projeto sobre a coordenação da 
“Imigração e Colonização no Brasil”. Dando cumprimento a 
esse projeto, conseguiu a criação e instalação, em Barbacena, 
da Colônia Rodrigo Silva, na qual se localizaram várias famílias 
de imigrantes italianos, que hoje, pelos seus descendentes, 
constituem parcela considerável na densidade demográfica 
do município, o que muito vem contribuir para a prosperidade 
desta região, principalmente no setor agrícola. Os projetos 
apresentados, portanto, em novembro de 1906, visavam à 
assistência ao nosso homem do campo, através de assistência 
técnica, crédito agrícola e criação de cooperativas agrícolas.

[...]

Em 1906, já o embaixador José Bonifácio discutia na Câmara 
Federal sobre a instrução pública e sobre a questão agrícola, 
havendo apresentado projetos nesse sentido, inclusive, sobre o 
ensino técnico e profissional nas escolas elementares, médias 
e superiores. No discurso proferido naquela ocasião, em 30 de 
outubro, referiu-se também a necessidade da reorganização do 
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ensino médio e primário, lembrando, com muita propriedade, 
que sem ensino primário regular não há bom ensino secundá-
rio, não pode haver ensino superior, pois da observância desta 
ordenação é que resulta um completo êxito.73

Na sessão de 11 de setembro de 1907 a Comissão de Instrução Pública 
apresentou detalhado projeto autorizando o governo a reformar o 
ensino secundário e superior e a promover o desenvolvimento e a 
difusão do ensino primário de acordo com as bases que estabelecia.

O projeto entrou em discussão na sessão de 28 de outubro. José 
Bonifácio subiu à tribuna para, em brilhante e detalhada exposição, 
fazer a defesa do projeto. O seguinte trecho de seu discurso é revela-
dor do quanto suas ideias sobre ensino estavam adiante de seu tempo.

Essa tendência está infelizmente arraigada em nossos hábitos, 
domina o nosso espírito, e as famílias, pleiteando para os filhos 
o título de bacharel ou de doutor, não se convenceram ainda 
que as profissões agrícolas, industriais, comerciais são tão 
nobres, tão elevadas, tão honrosas como as outras; em todas há 
oportunidade de serviço ao país, à sua grandeza, de trabalhar, 
enfim, e o hino do trabalho é que enobrece, seja entoado pelo 
médico à cabeceira do enfermo, pelo advogado patrocinando 
legítimos direitos, pelo engenheiro rasgando estradas de ferro, 
como pelo humilde campônio que tira da terra o resultado do 
seu esforço, e pelo obscuro e modesto operário no movimento 
de sua usina, da sua fábrica. 

O ensino secundário não pode continuar a ser apenas um pre-
paratório do superior; precisa receber uma nova orientação 
mais compatível com as exigências da vida moderna; tem de 
criar aptidões, de preparar homens capazes de afrontar as 
lutas da existência, que tenham consciência de sua força e de 
seu valor em todas as circunstâncias da vida, e vontade firme, 
resoluta, tenaz para assumirem a iniciativa e atitude que essas 
circunstâncias indiquem.

E a duplicidade de ciclos pode atender à variedade de inclina-
ções e tendências, de modo que aos alunos cabe escolher aquele 

73 O EMBAIXADOR..., 1971.
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que mais simpatias lhes desperte, seja mais adaptável aos seus 
talentos.74

Ao terminar seu discurso, foi, como usual, calorosamente felicitado 
pelos colegas.

Na sessão de 14 de novembro, tomou a palavra como portador de uma 
representação do diretor da Colônia Rodrigo Silva, em Barbacena, 
em favor da sericicultura, da qual vinha o diretor sendo infatigável 
e esforçado propagandista. Na representação vinham indicadas di-
versas medidas que poderiam favorecer o desenvolvimento daquela 
indústria.

José Bonifácio trouxe novamente à pauta a questão agrícola, na sessão 
de 22 de novembro, quando reiterou as causas que concorriam para 
o abatimento da lavoura: a falta de capitais e de crédito; a falta de 
trabalhadores ou de braços e a ausência de instrução profissional. 
Observou que, tendo em vista que tudo indicava que já se vislumbrava 
solução para as duas primeiras, faltava atender à terceira, a que se 
referia ao ensino profissional. “Tratando-se de um país como o Brasil, 
o mais importante ramo do ensino profissional é o da agricultura. 
Nessa orientação, de que hão de provir os mais brilhantes resultados, 
está o governo do estado de Minas Gerais, que, pela palavra e pelos 
atos do seu ilustre presidente, o vai afirmando todos os dias”.75 Em 
vista disso, vinha submeter ao estudo do Congresso, as bases para um 
projeto de ensino agrícola, esclarecendo que este se devia ao trabalho 
do Dr. Dias Martins, diretor da escola Luiz de Queiroz, em Piracicaba, 
São Paulo. Tratava-se de um projeto de ensino agrícola para o estado 
de São Paulo, podendo ser aplicado, em parte ou no todo, a outros 
estados do Brasil.

Na sessão de 21 de julho do ano seguinte, 1908, José Bonifácio solicitou 
à Câmara que fosse publicada uma representação da Congregação da 
Escola de Minas de Ouro Preto no Diário do Congresso. A representa-
ção, a ele dirigida, pedia seu “valioso concurso e o de toda a bancada 
mineira, a fim de que o curso farmacêutico, a bem do ensino, seja 

74 Anais da Câmara dos Deputados, 1907.

75 Anais da Câmara dos Deputados, 1907.
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convenientemente reorganizado por ocasião da reforma da instrução 
pública no Congresso Nacional”.

A Lei das Minas foi o tema que levou José Bonifácio à tribuna na sessão 
de 26 de agosto, daquele mesmo ano, pois o julgava de grande atuali-
dade. Conforme observou, o assunto não era estranho à Câmara, mas 
até então não tivera andamento adequado. Em seu discurso, reportou-
-se às tentativas já feitas naquela Casa para a elaboração da referida lei 
e salientou a necessidade de que fosse votado o Código da Mineração, 
a fim de que se evitassem dúvidas e incertezas que pudessem colocar 
entraves ao desenvolvimento daquela indústria. Afirmou existirem 
dois trabalhos de valor sobre o tema: um do Sr. Calógeras, já conhecido 
e publicado, mas não apresentado à Câmara, e outro do Sr. Estevam 
Lobo, exposto na Câmara Federal em 1902. Em vista disso, não apre-
sentaria novo projeto, e sim vinha solicitar que o trabalho de Estevam 
Lobo fosse submetido à Comissão de Justiça, para depois ser trazido 
a debate no plenário.

Na sessão de 11 de setembro de 1908 discutiu-se projeto que fixava a 
despesa do Ministério da Justiça e Interior para o exercício de 1909. 
José Bonifácio fez uso da palavra para reiterar a necessidade de se 
promover a melhoria do estado sanitário das populações, pois o que 
fora feito até então se revelava insuficiente. 

É necessária e urgente uma organização sanitária definitiva e 
enérgica para dar combate à varíola, à tuberculose; a campa-
nha contra a tuberculose precisa ser feita com o mesmo vigor, 
dependendo isso certamente de um conjunto de medidas que, 
sistematizando os elementos por aí esparsos, desenvolvam, 
alarguem e fortaleçam a ação da autoridade sanitária.76

Afirmou estar sinceramente convencido de que aparelhado devida-
mente com o que a ciência aconselhava e o seu patriotismo reclamava, 
o Dr. Oswaldo Cruz era capaz de colher novos resultados, proveitosos 
e úteis à prosperidade nacional. Era preciso imitar países como a 
Inglaterra, Alemanha e Dinamarca na exitosa campanha que fizeram 
contra a tuberculose. 

76 Anais da Câmara dos Deputados, 1908.
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Os poderes públicos precisam dar um impulso enérgico e vi-
goroso à campanha, já iniciada por beneméritas associações, 
dentre as quais é justo destacar a Liga Contra a Tuberculose 
desta capital; precisam enfrentar decididamente, porque a tu-
berculose, nesta cidade como em todo o país, mata mais gente 
do que todas as epidemias juntas; as outras aparecem, fazem 
muitas vítimas e acabam; a tuberculose mata sempre, o ano 
inteiro, sem cessar um dia.77

E denunciou: 

Os poderes públicos até a hora presente, conforme nos diz o 
relatório do Sr. Ministro da Justiça, nada mais fizeram do que 
auxiliar a construção de um hospital em Cascadura, e subven-
cionar algumas instituições particulares. Mais: A tuberculose 
não deve ser considerada como uma figura de patologia, da 
competência exclusiva da classe média, mas como uma questão 
social e econômica, para a qual têm de voltar os seus cuidados 
os homens de Estado, os legisladores, os políticos com encargos 
superiores da administração.78 

Observou que o então ministro do Interior, Tavares de Lira, lembrara, 
em seu relatório daquele ano, a conveniência de ser ultimada a dis-
cussão do projeto que dava providências sobre habitações populares 
higiênicas e baratas. Com muita propriedade, relacionou a questão 
sanitária ao problema da assistência pública, cuja organização regular 
traria fortes elementos para a solução da mesma. 

Assim, além de uma organização sanitária definitiva, de com-
bate contra a febre amarela, a varíola, a tuberculose e outras 
moléstias transmissíveis, corre ao Congresso a obrigação de 
prover a assistência em suas diversas modalidades, votando 
leis que protejam os velhos, os enfermos, as crianças, os operá-
rios, zelando desta forma pela sua saúde e desenvolvendo, em 
tais medidas, verdadeira, eficaz e inteligente ação higiênica.79 

77 Anais da Câmara dos Deputados, 1908.

78 Anais da Câmara dos Deputados, 1908.

79 Anais da Câmara dos Deputados, 1908.
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Abordou ainda o tema do ensino e voltou a bater na mesma tecla, isto 
é, salientou que a antiga a campanha em favor da instrução primária 
deveria ser atendida pela União: “É tal o alcance da difusão do ensino 
primário em um país de forma representativa, elemento fundamental 
da sua organização, que se não compreende e menos justifica o de-
sinteresse do poder central em atendê-lo”.80 Encerrou o longo e bem 
fundamentado discurso dizendo esperar que a Comissão de Finanças 
aprovasse as emendas apresentadas. Foi, mais uma vez, efusivamente 
elogiado pelos colegas.

Em muitas oportunidades naquela conjuntura apresentou propostas, 
nem sempre aprovadas, de auxílio do governo a hospitais, Santas 
Casas e Ligas Contra a Tuberculose de diversos municípios, sobretudo 
mineiros.

Na sessão de 3 de dezembro, subiu à tribuna para fundamentar projeto 
de lei que apresentava à apreciação da Câmara. Depois de reafirmar a 
importância da questão da assistência pública, enfocou o projeto que 
tratava da criação de uma caixa de assistência da qual deveriam ser re-
tirados recursos para o custeio das diversas instituições de assistência 
em suas várias modalidades. Para constituir a Caixa de Assistência Pú-
blica, entendeu que seria lícito modificar a Lei de Sucessão votada em 
1907. Sendo assim, estabelecia o art. 2º do seu projeto: “Da cota here-
ditária que couber ao Distrito Federal e aos estados, metade será des-
tinada a constituir o patrimônio da Caixa de Assistência Pública, cria-
da pela presente lei”.81

A renda da referida caixa seria destinada, conforme a terminologia 
da época, a institutos para crianças desvalidas e pervertidas; escolas 
para menores delinquentes; asilos para a velhice desamparada, indi-
gentes e órfãos. Esses órgãos seriam criados pelo Congresso, de acordo 
com o que fosse estabelecido na lei relativa à assistência pública. Após 
apresentar todas as justificativas para seu projeto, foi muito cumpri-
mentado pelos colegas.

Naquele ano, José Bonifácio empenhou-se também em contribuir para 
a melhoria das vias de transporte no país. Apresentou, por exemplo, 

80 Anais da Câmara dos Deputados, 1908.

81 Anais da Câmara dos Deputados, 1908.
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propostas de autorizar o governo a conceder, “a quem mais vanta-
gens oferecer, a construção de uma estrada de ferro que, partindo de 
um ponto mais conveniente da Estrada de Ferro Vitória à Diaman-
tina suba o vale do Manhuaçu vindo entroncar na Estrada de Ferro 
Leopoldina, ligando assim os estados da Bahia e Espírito Santo”;82 de 
autorizar o governo a auxiliar os estados do Rio de Janeiro e Minas 
Gerais na reconstrução da Estrada de Ferro União e Indústria, entre 
as cidades de Petrópolis e Juiz de Fora, para isso abrindo o crédito 
necessário.

Com o retorno de Bueno de Andrada à Câmara Federal e a reeleição 
de José Bonifácio, a 28ª legislatura (1909-1911) voltou a contar com 
a presença de dois representantes da família Andrada. Dentre os ou-
tros quatro deputados eleitos pelo 3º distrito de Minas Gerais, entre 
os quais figurava João Pandiá Calógeras, José Bonifácio foi o mais 
votado. Foi reconhecido e proclamado deputado na sessão de 23 de 
abril de 1909.

Naquela legislatura, permaneceu como membro da Comissão de 
Instrução Pública, onde desenvolveu proveitoso trabalho, que re-
sultou na apresentação de inúmeros projetos. Integrou também a 
Comissão de Obras Públicas e Finanças da Câmara Federal.

SUCESSÃO PRESIDENCIAL
Na sessão de 28 de setembro de 1909 fez uso da palavra para tratar 
de questões políticas. Vinha fazer a defesa da acusação de que Minas 
Gerais requeria para si lugar na sucessão presidencial, ao lançar a 
candidatura de David Campista. Seu discurso, em tom apaixonado, foi 
muito bem recebido por seus pares.

Minas, certamente, Srs., sentir-se-ia desvanecida com seus 
irmãos da federação brasileira, se um movimento espontâneo, 
sincero e democrático escolhesse um dos seus filhos mais 
eminentes; nunca, porém, se apresentaria reclamando como 
se fora um direito a sucessão presidencial. (Apoiados.)

[...] Sr. Presidente, do Amazonas ao Prata, do porto oriental que 
mais longe beija o Atlântico até a fronteira ocidental, o senti-

82 Anais da Câmara dos Deputados, 1908.
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mento deve ser um só; isto é, o coração a pulsar pela mesma 
pátria, buscando no seu passado glorioso, exemplos que nos 
enchem de orgulho e despertam novas energias, para a com-
pleta esperança de sua grandeza futura. (Muito bem, apoiados.)

A pátria deve ser a preocupação constante e superior de todos 
nós; para ela devemos trabalhar dando-lhe todo o vigor do 
nosso espírito e todas as energias de nossa alma.

Srs. Deputados, Srs. Representantes da Nação, trabalhemos 
com carinho pelo Brasil, demos tréguas às paixões políticas, 
saibamos ter a imparcialidade e retidão precisas para julgar o 
caráter dos homens públicos, patrimônio moral que devemos 
zelar com todo o afeto e cogitemos dos interesses e da grandeza 
da República brasileira. (Muito bem! Muito bem! Palmas no re-
cinto e nas galerias; o orador é muito felicitado e abraçado por 
quase todos os deputados.)83 

José Bonifácio voltou a insistir na questão da assistência pública na 
sessão de 6 de dezembro. Disse que, embora a Câmara tivesse acabado 
de rejeitar três emendas que apresentara, todas referentes a auxílios 
a casas de caridade, não se dava por vencido e iria submeter outra 
emenda ao voto da Câmara, de interesse para todo o país. A emenda, 
lida em seguida, autorizava o Poder Executivo a conceder subvenções 
de 5.000$ a 20.000$ às associações particulares regularmente fun-
dadas, as quais, mediante fiscalização oficial, mantivessem hospitais 
para crianças desvalidas, asilos de regeneração e de trabalho para 
menores abandonados e pervertidos.

Com relação a essa questão, sob sua iniciativa foi fundado, em 1910, o 
Aprendizado Agrícola – hoje Colégio Agrícola Diaulas Abreu – e a an-
tiga Escola de Laticínios, na cidade de Antonio Carlos – hoje o Ginásio 
Técnico Industrial Lima Duarte. Esses estabelecimentos estão entre 
os primeiros de ensino agrícola e industrial criados no Brasil.84

Note-se que a Escola de Laticínios foi construída em terras doadas 
por ele, alqueires tirados da Fazenda da Borda do Campo, com o con-
sentimento de D. Adelaide e dos irmãos. Eis um trecho da carta que 
endereçou ao ministro Pedro de Toledo.

83 Anais da Câmara dos Deputados, 1909.

84 O EMBAIXADOR..., 1971.
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[...] As terras estão na fazenda da Borda do Campo, que foi 
propriedade de um dos Inconfidentes e se acham situadas à 
margem da Estrada de Ferro Central do Brasil.

[...] Presumindo que o Ministério a seu cargo, com a elevada, 
patriótica e segura orientação que adotou, criará, em Minas 
Gerais, uma grande leiteria modelada pelo que de mais impor-
tante existe em países como a Dinamarca, Holanda e Bélgica, 
tomo a liberdade de oferecer ao governo 10 alqueires de terras 
na Estação do Sítio. 

[...] Esperando que V.Exa. aceite a doação com a cláusula men-
cionada.

[...] Saúde e fraternidade.

Rio de Janeiro, agosto de 1911 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Em 1911, José Bonifácio apresentou projeto para a criação do “Posto 
de Montas” (criação de animais) na região de Barbacena.

Como era de se esperar, durante todo o tempo em que esteve no 
Congresso Nacional, José Bonifácio recebia constantes pedidos de 
ajuda, não apenas favores a correligionários como aos próprios mu-
nicípios de sua região. A título de exemplo, transcrevemos trecho de 
um deles.

Rio, 26 de abril de 1910,

Meu caro Dr. José Bonifácio.

Cumprimentando-o e a Exma. família, escrevo-lhe para pedir 
o favor de intervir com seus amigos de Palmira para ser re-
solvida a questão das propostas para iluminação elétrica e 
fornecimento de energia.

A pressa que tenho justifica-se por ter sido o engenheiro 
Marcos convidado para fazer uma instalação em Tatuí, São 
Paulo, e ele não sabe o que fazer, não tendo qualquer decisão 
a respeito da concorrência de Palmira. Para que ele saiba o 
que fazer, precisamos de ter uma decisão do vice-presidente 
da Câmara de Palmira: se é aceita ou não a nossa proposta. 
O assunto é fácil de ser resolvido com o exame das propostas.
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Aguardando sua resposta, antecipo os meus agradecimentos, 
como amigo e [...].

Joaquim Gonçalves [...]. 

Outra correspondência, de 1912, vinha agradecer sua intervenção em 
favor de uma nomeação.

Barbacena, 24 de julho de 1912

Ilmo. Chefe e amigo Dr. José Bonifácio Cordiais Saudações

Venho em meu nome e de minha família agradecer ao bom 
amigo o grande e valioso concurso que prestou à nomeação de 
Arethyno, cuja vitória em grande parte lhe é devida.

Fazendo votos pela sua felicidade e da Exma. família, a quem 
apresento os meus respeitos, queira dispor de quem é amigo 
velho e agradecido.

Raymundo de Carvalho. 

A eleição da Comissão de Instrução Pública ocorreu na sessão de 10 
de maio de 1910. Destacando-se por sua seriedade e competência, José 
Bonifácio foi reeleito com o maior número de votos. Como membro 
dessa comissão, teve intensa atividade, apresentando ao longo daquele 
ano inúmeros projetos e emendas relativas ao assunto.

Na sessão de 21 de maio foi sorteada a quinta comissão destinada a 
analisar as eleições realizadas nos estados de São Paulo, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. José Bonifácio figurou entre os quatro 
senadores e os dois deputados que compuseram a comissão, que, a 20 
de junho, apresentou o resultado das análises em extenso e detalhado 
relatório.85

Na sessão de 22 de dezembro, José Bonifácio tomou a palavra em de-
fesa da legalidade da emenda por ele apresentada, questionada pela 
Comissão de Finanças. A emenda dizia respeito à Estrada de Ferro do 
Porto do Souza à cidade de Manhuaçu.

Autor da emenda, com o intuito exclusivo de pugnar pelo de-
senvolvimento de uma zona riquíssima e frutuosa do estado 

85 Anais da Câmara dos Deputados, 1909.
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de Minas, qual a de Manhuaçu, em busca do Espírito Santo, é 
possível que minha opinião de jurista não tenha autoridade no 
caso para patrocinar esse ponto, contra o magistrado de Minas. 
Tem-na, porém, a opinião do jurisconsulto Sr. Ruy Barbosa, 
que eu apresento à consideração da Câmara, em contrário a 
esta sentença. Aqui está o parecer do ilustre publicista Sr. Ruy 
Barbosa, sustentando que neste regime não há o chamado 
Poder Ministerial, há o Poder Executivo e quem o exerce é o 
presidente da República; é indiferente que seja o ato expedido 
pelo Ministério da Agricultura, quando, aliás, o parecer sus-
tenta que, muito juridicamente, foi expedido pelo Ministério 
da Agricultura.86 

A emenda foi aprovada.

SAUDAÇÃO A DOM SILVÉRIO, ARCEBISPO DE MARIANA
José Bonifácio, como mencionado, era o orador, se não oficial, pre-
ferencial para saudar as visitas ilustres que chegavam a Barbacena. 
Não foi diferente com o arcebispo de Mariana, quando de sua visita a 
cidade em 29 de janeiro de 1911. Seguem-se alguns trechos.

A cidade de Barbacena tem a sublimada distinção de receber 
a honrosa visita do amado arcebispo, S.Exa. Revma. o Sr. Dom 
Silvério.

A honra é deveras insigne, e ao preclaro hóspede devem ser 
prestadas todas as homenagens de respeito e veneração a que 
se impõem as grandes almas, os caráteres puros, os espíritos 
cultos, os corações generosos.

[...] Tenho grande desvanecimento e orgulho em ser o intér-
prete dos sentimentos do povo de Barbacena, que está e estará 
firme na defesa das doutrinas católicas.

Senhores, as nações nascem, vivem, florescem e acabam; seus 
costumes se modificam, suas leis se reformam, as opiniões 
variam, tudo muda e se transforma com o correr dos tempos; 
só a doutrina católica, muitas vezes combatida, mas sempre 
vitoriosa, resiste aos embates das lutas e paixões humanas, 
conservando-se imutável nos seus princípios.

86 Anais da Câmara dos Deputados, 1910.
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[...] Saúdo o legítimo representante dessa religião, que devemos 
amar e defender como nossa própria vida, religião de nossos 
pais, fonte de todos os bens, triunfante em todos os séculos 
pela beleza, pela elevação e sublimidade dos seus princípios. 

Saúdo o eminente príncipe da Igreja, em nome deste povo que 
o respeita e venera, e faço votos sinceros para que em sua per-
manência nesta cidade só tenha motivos de alegria, colhendo 
de sua visita preciosos frutos para a causa sagrada da religião.

“Justa e sincera homenagem” é o título de artigo de O Sericicultor, 
órgão de propaganda agrícola, industrial e comercial, publicado a 
29 de setembro de 1911, destacando a figura de José Bonifácio, cujo 
aniversário transcorria naquele dia. “Infatigável em promover o en-
grandecimento do torrão mineiro, o simpático moço não se descuida 
nunca de abrir novas fontes de vida à sua idolatrada terra [...] Por todos 
estes títulos, o povo mineiro e, especialmente o barbacenense, deve 
ao seu emérito representante não pequena soma de serviços”, diziam.

Em 1912, José Bonifácio apresentou projeto de encampação da 
Inspetoria Regional de Sericicultura de Barbacena pelo Ministério 
da Agricultura, tendo em vista a dificuldade em que se encontrava 
a Secretaria de Agricultura do Estado de Minas Gerais para manter 
aquela instituição.

PROTEÇÃO AOS ÍNDIOS E POVOAMENTO
O tema do povoamento do território nacional foi novamente enfocado 
por José Bonifácio na sessão de 11 de dezembro de 1911, desta vez, 
relacionando-o à questão indígena. Ao subir à tribuna, começou por 
dizer que, dentre as várias emendas que apresentara ao orçamento 
em debate, havia uma sobre a qual desejava fazer algumas conside-
rações, e para a qual pedia a atenção do Congresso e da Comissão de 
Finanças. Tratava-se de emenda restabelecendo a verba para o serviço 
de proteção aos índios e localização de trabalhadores nacionais. Indo 
direto ao assunto, colocou-se contra a proposta de redução de verba.

Considero um dever de patriotismo e de humanidade pro-
pugnar pelo restabelecimento da verba integral que fora 
consignada ao serviço de proteção aos índios e localização dos 
trabalhadores nacionais.
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[...] Sou daqueles que entendem caber aos poderes públicos o in-
declinável dever de encaminhar, com dedicação perseverante, 
o problema da proteção aos indígenas, dando-lhe assistência, 
educando-os, garantindo seus direitos, a sua propriedade, as-
segurando principalmente a sua vida.

Sou dos que sustentam a necessidade de regularizar a situação 
dos trabalhadores nacionais, até aqui colocados numa posição 
de inferioridade em relação aos colonos estrangeiros, quando 
pelo seu aproveitamento em centros agrícolas bem organiza-
dos podem constituir elemento proveitoso ao nosso progresso 
econômico.

O serviço a que aludo é duplamente relevante, desafia nossa 
atenção, merece os carinhos e as simpatias de todos os 
patriotas.

De um lado é o índio o verdadeiro dono desta terra, o seu 
primeiro possuidor, perseguido e trucidado pelos civilizados; 
de outro é o próprio nacional, já civilizado, mas esquecido, 
desprezado, sem que lhe sejam proporcionados os meios de tra-
balho, sem um movimento decisivo de simpatia, de proteção, 
de auxílio por parte dos que dirigem o Estado.

Num caso e noutro é necessária a ação perseverante do go-
verno e nem basta que o regulamento de 20 de junho de 1910 
contenha medidas atinentes ao problema, sem que para sua 
execução sejam votados os recursos indispensáveis, de modo 
que a organização do serviço, ali estabelecido, possa preencher 
os seus fins, correspondendo aos nobres intuitos daqueles que 
o promoveram.87

Exaltou o movimento que vinha fazendo o governo do presidente 
Nilo Peçanha para resolver o problema e frisou a necessidade de que 
o Congresso ratificasse aquele propósito. Em seguida, fez menção 
aos principais momentos da questão indígena no Brasil, remontando 
ao seu antepassado, José Bonifácio, o Patriarca da Independência, em 
seu projeto de civilização dos índios, datado de 1823, demonstrando 
grande conhecimento de causa. Afirmou não ser menor a importância 
do serviço na parte relativa à localização dos trabalhadores nacionais, 
defendendo a fundação de centros agrícolas. “Diminuir as verbas 

87 Anais da Câmara dos Deputados, 1911.
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orçamentárias em casos como este é retrogradar, prejudicando os 
promissores resultados de um serviço que irá resolver as dificuldades 
agrárias com que lutam várias zonas, e que reflete de modo intenso 
em toda a economia nacional.”88

A REFORMA DO ENSINO
Na condição de presidente da Comissão de Instrução Pública, José Bo-
nifácio subiu à tribuna na sessão de 19 de dezembro para se pronunciar 
sobre importante ato do governo reformando a instrução secundária e 
superior, tratava-se da Reforma Rivadávia Correa, daquele mesmo ano, 
que pretendia que o curso secundário se tornasse formador do cidadão 
e não simples promotor a um nível seguinte. Retomando a orientação 
positivista, pregava a liberdade de ensino, a abolição do diploma em 
troca de um certificado de assistência e aproveitamento e transferia 
os exames de admissão ao ensino superior para as faculdades.89 Depois 
de se declarar amigo do governo, afirmou: 

Não se trata de uma questão política, e sim de uma questão 
doutrinária, de uma questão de orientação pedagógica, e em 
questões desta ordem, cada um pode e deve ter a mais completa 
liberdade, porque elas não se prendem a solidariedade ou dis-
ciplina partidária. A crítica da reforma do ensino não tem sido 
feita como fora para desejar; entretanto, desenvolvida pelos 
competentes ela constituiria um serviço útil ao país, aprovei-
tável ao governo e de grandes resultados para a mocidade.90

88 Anais da Câmara dos Deputados, 1911.

89 Disponível em: <https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/106/3/ 
01d06t04.pdf > p. 4. Acesso em: mar. 2008.

90 Anais da Câmara dos Deputados, 1911.
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Embaixador José Bonifácio com a comissão.

Fez questão de esclarecer que não se propunha a fazer crítica, de-
vendo essa tarefa caber a membros do magistério e outras autori-
dades competentes no assunto. Mas, como presidente da Comissão 
de Instrução Pública, não queria dar a impressão ao país de que 
produzira a reforma decretada a 5 de abril daquele ano. Conforme 
lembrou, a reforma surgira de uma autorização legislativa, e era do 
conhecimento de todos as circunstâncias excepcionais em que fora 
votada aquela disposição. Em sua opinião, excedendo os termos da 
autorização, a reforma alterara, dentre outras medidas, a ação do Es-
tado no ensino, iniciando o regime de desoficialização, além de criar, 
suprimir e desdobrar muitas cadeiras. Logo, a par de se afastar do 
pensamento e letra do dispositivo legal, a reforma contrariara textos 
expressos da Constituição Federal.

A “desoficialização” do ensino seria um grave erro, continuou. Sem 
criar embaraços à ação do indivíduo e, ao contrário, garantindo-a 
nos assuntos do ensino, para que se exercesse com inteira liberdade 
e proveito, não dispensava a intervenção do Estado, fosse para or-
ganizar seus institutos em uma orientação conforme a época, fosse 
para manter certas prerrogativas de que o Estado absolutamente não 
deveria se despojar.
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José Bonifácio continuou a discutir a reforma de ensino na sessão 
de 21 de dezembro. Depois de lembrar os pontos abordados ante-
riormente, passou a enfocar outra grande preocupação da reforma: 
libertar o ensino secundário da situação subalterna de simples ensino 
preparatório para os cursos superiores. Disse ter estudado esse as-
pecto da questão e mostrou desvantagens que a seu ver nasceriam da 
reforma pela formação de cursos anexos às escolas superiores, com os 
mesmos perigos e os mesmos males dos “equiparados”, com que o país 
em breve se transformaria em uma vasta “doutorlândia”.

Sua enérgica posição de combate à Reforma Rivadávia, considerada 
desastrosa para a educação nacional, valeu, anos mais tarde, o se-
guinte comentário na revista O Malho, de 29 de janeiro de 1927: “Mem-
bro e presidente da Comissão de Instrução Pública presta bons servi-
ços ao país. A sua ação desassombrada contra a Reforma Rivadavia, 
a mais anarquista das reformas, cerca o seu nome de admiração das 
classes cultas de nossa terra”.

A 29ª LEGISLATURA (1912-1914)
A 29ª legislatura constitui momento muito especial na trajetória po-
lítica da família Andrada, pois que nada menos que quatro membros 
da família tomaram assento na Câmara Federal: José Bonifácio, ree-
leito pelo 3º distrito, e o irmão, Antônio Carlos, eleito pelo 2º distrito, 
por Minas Gerais; Bueno de Andrada e Martim Francisco Ribeiro 
de Andrada (III), eleitos pelo 3º e 4º distritos, respectivamente, por 
São Paulo. Martim Francisco Terceiro,91 em estilo bem diferente dos 
primos mineiros, iria se notabilizar na Câmara Federal por suas 

91 Martim Francisco Ribeiro de Andrada (III), filho de Martim Francisco e Anna Ben-
vinda Bueno de Andrada, nasceu em 1853 em São Paulo. Formado em direito, ma-
nifestou atração pelo jornalismo desde os tempos de estudante, escrevendo para a 
Imprensa Acadêmica (1871) e para A Crença (1873), órgão republicano. Iniciou muito 
jovem a carreira pública: foi deputado provincial de 1878 a 1879 e depois deputado 
geral no Império em 1881, por ocasião da primeira eleição direta. Em 1882 foi no-
meado presidente da província do Espírito Santo. Alinhou-se decididamente nas 
fileiras republicanas, em que já militava, sendo, juntamente com seu irmão Antonio 
Manoel Bueno de Andrada, redator do jornal O Provinciano. Foi senador estadual 
e secretário da Fazenda em São Paulo. Em 1900 anunciou seu repúdio ao regime 
republicano, declarando-se monarquista. A partir daí, abandonou a política para 
dedicar-se à advocacia em Santos.
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intervenções e tiradas jocosas, que sempre provocavam o riso de 
seus pares.

Sobre a trajetória parlamentar dos irmãos José Bonifácio e Antônio 
Carlos, convém lembrar que diferentemente de seus primos paulis-
tas, que sustentavam posições muitas vezes de oposição, foram eles, 
durante todo esse tempo, situacionistas. Acrescente-se que em sua 
atuação parlamentar defenderam, tanto quanto possível, os princípios 
do liberalismo clássico, bem ao gosto da elite da época.

Na 29ª legislatura, José Bonifácio foi novamente eleito para a Comissão 
de Instrução Pública.

Às vésperas da eleição, como era de hábito, seguiu para Barbacena 
para acompanhar de perto a votação. A 29 de janeiro de 1912, véspera 
do pleito, o jornal A Noite, de Juiz de Fora, publicou entrevista com 
ele. Dizia:

O Sr. José Bonifácio é um homem essencialmente político. Da 
sua fazenda da Borda do Campo, onde episódios interessantes 
da conspiração mineira se desenrolaram, ele faz o trabalho 
hábil de um chefe inteligente. Nas vésperas dos pleitos eleito-
rais S.Exa. carrega com as malas para a cidade de Barbacena. 
Foi aí que o entrevistamos. Disse-nos o simpático deputado 
estar convencido da derrota dos oposicionistas. Nem o Dr. 
Irineu Machado e nem o Dr. Campolina lograrão vitória. A 
chapa do PRM está firmemente amparada no distrito, sendo 
certa a eleição de todos os candidatos recomendados pela co-
missão executiva. 

Dizia ainda que eram grandes os serviços prestados por José Bonifácio 
a Barbacena, “que o quer como um filho dileto e dedicado”, e listava 
alguns dos melhoramentos obtidos com sua intervenção, como a cria-
ção do aprendizado agrícola, a ligação da Oeste a Barbacena, a Escola 
de laticínios de Sítio, incremento à sericultura e os auxílios a casas de 
caridade e ao asilo.

Na sessão de 20 de maio de 1912, foi apresentada a contracontestação 
de Fernando de Mattos à contestação apresentada por José Bonifácio, 
como procurador de Martim Francisco Ribeiro de Andrada, candidato 
não eleito e não diplomado. Este contestava e protestava contra os 
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diplomas concedidos aos quatro candidatos do Partido Republicano 
de São Paulo, situacionista.

A presença de quatro Andradas na Câmara, naturalmente não passava 
despercebida. Na sessão de 22 de junho de 1912, o deputado Irineu 
Machado afirmou estar cercado, naquela tribuna, pela brilhante oli-
garquia dos Andradas (refere-se aos Srs. Bueno de Andrada, ao seu 
lado, e Antônio Carlos, José Bonifácio e Martim Francisco na bancada 
posterior), “os quatro Andradas que honram esta Casa e também me 
honram, neste momento, com sua atenção”. Mas Bueno de Andrada 
fez questão de deixar claro que se situavam em posições diferentes e 
retrucou prontamente: “Não há oligarquia. Ligados pelo parentesco, 
estamos separados por ideias”.92

Em meados de 1912, José Bonifácio solicitou à Câmara consentimento 
para a publicação do parecer que emitira a respeito do ensino primá-
rio, de que tratava o projeto apresentado pelo deputado Augusto de 
Lima. No extenso documento José Bonifácio, procedia à cuidadosa 
análise da questão da instrução pública no Brasil: 

Sempre considerei que de uma perfeita organização da instru-
ção primária, largamente disseminada em todas as zonas, com 
um professorado capaz, devotado ao seu elevado ministério, 
depende a crescente e rápida prosperidade da indústria, do 
comércio, da agricultura, de todas as relações sociais, enfim, 
como ainda a boa e salutar execução do regime democrático.93

No parecer, salientou que em 22 anos de República os poderes federais 
ainda não haviam tido para com a instrução primária “um decisivo 
movimento de simpatia, nem praticaram um ato revelador de inte-
resse pela sua disseminação e proficuidade”. Diante disso:

É tempo de voltarmos as vistas para esse problema. Sua solu-
ção, em perfeita harmonia com os estados, sem embaraçá-los, 
antes os animando em um dedicado movimento de cooperação 
para a generalização do ensino comum, impõe-se patriotismo 
do Congresso e do Poder Executivo, responsável pela fiel exe-
cução do regime democrático e pela segurança da educação 

92 Anais da Câmara dos Deputados, 1912.

93 Anais da Câmara dos Deputados, 1912.
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do povo que advém ao edifício republicano. Não há problema 
nacional mais urgente do que esse, e nenhum outro está a re-
clamar solução mais urgente.94

Depois de examinar outros projetos já discutidos na Câmara Federal, 
enfocou o de Augusto de Lima. Concordando com seus termos gerais, 
propôs a substituição de um de seus artigos pelo seguinte.

Art. 2º Aos estados que despenderem anualmente com a verba 
vencimento de professores, incumbidos de ministrarem ins-
trução pública primária, leiga e gratuita, pelo menos 10% de 
sua receita, a União concederá a subvenção anual correspon-
dente a 25% daquela dotação orçamentária.95 

Em relação aos delegados especiais de que cogitava o art. 3º, afirmou 
ser indispensável a exigência de requisitos comprobatórios de sua 
idoneidade, sem o que o novo serviço de inspeção passaria a ser um 
ônus improfícuo, mero núcleo de funcionários inúteis. Quanto a essa 
parte e à que se referia às gratificações, a comissão se reservava o 
direito de oferecer emendas no correr do debate, após a colaboração 
da Câmara e o parecer emitido pela Comissão de Finanças.

AS FINANÇAS PÚBLICAS
Em sua primeira mensagem ao Congresso Nacional em 1911, o presi-
dente da República, marechal Hermes da Fonseca, assinalara como 
sendo de seu dever expor a situação de deficit em que se encontravam 
as finanças públicas, exortando os poderes públicos da nação e, prin-
cipalmente, o Congresso Nacional, a fazerem o máximo esforço para 
restabelecer o equilíbrio orçamentário. O apelo fora reiterado em 
1912, uma vez que a expansão da renda não acompanhara o aumento 
das despesas, sendo de todo necessária a decretação de lei orçamen-
tária contendo equilíbrio estável entre a receita e a despesa.

José Bonifácio não perdia oportunidade de levar ao plenário da 
Câmara Federal os temas que lhe eram caros, tais como o povoamento 
do território nacional, a instrução pública, o ensino profissional. Na 

94 Anais da Câmara dos Deputados, 1912.

95 Anais da Câmara dos Deputados, 1912.



119

CAPÍTULO 3 – O DEPUTADO FEDERAL

sessão de 5 de setembro de 1912, tomou a palavra para colocar-se a 
favor do projeto que destinava crédito especial para a representação 
brasileira na terceira exposição internacional da borracha. Salientou 
que se valia da oportunidade para acentuar a ação que vinha exer-
cendo o ministro da Agricultura, Dr. Pedro de Toledo. 

O programa que aí se tem executado é realmente dos mais 
belos, é, sem contestação, dos mais promissores resultados, 
constituindo os atos que dele emanam o início de uma salutar, 
eficaz e conveniente remodelação dos serviços agrários, o lan-
çamento de bases seguras de riqueza agrícola, alicerçada essa 
riqueza na prática dos processos mais modernos e dos apare-
lhos mais aperfeiçoados, já recomendados pela experiência de 
outros povos. (Muito bem.)96

Mencionou o recente movimento em prol de uma ampla e vigorosa 
política econômica, referindo-se às experiências de São Paulo, Rio 
Grande do Sul e Minas Gerais, esta última durante a presidência de 
Francisco Sales, então ministro da Fazenda, e lembrou que, se já há 
alguns anos apresentara medidas relativas ao povoamento, ao crédito 
agrícola e ao ensino técnico como meios de promoção do desenvolvi-
mento agrícola, nada mais lógico que a atitude que assumia de aplau-
sos à ação do ministro que, “devotado aos altos interesses da classe 
dos lavradores, atende não só àqueles três elementos, como ainda a 
outros problemas de grande relevância para a indústria agrícola”.97

No que dizia respeito ao povoamento, citou a experiência de São Paulo 
com a imigração, a seu ver, em boa medida, responsável pelo desen-
volvimento econômico daquele estado. Por isso, mereciam aplausos 
os atos do ministro que visavam a desenvolver o povoamento do solo 
brasileiro, pois os dados estatísticos sobre o movimento imigratório 
no Brasil nos anos anteriores mostravam os resultados. “A ação do 
Dr. Pedro de Toledo, revelada com patriótica solicitude, vai deter-
minando, em todos os estados, o aumento da sua produção e da sua 
riqueza. (Apoiados.)”98

96 Anais da Câmara dos Deputados, 1912.

97 Anais da Câmara dos Deputados, 1912.

98 Anais da Câmara dos Deputados, 1912.
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No campo do ensino profissional, o ministro da Agricultura desen-
volvia as orientações do regulamento de ensino agronômico, criado 
no governo Nilo Peçanha, fundando estabelecimentos profissionais 
pelo país. Em relação ao crédito agrícola, a ação do governo ia se 
exercendo indiretamente pelo concurso às cooperativas, no gênero 
das existentes em outros países. No serviço de proteção aos índios 
e localização dos trabalhadores nacionais, não era menos elevada a 
ação do ministro, enfatizou José Bonifácio. Por fim, abordou a política 
do ministro da Agricultura em defesa dos estados do Norte, produto-
res de borracha, fator valioso no intercâmbio do país, ameaçada pela 
concorrência de outros países. 

Terminarei recordando o conceito de um grande filósofo, a 
que se refere o Sr. Méline, no seu trabalho – Le retour à la terre 
– cujas palavras, no entender desse notável escritor, precisa-
vam ser gravadas em letras de ouro, nos muros de todas as es-
colas. A prosperidade pública é semelhante a uma árvore; a 
agricultura é a sua raiz, a indústria e o comércio são as suas 
folhas e os seus ramos. Se a raiz vem a sofrer, secam as folhas, 
os ramos caem, a árvore morre. Pois bem, senhores; trabalhe-
mos pela agricultura, se de fato e com sinceridade queremos 
a prosperidade e grandeza econômica do Brasil. (Muito bem; 
muito bem. O orador é efusivamente cumprimentado e abraça-
do por seus colegas.)99 

Naquele ano de 1912, José Bonifácio envolveu-se no debate sobre a 
questão da aposentadoria, apresentando emenda ao projeto em pauta 
na sessão de 22 de novembro. A emenda determinava a contagem do 
tempo de serviço prestado em cargos administrativos e de magistra-
tura nos estados e municípios para os efeitos da aposentadoria e in-
cluía uma restrição em defesa dos interesses do Tesouro: o funcionário 
não poderia contar, nesse caso, mais tempo estadual do que federal. 

Quem trabalha com dedicação, com devotamento patriótico, 
com sinceridade pelo progresso dessas entidades políticas e 
administrativas da federação, trabalha incontestavelmente 
pelo progresso e pela grandeza do Brasil! (Apoiados). Quem 
trabalha na esfera mais restrita, embora, dos estados e muni-

99 Anais da Câmara dos Deputados, 1912.
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cípios, fá-lo com patriotismo, coopera e colabora na grandeza, 
no desenvolvimento e no progresso da República brasileira. 
(Muito bem.)100 

Dentre os apoios que recebeu, um veio do irmão Antônio Carlos, mem-
bro da Comissão de Finanças, que fundou seu argumento nos maiores 
encargos para os cofres públicos que tais vantagens implicariam, pois 
viriam facilitar e apressar as aposentadorias, no momento em que, 
no seu entender, a tarefa dos legisladores deveria ser precisamente 
dificultá-las.

Em outubro de 1912, José Bonifácio apresentou projeto para não se 
suprimir em Barbacena o Colégio Militar, situado onde funcionou o 
célebre Colégio Abílio, hoje a Escola Preparatória de Cadetes do Ar 
(EPCAR), mas defrontou com resistências por parte de alguns depu-
tados. Disse ele:

Faço um apelo ao meu ilustre colega relator do parecer para 
que não sacrifique sem motivos plausíveis o instituto tão útil 
à mocidade do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, aos quais 
devem se juntar outros com maior proveito para nossa pátria. 
Defendendo os colégios militares, não defendo outros interes-
ses senão os do meu país, e se considero injustificável a supres-
são desses estabelecimentos, defendo-os para que mantidos 
estejam bem ligados um ao outro, aproximados nos mesmos 
intuitos e aspirações, das gloriosas coxilhas e campinas do Sul 
às das altivas montanhas de Minas. (Apoiados.)101 

Unidos por profunda amizade, nem sempre os irmãos estiveram de 
acordo no dia a dia da política. Na sessão de 7 de outubro de 1912, 
José Bonifácio tomou a palavra para discutir o projeto do orçamento 
do Ministério da Guerra. Deixando claro desde logo que discordava do 
parecer do relator da Comissão de Finanças, o irmão Antônio Carlos, 
que propunha a recusa de verbas para a manutenção de dois colégios, 
um do Rio Grande do Sul e outro de Minas Gerais, anulando, dessa 
forma, os decretos do governo, afirmou não serem nunca adiáveis as 
despesas com a instrução civil ou militar. 

100 Anais da Câmara dos Deputados, 1912.

101 Anais da Câmara dos Deputados, 1912.
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Pensando desse modo, Sr. Presidente, eu defendo as despesas 
com os colégios militares e delas tanto mais apologista sou, 
delas mais entusiasta me confesso, quando recordo que só os 
institutos de ensino secundário militares tem hoje em nosso 
país uma organização séria, disciplinada e proveitosa. [...] 
O colégio militar é um viveiro em que se cultivam as aptidões 
militares apurando-se as vocações e onde se inicia, pelos 
exercícios pertinentes, o amor às armas, à defesa nacional, à 
perfeita compreensão dos deveres da classe.102 

Fez questão de frisar que sua intervenção no debate visava a man-
ter coerência em sua conduta parlamentar, pois que fora o autor da 
emenda de que resultara a disposição orçamentária vigente e relativa 
à criação dos colégios militares. Depois de tecer muitas outras consi-
derações, afirmou: 

Falo perfeitamente convencido de que a Câmara, com o seu 
voto, não suprimirá esses estabelecimentos que são verdadei-
ras escolas de patriotismo. (Bravos.) Verdadeiras escolas de pa-
triotismo, sim, e eu as quero como um meio seguro de difundir 
a educação cívica que há de fazer o Brasil forte e grande no seu 
prestígio e na sua cultura; os quero como um instrumento de 
defesa nacional, um núcleo de bravos, sinceros no culto à ban-
deira, que é o símbolo da República. (Apoiados; muito bem.) 103

José Bonifácio lutava, em particular, para a manutenção do Colégio 
Militar de Barbacena, hoje Escola Preparatória de Cadetes do Ar 
(EPCAR).

Por essas e outras, era recebido com muita festa sempre que visi-
tava a cidade natal. Numa delas, a 1º de maio de 1913, duas bandas, 
a Correia de Almeida e a Lira Barbacenense, percorreram as ruas e 
praças da cidade em comemoração ao Dia do Trabalho. Os operários 
passaram pelo solar dos Andradas e quiseram ouvi-lo. “Agradecendo 
as aclamações que o povo fazia ao seu nome, apareceu em uma das 
sacadas, donde proferiu brilhante oração, não raro interrompida por 
constantes aplausos.”104

102 Anais da Câmara dos Deputados, 1912.

103 Anais da Câmara dos Deputados, 1912.

104 O Sericicultor, 1913.
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SOBRE A AMAZÔNIA
Na sessão de 25 de agosto de 1913, José Bonifácio tomou a palavra 
para justificar requerimento de sua autoria que seria submetido à 
Câmara dos Deputados. Lembrando que no ano anterior defendera a 
necessidade de se amparar a vasta região da Amazônia, afirmou que 
a defesa daquela região estaria, sobretudo, no amparo a sua produção 
e no esforço pela valorização dos seus produtos, um dos quais a borra-
cha. Esta representava um dos fatores mais decisivos para a situação 
financeira e econômica do país, pois era o segundo produto de expor-
tação e, depois do café, o que mais concorria para a receita pública.

Sem fugir à regra de seus pronunciamentos, apresentou sério estudo 
sobre a questão: quadro estatístico demonstrativo da evolução da 
produção de borracha no país, de 1827 a 1897, e o movimento de 
exportação do produto nos últimos anos, para concluir que, efetiva-
mente, a borracha entrava com um contingente poderoso para a vida 
financeira do país. A defesa desse produto, pois, interessava a todo 
o Brasil. Em seguida apontou a concorrência que começava a fazer a 
borracha cultivada do oriente, também fartamente apoiado por dados 
e comentários de jornais estrangeiros. 

Vê V.Exa., Sr. Presidente, e vê a Câmara as desigualdades e des-
vantagens com que luta o nosso produto em face do similar es-
trangeiro. Os custeios mais caros, impostos mais elevados, tudo 
concorre para que se agrave a crise da borracha, repercutindo 
na situação econômica do Brasil. (Apoiados; muito bem.)105

O ministro da Agricultura não ficara indiferente a essa crise e às con-
sequências que poderia produzir, observou. Procedera a estudos e ou-
vira os representantes dos estados mais diretamente empenhados na 
solução, disso resultando a lei de 5 de janeiro de 1912, que estabelecia 
providências importantes de proteção e defesa da borracha. O traba-
lho, como fez questão de dizer, vinha tendo amplo desenvolvimento. 

O requerimento vem proporcionar exame detido e minucioso 
de tudo quanto se tem feito e se deve fazer em relação à bor-
racha; e a comissão nomeada por V.Exa., depois de aprovado 

105 Anais da Câmara dos Deputados, 1912.
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o requerimento que ora apresento, nos ministrará as infor-
mações em todas as suas minúcias, nos seus mais completos 
detalhes, ficando a Câmara perfeitamente habilitada a julgar 
neste assunto com pleno conhecimento de causa.

Como vê V.Exa., Sr. Presidente, no estudo e na análise desses 
diversos itens abre-se, por assim dizer, verdadeiro inquérito 
sobre todos esses serviços. E estou certo que desta forma hão 
de se dissipar essas prevenções, hão de desaparecer essas 
antipatias (apoiados), há de ser removida essa má vontade, de 
modo que toda a nação se possa interessar dedicadamente na 
solução de um dos mais sérios problemas.

[...] Defendamos a Amazônia, Sr. Presidente, tão admirável pela 
exuberância e beleza de sua vegetação, tão fascinante pela uber-
dade de seu solo, tão atraente como um vasto campo para as 
conquistas econômicas da civilização. (Muito bem.)106 

O requerimento solicitava a indicação de quatro deputados e que fosse 
o Senado convidado a nomear três senadores, a fim de ser constituída 
uma Comissão mista para estudar e emitir parecer sobre a situação da 
indústria nacional de borracha. O requerimento foi aprovado, mas José 
Bonifácio solicitou que seu nome não fosse indicado para a comissão.

Por essa atuação, recebeu telegrama do ministro da Agricultura, 
Pedro de Toledo, em 25 de agosto de 1912: 

Apresento-vos sinceros parabéns pela vossa oportuna e acer-
tada iniciativa em relação ao problema da borracha e felicito-o 
pelo sucesso de vosso brilhante discurso sobre o qual com pra-
zer ouvi hoje os mais entusiásticos comentários. Ser-me-ia mui-
to agradável que igual procedimento tivesse a Câmara quanto a 
todos os demais serviços deste ministério a fim de que as eco-
nomias aconselhadas pelo patriotismo de todos não viessem 
por ventura a sacrificar fontes legítimas e verdadeiras da ri-
queza nacional e da prosperidade crescente do nosso caro país. 

Outro tema que mereceu sua atenção naquele ano foi a despesa do 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Na sessão de 29 de setem-
bro de 1913, acompanhado de movimento de atenção do plenário, foi 

106 Anais da Câmara dos Deputados, 1912.
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à tribuna discutir o projeto que fixava a despesa daquele ministério. 
Em seu longo e, como de hábito, bem fundamentado pronunciamento, 
começou por fazer algumas considerações sobre as despesas públicas 
e deixar clara sua posição:

Estou convencido de que, observados com rigor os orçamentos, 
mantendo-se o governo dentro das verbas votadas, evitados 
muitos dos créditos adicionais, feita a arrecadação com todo 
zelo, em breve espaço de tempo desaparecem os motivos para 
essa grita que anualmente se levanta contra os excessos de 
despesa. Mas se a essas críticas, aliás, em muitos pontos, justas, 
não se der a satisfação precisa com os propósitos a que alude 
de observância severa dos orçamentos, resistindo o Executivo 
às exigências descabidas que ocasionem despesas, especiais 
e extraordinárias, é certo que a opinião se habituará a essas 
discussões periódicas, que se renovam em tempo certo, e passa 
a descrer dos que, apregoando os remédios, não os aplicam ou 
não tem a energia para aplicá-los.107

Lembrou em seguida que os ministros da Fazenda e também os relato-
res da receita e do orçamento da Fazenda, deputados Homero Batista 
e Antônio Carlos, respectivamente, insistiam sempre na moderação 
dos gastos na economia e respeito aos orçamentos. Surpreendia-se, 
portanto, vendo que era o Poder Executivo o maior responsável pela 
elevação das despesas. Exibindo números sobre a despesa votada e a 
despesa realizada no período de 1903 a 1911, comprovou que o Poder 
Executivo sempre excedeu em milhares de contos a despesa votada 
pelo Congresso. Durante o mesmo período foram abertos créditos 
adicionais que atingiram soma elevadíssima. Somava-se a isso o des-
caso para com os bens nacionais; não só faltava sua relação completa 
como não se davam aos que já estavam relacionados a renda equiva-
lente a seu valor.

Passando às questões relativas ao Ministério do Interior, referiu-se 
à assistência aos menores, que em todos os países cultos constituía 
preocupação dos homens de Estado. Mencionou a experiência de vá-
rios países e afirmou.

107 Anais da Câmara dos Deputados, 1913.
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Esse belo programa de assistência à infância, de amparo aos 
menores moralmente abandonados e delinquentes tem sido 
e vai sendo realizado nos países mais cultos, colhendo-se das 
medidas estabelecidas resultados completos, ampla e segura-
mente demonstrados nas estatísticas criminais. [...] No Brasil 
esse problema, se está iniciado, ainda se acha muito longe de 
proporcionar vantagens compensadoras e resultados apre-
ciáveis que possam influir no meio social. É certo que, tendo 
estreitas ligações com o direito penal, ele demanda o estudo da 
questão do discernimento infantil, assim como da conveniên-
cia dos tribunais especiais, interessando. Igualmente ao direito 
civil, pelas restrições indispensáveis ao pátrio poder, assuntos 
de relevância que afetam o direito de família, sobre os quais 
há toda oportunidade de um pronunciamento do Congresso.108

Enfatizou que, desde logo, o Poder Público poderia atender à situa-
ção moral dos menores, provendo sua assistência em estabelecimen-
tos que deveriam ser criados ou ampliando-se a capacidade de outros 
que já estavam prestando serviços. Depois de percorrer as iniciativas 
já existentes no país, afirmou que um dos projetos mais completos 
apresentados à Câmara Federal era o do deputado Alcindo Guanabara, 
o qual propunha medidas relativas à infância abandonada e delin-
quente; restringia o pátrio poder e autorizava a criação de estabe-
lecimentos. Modificado pela Câmara fora remetido ao Senado, onde 
não teve andamento. Estava convencido de que adotado aquele pro-
jeto, dar-se-ia conveniente solução ao problema, amparando-se a in-
fância como ela o merecia.

Outro problema que afetava a infância era o da disseminação do 
ensino primário. O quadro que apresentou ao plenário, referente às 
despesas com instrução, mostrava que os gastos dos estados com o 
ensino primário eram, sem dúvida, insuficientes.

Enfrente a questão o ministro do Interior, cujos sentimentos 
de republicano, de democrata, aí se traduzirão tão expressi-
vamente. (Apoiados.) A Defesa Nacional contra a Ignorância, 
servindo-me da frase feliz do Sr. Rui Barbosa, precisa ser eri-
gida em programa de governo.

108 Anais da Câmara dos Deputados, 1913.
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É a defesa do próprio regime republicano, porque enquanto a 
porcentagem dos analfabetos for a que presenciamos contrista-
dos e apreensivos, o sistema representativo não será uma ver-
dade, o voto há de ser falseado e os próprios poderes nacionais 
nunca serão tidos como legítimos intérpretes do pensamento 
da maioria nacional. (Apoiados.)

É bastante recordar que em um país de população superior a 
22 milhões de habitantes o chefe do Poder Executivo, em pleito 
renhido e disputadíssimo, não atinge a 500 mil sufrágios. [...] 
Parodiando, Thiers diz que não devemos iludir a nossa época e 
a nossa pátria: falemos-lhe a verdade. Não temos democracia, 
não a teremos enquanto não houver a difusão a mais completa 
do ensino primário.

Não temos a soberania nacional exercendo-se como é da essên-
cia do regime e não a teremos enquanto persistirmos nessa si-
tuação de apatia, de frouxidão e indiferença diante de tão ele-
vado problema, a cuja solução, obtida com os mais desvelados 
esforços, países como a Alemanha e os Estados Unidos devem 
em grande parte o seu poder, a sua grandeza e a sua civilização, 
e outros, como a Suíça, o seu desenvolvimento feliz, a liberda-
de e a prosperidade que desfrutam com a simpatia e o presti-
gioso apreço no concerto das nações cultas. (Muito bem; muito 
bem. O orador é vivamente cumprimentado.)109 

José Bonifácio apresentou, na sessão de 30 de setembro de 1913, di-
versas emendas ao projeto de orçamento do Ministério do Interior, 
muitas delas relacionadas à difusão do ensino público e à assistência 
ao menor.

Seu pronunciamento mereceu comentários elogiosos da imprensa. 
Publicou o Jornal do Commercio de 30 de setembro: 

O Sr. José Bonifácio rompeu ontem o debate sobre o orçamento 
do Ministério do Interior. É a sua cachaça e todos folgam com 
isso, porque a verdade é que o ilustre representante mineiro, 
que, por sinal, faz anos hoje e tem, por esse grato motivo, rece-
bido numerosos cumprimentos, aos quais juntamos os nossos, 
traz sempre muito brilho ao debate e ajuda bastante com a sua 
crítica o trabalho do relator. Ele não é dos que se comprazem 

109 Anais da Câmara dos Deputados, 1913.
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em rabiscar emendas sem objetivo. Fundamenta-se sempre 
com argumentos que revelam o propósito de acertar e não 
resta dúvida que a sua colaboração, nessas condições, resulta 
excepcional e preciosa. [...] O Sr. José Bonifácio, que é dos 
poucos que ainda honram a tribuna parlamentar, estudando 
exaustivamente as questões sujeitas ao exame da Câmara, 
abriu muito bem a sua eloquente oração de ontem, acusando o 
governo como principal responsável pelo aumento da despesa.

A 15 de dezembro, insistiu na aprovação do substitutivo que fora 
apresentado pela Comissão de Finanças às suas emendas, sob os nos 
43 e 44. Na primeira propusera que o governo ficasse autorizado a 
fazer operações de crédito até trinta mil contos para a construção de 
prolongamentos e ramais da Estrada de Ferro Central do Brasil; na 
outra, lembrava operações de crédito até três mil contos de réis para 
os serviços da Estrada de Ferro Oeste de Minas. Foi aparteado pelos 
deputados Maurício de Lacerda e Pedro Lago, que apontaram a irre-
gularidade das obras da Estrada de Ferro Central do Brasil, mas, sem 
se desviar de sua linha de argumentação, observou que a supressão 
daquelas obras, já em estado adiantado, acarretaria enormes prejuí-
zos e despesas perdidas. Após intensa troca de apartes, prosseguiu:

Sr. Presidente, qual é a única razão invocada contra a medida 
constante do substitutivo? É a economia. Entretanto, esses que 
apoiam o governo nas às vezes alegadas medidas de economia, 
ainda há pouco, em dias que não vão longe, por haver fechado a 
questão nesta Casa, apelando-se para a solidariedade política, 
elevavam o orçamento da guerra em mais de 13 mil contos com 
o aumento do efetivo do exército. (Apoiados; muito bem.)

[...] Entre o querer para o meu país quilômetros de estradas 
de ferro, interessando todos os Estados, impulsionando as 
extensas e variadas zonas, cada qual mais rica e mais fértil, e 
o aumento de despesas para maior número de soldados, eu não 
vacilo, estou com o proletariado rural, estou com a população 
do interior, estou a pugnar pelo desenvolvimento econômico 
que surge e advém do estabelecimento de caminhos de ferro. 
(Apoiados.)110 

110 Anais da Câmara dos Deputados, 1913.
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Ao terminar seu discurso, solicitou outra vez a aprovação do substitu-
tivo, sem deixar de notar ser bem possível que a Câmara não o apro-
vasse em vista da oposição do líder da maioria, Maurício de Lacerda.

Na sessão de 18 de agosto de 1914, José Bonifácio deu seu voto contrá-
rio ao projeto que autorizava a emissão de 300.000$ de papel-moeda, 
não sem registrar seu protesto contra “esse instrumento de descré-
dito, contra esse desvario inaudito, cujos autores serão responsabili-
zados a todo tempo pelos prejuízos causados e que em suas próprias 
consciências hão de encontrar condenação e censura”. E mais:

Em uma das sessões do Senado, o Sr. Leopoldo de Bulhões, 
no vigoroso combate ao projeto, dissera que a emissão de 
papel-moeda é pior do que a guerra, e o Sr. Ruy Barbosa, no 
seu enérgico e patriótico protesto apresentado a esse ramo do 
Congresso, acrescentava – não somos loucos para sustentar 
esses delírios com o nosso voto. 

Tais afirmações não são nem podem ser recebidas como de-
clamações banais proferidas como o foram por dois cidadãos 
eminentes, de grandes responsabilidades na fundação deste 
regime e de incontestável e acatada autoridade financeira.111

A longa exposição de motivos apoiou-se no histórico sobre a situação 
do Tesouro e na opinião de diversos autores. Citou Tavares Bastos, 
que em 1866 já proferira o seguinte conceito: “Não careço descrever 
os efeitos desastrosos do papel-moeda, nem indicar os males que 
acompanham sua funesta passagem. Aludirei somente ao efeito desta 
notícia no estrangeiro: o Brasil vai emitir papel-moeda”. E concluiu: 

Se naquela época já se receava o efeito dessa contristadora no-
tícia na Europa, lembremo-nos de que agora, depois da política 
do resgate, a impressão há de ser muito mais grave, equiva-
lendo ao fechamento completo do cofre estrangeiro às nossas 
pretensões desarrazoadas e loucas. Voto, pois, in limine, contra 
o projeto de emissão, e para serem cumpridas as obrigações do 
tesouro, satisfeitos e pagos os seus credores, voto pelo projeto 
do deputado Antônio Carlos, aceito pela maioria da Comissão 
de Finanças.112 

111 Anais da Câmara dos Deputados, 1914.

112 Anais da Câmara dos Deputados, 1914.



130

JOSÉ BONIFÁCIO: LÍDER PARLAMENTAR DA REVOLUÇÃO DE 1930 E EMBAIXADOR DO BRASIL

TEMPO DE ELEIÇÕES
As eleições para presidente da República e dos estados aproximavam-
-se. Em janeiro de 1914, o diretório do PRM de Barbacena, como de 
praxe, endereçou um folheto a amigos e correligionários recomen-
dando as candidaturas que apoiava: Dr. Wenceslau Braz Pereira 
Gomes e Dr. Urbano dos Santos da Costa Araújo para presidente e 
vice-presidente da República e Delfim Moreira da Costa Ribeiro e Dr. 
Levindo Ferreira Lopes para presidente e vice-presidente do estado 
de Minas Gerais. Depois de apresentar os candidatos, dizia:

O diretório municipal espera que o prezado amigo atenda com 
todos os correligionários ao pedido que faz de ser dado o mais 
entusiástico apoio a esses eminentes compatriotas, cujos ser-
viços à causa pública os recomendam aos sufrágios dos bons 
republicanos.

Apelando para a disciplina e solidariedade de todos os correli-
gionários, indispensáveis ao prestígio e grandeza de nosso mu-
nicípio, fica confiante na vitória desses nomes já recomendados 
ao eleitorado de Minas pela Comissão Executiva do Partido 
Republicano Mineiro.

Subscrevemo-nos com sincera estima

Att. Os Amigos

Crispim Jaques Bias Fortes

José Bonifácio de Andrada e Silva 

Dr. Carlos da Silva Fortes

Camilo de Castro Leite 

Uma vez eleito presidente da República, no pleito de 1º de março 
de 1914, Wenceslau Brás tratou de se livrar da tutela que Pinheiro 
Machado vinha impondo ao Executivo a partir do controle que exercia 
sobre o Congresso. A esse respeito, apontou Wirth:

O acesso dos mineiros aos postos de líder da maioria e presi-
dente da Câmara em 1899 começou com a política dos governa-
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dores. A 4ª legislatura (1900-1902)113 foi dominada por Minas, 
em acordo com São Paulo e Bahia, que partilhavam do controle 
da liderança da maioria. Mais tarde, o poder baiano diminuiu 
e Pinheiro Machado emergiu como o principal concorrente de 
Minas pelo controle do Congresso. Salvo um intervalo de três 
anos, no governo Afonso Pena, Pinheiro controlou os líderes da 
maioria durante onze anos (1904-1914), enquanto Minas domi-
nou a Presidência da Câmara. Sua queda deixou o Congresso 
inteiro à disposição do PRM.114 

Com essa demonstração de independência, Wenceslau Brás surpreen-
deu o senador gaúcho e todos os demais “caciques”, fortalecendo bas-
tante sua autoridade presidencial. Foi nessas novas circunstâncias 
que Antônio Carlos assumiu o posto estratégico de líder da maioria 
na Câmara dos Deputados.

Designado ao mesmo tempo presidente da Comissão de Finanças, 
nova fase inaugurou-se em sua carreira parlamentar. Difícil missão o 
aguardava, pois o governo Wenceslau Brás foi marcado por grandes 
dificuldades nos mais distintos aspectos: no plano financeiro, na área 
social e no cenário internacional com a eclosão da Primeira Guerra 
Mundial.

No plano financeiro, à situação de guerra somaram-se outros proble-
mas: a existência de deficits anteriores; grave situação econômica que 
provocara o aumento do desemprego; a queda da exportação do café; 
a diminuição das importações, que levou o governo a receber menos 
direitos alfandegários, uma de suas maiores fontes de renda; a ausên-
cia de recursos do Tesouro e a enorme massa de dívidas flutuantes 
a pagar. A política de cortes das despesas públicas não bastou para 
contrabalançar tantos fatores negativos.

Diante da situação o governo adotou o uso de emissões internas. 
Pelo decreto de 28 de agosto de 1915, chamado Lei de Emergência, o 
governo ficou autorizado a “realizar operações de crédito, mediante 
emissão, na quantia que fosse necessária, de títulos, papel ou ouro, 

113 De acordo com o Decreto Legislativo nº 79, de 1979, que dispõe sobre a designação 
do número de ordem das Legislaturas, a 4ª legislatura citada foi renumerada para 
25ª legislatura (1900-1902).

114 WIRTH, 1982, p. 242-243.
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ao juro de 5% pagável no país, e de papel-moeda até o máximo de 
350.000 contos de réis”, destinada a liquidar compromissos, amparar 
e fomentar a produção, suprir as deficiências da receita orçamentária, 
ajudar o Banco do Brasil a desenvolver as operações de desconto e 
redesconto, etc. A esta emissão seguiram-se as de 1917 e de 1918.115

Para a 30ª legislatura foram reeleitos José Bonifácio e Antônio Carlos, 
pelos 3º e 4º distritos de Minas Gerais, respectivamente, e Bueno 
de Andrada, pelo 3º distrito de São Paulo. Foi esta a última eleição de 
Bueno de Andrada.

José Bonifácio foi reconhecido deputado na sessão de 11 de abril 
de 1915, juntamente com Antônio Carlos, Artur da Silva Bernardes, 
Astolfo Dutra Nicácio, José Monteiro Ribeiro Junqueira e João 
Nogueira Penido.

Naquele pleito levantaram-se dúvidas quanto aos resultados na 
primeira circunscrição da capital da República. De sorte que o tema 
que dominou as sessões iniciais daquela legislatura foi a denúncia de 
fraude nas eleições. José Bonifácio participou de comissões de inqué-
rito para apurar as denúncias, quase sempre como presidente.

A questão assumiu gravidade porque se registrou grande divergência 
entre os deputados que compuseram as comissões encarregadas de 
estudar os resultados. A última delas, além de ter emitido parecer 
assinado integralmente por apenas dois de seus membros, enviou ao 
plenário o voto em separado, também assinado por apenas dois de 
seus membros. Diante disso Antônio Carlos viu-se na contingência 
de não encaminhar a votação da maioria da Câmara.116 

José Bonifácio subiu à tribuna da Câmara na sessão de 24 de agosto de 
1915 para, depois de lembrar ter votado contra a emissão de 250.000 
contos de réis autorizada em agosto de 1914, recusar seu voto à emis-
são que constava do projeto em pauta da Comissão de Finanças. Eis 
um trecho de sua extensa argumentação:

Trata-se de uma nova derrama do papel-moeda, ficando desta 
forma relegada para o futuro ainda mais remoto a volta às boas 

115 CARONE, 1970, p. 120.

116 Anais da Câmara dos Deputados, 1915.
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e acertadas normas da verdadeira política financeira, que é a 
do resgate com um conjunto de medidas já de uma feita expe-
rimentadas e executadas.

O projeto atual, como o de 1914, permitindo a emissão do 
papel-moeda é mais um elemento perturbador das finanças, 
e as suas medidas vão afetar a produção nacional que procura 
auxiliar, trazendo-lhe ônus gravíssimos, quais os que provem 
da baixa do câmbio, depreciação do meio circulante, encareci-
mento da vida e elevação do custo da produção.117

O que levou José Bonifácio à tribuna na sessão de 9 de novembro de 
1915 foi pleitear a aprovação de emenda por ele apresentada, referente 
aos serviços da Estrada de Ferro Central do Brasil. Argumentou:

Apresentando essa emenda, eu e os demais signatários, só 
tivemos o intuito de fazer uma melhor distribuição da verba 
pelas diversas consignações, de modo a poderem ser atendidos, 
com perfeita segurança, os serviços daquela estrada, no seu 
completo desenvolvimento.118

Como o parecer da Comissão de Finanças fora contrário à emenda, so-
licitou explicações sobre aquele, afirmando não ser aceitável que fosse 
rejeitada com a simples afirmação de que nada tinha de plausível.

Na sessão de 28 de dezembro de 1915 foi discutido parecer da Comis-
são de Finanças sobre as emendas oferecidas por José Bonifácio, au-
torizando a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, crédito 
suplementar à dotação concedida para aquele exercício aos serviços a 
cargo da Estrada de Ferro Central do Brasil. Como de hábito, fez longa 
e detalhada exposição de motivos, defendendo com brilhantismo seu 
ponto de vista. A discussão, contudo, não se encerrou e foi adiada.

Seu empenho em solucionar o problema do transporte ferroviário lhe 
valeu telegrama do engenheiro Paulo de Frontin, diretor da Estrada 
de Ferro Central do Brasil, hoje Rede Ferroviária Federal: 

Muito grato pelo seu amável telegrama, tenho o prazer de retri-
buir as felicitações do eminente representante de Minas Gerais, 

117 Anais da Câmara dos Deputados, 1915.

118 Anais da Câmara dos Deputados, 1915.
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que tanto tem concorrido para o desenvolvimento ferroviário 
do seu Estado. 

Saudações Cordiais. 

Paulo de Frontin.

17 de outubro de 1914.119 

MOVIMENTO CONTRA A IGNORÂNCIA
Sempre envolvido com o problema do ensino, na sessão de 13 de 
dezembro de 1915, submeteu à Câmara requerimento, que assim 
justificou: 

Viso com esse requerimento secundar a campanha, altamente 
cívica, de um grupo sincero de republicanos, que se empe-
nhou em uma cruzada de alcance incontestável para o futuro 
do nosso povo, para o progresso do nosso país, para a boa e 
acertada execução do regime representativo, enfim, para a 
estabilidade das instituições republicanas.120 

Tratava-se do Movimento contra a Ignorância, lançado no Clube 
Militar em abril daquele ano, que resultou na formação da Liga Contra 
o Analfabetismo. José Bonifácio mencionou que o movimento tivera 
larga repercussão em diversos pontos do país e formara-se por ini-
ciativa do Colégio Militar e da Liga Barbacenense contra o Analfabe-
tismo, dentre outras instituições. Afirmando ser seu intuito acentuar, 
mais uma vez, ter o Congresso Nacional o dever de secundar a ação 
dessas associações, lamentou a improficuidade de seus esforços nesse 
sentido: 

O ensino das primeiras letras, atendendo à instrução, se es-
força para formação do caráter e do coração, incutindo na alma 
das crianças o amor à pátria, o amor às virtudes, atendendo por 
esta forma e de modo conveniente ao lado educativo. As festas 
cívicas, os cantos patrióticos, as solenidades nas grandes datas 
nacionais, são um meio suave e profícuo de educação e cons-
tituem o processo talvez mais seguro de atrair às escolas.121 

119 IBRAHIM, 2005, p. 211-212.

120 Anais da Câmara dos Deputados, 1915.

121 Anais da Câmara dos Deputados, 1915.
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O requerimento que apresentou tinha os seguintes termos:

Que seja nomeada uma comissão especial de nove membros, 
para o fim de propor ao Congresso, em projeto de lei, as medi-
das mais prontas e eficazes para o combate ao analfabetismo, 
atendidas desta forma as justas aspirações do povo brasileiro, o 
elevado movimento da Liga Brasileira contra o Analfabetismo.

A nomeação desses nove membros far-se-á dentre os depu-
tados que constituem as Comissões de Instrução Pública, de 
Finanças e de Constituição e Justiça, no intuito de serem es-
tudadas as medidas no seu aspecto pedagógico, financeiro e 
constitucional.122 

Em 1916, José Bonifácio foi eleito para a Comissão de Finanças, como 
relator da Fazenda, onde ficou até 1919 e desenvolveu “[...] uma ação 
brilhante e equilibrada, mostrando, assim, à Câmara, ser um es-
tudioso dedicado, atento e calmo, familiarizado com a enganadora 
ciência que rege os destinos do nosso Tesouro”.123

DELEGADO DE MINAS GERAIS AO CONGRESSO DE GEOGRAFIA
Em 1916, José Bonifácio compareceu como delegado de Minas Gerais ao 
Congresso de Geografia, na Bahia, ao qual apresentou, além de outros 
trabalhos, obra de peso: “Geografia Econômica do Estado de Minas Ge-
rais”. As notícias do Congresso eram transmitidas ao serviço telegráfi-
co do jornal Minas Gerais, órgão oficial do estado, e depois divulgadas.

A cerimônia de abertura constou de recepção no Instituto Histórico, 
onde José Bonifácio proferiu uma conferência sobre a Bahia e seus 
grandes homens, discorrendo amplamente sobre Abrantes, visconde 
do Rio Branco e Manoel Vitorino. O discurso encerrou-se debaixo de 
calorosas palmas da numerosa assistência. Outra nota informava 
que os trabalhos das comissões do Congresso de Geografia haviam 
terminado e que na última reunião foram aprovadas muitas memó-
rias. A quarta comissão ouvira o trabalho de José Bonifácio, “que 
foi aprovado debaixo de aplausos, mostrando-se todos vivamente 
interessados em conhecer o progresso econômico desse estado”. 

122 Anais da Câmara dos Deputados, 1915.

123 O Malho. Rio de Janeiro: 1927.
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O Congresso aprovara a decisão da comissão de mandar tirar “avul-
sos” para distribuir pelos estados da República.

Ao presidente do estado foram dirigidos os seguintes telegramas: 

Bahia, 18 – Comunico a V.Exa. que o Dr. José Bonifácio, que 
tão brilhantemente representou o estado de Minas junto ao 
Congresso de Geografia, seguiu hoje no vapor “Maranhão”. 
Tenho a satisfação de agradecer a V.Exa. de se ter feito repre-
sentar no aludido congresso. Cordiais saudações. Antônio 
Moniz, Governador. 

Bahia, 19 – O governador do estado ofereceu um almoço de 
despedida ao deputado José Bonifácio, representante de Minas 
ao Congresso de Geografia aqui realizado e que embarcou com 
destino a Minas Gerais. 

Em 1918, José Bonifácio foi novamente indicado por seu estado para 
representá-lo no Congresso Histórico, reunido no Rio de Janeiro. 

As suas monografias, em número de cinco, são apreciadas como 
partindo de um pesquisador paciente. Os congressistas em 
massa admiram a sua operosidade e a sua cultura, e quando 
tratam de votar a sua proposta sobre o “ensino primário e a 
unidade nacional” é o próprio presidente quem solicita que o 
façam de pé.124 

INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS
Na sessão de 15 de outubro de 1916, José Bonifácio subiu à tribuna 
para, nas suas palavras, acompanhar o louvável e patriótico propósito 
de seus colegas de bancada, de elaborar uma lei que garantisse pelo 
menos uma parte da grande e frutuosa indústria de laticínios, que, 
seguramente, estaria fadada a constituir uma das fontes principais 
da riqueza de nosso país.

A constatação de que a indústria de manteiga no Brasil não estava 
tendo o desenvolvimento que poderia ter, fosse devido a alterações e 
falsificações a que pessoas pouco escrupulosas submetiam o produto 
para aumentar sua quantidade, fosse pela situação especial de seu 
comércio, levou deputados mineiros a apresentarem o projeto em 

124 O Malho. Rio de Janeiro: 1927.
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pauta. Remetido à Comissão de Agricultura, o projeto sofrera ligei-
ras modificações, entendendo o orador, que respeitadas muitas de 
suas disposições, outras deveriam ser modificadas, de modo que o 
Congresso Nacional pudesse votar uma lei que garantisse eficazmente 
aquela mercadoria. Os dados apresentados revelavam, entre outras 
coisas, que certo beneficiador comprara manteiga em Minas Gerais, 
que, depois de beneficiadas e prontas para serem exportadas para o 
Norte, cada quilo fora transformado em 1.400 kg. 

O projeto dos meus ilustres companheiros de bancada, ao qual, 
em muitas das suas disposições, dou o meu aplauso, no seu 
art. 1º trata logo de estabelecer a repressão da fraude. Noto 
ali, entretanto, o mesmo defeito apontado pelo funcionário a 
que aludi: a falta de uma definição do que seja manteiga. Talvez 
convenha definir o que é manteiga para os artigos seguintes 
estabelecer o meio de reprimir a fraude e de punir os defrau-
dadores.125

A emenda proposta por José Bonifácio estabelecia: “A manteiga poderá 
ser fabricada com leite que não o de vaca devendo, porém, para ser 
exposta à venda, ter nos receptáculos a declaração indicando a espécie 
do animal de cujo leite foi extraída”.126 Estabelecia também três qua-
lidades de manteiga – fresca, conservada e renovada –, as condições 
em que seria considerada como fraudada, falsificada ou alterada e, 
portanto, retirada do consumo, além do selo de garantia do produto e 
a necessidade de fiscalização permanente das fábricas pelo governo.

PRIMEIRO CENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA
Em 9 de dezembro de 1916, José Bonifácio levou à consideração da 
Câmara um projeto de lei, endossado por Bueno de Andrada, referente 
às festas comemorativas do primeiro centenário da Independência 
Nacional, a 7 de setembro de 1922. 

Certamente fá-lo-emos entre vivas expansões de alegria pa-
triótica, em devotados movimentos de civismos, recordando 
grandes conquistas realizadas no decurso de cem anos. Muito 

125 Anais da Câmara dos Deputados, 1916.

126 Anais da Câmara dos Deputados, 1916.
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devotadamente brasileiros, muito sinceramente amigos do 
meu país, tenho viva ufania em rever todo o nosso passado e 
de sincero entusiasmo se enche a minha alma quando posso 
proclamar que é incontestável o progresso do Brasil em todos 
os ramos da atividade humana.127 

O retrospecto político, social e econômico da pátria dava alento e esti-
mulava um trabalho ainda mais intenso a fim de que se pudesse colher 
maiores glórias. “A comemoração do centenário da Independência 
vem proporcionar a oportunidade de rever todo o legado que nos 
deixaram os nossos maiores e de indicar também por nossa vez, o que 
temos nós, os da geração de hoje, feito nesses 27 anos de República.”128 
Estendeu-se nas justificativas do projeto que apresentava, percor-
rendo as realizações do país nos planos social, do ensino, econômico, 
político e jurídico, e apresentando dados sobre o desenvolvimento do 
país nesses campos. Justificou também que seu projeto visava a dar 
às festas de 1922 um caráter essencialmente nacional.

Mas Senhores, por que desejo que tenham elas esse caráter 
essencialmente brasileiro? Porque, senhores, reproduzindo 
pensamentos que são meus, porque para os fatos da nossa 
grandeza e da nossa glória tem contribuído todas as regiões, o 
Norte, como o Sul (apoiados), o litoral, como o interior, todas as 
antigas províncias, hoje Estados Unidos.

Sim, meus senhores, porque o Brasil é uno, tem de ser íntegro, 
guardadas rigorosa e perpetuamente suas fronteiras, man-
tidos os mesmos hábitos, os mesmos costumes, os mesmos 
sentimentos, a mesma língua e as mesmas tradições que nos 
legaram nossos maiores, perante cuja memória estamos res-
ponsáveis na defesa da pátria comum, da pátria brasileira, da 
pátria que se estende de Guiana ao Chuí, do ponto mais oriental 
que beija o Atlântico até as linhas ocidentais que limitam as 
riquezas do Acre. (Muito bem; muito bem. Palmas no recinto. O 
orador é vivamente cumprimentado pelos seus colegas.)129 

127 Anais da Câmara dos Deputados, 1916.

128 Anais da Câmara dos Deputados, 1916.

129 Anais da Câmara dos Deputados, 1916.
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Apresentado na sessão de 11 de dezembro, o projeto teve a seguinte 
redação: 

Autoriza o presidente da República a entender- se com os go-
vernos dos estados para o fim de serem assentadas as bases da 
comemoração nacional da passagem do primeiro centenário 
da proclamação da “Independência do Brasil”. Continha 21 ar-
tigos que detalhavam a ação do governo na matéria, prevendo 
inclusive a abertura de crédito especial.130 

A CONJUNTURA DA PRIMEIRA GRANDE GUERRA
O fato marcante da segunda metade da década de 1910 foi a entrada 
do Brasil na guerra europeia, após o afundamento do terceiro navio 
mercante brasileiro.

Desde a deflagração do conflito o governo da República assumira 
atitude de completa neutralidade. O decreto de 4 de agosto de 1914 
proclamava a neutralidade do Brasil perante as nações em luta na 
Europa, a todas considerando igualmente amigas de acordo com as 
tradições de sua política internacional.

Nos dois anos que antecederam a entrada do Brasil na guerra euro-
peia intensa campanha de defesa nacional percorreu o país. A Liga de 
Defesa Nacional, fundada por Olavo Bilac, pretendeu ser uma grande 
campanha nacionalista tendo como objetivos, dentre outros, “manter 
em todo o Brasil a ideia da coesão e integridade nacional”; “propagar a 
educação popular e profissional”; propagar “a educação cívica, o amor 
à Justiça e o culto do patriotismo”; estimular e avivar o estudo e o amor 
pela história do Brasil e pelas nossas tradições. A Liga pretendia-se 
independente de qualquer credo político, religioso ou filosófico, des-
tinando-se a congregar os sentimentos patrióticos dos brasileiros de 
todas as classes.131

Na Câmara dos Deputados aprovou-se requerimento de apoio à cam-
panha e de homenagem ao Exército Nacional e a Olavo Bilac. Com os 
constantes apartes de Maurício de Lacerda, em 22 de novembro de 
1916, Antônio Carlos fez uso da palavra para afirmar ser dever da 

130 Anais da Câmara dos Deputados, 1916.

131 CARONE, 1970, p. 162-163.
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Câmara apoiar a campanha, sendo mister que todos os patriotas se 
empenhassem pela defesa nacional em todos os aspectos, quer do 
ponto de vista externo, quer do interno, sobretudo de salvaguarda dos 
princípios republicanos.132 Maurício de Lacerda, que não perdia opor-
tunidade de contestar, passou a interpelar o orador. José Bonifácio 
entrou no debate, trocando apartes com Maurício de Lacerda.

A situação do Brasil no cenário internacional começou a mudar no 
início de 1917, com o torpedeamento do navio brasileiro Paraná em 
mares internacionais, e com ela o papel do Congresso na política di-
plomática do país.

Assim é que, torpedeado o Paraná, o governo do Brasil cumprira a 
advertência feita, constituindo esse fato o marco divisor entre as 
duas fases da política internacional do país no conflito europeu. Lem-
brou ainda o orador que após a ruptura de relações com a Alemanha, 
quando os Estados Unidos já haviam declarado guerra a esta nação, 
o Poder Executivo enviara sua primeira mensagem ao Congresso 
Nacional, a 21 de maio, onde se afirmava o princípio da solidariedade 
das nações americanas, e era sugerida a revogação da neutralidade do 
Brasil na guerra entre os Estados Unidos e a Alemanha. O Congresso 
Nacional votara o projeto de lei que revogara essa neutralidade. 
O documento comunicado às potências americanas por mensagem 
assinada pelo ministro das Relações Exteriores, Nilo Peçanha, foi lido 
da tribuna pelo orador. A este se seguira outro ato expressivo do Poder 
Executivo: de um lado, a franquia dos portos brasileiros aos navios 
das nações aliadas e, de outro, o policiamento de toda a costa brasi-
leira decorrente da lei votada pelo Congresso, na parte em que pres-
creveu ao governo tomar medidas de defesa da nossa navegação.133

O torpedeamento do Macau a 18 de outubro precipitou os fatos rela-
cionados à política internacional brasileira. O governo expediu men-
sagem ao Congresso Nacional pedindo a franca beligerância. Em 26 
de outubro foi assinado o Decreto nº 3.361: 

Fica reconhecido e proclamado o estado de guerra iniciado 
pelo Império Alemão contra o Brasil e autorizado o presidente 

132 Anais da Câmara dos Deputados, 1916.

133 Anais da Câmara dos Deputados, 1916.
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da República a adotar as providências constantes da mensa-
gem de 25 de outubro corrente e a tomar as medidas de defesa 
nacional e segurança pública que julgar necessárias, abrindo 
os créditos precisos ou realizando as operações de crédito que 
forem convenientes para esse fim; revogadas as disposições 
em contrário.134 

O Brasil enviou uma frota à Europa e cooperou com os ingleses no 
patrulhamento do Atlântico Sul. Ao final, com a vitória das forças 
aliadas, o reconhecimento das nações renderia ao Brasil inúmeras 
vantagens no campo diplomático. 

Bandeiras da Inglaterra, Brasil e Estados Unidos, em frente ao 
sobrado dos Andradas, em Barbacena, no momento do anúncio da 
vitória dos aliados no dia do armistício da Primeira Grande Guerra 
Mundial pelo deputado federal José Bonifácio de Andrada e Silva. 

O ano de 1917 foi marcado por inúmeros movimentos populares, espe-
cialmente operários, nos grandes centros urbanos. O alto custo de vida 
e os baixos níveis salariais provocaram forte queda no poder aquisi-
tivo da população trabalhadora. Por volta daquele ano, inaugurou-se 
nova conjuntura histórica que se estenderia até 1920, caracterizada 
por intensa mobilização – com o maior número de greves até então 

134 Jornal do Brasil, outubro de 1917.
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registrado na história brasileira –, e a incorporação da questão social, 
que deixaria de ser apenas uma questão de polícia para ser objeto de 
debate na sociedade e no Estado.

Sem se aventurar pelos meandros dessa questão, o tema que absorveu 
a atenção de José Bonifácio foi bem outro; mais uma vez, a criação 
de mecanismos eficientes de assistência a menores como meio de 
prevenir a criminalidade. Na sessão de 3 de setembro de 1917, pediu 
a palavra para análise de diversas rubricas do orçamento do minis-
tério da Justiça e Negócios Interiores, dada a necessidade de ampliar 
certos serviços, cuja deficiência de dotação impedia que atingissem 
seus fins a contento. Sobre todas discorreu demonstrando profundo 
conhecimento. Começou pelo exame das verbas relativas à Justiça 
federal e à Justiça local, que sofrera aumento considerável em relação 
ao ano anterior, a seu ver injustificável. Insistiu depois na aprovação 
definitiva do Código Penal, já que do novo Código Penal dependia a 
reforma do sistema penitenciário, indispensável e urgente, para que 
possam ser atendidos os ensinamentos dos pedagogos modernos. 
“Penso ainda, Sr. Presidente, que essa questão do regime penitenciário 
tem de ser, uma vez que é de direito substantivo, regulada e organi-
zada pela União Federal isto é, pelo Congresso Nacional”.135

Outro ponto referia-se à organização definitiva do patronato para os 
egressos da prisão. Recordando o pronunciamento do desembargador 
Lima Drummond, que dissera ser urgente organizar-se no Brasil a 
assistência aos indivíduos que regressam à vida social, concluído o 
tempo de repressão, afirmou a necessidade da instituição do patro-
nato, que teria justamente a finalidade de sanar as dificuldades de o 
egresso da penitenciária se reintegrar à vida social. “Sr. Presidente, 
por não termos a organização definitiva do patronato, por assim ter-
mos animado muitos dos criminosos à reincidência e, por tantos ou-
tros motivos, é que se não reduz o número dos que cumprem pena nas 
cadeias e penitenciárias da República.”136 Ao indagar de onde vinha a 
maioria daqueles criminosos, respondeu prontamente: procediam da 
infância abandonada: “Sr. Presidente, nós não podemos e não devemos 
deixar para futuro remoto, quer essa questão da infância abandonada, 

135 Anais da Câmara dos Deputados, 1917.

136 Anais da Câmara dos Deputados, 1917.
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quer a outra nesta fase do problema – a delinquência infantil”.137 Para 
isso, propôs apressar a votação de legislação apropriada, pela qual, 
além de escolas de reforma, fossem criados tribunais especiais para 
julgamento de menores.

NA COMISSÃO DE FINANÇAS

Deputado Francisco Valadares lendo seu discurso, presidente Antônio 
Carlos, D. Helvécio, deputado José Bonifácio e deputado Ribeiro 

Junqueira na inauguração da estátua do velho Crispim Bias Fortes.

José Bonifácio e Antônio Carlos foram eleitos por Minas Gerais, pelos 
3º e 2º distritos, respectivamente, para a 31ª legislatura (1918-1920).

José Bonifácio foi proclamado deputado na sessão de 23 de abril 
de 1918. Em 11 de maio daquele ano, elegeu-se para a Comissão de 
Finanças, sendo o segundo mais votado dentre os quinze membros.

A Comissão de Finanças, como se sabe, era das mais ativas da Câmara 
Federal. E como era de seu feitio, José Bonifácio a ela se dedicou com 
afinco, emitindo pareceres sobre os mais diversos pleitos: desde a 
fixação do orçamento para os diferentes ministérios até a criação de 

137 Anais da Câmara dos Deputados, 1917.
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novos serviços e créditos especiais, sem falar nas questões de salários 
e gratificações.

O projeto do orçamento do Ministério da Fazenda foi discutido na ses-
são de 19 de setembro de 1918. Na qualidade de relator, José Bonifácio 
tomou a palavra por diversas vezes em defesa do parecer emitido pela 
comissão em face das emendas propostas. Uma delas, que mereceu 
parecer contrário, fora apresentada por Francisco Valadares, depu-
tado por Minas Gerais, e pugnava pelo não provimento dos cargos que 
vagassem, limitando-se o governo às promoções na forma das leis em 
vigor e aproveitamento dos adidos. Procedeu à leitura do parecer, que 
recomendava que os cargos cujo preenchimento a emenda procurava 
impedir fossem criados por leis especiais e providos em observân-
cias a estas, não cabendo ao Executivo desrespeitá-las, ainda que em 
tempo de guerra:

A emenda não é aceitável, consinta V.Exa., Sr. Presidente, que o 
diga; não está mesmo de acordo com o regimento. Pois se nós, 
da Comissão de Finanças adotamos o critério de não permiti-
rem nos orçamentos senão medidas orçamentárias, como é que 
a comissão, levando a argumentação para esse lado, havia de 
infringir tal critério, para dar entrada a emenda, a disposição 
que é fora do orçamento, que é uma disposição permanente?

[...] Sr. Presidente, a lei atual, como o parecer declara, estabe-
lece o modo de aproveitamento do funcionalismo adido e, com 
referência especialmente ao Ministério da Fazenda, de cujo 
orçamento sou relator, onde o serviço exige conhecimentos 
indispensáveis de legislação da Fazenda, onde os cargos, em 
regra, são preenchidos por concurso, como poderiam ser apro-
veitados ali os adidos da Agricultura, da Viação e de qualquer 
outro departamento?138 

Francisco Valadares não se deu por vencido e por diversas vezes 
fez intervenções em favor da emenda que apresentara, suscitando 
acirrado debate. A discussão encerrou-se com as palavras de José 
Bonifácio em defesa da “elevada e honesta” política financeira do 
governo da República.

138 Anais da Câmara dos Deputados, 1918.
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A 23 de setembro de 1918 a Comissão de Diplomacia e Tratados e a 
Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados deram parecer favo-
rável à elevação da representação diplomática do Brasil junto ao rei da 
Itália à categoria de embaixada, proposta por mensagem presidencial. 
Na sessão seguinte, de 24 de setembro, apresentaram projeto de lei 
nesse sentido, que desde logo autorizava o Poder Executivo a abrir os 
créditos necessários para atender às despesas indispensáveis àquela 
finalidade.

A situação de guerra determinava volume adicional de trabalho da 
Câmara Federal. A Comissão de Finanças foi uma das que recebeu 
grande volume de projetos.

Em 12 de maio de 1919, José Bonifácio foi reeleito para a Comissão de 
Constituição e Justiça, tendo sido o mais votado, com 82 dos 110 votos. 
A 11 de maio do ano seguinte, reelegeu-se novamente para a mesma 
comissão, empatando com Prudente de Morais como o mais votado.

Em setembro daquele ano, defendeu a emenda que autorizava o Poder 
Executivo a criar três tribunais regionais no território nacional, ar-
gumentando que esta seria uma necessidade para a boa distribuição 
da justiça no país. Em favor da medida, apresentou a opinião dos mais 
eminentes juristas brasileiros:

Não é grande o encargo do tesouro com os projetados tribunais 
e a emenda, embora de autorização, deixa ao elevado e patrió-
tico espírito do presidente da República o exame desse assunto. 
O Congresso Nacional deve aprová-la, prestando relevante ser-
viço ao país com a melhor e mais pronta distribuição da justiça, 
embora se afaste em relação a ela do brilhante parecer do dou-
tor relator, a cuja competência rendo as minhas homenagens.139 

Coerente com o princípio de não aprovar projetos que acarretassem 
aumento de despesas, na sessão de 13 de dezembro de 1920, José 
Bonifácio declarou haver votado contra a emenda que aumentava o 
subsídio de senadores e deputados e que mantinha seu voto na Comis-
são de Constituição e Justiça.

139 Anais da Câmara dos Deputados, 1919.
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A 1º de novembro de 1918, Antônio Carlos deixou o Ministério da 
Fazenda, duas semanas antes do término do governo Wenceslau Brás, 
a fim de se desincompatibilizar e poder se reeleger deputado federal. 
Voltando à Câmara Federal em maio de 1919, reintegrou-se imedia-
tamente à Comissão de Finanças, onde permaneceu até o final de seu 
período na Casa. Foi novamente escolhido seu presidente e voltou à 
função de relator do Orçamento da União, a qual exerceu até 1923. Em 
1924 foi líder da maioria, no conturbado governo Artur Bernardes.

A ALIANÇA ENTRE SÃO PAULO E MINAS GERAIS
José Bonifácio e Antônio Carlos reelegeram-se para a 32ª legislatura 
(1921-1923), ambos pelo 2º distrito de Minas Gerais.

Naquela legislatura, José Bonifácio integrou a Comissão de Finanças 
e de Constituição e Justiça.

Na sessão de 26 de maio de 1921, o deputado Gumercindo Ribas, do 
Rio Grande do Sul, colocou em discussão a próxima sucessão presi-
dencial. Segundo afirmou, o que queria o presidente do seu estado 
era reivindicar para o país o direito de escolher o seu candidato 
mediante os processos adotados em todas as grandes democracias, e 
não que a nação fosse simplesmente obrigada a homologar candidatos 
escolhidos em conciliábulos de chefes políticos sem prévia consulta 
à opinião pública.

A observação do deputado gaúcho dividiu os parlamentares. José 
Bonifácio foi de opinião que, ao contrário do que afirmava o ora-
dor, os candidatos não eram impostos à nação e sim recomendados. 
Apoiado pelo conterrâneo Álvaro Batista, a certa altura do debate 
Gumercindo Ribas observou que, apesar de reconhecer em Arthur 
Bernardes qualidades dignas de respeito e admiração, não o conside-
rava um estadista como, por exemplo, Campos Salles, Rodrigues Alves, 
Rui Barbosa e Borges de Medeiros. José Bonifácio saiu em defesa de 
Arthur Bernardes dizendo que este não estava em situação inferior à 
das personalidades citadas. Se sua candidatura já estava assegurada 
pela quase unanimidade dos governadores de estado, isso se devia ao 
reconhecimento de seu mérito, bradou.
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O debate prosseguiu e José Bonifácio pediu a palavra para uma expli-
cação pessoal. Após breve introdução, indagou o que pretendiam os 
deputados diante do problema, debatido na imprensa e nos comícios, 
de sucessão presidencial:

Pedindo a inserção na ata dos nossos trabalhos, do tele-
grama expedido pelo ilustre Sr. Borges de Medeiros, querem 
S.Exas. combater o processo de apresentação de candidatos à 
presidência da República. Se os ilustres deputados tivessem 
se limitado a isso, pugnado por um outro processo, em sua 
opinião, mais republicano e legítimo, seria possível que não 
tivesse eu ocupado a tribuna; mas foram além os nobres repre-
sentantes do Rio Grande do Sul e fizeram referências diretas 
ao candidato que prestigiosos elementos políticos do Brasil, 
com grande desvanecimento para os filhos de Minas Gerais, 
indicam do norte ao sul do país, à suprema investidura, que é a 
Presidência da República.

[...] S.Exas. declararam e declaram que não atacaram o 
Sr. Arthur Bernardes, mas perguntaram onde está o programa 
desse candidato indicado à Presidência da República.

Sr. Presidente, quantos apoiam a candidatura do honrado pre-
sidente do estado de Minas Gerais, a representação mineira, o 
povo, o eleitorado de Minas Gerais pode responder que o pro-
grama do ilustre Dr. Arthur Bernardes está na plataforma com 
que S.Exa. pleiteou, em nome do Partido Republicano mineiro, 
o cargo de presidente do estado.

[...] Diz-se que é um programa regional. Mas as ideias ali enun-
ciadas são suscetíveis de ampliação, podendo se aplicar a várias 
necessidades da federação brasileira. (Muito bem; apoiados.)

Condenam os nobres deputados o processo de apresentação. 
Mas esse processo não vai destoar dos que foram adotados 
anteriormente.

Que temos feito das outras vezes para a apresentação de can-
didato à Presidência da República?

É escolhido pelas forças políticas, devidamente prestigiadas 
pelo eleitorado dos seus estados, o candidato à suprema in-
vestidura; reúne-se em seguida uma convenção que indica e 
recomenda o candidato, expondo este em determinada data 
as suas ideias aguardando então o pronunciamento das urnas. 
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[...] Invariavelmente tem sido a convenção o processo adotado. 
Esse foi o ensinamento dos estadistas que tem dirigido a po-
lítica brasileira, foi o do grande chefe o Sr. Pinheiro Machado, 
contra o qual não me consta que qualquer situação dominante 
se haja insurgido.

O processo é republicano, é democrático, pois na convenção se 
manifestará a opinião nacional pelos seus delegados, e o fará 
livremente, tendo em vista as circunstâncias do momento po-
lítico e as elevadas conveniências do país.140 

Ao se referir ao programa de Arthur Bernardes, afirmou que a nação 
inteira conhecia o modo leal, honrado e patriótico com que vinha 
administrando o estado de Minas Gerais. E, sob fortes aplausos, en-
cerrou com as seguintes palavras: 

O presidente do estado de Minas Gerais, pelo seu valor pessoal 
e político, pelo seu prestígio, pela sua administração naquele 
glorioso recanto do Brasil tem o seu nome rodeado de apreço 
em todo o país, transpôs as fronteiras de Minas e teria colabo-
rado na solução de muitos problemas econômicos, financeiros 
e políticos de modo proveitoso aos interesses brasileiros, 
concorrendo mais de uma vez para a unidade da política 
nacional. Tudo isso, Sr. Presidente, no seu elevado intuito de 
trabalhar pelo progresso e pela grandeza do Brasil. (Apoiados). 
Nessa orientação está sempre o Partido Republicano Mineiro. 
Essa é a orientação do estado de Minas, que outra coisa não 
quer senão colaborar do modo sincero e leal, ao lado de seus 
coirmãos da federação, em defesa de nossa pátria, tornando a 
República cada vez mais amada do povo brasileiro. (Apoiados. 
Muito bem. O orador é vivamente abraçado pelos colegas.)141 

Arthur Bernardes e a política mineira estiveram novamente em pauta 
na sessão de 28 de dezembro daquele ano de 1921, quando foram 
ardorosamente defendidos por Bueno Brandão, com o apoio explícito 
de José Bonifácio.

Em 1919, José Bonifácio solicitou ao Ministério da Agricultura, 
Indústria e Comércio inclusão de 500$ mensais ao Instituto Histórico 

140 Anais da Câmara dos Deputados, 1921.

141 Anais da Câmara dos Deputados, 1921.
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e Geográfico Brasileiro para organização do Dicionário histórico, geo-
gráfico e etnográfico do Brasil, que deveria ser publicado no centená-
rio da Independência nacional. Ao ministério deveriam ser fornecidos 
gratuitamente cinquenta exemplares.142

Em 1920, propôs outra medida em favor do órgão, reiterada nos anos 
seguintes: 

À rubrica – Imprensa Nacional – acrescente-se: Inclusive a 
impressão da Revista do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, que se publica desde 1839, encadernação dos livros 
da biblioteca da mesma associação e publicação no Diário 
Oficial do expediente das atas das sessões do referido Instituto, 
como nos orçamentos anteriores. 

Sala das Sessões, 12 de julho de 1921 

José Bonifácio – Aprovada.143 

Outras medidas de cunho cultural propostas naquela época foram a 
promoção da Liga Barbacenense contra o Analfabetismo e da Acade-
mia de Comércio de Juiz de Fora a instituições de utilidade pública.

Na sessão de 6 de julho de 1922, José Bonifácio pediu a palavra para 
declarar que, se estivesse presente à sessão do dia anterior, teria dado 
seu voto a favor do projeto de estado de sítio, acrescentando: “Em si-
tuações graves como a que presenciamos, sempre tenho o propósito 
de armar o governo de todos os meios e recursos para poder defender 
a ordem e manter o império da lei (muito bem)”.144

Durante o governo de Artur Bernardes, Antônio Carlos era seu líder 
na Câmara dos Deputados e certa vez Bernardes tentou fazer votar um 
projeto de lei criando a pena de morte. Eram tempos de muita agitação 
política, e a intenção era restaurar a ordem no país. Ao tomar conheci-
mento do fato, José Bonifácio apressou-se em procurar Antônio Carlos. 
Conversaram longamente sobre o assunto e dali Antônio Carlos solici-
tou ao presidente da República que esperasse momento mais oportuno 

142 Anais da Câmara dos Deputados, 1919.

143 Anais da Câmara dos Deputados, 1921.

144 Anais da Câmara dos Deputados, 1922.
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para a apresentação do projeto e, com o apoio de José Bonifácio, foi 
manobrando de forma que ele não se tornasse realidade.

O centenário da Independência aproximava-se. Em 4 de setembro, José 
Bonifácio lembrou o histórico feito e prestou homenagem àqueles que 
no período da luta da independência serviram ao país com dedicação 
e patriotismo. Foram suas palavras:

Os intemeratos paladinos da grande ideia que se bateram na 
imprensa, na tribuna, no governo, pela palavra, pela pena e nos 
campos de batalha em prol das prerrogativas de soberania a 
que tinha direito a terra de Santa Cruz, se têm os nomes inscri-
tos nas páginas da história nacional, em caracteres indeléveis e 
fulgurantes, dizem tê-lo, e o têm, senhores, em nossos corações, 
com o respeito e a veneração devidos aos heróis de uma causa 
santa, aos apóstolos e pregoeiros da liberdade, que fincaram 
na América a árvore gigantesca de um país, hoje secular na 
sua organização constitucional, prestigioso, economicamente 
rico e próspero.

É oportuna e justa, em meio às alegrias nas festas de pompa 
com que se soleniza a maior data da pátria, pois nenhuma outra 
a esta excede em magnitude e glória, evocar, neste recinto 
em que todo o povo se fez representar, os nomes dos gigantes 
de patriotismo, dos atletas da liberdade, desses homens que 
enfrentando a cólera, o ódio, e as imprudentes arremetidas 
das cortes de além mar – agitavam destemidos e impreteridos 
o estandarte do libertas quae sera tamen dos antecessores e 
mártires gloriosos.

Essa evocação, senhores, fala-hei com a mais profunda 
emoção.145

Nomeou as figuras de destaque daquele movimento, que, ao final, cons-
taram do requerimento que apresentou solicitando que se inserisse 
na ata dos trabalhos da Câmara dos Deputados um voto expressivo 
de veneração e reconhecimento aos patriotas da Independência: José 
Joaquim da Rocha, Januário da Cunha Barbosa, Joaquim Gonçalves 
Ledo, Joaquim Xavier Curado, José Mariano de Azevedo Coutinho, 
José Clemente Pereira, José Teixeira da Fonseca Vasconcelos, Frei 

145 Anais da Câmara dos Deputados, 1922.
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Francisco de Santa Tereza de Jesus Sampaio, Caetano Pinto de Miranda 
Montenegro, Manoel Antônio Farinha, Antônio Carlos Ribeiro de 
Andrada Machado e Silva, Martim Francisco Ribeiro de Andrada, José 
Bonifácio de Andrada e Silva. Por fim, uma menção especial: “D. Pedro I 
e D. Leopoldina, primeira imperatriz do Brasil, pelos seus relevantes 
e inolvidáveis serviços à causa da emancipação política do Brasil”.146

Não faltou a homenagem aos vultos da Inconfidência Mineira, quando 
discorreu sobre a biografia e o destino de cada um deles após o fra-
casso da rebelião. Assim encerrou sua extensa fala: 

Não há, senhores, maior nem mais solene desprezo da morte, 
em afronta audaciosa à tirania (referia-se às últimas palavras 
de José Inácio Ribeiro de Abreu Lima antes de ser fuzilado: 
“camaradas, eu vos perdoo a minha morte; lembrai-vos que 
aqui (indicando o coração) é o forte da vida. Atirai!”). Viveram 
e morreram pela pátria. Consagremo-los todos em homena-
gem especial, rendendo à sua memória o culto que merecem. 
(Palmas no recinto; aplausos, muito bem; muito bem. O orador é 
vivamente cumprimentado.)147 

CONGRESSO DAS MUNICIPALIDADES
O Congresso das Municipalidades que se realizou em Minas Gerais 
no ano de 1923 mereceu considerações por parte de José Bonifácio. 
Na sessão de 7 de junho daquele ano tomou a palavra para assinalar 
a beleza e a simpatia do movimento cívico operado em Minas Gerais 
com o Congresso. Nas suas palavras:

Agitação pacífica e sadia, em que a alma do povo mineiro, 
vibrando os mesmos sentimentos da alma dos seus diretores, 
corresponde ao apelo feliz de seu inclito presidente, que é 
o chefe supremo; essa agitação, de uma perfeita orientação 
democrática, conforte e dá-nos ufania, porque representa um 
estímulo benfazejo a um trabalho ainda mais intenso, e é por 
igual um elemento de paz, de união, porque congrega, aproxima 
os municípios, torna mais estreitas as relações de uns para com 
os outros, de modo que possam todos eles, unidos e coesos, 

146 Anais da Câmara dos Deputados, 1922.

147 Anais da Câmara dos Deputados, 1923.
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deliberar e resolver sobre as questões atinentes aos seus res-
peitáveis interesses e às suas alevantadas aspirações.148 

Remontando aos tempos anteriores à República, enfocou a questão do 
município na fase posterior e acrescentou:

Sr. Presidente, tenho para mim que o Congresso de Municipa-
lidades Mineiras há de produzir os mais benéficos resultados! 
Tenho para mim que ele é de um alcance extraordinário 
no ponto de vista político, no ponto de vista administrativo e no 
ponto de vista econômico. No ponto de vista político porque es-
treitando as relações dos municípios uns com os outros, sendo 
seu exemplo imitado e seguido por todos os outros estados, 
dar-se-á uma coesão mais completa dessas entidades admi-
nistrativas das várias unidades políticas da União, coesão que 
fortalece mais os laços da unidade da pátria. Eis aí o objetivo 
político. (Muito bem.)

[...] Há, pois, Sr. Presidente, de sobra motivos para efusivas e 
sinceras congratulações com o estado de Minas Gerais e eu 
desta tribuna, com verdadeira alegria patriótica felicito aquele 
grande e generoso povo e ao seu ilustre presidente, o grande 
chefe Raul Soares, por esse alto movimento de democracia 
e com alegria tanto maior, quanto estou certo de que é um 
movimento precursor de maior pujança na política de traba-
lho, dessa política que engrandece, que nobilita e prestigia os 
povos. (Apoiados.)149 

José Bonifácio fez questão de homenagear o estado da Bahia e a 
memória de vultos que se empenharam na causa da Independência 
Nacional na libertação da Bahia, na sessão de 27 de junho de 1923, e 
o povo do estado do Maranhão pela data centenária de sua completa 
e inteira adesão à causa da Independência Nacional, em 27 de julho 
daquele mesmo ano.

Em 14 de agosto de 1923, voltou ao tema da independência, dizendo 
ocupar a tribuna da Câmara novamente para prosseguir na sua ex-
cursão histórica pelos estados do Norte “em afetuosa missão congra-
tulatória”. Antes de enveredar pelos meandros do processo de adesão 

148 Anais da Câmara dos Deputados, 1923.

149 Anais da Câmara dos Deputados, 1923.
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do norte do país à causa da Independência, em especial dos estados do 
Pará e Amazonas, salientou: 

Afigura-se-me, senhores, haver recebido dos próceres do 
movimento de 1922 uma desvanecedora e honrosíssima in-
cumbência. No desempenho dela, sou forçado a transformar, 
de quando em vez, esta Casa em uma associação histórica, 
o que certamente, disso eu estou convencido, lhe não diminui o 
prestígio, nem lhe dá desprimor à sua função constitucional. 
(Muito bem.)150 

Por aquela época, José Bonifácio envolveu-se em uma campanha con-
tra o ministro da Agricultura, Indústria e Comércio, Miguel Calmon Du 
Pin e Almeida.151 O ministro decidira fazer alterações administrativas 
no seu ministério, com reflexos em Barbacena. Ali, o Departamento de 
Sericultura era chefiado pelo italiano Amílcar Savassi, indicado por 
José Bonifácio. O ministro decidiu transferir tal funcionário para o Rio 
Grande do Sul, suscitando a oposição de José Bonifácio, que provocou 
grande agitação na Câmara Federal com seus discursos contra o mi-
nistro. Depois de muita polêmica, José Bonifácio saiu vitorioso, com a 
permanência de Amílcar Savassi em Barbacena.

AS CRISES DOS ANOS 1920 E A POLÍTICA
José Bonifácio e Antônio Carlos foram reeleitos para a 33ª legislatura 
(1924-1926) pelo 2º distrito de Minas Gerais. José Bonifácio foi o pri-
meiro mais votado, com 24.958 votos; Antônio Carlos ficou em terceiro 
lugar, com 22.841 votos. Os seis candidatos mais votados foram reco-
nhecidos e proclamados deputados pelo 2º distrito eleitoral do estado 
de Minas Gerais na sessão de 24 de abril de 1924.

Reeleito para a Comissão de Constituição e Justiça, José Bonifácio foi 
o segundo mais votado dos onze eleitos.

Em maio de 1924, Antônio Carlos foi novamente escolhido líder da 
maioria na Câmara Federal. Sua indicação para líder da bancada 
mineira, que detinha a maioria, deu-se por imposição do então 

150 Anais da Câmara dos Deputados, 1923.

151 O baiano Miguel Calmon ocupou a pasta de 16 de novembro de 1922 a 15 de novembro 
de 1926.

http://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1922
http://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1926
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presidente de Minas Gerais, Raul Soares de Moura. A despeito da riva-
lidade que existia entre Arthur Bernardes e Antônio Carlos, sua indi-
cação acabou por fortalecer politicamente o presidente da República, 
que demonstrava com esse ato o que já era sobejamente conhecido: 
no cenário nacional, Minas Gerais aparecia sempre como bloco mo-
nolítico, deixando as questões internas para serem resolvidas dentro 
de suas fronteiras.

Depois de um ano de governo, Raul Soares adoeceu e licenciou-se do 
cargo, de setembro de 1923 a abril de 1924, para se tratar no Rio de 
Janeiro. Reassumiu o governo em abril, mas não melhorou e veio a 
falecer em agosto do mesmo ano.

A década de 1920, como é de amplo conhecimento, inaugurou-se sob o 
signo de crise social e política, que somada às dificuldades econômico-
-financeiras chegaria a assumir contornos dramáticos. Um dos sinto-
mas mais nítidos de crise foi o descontentamento militar expresso no 
movimento tenentista.

A Revolta do Forte de Copacabana, em julho de 1922, foi o episódio 
mais marcante na fase inicial das manifestações tenentistas. Vieram 
depois as revoluções de 1924, um complexo de movimentos, levantes 
e tentativas de golpe, com destaque para o levante paulista de julho 
de 1924. Este, segundo os estudiosos, foi o que produziu as mais 
elaboradas formulações ideológicas de toda a sublevação militar e 
funcionou como foco inspirador e estimulador de uma série de mo-
vimentos espalhados por todo o Brasil, além de ponto de partida da 
Coluna Prestes.152

Nesse contexto, Bernardes recorreu a seguidas decretações de estado 
de sítio e nas áreas urbanas exerceu dura repressão policial.

Em julho de 1924 registrou-se o importante movimento de sublevação 
que agitou a cidade de São Paulo. Com o apoio da população e sob o 
comando do general Isidoro Dias Lopes, militares rebeldes antiber-
nardistas depuseram o governador Carlos de Campos e tomaram o 
poder estadual. Pela imprensa publicaram três grandes manifestos, 
nos quais definiam o essencial de seu programa político. O governo 

152 FORJAZ, 1977.
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central reagiu energicamente. Durante quase um mês forças legalis-
tas bombardearam a capital paulista até que os revoltosos decidiram 
deixar a cidade. 

Na Câmara dos Deputados foram muitas as manifestações de con-
gratulações ao presidente da República, Arthur Bernardes, aos pre-
sidentes de estado, às forças do Exército e da Marinha e às forças 
policiais dos estados, pelo “nobre cumprimento de seus deveres e o 
restabelecimento da paz no país”. José Bonifácio foi um dos que tomou 
a palavra para expressar sua satisfação pela “vitória da legalidade”.

Sr. Presidente, a emoção de que está possuída a Câmara dos 
Deputados, nesta hora memorável em que se soleniza a vitória 
da lei, o triunfo completo da Constituição, é das mais justas 
na sua alegria intensíssima e reflete bem expressivamente o 
que vai na alma e no coração de cada brasileiro sinceramente 
devotado ao seu país. Vibraram a poucos dias, de norte a sul, de 
oeste a leste, em um patriotismo sadio e forte, as vozes de apoio 
à legalidade, ao governo constituído na repulsa aos que, em um 
afrontoso crime contra a nacionalidade, investiram, sem rumo 
e sem ideal, contra a honra e a dignidade da República.

E nessa sucessão contínua e ininterrupta de manifestação de 
solidariedade, toda a nação, unida e coesa, brilhante, sublime 
e grandiosa, afirmava sua fé inabalável pelo regime (muito 
bem), confiante na ação esclarecida do chefe do governo, o se-
nhor presidente da República, confiante na lealdade das forças 
armadas, de terra e mar, a cujo patriotismo está entregue a 
defesa da ordem, quer dizer, a defesa da própria vida da repú-
blica, confiante no valor das milícias policiais dos estados que 
no campo da luta davam o seu sangue em holocausto à ordem 
e à vida das instituições fundadas pelos beneméritos do 15 de 
novembro de 1889. (Muito bem.)

[...] Sr. Presidente, sem diminuir a colaboração de nenhum dos 
nossos estados, de nenhum dos nossos presidentes e governa-
dores, cuja ação só merece encômios e louvores, quero fazer 
uma referência especial à nossa querida Minas Gerais.

Minas está sempre sincera e afetuosamente devotada ao 
progresso, ao bem-estar, à felicidade dos seus coirmãos da 
federação brasileira; Minas quer sempre e acima de tudo a 
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sua perfeita união para a grandeza da república. Esta é a sua 
orientação. (Apoiados, muito bem.)

Seja-me permitido neste momento, solidário que sou com o belo 
e extraordinário programa do preclaro presidente do estado 
de Minas Gerais, aludir especialmente à atitude desse notá-
vel brasileiro prestando uma homenagem ao ilustre Dr. Raul 
Soares. (Muito bem.)

[...] Senhores, dou por findas as minhas palavras reafirmando o 
pensamento daquelas com quem terminei, há poucos dias, o dis-
curso sobre a Confederação do Equador: “precisamos todos jurar 
que empenharemos nossos esforços pelo império absoluto da lei, 
pela ordem e pelos sagrados interesses da pátria republicana”. 
(Muito bem, muito bem, palmas no recinto e nas galerias, aplau-
sos calorosos, o orador é cumprimentado por seus colegas.)153 

Em maio de 1925 um decreto de Bernardes prorrogou o estado de sítio 
até 31 de dezembro daquele ano.

Na sessão de 3 de julho de 1924, José Bonifácio subiu à tribuna e deu 
continuidade às homenagens que vinha prestando aos estados da 
federação em comemoração ao centenário da República. Desta vez o 
contemplado foi o estado de Pernambuco. Disse ele:

Quero, Sr. Presidente, desta tribuna acompanhar as vibrações 
da alma pernambucana pelo dia 2 de julho e saudá-la por suas 
expansões patrióticas na comemoração do centenário da Revo-
lução de 1824, conhecida pela Confederação do Equador. 

Há sempre vantagem nessas comemorações cívicas.

Apontando fatos em que intervieram com denodo compatriotas 
ilustres ou figuras empedernidas em um fervoroso amor ao 
país, as alocuções que a ela se referem são lidas pela mocidade, 
em meio da geração atual, e lhe incutem os nobres exemplos, 
a crença dignificadora, a fé inabalável na vitória definitiva, 
no triunfo completo de belos ideais, desses que, parecendo a 
princípio sonhos ou utopias, se concretizam em instituições 
magníficas, impulsionadoras de progresso e de grandeza.

Senhores, a Confederação do Equador, o movimento revo-
lucionário de 1824, iniciado e sustentado em Pernambuco, 

153 Anais da Câmara dos Deputados, 1924.
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ao qual aderiram as províncias do Norte até o Piauí, re-
corda dois outros fatos históricos: a Revolução de 1817, 
igualmente em Pernambuco, e a dissolução da Assembleia 
Constituinte, em 1823, nesta cidade.

No primeiro se encontra a semente de energia, de intrepidez, 
de coragem pessoal, de fervor patriótico, tudo quanto poderia 
estimular ao rompimento de 1824.

Pernambuco foi sempre uma terra de altivez e honra.154 

Lembrou o nome daqueles que pagaram com a vida a defesa da liber-
dade e narrou os feitos de cada personagem que se destacou naquele 
movimento. E encerrou: 

Eu saúdo a Pernambuco, ao bravo Leão do Norte, de dourada 
juba, na qual se lê esta inscrição magnífica. Admirável e radiosa 
de beleza: “Tudo pela liberdade, tudo pela República, tudo pelo 
Brasil”. (Muito bem, muito bem; palmas no recinto e nas galerias, 
aplausos calorosos. O orador é felicitado por seus colegas.)155 

PRIMEIRAS ATIVIDADES DIPLOMÁTICAS
Em 1924, José Bonifácio aceitou a Embaixada especial do Brasil no 
Peru, comemorativa da Batalha de Ayacucho. “Como orador emérito 
que é não pode deixar os peruanos sem lhes fazer um belo discurso 
e, perante o Congresso Nacional, reunido para a recepção das em-
baixadas presentes em Lima, pronuncia uma oração que eletriza a 
assistência”, dizia O Malho em 1927. 

“A epopeia de 1824 – Junin e Ayacucho”, intitulava-se o alentado traba-
lho que apresentou na ocasião. Continha cuidadosa análise histórica 
da campanha da independência das colônias hispano-americanas, 
que tinha nas batalhas de Junin e Ayacucho, “dois feitos memoráveis 
para as armas republicanas”. A primeira, de 6 de agosto de 1824, teve 
a direção de Bolívar, “o guerreiro genial, libertador de povos, cujo 
ideal de fascinante magnitude empolgava inteiramente seu grande 
espírito, os episódios foram de uma beleza comovente e deram, com 

154 Anais da Câmara dos Deputados, 1924.

155 Anais da Câmara dos Deputados, 1924.
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honra para o Exército emancipador, fervoroso e merecido renome aos 
generais que a fizeram”.

Tratou em detalhes daqueles acontecimentos e da atuação de Bolívar 
e em seguida abordou Ayacucho. 

Se tem valor destacado como feito de armas, vale ainda mais 
pelos seus efeitos, a conquista da América pelos americanos no 
concurso decidido de todos os povos desta parte do continente 
pelas armas e pelo sentimento. [...] disse-o em recente dis-
curso o ministro do Peru no Rio de Janeiro o ilustre Sr. Victor 
Maurtua, que Ayacucho é a festa de toda a América: toda ela 
fez a obra e com ela toda a América alcançou sua liberdade 
efetiva. Ayacucho é assim um símbolo de união e uma profecia 
de destino comum. 

Após enfocar o desenrolar daquele acontecimento, assim encerrou.

Ayacucho, representando o marco final e definitivo da campa-
nha libertadora, atrai para a República do Peru, neste momento 
de afetuosa cordialidade internacional, a atenção de todos os 
povos da América e transpondo os oceanos repercute no meio 
das nações do ocidente e oriente sob os mais entusiásticos 
aplausos de simpática solidariedade. 

“Dentre inúmeros telefonemas, cartões e cartas felicitando-me pela 
nomeação e pelo desempenho de embaixador, ficam registrados os 
seguintes”, escreveu José Bonifácio em seu caderno. O primeiro é do 
conde Afonso Celso: “Cordiais saudações. Boa vinda e sinceros para-
béns brilhantismo com que representou Brasil”. Seguem-se muitos 
outros; um deles, de Getúlio Vargas: “Envio prezado amigo cumpri-
mentos boas-vindas e efusivas felicitações brilhante desempenho 
honrosa investidura”.

Em 1926, foi a Londres representando o Brasil na Conferência Inter-
nacional Parlamentar de Comércio, cabendo-lhe relatar a tese “Crédi-
to agrícola em geral”. Por aquela época, José Bonifácio e família, jun-
tamente com o irmão Antônio Carlos, recém-eleito para a Presidência 
de Minas Gerais, mas ainda sem haver tomado posse, o que ocorreria 
a 7 de setembro daquele ano, também com a família, passaram uma 
temporada na Europa, entre Paris, Londres e Genebra. Na primeira 
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cidade, Marina Maria recorda-se de que foram convidados a assistir 
ao célebre desfile do dia 14 de julho, quando se comemora a Queda da 
Bastille, no palanque oficial do presidente francês Gaston Dumergue, 
na avenida Champs Elisées, ao lado de outras personalidades, dentre 
as quais George Clemenceau. Em Londres, os irmãos estiveram, entre 
outras figuras de destaque, com o príncipe de Gales, futuro rei Eduardo 
VIII, e Winston Churchill, então ministro das Finanças. Naquela oca-
sião, Antônio Carlos representou o Brasil no Congresso Internacional 
de Finanças, em Londres, e no Congresso Parlamentar, em Genebra.

QUESTÕES DE FINANÇAS
Em 17 de outubro de 1924 José Bonifácio tomou a palavra para dis-
cutir aspectos do projeto do orçamento do Ministério da Agricultura, 
ainda em estudo pela Comissão de Finanças. Inicialmente suas pala-
vras foram de aplausos a todos os atos da Comissão de Finanças e do 
governo que tinham o propósito de reduzir despesas, de moderar os 
gastos públicos e de obter o equilíbrio orçamentário.

Depois de referir-se à comissão extraparlamentar nomeada pelo pre-
sidente da República para estudar a questão das despesas públicas e 
propor os cortes que julgasse necessários, a chamada “Comissão dos 
Doze”, comunicou que estudara o trabalho da Comissão de Finanças da 
Câmara e o da Comissão dos Doze. Pedia, portanto, licença aos colegas 
e à Câmara dos Deputados para apresentar o resultado de seu estudo.

José Bonifácio expôs em detalhes os diversos itens do projeto em 
pauta, apontando as reduções consideradas necessárias, bem como 
as medidas que deveriam ser mantidas. Ao final, afirmou:

Sr. Presidente, o meu despretensioso discurso vai ficar como 
elemento elucidativo. Esses dados vão ser remetidos à Comis-
são de Finanças, que, espero, tomará em consideração a análise 
a que procedi, colhendo alguma coisa de útil à movimentação 
orçamentária do país, visando, sobretudo, aquilo que deve ser 
a preocupação de todos nós, sito é, a normalização da situação 
financeira do país. E se fizermos, Sr. Presidente, no orçamento 
da Agricultura o que acabo de lembrar e propor, se for aplicado 
o critério de cada uma das comissões, a que é delegação da 
Câmara dos Deputados e a que recebeu o mandato conferido 
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pelo ilustre Sr. Presidente da República, atingiremos o objetivo 
do equilíbrio orçamentário, pela sensível redução de despesas 
que toda gente com razão está a reclamar.

[...] Indispensável, portanto, se torna que o Congresso, de modo 
expresso, revogue as disposições que autorizam reformas com 
aumento de despesa e instalação de serviços, além de favores 
a inúmeras empresas.

Delas decorrem gastos que impedem o equilíbrio da despesa 
com a receita, em que, pela abertura de créditos especiais e 
extraordinários há os orçamentos paralelos.

Ou se evitam essas práticas ou o equilíbrio orçamentário, 
aquele que unicamente deve ser procurado, não passará de 
uma ilusão, permanecendo essa situação de desordem finan-
ceira, de imoderações nos dispêndios, que dia em dia mais 
avilta as finanças do país.

A execução do orientado programa de economia, de restrição 
de despesas orçamentárias a que está dedicado e atento o 
espírito elevado do presidente Arthur Bernardes será salutar, 
nobilitante e digna para a Câmara dos Deputados, para o fiel 
e completo desempenho do nosso mandato e para a própria 
glória do atual governo. (Muito bem; muito bem. O orador é 
vivamente felicitado e abraçado por seus colegas.)156 

Ainda naquela sessão pediu novamente a palavra para uma explicação 
pessoal. Conforme declarou, na discussão do projeto de orçamento 
do Ministério da Agricultura havia se referido aos núcleos coloniais 
e centros agrícolas, assim como às despesas que constavam das dota-
ções respectivas, mas havia ainda um assunto de relevância que não 
fora abordado: os patronatos agrícolas. Em sua opinião, era impossível 
desconhecer o valor e a importância daqueles estabelecimentos. Dis-
correu longamente sobre os patronatos agrícolas e apresentou dados 
sobre seu funcionamento, além de sugestões a serem incorporadas ao 
projeto de orçamento do Ministério da Agricultura.

José Bonifácio foi reeleito membro da Comissão de Constituição e 
Justiça na sessão de 20 de maio de 1925, sendo outra vez o segundo 
mais votado.

156 Anais da Câmara dos Deputados, 1924.
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LÍDER DA BANCADA MINEIRA
Em 1926, José Bonifácio assumiu a liderança da bancada mineira na 
Câmara dos Deputados e foi eleito, outra vez, membro da Comissão 
de Finanças. Neste mesmo ano Washington Luiz elegeu-se presidente 
da República.

Conforme publicou o Correio Paulistano de 15 de novembro de 1926, 
a representação de Minas Gerais no Congresso Nacional, pela maioria 
de seus senadores e deputados, compareceu naquele dia ao Palácio do 
Catete para prestar suas homenagens a Arthur Bernardes. Em nome 
da representação federal de Minas Gerais, falou o líder José Bonifácio. 
“A representação mineira, que, durante o período administrativo que 
ora finda lhe prestou sempre decidido e fervoroso apoio, aqui está, 
toda ela, na sua quase unanimidade, para mais uma vez reafirmar o 
seu apreço e a sua estima à nobre e digna individualidade de V.Exa.”, 
começou dizendo. Salientou as dificuldades enfrentadas por seu 
governo; porém, “os fatos da história hão de consagrá-lo como uma 
das mais altas individualidades políticas brasileiras, um dos esta-
distas do mais acendrado patriotismo que, enfrentando a anarquia, 
soube defender a Constituição e, repelindo a desordem, pode amparar 
o regime”.157 Finalizou suas palavras acentuando que, no meio das 
imensas dificuldades que venceu no seu quadriênio, o presidente 
deveria orgulhar-se de transmitir ao seu sucessor o Brasil unido. 
Arthur Bernardes respondeu à saudação dizendo que nenhuma de-
monstração lhe podia ser mais grata naquele momento do que a que 
lhe faziam os amigos de partido. A solidariedade da representação, ao 
lado do apoio permanente e leal dos mineiros, sempre o confortou e 
fortaleceu seu ânimo, acrescentou.

Por aquela época, José Bonifácio colocou-se de novo contra o projeto 
de lei que previa aumento do subsídio de deputados e senadores 
ao Congresso Nacional, merecendo os aplausos da Liga Agrícola 
Brasileira, com sede em São Paulo. Esta enviou carta datada de 29 de 
dezembro de 1926, assinada pelo presidente Paulo de Moraes Barros.

A Liga Agrícola Brasileira, associação representativa de classe 
dos agricultores, em sua reunião de ontem, por proposta 

157 Correio Paulistano, 1926.



162

JOSÉ BONIFÁCIO: LÍDER PARLAMENTAR DA REVOLUÇÃO DE 1930 E EMBAIXADOR DO BRASIL

unanimemente aprovada, deliberou consignar na ata dos 
trabalhos os seus aplausos ao voto que V.Exa. justificou a sua 
nobre atitude contrária ao impatriótico e inoportuno projeto 
de lei aumentando o subsídio dos senadores e deputados ao 
Congresso Nacional.

As palavras pronunciadas por V.Exa. traduziram fielmente o 
sentir do povo brasileiro e constituem um padrão de glória 
para o seu autor.

Transmitindo com prazer esta deliberação, a Liga Agrícola 
Brasileira serve-se da oportunidade para apresentar a V.Exa. 
os protestos de sua elevada consideração e distinto apreço.

Charge da revista Careta, 15 jan. 1927.
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A partir do momento em que assumiu a liderança da bancada mineira, 
na Câmara Federal, José Bonifácio adquiriu maior notoriedade e seu 
desempenho passou a ser acompanhado de perto pela imprensa. Em 
janeiro de 1927, dizia O Malho sobre ele:

A sua modéstia é excessiva. Ninguém o vê no momento das 
exibições. Não faz, tampouco, reclame do que é seu. Muita gente 
ignora que, dentre memórias, monografias e livros, ele tem es-
crito 36 volumes sobre geografia, instrução pública, economia 
política, higiene, borracha, índios, ensino comercial, assistên-
cia pública, direito, etc. E sabem por que todo o mundo ignora 
isso? Porque esses trabalhos, na sua maior parte, estão prontos, 
mas não estão impressos. Cada discurso dele sai dos faits divers 
da Câmara para constituir um acontecimento. A sua palavra 
quente, nervosa, vibrante, a que uma gesticulação sóbria em-
presta um tique de encantadora elegância, faz evocar, a um fre-
quentador das galerias do Quais d´Orsay, as figuras tribunicias 
do parlamento francês. Ele sabe empolgar. José Bonifácio de 
Andrada e Silva há de ir muito longe. Para isso dispõe de todos 
os elementos. É probo, hábil, sensato, metódico, trabalhador 
e, de acordo com a minha impressão pessoal, ele parece ser o 
mais culto e o mais inteligente de todos os Andradas, seus avós, 
inclusive. Além do mais, aquela sua barba é impressionante: 
emoldura-lhe o rosto numa simpatia envolvente e dominadora, 
que tem sido o segredo de muitas vitórias... Velasquez.158

Pelo 2º distrito de Minas Gerais, foi eleito para a 34ª legislatura (1927-
1929). Na sessão de 15 de abril elegeu-se para a comissão encarregada 
de dar parecer sobre a legalidade dos diplomas dos deputados que 
iriam formar aquela legislatura. Foi reconhecido e proclamado depu-
tado em 18 de abril.

A 12 de maio de 1927, foi nomeado, ao lado de outros 24 deputados, 
para constituir a delegação da Câmara dos Deputados à XIII reunião 
da Conferência Parlamentar Internacional do Comércio, a se realizar 
no Rio de Janeiro, em setembro daquele ano. Na mesma data foi tam-
bém eleito para integrar a Comissão de Finanças da Câmara Federal.

158 O Malho, 1927.
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A partir da posse do irmão Antônio Carlos como presidente de Minas 
Gerais, ocorrida a 7 de setembro de 1926, como não podia deixar de 
ser, passou a atuar de maneira ativa em favor do governo do estado.

Logo no primeiro ano daquela legislatura, José Bonifácio protagoni-
zou episódio que o consagrou de vez, perante a nação, como grande 
orador. Eis o que registrou Daniel de Carvalho:

José Bonifácio tirava todos os efeitos dos dotes que a natureza 
lhe dera. De porte elevado, cabeça erguida, barba a Nazareno, 
sua figura lembrava a de Saudi Carnot, conforme o retrato 
existente na sala de entrada do Internato do Ginásio Mineiro, 
em Barbacena. Sabia dramatizar os discursos com entonações 
adequadas, gestos largos, exclamações, pausas. Na tribuna 
procedia como um ator no palco.

Exemplo flagrante do seu poder de insuflar nova vida às pala-
vras, a ponto de tornar inflamado um discurso em termos co-
medidos, tivemo-lo no incidente do general Nepomuceno Costa. 
Este, comandante da 4ª Região Militar, com sede em Juiz de 
Fora, entendera de impedir ali as conferências do Tenente João 
Cabanas, proibidas na capital federal e permitidas pela polícia 
mineira, seguindo instruções do presidente Antônio Carlos, 
paladino das franquias liberais da Constituição de 1891.

Já se vislumbrava a divergência da orientação política do pre-
sidente da República, Dr. Washington Luís. Mas continuava 
Minas a ser um dos esteios do governo e sua bancada obedecia 
à batuta do líder da maioria.

[João Batista] Luzardo levara a questão para a Câmara. Jus-
tificara um requerimento de informações em inflamado dis-
curso. O Clube Republicano de São Paulo, de que faziam parte 
membros da Comissão Executiva do PRP, se manifestara a 
favor da atitude do Gen. Nepomuceno Costa. O telegrama con-
gratulatório foi publicado no Correio Paulistano, órgão oficial 
do PRP. A imprensa oposicionista explorou o caso no qual via 
o propósito de atentar contra a autonomia do estado de Minas 
e contra as liberdades de reunião e de palavra, garantidas pela 
Constituição.

Embora houvesse muita gente interessada no rompimento da 
aliança Minas-São Paulo firmada no pacto de Ouro Fino, o pre-
sidente Antônio Carlos envidava esforços para resolver o caso 
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em boa harmonia. Não queria se pusesse lenha na fogueira. 
Diante, porém, da exigência da opinião pública, não mais podia 
ficar silenciosa a bancada mineira.

[Manuel Pedro]Vilaboim entendia que só ele, líder da maioria, 
deveria falar em resposta a Luzardo. Foi difícil convencê-lo de 
que José Bonifácio também deveria falar, explicando atitude do 
governo mineiro e terminando com aplausos ao presidente da 
República, que, afinal, desaprovara o gesto do general. Anuiu 
a esta proposta, contando que fosse combinado o teor do dis-
curso. José Bonifácio entregou-me o discurso a proferir para 
mostrar a Vilaboim e obter seu placet. Fui sincero ao declarar 
a Vilaboim que lera o discurso e o achara de toda conveniência. 
Vilaboim devolveu-me o papel dizendo:

– Continuo pensando que melhor seria que o líder mineiro fi-
casse calado, uma vez que vai falar o líder da maioria. Mas não 
há inconveniente nesse discursinho em que se percebe o dedo 
do solerte Andrada do Palácio da Liberdade.

No dia seguinte, terminada sua oração, Vilaboim retirou-se 
para a sala de café, pois já sabia o que José Bonifácio ia ler, 
segundo supunha.

Em seguida, José Bonifácio se levanta com majestosa lentidão 
para ir ocupar a tribuna do lado direito e pronunciar o seu 
anunciado discurso. Mal assomara à tribuna, as galerias, reple-
tas, começaram a aplaudir com tal entusiasmo que contagiou o 
recinto. Cada período era pontuado de palmas ruidosas.

Vilaboim, chamado para apagar o incêndio, passou por mim e 
segredou irritado:

– Que traição! Combinam-se cartuchos de festim e usa-se 
chumbo grosso para me atacar pelas costas. É uma infâmia.

Custei a acalmá-lo e convencê-lo de que o discurso era exata-
mente o mesmo por ele aprovado. Dei-lhe minha palavra de 
honra e ele aguardou a publicação no Diário Oficial para se 
convencer de que a encenação diabólica de José Bonifácio mu-
dara completamente a feição do discurso. Em vez de ler, José 
Bonifácio proferiu de cor o discurso combinado e que consta 
do Diário do Congresso de 20 de setembro de 1927.159

159 CARVALHO, 1957, p. 140-143.
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José Bonifácio teve eficiente atuação no grande episódio nacional que 
foi a Revolução de 1930. Seus discursos no Parlamento ganhavam 
forte repercussão em todo o país e eram acompanhados com atenção 
pela opinião pública, sobretudo da capital federal, a exemplo do que 
se encontra anexado ao final deste livro. Desempenhou, ao lado disso, 
importantes atividades de articulação política naquela conjuntura 
crucial de nossa história.

Em 1927, estando em viagem, José Bonifácio encontrou-se com 
Epitácio Pessoa a bordo de um navio que vinha para o Rio de Janeiro. 
Valendo-se da ocasião, indagou ao ex-presidente da República o que 
ele achava da política nacional, sobretudo, a sucessão de Washington 
Luís à Presidência da República. De acordo com os dados biográfi-
cos escritos por sua filha, Laura (Laurita) Pessoa de Raja Gabaglia, 
Epitácio Pessoa teria lhe respondido que Minas Gerais estava em 
uma posição de alta influência.160 Ele considerava que, se não fosse 
candidato à Presidência da República, o governante de Minas Gerais 
seria a principal figura para decidir questões políticas, o que deveria 
estar muito presente nas lideranças mineiras. Essas palavras ouvidas 
por José Bonifácio vão representar o início da articulação política de 
Minas Gerais com a Paraíba e, de certa forma, indiretamente, com o 
Rio Grande do Sul, para efeitos da campanha eleitoral de 1930 e, logo 
depois, da própria revolução.

160 RAJA GABAGLIA, 1945.
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Charge de capa da revista O Malho ( jan. 1928) ironiza o diálogo entre o 
deputado federal por Minas Gerais José Bonifácio e o presidente do estado 

de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrade. A alusão aos gansos 
do Palácio do Catete insinuava que o governador não iria abandonar a 

ideia de concorrer às próximas eleições presidenciais. A quebra do pacto 
“café com leite” pelos paulistas desencadeia a Revolução de 1930.

Das muitas reuniões de que participou, quase todas com as princi-
pais lideranças de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, José 
Bonifácio sempre deixou clara a posição dos mineiros em favor das re-
formas básicas de que necessitava o país. Mas as articulações políticas 
que mantinha, mesmo antes de iniciar a campanha propriamente dita, 
sofreram impacto da atitude de Afrânio de Melo Franco, então líder 
político de expressão, que, mantendo contato com seu filho, Virgílio de 
Melo Franco, que estava no Rio Grande do Sul participando das arti-
culações revolucionárias, chegou à conclusão de que o melhor seria a 
procura de uma conciliação nacional e não uma disputa eleitoral com 
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candidato da Aliança Liberal, coligação que nascera em Minas Gerais 
e tinha no presidente Antônio Carlos a sua maior expressão.

Afrânio de Melo Franco enviou uma carta a Epitácio Pessoa na qual so-
licitava dele uma interferência para que houvesse um grande acordo 
nacional, o que significava que a disputa entre o candidato gaúcho 
e o candidato Júlio Prestes não ocorreria. A carta é curiosa, porque 
segundo muitos trazia certo temor de que mais tarde, num possível 
desfecho revolucionário negativo, trouxesse para as lideranças a que 
estava ligado dificuldades para o exercício da vida pública nacional, 
e não o êxito desejado.

Afrânio de Melo Franco deixa demonstrar que não tinha entusiasmo 
pela campanha eleitoral nem mesmo por uma possível revolução. 
Curioso é que ele mantinha contato permanente com seu filho Virgílio, 
que estava no Rio Grande do Sul articulando, mantendo entendimen-
tos políticos que abrangiam, em última escala, a própria revolução que 
viria ocorrer mais tarde. Quer dizer, as notícias que Afrânio recebia 
de seu filho não eram tão animadoras como pareceu a muitos que 
noticiaram os fatos daquela época, e Virgílio não estaria tão entusias-
mado como parecia.

A carta de Afrânio de Melo Franco, que se tornou pública, fez com que 
José Bonifácio, que mantinha contato permanente com seu irmão 
Antônio Carlos, percebesse que os acontecimentos políticos estavam 
sujeitos a algumas alterações perigosas para a vida do país. Mas 
permaneceu firme ao lado do presidente Antônio Carlos, sempre fa-
vorável à candidatura de Getúlio Vargas, porque sabia que, como lhe 
disse o irmão, Washington Luís, por seu temperamento e decisões já 
tomadas, jamais admitiria um acordo ou conciliação nacional.

Um encontro de Washington Luís e Epitácio Pessoa, que se realizou 
motivado pela carta de Afrânio de Melo Franco, em nada resultou 
de concreto. A teimosia do presidente da República e a sua posição 
inflexível em favor da candidatura não admitiam qualquer outra 
alternativa. Na já referida obra sobre Epitácio Pessoa, a autora deixa 
bem claro o posicionamento radical do então presidente da República.
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DE NOVO A SUCESSÃO PRESIDENCIAL
Quando as articulações para a sucessão do presidente Washington Luís 
tiveram início, José Bonifácio foi autorizado pelo irmão Antônio Carlos 
a representá-lo sem restrições nos encontros da oposição. Assim, a 
partir de meados de 1929, ele se reunia com relativa frequência no 
Hotel Glória, no Rio de Janeiro, com João Neves da Fontoura, líder da 
bancada gaúcha na Câmara, e o mineiro Francisco Campos, secretário 
do Interior do estado de Minas Gerais, com o objetivo de articular a 
sucessão presidencial, antes de ser firmado o nome de Getúlio Vargas 
como candidato. Em conversa com o irmão Antônio Carlos, presidente 
do estado, José Bonifácio mencionou aspectos pessoais de Getúlio 
Vargas, que conhecera na Câmara como seu colega: notara nele fortes 
tendências positivistas na tradição expressiva dos gaúchos.

Em meados do ano seguinte, propôs ao líder gaúcho um acordo entre 
Minas Gerais e o Rio Grande do Sul para o lançamento de um gaúcho 
à Presidência da República. Conforme relatado pelo biógrafo do jorna-
lista Assis Chateaubriand, tendo este sabido que Getúlio Vargas, presi-
dente do estado do Rio Grande do Sul, e Antônio Carlos, presidente do 
estado de Minas Gerais, ainda não se conheciam pessoalmente, tratou 
de telegrafar a Afrânio de Melo Franco pedindo-lhe que revelasse o 
episódio a Antônio Carlos, insistindo que era vital que Vargas fosse 
convidado a estender a viagem que faria a São Paulo até Minas Gerais. 

Ao entrar na redação de O Jornal, já encontrou Afrânio a sua 
espera. “Falei com Antônio Carlos e ele pede que você seja por-
tador do convite a Getúlio”. Chateaubriand recusou a honraria e 
sugeriu que o convite fosse feito por José Bonifácio, que, além de 
irmão de Antônio Carlos, era líder dos mineiros na Câmara.161

Das articulações entre as lideranças gaúchas e mineiras, ficou deci-
dido que tanto Antônio Carlos quanto Getúlio Vargas iriam se dirigir 
oficialmente ao presidente da República para dar início à discus-
são do processo sucessório. Assim, a 20 de julho de 1929, dois meses 
antes do prazo estabelecido por Washington Luís para início das 
negociações, Antônio Carlos dirigiu-lhe carta, portada por Afrânio 
de Melo Franco, apresentando o nome de Getúlio Vargas para futuro 

161 MORAIS, 1989, p. 176.



170

JOSÉ BONIFÁCIO: LÍDER PARLAMENTAR DA REVOLUÇÃO DE 1930 E EMBAIXADOR DO BRASIL

chefe de Estado. Em resposta, Washington Luís procedeu à indicação 
do nome de Júlio Prestes, presidente do estado de São Paulo, a 17 esta-
dos, dos quais apenas a Paraíba recusou a indicação. Em 26 de julho, 
Júlio Prestes foi então apresentado como o candidato oficial do Palácio 
do Catete. Foi o começo da articulação do movimento de oposição, 
a Aliança Liberal, que colocou diante da nação as candidaturas de 
Getúlio Vargas e João Pessoa, presidente do estado da Paraíba, para a 
Presidência e Vice-Presidência da República.

Por aquela época, foi procurado por Manuel Vilaboim, líder do governo 
na Câmara Federal, que lhe indagou se concordaria em trabalhar em 
torno de um novo nome para a Presidência da República, com vistas a 
obter a conciliação política. Ele, Vilaboim, estava disposto a conversar 
sobre essa possibilidade com Washington Luís. Conciliador que era, 
José Bonifácio respondeu que poderia conversar, é claro, mas a última 
palavra seria do presidente Antônio Carlos e de seu grupo de apoio. 
Dias depois Vilaboim o procurou dizendo que não havia mesmo con-
dições de seguir por aquele caminho, já que Washington Luís não se 
mostrava disposto a abrir mão do nome de Júlio Prestes.

No início de agosto, os deputados e senadores oposicionistas 
reuniram-se para escolher a liderança da campanha e os membros 
da comissão executiva da Aliança Liberal. José Bonifácio foi esco-
lhido para exercer a liderança da Aliança Liberal na Câmara. Ainda 
em agosto, José Bonifácio e João Neves da Fontoura, representando 
Minas Gerais e Rio Grande do Sul, proferiram na Câmara discursos 
que marcaram oficialmente o rompimento dos dois estados com 
Washington Luís e o início da campanha em prol das candidaturas de 
Getúlio Vargas e João Pessoa.

NA TRIBUNA
O discurso de José Bonifácio aconteceu a 5 de agosto e teve forte re-
percussão em todos os meios. A imprensa não poupou espaço para 
divulgá-lo, particularmente a da capital. Um dos jornais publicou 
artigo “de um observador parlamentar”, que dizia:

[...] Anunciadas essas orações (de José Bonifácio e João Neves), 
em que os líderes da Aliança, nas duas casas do Congresso, 
iriam expor ao país as razões e as origens dessa grande cor-
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rente política, bem como os motivos que levaram Minas, Rio 
Grande do Sul e Paraíba a lançarem um apelo à nação em favor 
da candidatura do presidente gaúcho e da do seu companheiro 
de chapa, Sr. João Pessoa – foi excepcional a af luência de 
deputados e senadores a uma e outra casa do Congresso, bem 
como o comparecimento de elementos populares à tribuna e 
galerias da Câmara e do Senado.

O povo estava desabituado a comparecer a esses dois palácios 
dentro dos quais se fala e se delibera em nome da soberania 
popular. Depois de alguns anos de ausência, reapareceu ontem.

Quando o Sr. José Bonifácio, líder da bancada mineira e líder da 
Aliança Liberal na Câmara dos Deputados assomou à tribuna 
para, em nome de sua bancada, em nome do estado de Minas 
Gerais, em nome do presidente Antônio Carlos e, em definitivo, 
em nome da Aliança Liberal expor à Câmara e à Nação as razões 
da campanha que se iniciava já as galerias e os corredores do 
Palácio Tiradentes estavam repletas. Era a presença, muito 
significativa, de elementos parlamentares, de personalidades 
políticas e homens do povo, numa incontestável demonstração 
de que o país vem acompanhando com o devido interesse os 
últimos acontecimentos políticos e que o problema da suces-
são já não será resolvido nos bastidores da política nacional; 
mas sim, pela própria nação, depois de uma larga campanha 
eleitoral, em que os candidatos sejam discutidos e as ideias 
e os princípios que eles representavam sejam amplamente 
examinados à luz dos interesses nacionais e das conveniências 
políticas do povo.162 

Sobre o tom do discurso de José Bonifácio dizia ter sido ele enérgico 
e comedido, cônscio que estava das suas responsabilidades e da deli-
cadeza do momento.

Foram as palavras iniciais de José Bonifácio:

Sr. Presidente, o espetáculo que vejo diante dos meus olhos 
não pode ser mais expressivo nem mais brilhante. Posso as-
severar que na minha vida de parlamentar bem poucas vezes 
vi a Câmara dos Srs. Deputados na situação deste momento. 
Afigurasse-me, senhores, que estou ante o povo brasileiro. 

162 O Jornal, 1929, p. 1.
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Recinto cheio, tribunas repletas, as galerias que representam, 
por assim dizer, mais diretamente o povo, vão escutar o hu-
milde orador.

O Sr. Albertino Drummond – Não apoiado; grande represen-
tante do estado de Minas Gerais. (Muito bem; apoiados.)

O Sr. José Bonifácio que vai iniciar esta linda campanha cívica.

Sr. Presidente, o discurso que vou proferir sobre o relevante 
assunto da sucessão presidencial tem de ser na conformidade do 
meu feitio, calmo, sereno, cortês. Enérgico se as circunstâncias a 
isso me levarem, mas, ainda assim, a energia não é incompatível 
com a delicadeza. A veemência das minhas palavras e o calor 
que elas tiverem, tem de ser levadas à conta da paixão nobre 
e elevada que me domina o espírito. Não desconheço – antes 
tenho delas perfeita compreensão – não desconheço as respon-
sabilidades que assumo. Mas há, senhores, como que uma força 
invisível que me alenta o ânimo para o cumprimento do dever 
neste posto que a confiança extrema e generosa dos amigos...

O Sr. João Neves: – Justíssima. (Numerosos apoiados.) O Sr. José 
Bonifácio...me designou [...].163 

Prosseguindo nos comentários sobre o discurso de José Bonifácio, 
notou o referido observador parlamentar que, depois de fazer breve 
retrospecto histórico mostrando que os presidentes do Brasil não 
dividiram a nação para imporem seus candidatos, o orador partira 
para o ataque dizendo que depois de quarenta anos de República o 
presidente Washington Luís era o primeiro que pretendia impor um 
candidato seu. E era contra essa atitude que se formava e se levantava 
a Aliança Liberal, afirmara: 

As tribunas e galerias aplaudiram o Sr. José Bonifácio nas pas-
sagens mais incisivas do seu discurso. O presidente da Câmara 
advertiu que as galerias, de acordo com o regimento, não se 
podiam manifestar; e o Sr. José Bonifácio, num acertado golpe 
de oratória, obtemperou ao presidente, apontando para as gale-
rias repletas, que, ali, o que se manifestava era a própria nação. 
Novamente os elementos populares exultaram com salvas de 
palmas. O presidente reiterou a advertência. O orador apelou 

163 SOUZA SOBRINHO, 1973.
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segunda vez para a massa do povo, e as palmas de novo estru-
giram, eletrizando o recinto já muito agitado.164 

Continuava o articulista:

O ambiente em que falava era eletrizante; mas o Sr. José 
Bonifácio, como antigo e experimentado parlamentar, só disse 
o que queria dizer, deixando os atalhos para onde o arrastavam 
e só respondendo aos apartes que, a seu ver, mereciam res-
posta. Em suma, pelas razões expostas, declarava, concluindo, 
que a Aliança Liberal estava “resolutamente” nessa campanha 
cívica, em defesa dos interesses, das aspirações e das prer-
rogativas constitucionais do povo brasileiro. Foi, enfim, um 
discurso perfeitamente à altura dessa sessão memorável, 
concluiu.165 

A sessão de 5 de agosto ficaria guardada na memória de todos e ainda 
daria muito o que falar. Exatos dois anos depois, a imprensa ainda a 
rememorava. 

Como quem vai testemunhar um espetáculo nunca dantes 
presenciado, pode-se dizer que toda a população carioca, 
desde os intelectuais até as damas da alta sociedade, desde os 
capitalistas até os varredores de rua, todos procuraram sofre-
gamente naquela tarde histórica o Palácio Tiradentes, de cuja 
tribuna os líderes de Minas e do Rio Grande do Sul iam romper 
politicamente com o Sr. Washington Luís e com as oligarquias 
da Velha República.166

Dignas de nota são as palavras proferidas pelo deputado Murilo 
Badaró, da Arena de Minas Gerais, na sessão de 29 de setembro 
de 1971 da Câmara dos Deputados, cujo grande expediente foi dedi-
cado a homenagear a memória de José Bonifácio pelo transcurso do 
primeiro centenário de nascimento, por requerimento do próprio 
deputado. Tendo em vista a clareza e a precisão com que se reportam 
ao discurso de José Bonifácio na sessão de 5 de agosto, optamos por 
transcrevê-las quase na íntegra:

164 O Jornal, 1929, p. 1.

165 O Jornal, 1929, p. 1.

166 O Jornal, 1931, p. 3.
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Mas é Humberto de Campos, seu adversário da Aliança Liberal, 
que, nos Fragmentos de um diário, descreve a memorável sessão 
do dia 5 de agosto de 1929.

Na Câmara, as galerias repletas, José Bonifácio assoma à tri-
buna, que fica à esquerda do presidente, para proferir o seu 
anunciado discurso de rompimento com o governo, em nome 
das bancadas de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e da Paraíba. 
É uma figura impressionante de orador antigo, de estatura 
comum. Robusto, pálido, usando barba à nazarena, barba 
negra, entremeada de branco. Tem a voz forte, segura, de tenor 
sem escola e um surdo de frase que empresta importância 
às afirmações mais vulgares. Dicção clara, adjetivação apro-
priada e imediata, é o orador por excelência para as plateias 
políticas ou populares. O cabelo para trás, deixando à mostra 
grande extensão da testa, que o suor aflora, os olhos negros 
e vivos dão-lhe qualquer coisa de messiânico ou profético.167 

Continuou o deputado Murilo Badaró:

Acompanhem-me os senhores o que teria sido aquela tarde 
gloriosa, de 5 de agosto de 1929. Palácio Tiradentes, no Rio de 
Janeiro, as galerias contrastando com as de hoje, apinhadas 
de gente nos seus nichos, a excitação pelos corredores, a tensão 
dominando o plenário, todos na ânsia de ouvir o grande líder da 
Bancada Mineira, o grande tribuno, que iria, mais tarde, lançar 
as bases e os fundamentos da Aliança Liberal. E assim come-
çou ele, na definição do seu temperamento: “A veemência das 
minhas palavras e o calor que elas tiverem têm de ser levados 
à conta da paixão nobre e elevada que domina o espírito”.168

E aí como que ele traça uma das características mais importantes da 
sua biografia e da biografia de todos os grandes tribunos, porque so-
mente a paixão é capaz de transformar as palavras em fogo, somente 
a paixão é capaz de fazer com que as ideias frias sejam, de uma hora 
para outra, transformadas em avalancha, que modificam o curso da 
história.

E ainda Humberto Campos continua descrevendo a cena:

167 Anais da Câmara dos Deputados, 1971.

168 Anais da Câmara dos Deputados, 1971.
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Lançando as primeiras frases pausadas e sonoramente, como 
um desafio de guerra, não demonstra, na voz, o abalo nervoso, 
traído pelo gesto. Os dedos tremem-lhe, ou antes, trepidam-lhe 
de tal forma que, às vezes, para levar à boca o copo d’água, 
tem de segurá-lo com ambas as mãos. As galerias, repletas de 
amigos e curiosos, rompem em aplauso. Os apartes cruzam-se, 
como setas, entre os dois grupos de deputados que se aglome-
ram em torno à tribuna. A tese sustentada pelo orador é ingrata 
e em conflito com a História: pretende ele demonstrar que os 
presidentes da República jamais indicaram os seus sucessores 
e que, quando o tem tentado tiveram, sempre, a obstar-lhe a 
interferência, a política mineira. Ao encontrar, no emaranhado 
vivo dos fatos, um fio de Ariadne para sair do labirinto, José 
Bonifácio arruma-se, levanta a voz, e a mão trêmula, aberta, 
bate nervosamente, acompanhando a palavra no rebordo da 
tribuna. Percebe-se, por este movimento, que o cérebro está 
trabalhando mais rapidamente do que a língua, e que ele 
precisa recorrer a um segundo meio de expansão mental e 
nervosa.169 

Disse mais o deputado Badaró:

E, nas palavras do seu discurso, sentimos a atualidade da pa-
lavra do grande orador. Em seguida à preparação do plenário 
para o tipo de discurso que, como ele próprio dizia, seria cheio 
de paixões, dá a primeira cutilada no governo que pretendia 
combater, naquela tarde, dizendo: “O momento político que 
vamos viver, vibrando, é daqueles que hão de marcar época 
na história do nosso país, constatando, à geração de hoje e à 
geração dos que depois de nós vierem servir ao Brasil, que 
soubemos defender os direitos do nosso povo, as prerroga-
tivas da sua soberania, direitos e prerrogativas postergados 
por aqueles que, vindo, embora, de uma escola republicana, se 
comprazem, nos dias de hoje, em estraçalhar princípios básicos 
e fundamentais do regime político que adotamos”.

É escusado dizer que, neste mesmo instante, a plateia e as ga-
lerias aplaudem ensurdercedoramente o orador.

Preparando a sua tese de que a política mineira jamais permi-
tiu a intervenção no processo sucessório, ele lança a definição 

169 Anais da Câmara dos Deputados, 1971.
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de que a política mineira é uma política de tradição e de prin-
cípios, no que imediatamente o socorre, com a sua imensa 
cultura histórica, o grande mineiro Nelson de Sena.

E prossegue José Bonifácio, em sua grande tarde. À medida em 
que se vai desenvolvendo a tese da não intervenção do presi-
dente no processo de escolha do candidato à sucessão presiden-
cial, vai se tornando mais quente o ambiente e o rescaldo das 
paixões começa a ficar à mostra. De repente, o tumulto toma 
conta do plenário. E ele, então, no comando permanente do 
debate, lança frases de uma graça extraordinária:

“Sr. Presidente, as minhas palavras hão de ser ouvidas porque 
não me submeto à tirania da algazarra”.

Mas o tumulto foi de tal ordem que não permitiu que ele conca-
tenasse definitivamente as ideias que pretendia expor naquela 
tarde. Terminando seu tempo, por advertência do presidente – 
e, naquela época, o tempo era rigorosamente observado – pede 
licença para voltar mais tarde, na explicação pessoal. Aí então é 
que o orador de raça aparece, de maneira definitiva. Continua 
vergastando o governo com a mesma eloquência, com a mesma 
veemência. E, no momento em que resolve compor geografica-
mente os primeiros lances da Revolução de 30, através da for-
mação política da Aliança Liberal, inicia a análise dos diversos 
estados e a sua convocação para a grande empreitada cívica. 
Exalta o Rio Grande, quando diz:

“Senhores, tem o Rio Grande do Sul incontestável direito a que 
do seu seio saia o candidato à Presidência da República”.

E convoca a pequenina Paraíba:

“Sr. Presidente” – diz ele – “nas mesmas ideias, animados por 
um só pensamento, que é da felicidade do Brasil, Rio Grande e 
Minas Gerais unidos, de mãos dadas, fazem um apelo a essa for-
mosa Paraíba, pequenina, mas gloriosa, independente, altiva, 
e a Paraíba nos honrou com a sua solidariedade alçando, por 
assim dizer, a dignidade cívica do Norte neste extraordinário 
momento”.

Neste momento, as bancadas do Norte, que apoiavam o go-
verno, investem furiosamente contra o orador, como por 
exemplo, Souza Filho, que retrucava: “Não apoiado; o Norte 
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não recebe lições de dignidade, nem de Minas, nem de quem 
quer que seja”.

Aí, Candido Pessoa, paraibano, diz: “A Paraíba redimiu nos 
pecados do Norte”.

Nessas pequenas frases estavam sendo composta a Revolução 
de 30, pelo incendiar das paixões. José Bonifácio, com um de-
bate tumultuado, levantava as mãos, abria os braços e dizia: 
“Escutai, Senhores, da Bahia e Senhores de Pernambuco”. Ele 
ensejava pela oportunidade de que o plenário silenciasse um 
pouco, para que pudesse, então, dar o golpe final, a palavra final 
em favor da grande tese. “Senhores da Bahia e de Pernambuco, 
escutem”, insistia ele sob tumulto. E, quando o plenário se 
queda silencioso, ele, então, chama:

“Povo da Bahia! Ficai alerta nesta campanha que se inicia! 
As lições de Rui Barbosa, que foi vosso ídolo, devem estar 
presentes à vossa memória. Não esqueçais, Senhores, os ensi-
namentos admiráveis deste grande apóstolo da democracia e 
da República!”

E, em seguida, convoca os pernambucanos no seu grande ali-
ciamento:

“Pernambucanos! Eu falo à vossa alma, ao vosso espírito 
denodado e patriótico; vós, pelo vosso passado, pela altivez 
dos vossos atos, haveis de tomar a atitude decisiva em prol da 
campanha cívica que estamos iniciando”.

Souza Filho, deputado do Norte, o secunda: “Pernambuco é 
uma escola de lealdade e civismo patriótico”. Aplausos por 
todo o plenário. De novo, o Rio Grande é trazido ao debate, e 
o orador vai contemplando cada estado da federação no seu 
chamamento cívico.

O Rio Grande do Sul – dizia ele – é, de todos os estados da 
federação, aquele que mais tem contribuído, até com o imposto 
de sangue, para a defesa das liberdades.

À medida em que o orador vai crescendo, o Plenário vai aco-
modando, como se estivesse tocado pela magia das palavras. 
E, pouco a pouco, dominado o Plenário, José Bonifácio parte 
então para a peroração, que é como o rastilho de pólvora da 
Revolução de 1930 e da formação da Aliança Liberal. E perora 
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com palavras tão expressivas que não resisti à tentação de 
transcrevê-las nesta tarde.

A responsabilidade pela luta que se travar, a responsabilidade 
nesta campanha cívica, cujas consequências, como disse, são 
imprevisíveis, esta responsabilidade toda ela deve correr por 
conta do presidente da República, que não teve a serenidade 
precisa para ver que se ex-ministro da Fazenda, prestando 
serviços ao seu governo, era candidato perfeitamente aceitável 
por V.Exa., como pelos governadores, cujo apoio pleiteou em 
favor do seu candidato.

Srs., vou terminar. Entrando, resolutamente, nessa campanha 
de vibração cívica, entrando com o maior ardor patriótico 
nessa cruzada, temos de vencer e venceremos. Teremos um 
triunfo esplêndido, em que, de Norte a Sul do país, há de correr 
uma ventana em prol da liberdade. Na região amazônica pal-
pita o Brasil que anseia pela liberdade. Na região do Nordeste, 
a cujos serviços e a cujas obras ninguém, nesta Câmara, tem 
sido mais devotado do que eu – seja através de discursos ou 
pareceres, não na hora presente, mas na hora passada – o povo 
há de erguer-se no mesmo brado em prol da democracia que de-
fendemos. Em Pernambuco, na Bahia, em todos os estados, até 
nos da fronteira, no Rio Grande do Sul, ou, como costumo dizer, 
da fronteira das Guianas, na serra Paracaima, até o Arroio 
Chuí, na fronteira com o Uruguai; do ponto mais oriental, ba-
nhado pelo Atlântico, até a fronteira mais ocidental no Acre, o 
sentimento tem de ser um só. Notem bem, nobres deputados, 
atentem bem, Srs. que me ouvem: o sentimento tem de ser um 
só: pela unidade do Brasil, nossa pátria querida! Por ele, abne-
gadamente, toda a nossa dedicação, todo o nosso devotamento, 
todo o nosso amor! 170

O orador encerrou suas palavras sob fortes aplausos e foi muito cum-
primentado. Seu discurso foi considerado altamente oportuno num 
momento em que, segundo opinião geral, era constante a crítica de 
que aquela Casa perdera importância e significação e que a tribuna 
parlamentar morrera. A bancada do MDB solidarizou-se com as ho-
menagens que a Câmara prestava a José Bonifácio e, por extensão, a 
todos os Andradas.

170 Anais da Câmara dos Deputados, 1971.



179

CAPÍTULO 3 – O DEPUTADO FEDERAL

OS DESDOBRAMENTOS
A partir daquela memorável tarde de 5 de agosto de 1929, José 
Bonifácio investiu-se do papel de ardoroso defensor dos ideais daquele 
movimento e intensificou sua participação nos debates travados na 
Câmara entre os deputados situacionistas e os membros da Aliança 
Liberal, não deixando passar qualquer chance de criticar a situação. 
Como, por exemplo, a 13 de setembro de 1929, quando denunciou a 
intervenção facciosa do governo na campanha presidencial, comple-
tando: “Minas Gerais, que ama a paz, ama e quer a ordem, sabe reagir 
com energia, vigor e com patriotismo quando vê os seus direitos cons-
purcados, quando vê ofendidas as mais altas liberdades públicas”;171 
ou a 6 de dezembro de 1929, quando reiterou tal denúncia, afirmando 
que o Banco do Brasil se transformara em instrumento eleitoral;172 ou 
ainda em 11 de dezembro: “Seremos sempre indiferentes, mas de indi-
ferença absoluta e soberana, diante do derrotismo, diante dos boatos 
que não nos fazem a menor móssia e cada vez nos põem mais firmes na 
linha do combate eleitoral que tanto faz vibrar toda a alma nacional”.

Ainda naquele mês de setembro, reunida no Palácio Monroe, no Rio 
de Janeiro, a Convenção da Aliança Liberal lançou Getúlio Vargas para 
a Presidência da República e João Pessoa como vice. José Bonifácio 
encontrou-se com lideranças paraibanas e cumprimentou o velho 
senador Tavares, que expressava a liderança política daquele estado 
nordestino.

A participação de José Bonifácio na campanha da Aliança Liberal 
foi, inclusive, de ordem financeira. Certa vez foi procurado por um 
dos chefes do movimento para que assinasse um documento que en-
volvia a garantia de grande soma de dinheiro para a campanha. Não 
titubeou em assinar como avalista e em comprometer-se a colaborar 
pessoalmente.

A 28 de dezembro de 1929 realizou-se convenção presidida por 
Antônio Carlos, quando Getúlio Vargas, em plena campanha eleitoral, 
juntamente com João Pessoa, começou a percorrer as principais ca-
pitais do país. Ao chegarem ao Rio de Janeiro, foram homenageados 

171 Jornal de Barbacena, 1929.

172 Minas Gerais, 1929.
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de forma muito expressiva pelo povo carioca no Hotel Glória. Já 
consagrado como líder parlamentar da Aliança Liberal, coube a 
José Bonifácio saudar Getúlio Vargas pronunciando um discurso 
eloquente, no qual demonstrou a importância do movimento patrió-
tico em torno dos candidatos gaúcho e paraibano. Getúlio pediu a João 
Pessoa que respondesse ao deputado mineiro em nome dos candidatos 
e fez João Pessoa se referir à importância de Minas Gerais, saudando 
José Bonifácio, grande líder parlamentar que conduziu os liberais nas 
lutas parlamentares havidas no Rio de Janeiro.

Embaixador José Bonifácio de Andrada e Silva, líder da Aliança 
Liberal, discursa em comício na escadaria da Câmara dos Deputados 

em favor das candidaturas de Getúlio Vargas e João Pessoa.

PRESSÁGIOS DO LÍDER PARLAMENTAR
É interessante relembrar aquela fase de inquietação quando o presi-
dente de Minas Gerais resolveu, de fato, promover a articulação e o 
movimento político de lançamento da candidatura de Getúlio Vargas 
à Presidência da República.

Naquela conjuntura, diálogo significativo teve José Bonifácio com 
seu irmão. A Aliança Liberal já estava praticamente organizada e 
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José Bonifácio seria o líder na Câmara dos Deputados. Os dois irmãos, 
no entanto, tiveram momentos de reflexões e José Bonifácio disse a 
Antônio Carlos que seu contato com João Neves da Fontoura e com 
vários outros líderes gaúchos e, ainda, as notícias do Rio Grande do 
Sul, o levaram à conclusão de que Getúlio Vargas era, indiscutivel-
mente, um continuador das ideias positivistas de Júlio de Castilhos. 
José Bonifácio perguntou então ao irmão se isso não significava algo 
pouco promissor para o futuro político de Minas Gerais e do país. 
Naquela altura dos acontecimentos, ponderou Antônio Carlos, não 
havia outro caminho senão Getúlio Vargas, pois que a já comprovada 
tendência de Washington Luís era de intervir em Minas Gerais e, pra-
ticamente, esmagar a política mineira, a fim de que houvesse domínio 
total das elites paulistas mais agressivas.

Antônio Carlos entendia que Getúlio, alcançando o poder, por pleito 
eleitoral ou mesmo por um movimento revolucionário, não consegui-
ria superar as tendências liberais e as tendências do povo brasileiro 
em favor de pleitos livres e soluções mais democráticas para o país. 
José Bonifácio aceitou as palavras do irmão, mas sem que certo receio 
dos acontecimentos futuros o abandonasse.

Os temores de José Bonifácio se acentuariam depois do dia 2 de janeiro 
de 1930 quando, na Esplanada dos Castelos, na capital da República, 
Getúlio leu a Plataforma da Aliança Liberal. José Bonifácio confiden-
ciou depois que lhe causaram estranheza os termos do documento 
que ele oferecia à nação como candidato à Presidência da República. 
Nas entrelinhas, José Bonifácio notou algumas desafinações nos ideais 
liberais que a Aliança pregava.

Infelizmente, José Bonifácio estava com a razão. Embora compreen-
dendo a posição do irmão, presidente de Minas Gerais, o futuro seria 
sempre uma incógnita quanto ao avanço das ideias liberais contidas 
no programa da Aliança Liberal. Há que se lembrar, a propósito, de 
alguns líderes mineiros de expressão, como Arthur Bernardes, que 
sempre se colocou de maneira hostil ao nome de Getúlio Vargas. 
Embora concordando com a indicação dele por motivos partidários, 
seu apoio ao nome do líder gaúcho deu-se sem entusiasmo.
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ARTIMANHAS DE UM REVOLUCIONÁRIO
José Bonifácio foi reeleito pelo 2º distrito de Minas Gerais para a 35ª 
legislatura. O reconhecimento ocorreu a 11 de maio de 1930 e a pro-
clamação a 21 daquele mesmo mês. Foram também eleitos pelo mesmo 
distrito José Francisco Bias Fortes, Francisco de Campos Valadares, 
João Nogueira Penido, Francisco Rodrigues Pereira Júnior e Francisco 
Peixoto Soares de Moura.

O primeiro ano daquela legislatura seria marcado pelos acontecimen-
tos que precederam a Revolução de outubro de 1930, considerada uma 
linha divisória de duas épocas na história do Brasil contemporâneo.

Os descontentamentos políticos e a fermentação social que se avo-
lumavam no país desde o início da década de 1920, aliados à grande 
crise econômica de 1929, configuraram um cenário de crise em todos 
os níveis. A articulação da Aliança Liberal naquele mesmo ano expres-
sou toda a insatisfação de setores da elite com a ordem vigente. Com 
a derrota de Vargas nas eleições de 1º de março de 1930, os aconteci-
mentos precipitaram-se, tendo início a trama revolucionária.

Realizadas as eleições, cabia ao Congresso ratificar o parecer emitido 
pela Comissão de Inquérito da Câmara encarregada do exame dos 
livros eleitorais. No dia 21 de maio, os congressistas ratificaram o 
parecer da comissão, que concluía pelo reconhecimento de catorze 
deputados eleitos em Minas Gerais pela Concentração Conservadora 
– situacionista – em meio a graves acusações de fraude, e negaram o 
reconhecimento a todos os deputados pela Paraíba.

Na sessão de 22 de maio, a mesma em que tomou posse, José Bonifácio 
pediu a palavra e disparou fortes críticas ao governo federal. Depois de 
dizer que a representação de Minas Gerais vinha sendo excluída dos 
trabalhos do Congresso Nacional, pôs-se a ler a seguinte declaração:

Os legítimos representantes de Minas Gerais eleitos a 1º de 
março último e só agora reconhecidos, após longo período 
de aviltante incerteza e entraves de toda a ordem opostos aos 
seus direitos líquidos e incontestáveis, julgam do seu dever de-
clarar a sua inquebrantável fidelidade ao Partido Republicano 
Mineiro, ao estado de Minas Gerais, à República e ao Brasil.
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Ao estado de Minas Gerais, que primeiro sonhou o ideal repu-
blicano, por ele deu vidas e o tem praticado com toda a sinceri-
dade nos quarenta anos de sua vida autônoma – coube o privi-
légio de receber os embates mais rudes das hostes reacionárias 
que, de posse dos mais fortes instrumentos de ação fornecidos 
pelo governo federal, tentaram abalar e destruir a sólida es-
trutura de instituições nutridas da melhor seiva democrática.

A nação já teve conhecimento da ocupação do estado por meio 
de forças do Exército que, em plena paz e normalidade, foram 
desviadas de sua função constitucional de defesa externa e 
interna da República e passaram a exercer ali funções policiais 
e estranhas inteiramente ao múnus dos cidadãos sorteados 
“para defesa da pátria e da Constituição” (Constituição Federal, 
art. 86).

Assistiu-se então a um espetáculo capaz de encher de horror 
aos olhos mais avezados às tramas da politicagem.

O Exército, destinado a garantir a integridade da lei tornou-se, 
sem o saber, instrumento de uma facção política e foi por esta 
utilizado para garantir as violações da lei.173 

O documento não poupava detalhes sobre os atos de violência desfe-
chados contra o estado de Minas Gerais e sua autonomia. Interrom-
pido algumas vezes, não cedeu às provocações e prosseguiu a leitura 
da declaração:

Era, entretanto, a primeira parte de um plano previamente 
concertado para a realização daquela hipótese afastada por 
absurda pelos autores do federalista e pelos mais autorizados 
intérpretes da Constituição norte americana, isto é, o poder da 
União ia ser empregado para privar o estado de Minas da sua 
representação no seio do mesmo Congresso, no momento em 
que ela podia influir na constituição do mesmo Congresso, na 
escolha da Mesa e das comissões e no exame e na apuração do 
pleito presidencial da República.

Este propósito se revelou na Junta Apuradora de Belo Horizonte, 
onde, à última hora, se substituiu um juiz para formar maioria 
de juízes temporários notoriamente a serviço de uma facção po-
lítica e apurar somente a eleição de presidente e vice-presidente 

173 Diário da Câmara dos Deputados, 1930.
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da República, a fim de, atingido o prazo dentro do qual devia 
funcionar, ficarem sem diploma os candidatos que o povo de 
Minas Gerais elegeu ao Senado e à Câmara Federal.

Interrompeu-se uma tradição secular, vendo-se o estado de 
Minas privado de participar dos trabalhos de renovação trie-
nal do Poder Legislativo do país.

Verificou-se, pois, que um dos estados da federação não co-
laborou no reconhecimento de poderes, não votou na eleição 
da Mesa e das comissões, não pode receber sufrágios para 
nenhum destes postos da Câmara e, finalmente, não pode en-
trar no sorteio das comissões destinadas ao estudo da eleição 
presidencial da República.

Esta anomalia fere de frente os princípios cardeais do regime: 
a forma representativa e o sistema federativo de governo.

[...] Assim sumariados, em relação a Minas Gerais, alguns 
aspectos das atividades subversivas a que se tem entregue 
os que devem ser os defensores da ordem material e legal da 
República, queremos lançar um solene protesto contra todos 
os abusos e deturpações do nosso sistema político e especial-
mente contra os seguintes fatos de extrema gravidade para a 
existência da República federal e representativa.

1º Atentados à autonomia dos estados da Paraíba e de Minas 
Gerais;

2º Esbulho dos legítimos representantes da Paraíba e de 14 de 
Minas Gerais; 

3º Cumplicidade dos poderes federais nos crimes de falsifi-
cação de livros e documentos eleitorais praticados em larga 
escala no estado de Minas;

4º Aviltamento da magistratura federal transformada na 
Paraíba e em Minas na chancelaria das resoluções tomadas 
por uma facção política, com a cumplicidade dos altos poderes 
federais;

5º Desvirtuamento do Exército, retirando-o do exercício de 
suas nobres funções constitucionais, para garantir trapaças 
de juízes temporários inescrupulosos, para funções policiais e 
para montar guarda à fraude mais escandalosa de que se tem 
notícia nos tempos do Império e da República;



185

CAPÍTULO 3 – O DEPUTADO FEDERAL

6º Finalmente, a quebra do vínculo federativo pelas hostilida-
des desencadeadas contra os estados da Paraíba e de Minas 
Gerais.

Fiéis às tradições de Minas e do PRM, bem como aos imperati-
vos da nossa evolução política, invariavelmente orientados no 
sentido da organização da ordem e da liberdade sob o regime 
da federação e da República, ao tomarmos assento nas cadei-
ras da representação parlamentar que nos foram conferidas 
pelo livre povo mineiro, prevalecemo-nos desta oportunidade 
para reafirmar a nossa mais completa solidariedade política 
àquele partido, a nossa fidelidade aos postulados do programa 
da Aliança Liberal e a nossa fé nos altos destinos da República 
federativa.

Sala das sessões, em 23 de maio de 1930.174 

No final de maio, José Bonifácio participou da reunião da Comissão 
Executiva do PRM, em que ficou acertado que a comissão concordava 
com os compromissos formais assumidos por Antônio Carlos em nome 
do partido em relação à articulação de um movimento revolucionário.

José Bonifácio ocupou novamente a tribuna da Câmara na sessão de 11 
de junho para retomar o assunto. Suas primeiras palavras causaram 
forte impacto.

Sr. Presidente, o sentimento que me domina neste instante, em 
que eu, da tribuna, reenceto o debate político interrompido na 
Legislatura finda, não é nem pode ser de alegria. É, ao contrá-
rio, de profunda tristeza diante de fatos que os meus olhos de 
patriota têm tido ocasião de observar nesta fase tão sombria e 
de tão graves apreensões para a sorte do regime democrático 
e representativo. (Apoiados; muito bem, da minoria.)

Não é de alegria, repito, mas de tristeza profundíssima por ver 
que, de dia em dia, mais se abastardam os costumes políticos, 
mais se deprimem, mais se calçam aos pés, com desembaraço 
revoltante e impiedoso, as normas da moralidade, da justiça, 
de decoro, de respeito às leis e aos direitos individuais, normas 
que deviam e devem nortear os homens do governo. (Apoiados 
da minoria.)

174 Diário da Câmara dos Deputados, 1930.
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Mas, Sr. Presidente, se sou preso desses sentimentos de tristeza, 
não se aninha e jamais terá guarida no meu coração e no meu 
espírito qualquer desânimo e o mais ligeiro esmorecimento. 
Pelo contrário; do sofrimento que possa ter a minha alma de 
republicano brotam estímulos benfazejos para maior energia 
em defesa dos princípios democráticos, em prol da pureza do 
regime que os constituintes de 91, com tantas esperanças, es-
tabeleceram no pacto de 24 de fevereiro. (Muito bem.)175 

Referindo-se ao discurso proferido quando de sua posse, em que 
abordara o que considerava uma série de desmandos praticados no 
estado de Minas Gerais, declarou ratificar, naquela oportunidade, 
aquele protesto solene. O assunto que iria tratar deveria constar dos 
Anais daquela Casa, frisou:

No discurso de hoje quero estudar, contando com a atenção 
da Casa, a constituição das juntas apuradoras, quer em Minas 
Gerais, quer, aproveitando o ensejo, na Paraíba do Norte, e exa-
minar, em uma argumentação serena e calma, de que nunca, 
aliás, me desvio ao ocupar a tribuna, a ação dessas duas juntas, 
para que o povo brasileiro cada vez mais se edifique ante a con-
duta irregular, impatriótica, iníqua e imoral de ambas. Estou 
convencido de que a própria maioria, após esse exame, há de 
dar-me inteira e completa razão na crítica acerba que convém 
fazer da mais alta tribuna da nossa pátria, que é a Câmara 
dos Deputados. (Muito bem.) E, desde já, faço esta pergunta: 
Como se constituiu, como se revelou o propósito, da parte dos 
poderes federais, de constituir a junta apuradora de Minas?176 

As irregularidades foram narradas em minúcias. E não foram poucas 
as interrupções por parte de deputados desejosos de manifestar seu 
apoio. A mais grave denúncia que apresentou foi ter o ministro da 
Justiça destituído o juiz federal suplente em Minas Gerais desrespei-
tando o Poder Judiciário e invadindo órbita que não era da compe-
tência do Executivo e sim do Supremo Tribunal. Antes de encerrar, 
levou ao conhecimento do plenário certos fatos relativos à Paraíba e 
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advertiu que todas as ocorrências mencionadas seriam apresentadas 
ao país com a devida documentação.

José Bonifácio voltou ao assunto da Junta Apuradora de Belo Horizonte 
nas sessões de 17 e 21 de junho, insistindo em denunciar a atitude 
facciosa desta. No dia 17, salientou que a junta tivera o propósito 
deliberado de protelar os seus trabalhos no intuito de não expedir 
diplomas aos candidatos do Partido Republicano Mineiro, “cuja vitó-
ria ninguém, absolutamente ninguém, poderá, diante de um exame 
imparcial e sereno dos livros eleitorais, pôr em dúvida”.

A 12 de junho, pediu a palavra para se colocar a favor da Paraíba, 
“Estado cujo povo sofre pela sua altivez, pela sua dignidade e pela 
correção política com que se apresentou diante do Brasil o grande 
presidente João Pessoa”, em apoio ao requerimento apresentado pelo 
deputado pelo Rio Grande do Sul, Araújo Cunha.

Senhor presidente, quem, de certo tempo a esta parte, vem 
acompanhando o movimento político brasileiro teve ensejo de 
fixar a sua atenção sobre a Paraíba, não pode deixar de aplaudir 
com o maior fervor a atitude heroica do notável presidente que, 
na região do Norte, soube fazer causa comum com os estados 
do Sul, que lançaram o programa democrático de reivindicar 
para a soberania nacional o direito de escolha do presidente da 
República. (Apoiados da minoria, muito bem.)

Sinto-me bem, Sr. Presidente, na tribuna, defendendo, com 
ardor, a causa da Paraíba. E estou certo de que neste transe 
doloroso, a Paraíba há de triunfar, há de vencer, porque com a 
Paraíba pulsam os sentimentos cívicos de toda a nacionalidade 
brasileira. (Muito bem.)

Concito a Câmara a aprovar o requerimento do ilustre depu-
tado pelo Rio Grande do Sul, Sr. Araújo Cunha.

Que pretende S.Exa. com esse requerimento? Pretende que o 
Sr. Presidente da República entre no caminho da lei, permitindo 
ao Sr. João Pessoa a aquisição de armas e munições para resta-
belecer, o mais depressa possível, a ordem legal no estado que 
governa com tanto patriotismo.

Está formulado nestes termos o requerimento do digno repre-
sentante rio-grandense.
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Requeiro que, pelo intermédio da Mesa, o Executivo informe 
por que motivo deixou de atender ao pedido do governo da 
Paraíba, no sentido de lhe ser, pelo Ministério da Guerra, ce-
dida, como sempre se fez, certa quantidade de munição, por 
compra ou mesmo por empréstimo, ordenando, outrossim, que 
o referido ministério não concedesse permissão ao governo 
daquele estado para importá-la ou recebê-la, a fim de que, 
assim aparelhado, pudesse reprimir o surto do cangaceirismo 
político e restabelecer e manter a ordem no estado.177 

Seu pronunciamento não deixou o plenário indiferente; era inter-
rompido a todo instante por deputados presentes à sessão. Assim 
encerrou:

Não sei, Sr. Presidente, por que, e para que, o chefe da nação 
está fazendo atravessar o território paraibano por batalhões 
do Exército, por forças federais, quando ali o governo cons-
tituído só visa o restabelecimento legal da ordem para pros-
seguir no seu esforço em prol do progresso e da grandeza do 
Brasil! (Muito bem.) Não continue a fazê-lo o Sr. Presidente da 
República, porque o Exército nacional tem bastante patrio-
tismo e jamais servirá de instrumento contra o poder consti-
tuído e legal dos estados!

Os batalhões que para al i tem sido e forem enviados, 
Sr. Presidente, – e eu estou certo do seu patriotismo –, hão de 
passar por entre as alas do povo paraibano dando vivas ao pre-
sidente João Pessoa, dando vivas à dignidade, à altivez e ao he-
roísmo da Paraíba do Norte! (Muito bem: muito bem. O orador 
é vivamente cumprimentado.)178 

Dois dias depois, tomou a palavra por diversas vezes. Uma delas foi 
para esclarecer a posição do PRM, em resposta às considerações de 
que este havia mudado sua orientação.

Ora, é de todos conhecido o motivo da divergência da política 
mineira com a situação federal. Todos sabemos que essa polí-
tica, pelos seus representantes nesta Casa, estava, quando o 
Sr. Presidente Washington Luís assumiu o governo, prestando 
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a S.Exa. o seu apoio. Mas no dia em que nos convencemos de 
que o presidente da República, investindo contra a Constituição 
Federal e contra as normas mais puras da democracia [...] im-
pondo ao país a candidatura do seu protegido político, no in-
tuito claro, no propósito incontestável de prolongar o seu poder 
pessoal e político, perpetuando-se ou, pelo menos, continuando 
no governo mais quatro anos, no dia em que disso nos conven-
cemos levantamos – e dessa atitude não nos arrependemos – o 
brado da hostilidade, para que fosse respeitado o direito que a 
nação tem de escolher soberanamente quem lhe deve presidir 
os destinos.179 

O orçamento do Ministério da Guerra foi o tema que levou José 
Bonifácio à tribuna na sessão de 1º de agosto de 1930. Antes, porém, de 
entrar no assunto, não se pode deixar de abordar os candentes aconte-
cimentos que atingiam o estado da Paraíba. Aquela Casa era sagrada 
e todos sabiam quem vinha faltando aos seus deveres para com ela. 

Ao chegar à Câmara vi ocupando a tribuna, no expediente, o 
ilustre deputado por São Paulo e, dentro de pouco tempo, tomei 
conhecimento do assunto por S.Exa. tratado. Finda a hora e 
anunciado o debate sobre o orçamento do Ministério da Guerra, 
prosseguiu S.Exa. na tribuna, tratando, não direi desse golpe 
brutal e cruel que fez tombar o grande João Pessoa, mas, sim, 
iniciando a defesa daquele que o vibrou contra o inolvidável 
presidente.180

Depois de receber um “não apoiado” do deputado Belisário de Souza, 
prosseguiu: “Queiram ou não queiram os ilustres representantes da 
nação, o discurso que acabamos de ouvir, se contém um trecho tra-
tando do assunto, na sua face constitucional, encerra, evidentemente, 
outra parte, que é o início da defesa do réu de Recife”.181

José Bonifácio denunciou o propósito de seu antecessor na tribuna, o 
deputado pelo Rio de Janeiro, Maurício de Lacerda, de desviar o debate 
que a opinião pública reclamava sobre o assassinato de João Pessoa.
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Não acompanharei, porém, S.Exa. nessa diretiva. Não farei seu 
jogo. E apenas de modo superficial acentuarei que S.Exa. fugiu 
inteiramente do caso aqui suscitado pela oposição parlamentar.

Não discutimos, Sr. Presidente, o caso da intervenção na 
Paraíba. O assunto ainda não foi trazido a debate, e se ele foi 
insinuado na mensagem do Sr. Presidente da República, a maio-
ria, pelo menos nesse ponto, revelou, por assim dizer, a sua de-
sobediência, o seu desacordo com o Sr. Presidente da República, 
porque até hoje, desde três de maio, ainda não se ofereceu 
qualquer projeto sobre a intervenção na Paraíba, de sorte que 
à Câmara dos Srs. Deputados não foi dada a oportunidade de 
manifestar-se a respeito.182 

Fez questão de salientar que, ao contrário do que divulgava o depu-
tado pelo Rio de Janeiro, não era a intranquilidade o que se verificava 
no estado da Paraíba. Prova disso eram os vários telegramas que 
tinha em seu poder, um deles da Associação Comercial da Paraíba, o 
qual se pôs a ler da tribuna. O telegrama dava notícia da tranquilidade 
de 38 municípios, estando apenas um rebelado, o de Princesa. Outros 
foram lidos, todos no sentido de que o clima reinante no estado não 
justificava a intervenção insinuada pelo chefe da nação. E disse mais:

O Sr. Presidente João Pessoa como todos os presidentes e go-
vernadores dos Estados brasileiros, tem esse direito e, até, o 
dever de armar convenientemente as suas Polícias. Agora, mais 
do que antes, precisam entrar, resolutamente, neste programa, 
porque já não basta armar a Polícia, para defender a ordem e 
pugnar pela autonomia estadual. Cumpre armar a força, para 
enfrentar os maus presidentes da República que, faltando a 
sua função constitucional e aos seus deveres primordiais como 
chefe da Nação brasileira, oprimem os Estados (muito bem), 
investem contra a autoridade legal e legítima das unidades 
políticas do Brasil. (Apoiados e não apoiados.)

Senhores, a luta armada na Paraíba e as perseguições odientas 
contra o presidente João Pessoa revelaram, à face do Brasil, que 
os Estados podem se ver, de um momento para outro, tendo 

182 Diário da Câmara dos Deputados, 1930.



191

CAPÍTULO 3 – O DEPUTADO FEDERAL

pela frente esse inimigo poderoso que é o Governo central. 
(Muito bem.)183 

Continuou tecendo críticas ao presidente da República, sendo a todo 
instante interrompido por manifestações ora de apoio ora de repúdio 
às suas palavras. Em seguida, procedeu à leitura de um artigo do 
jornal O Estado de S.Paulo, que vinha corroborar sua argumentação. 
Ao término comunicou que deixaria para outra sessão o discurso que 
faria sobre o orçamento da Guerra e afirmou ainda:

No de hoje, terminarei asseverando que todos nós, no dia 
em que proferimos discursos sobre o grande presidente da 
Paraíba, só nos inspirávamos em altos sentimentos de justiça à 
sua memória. Possível não era, senhores, deixar de estabelecer, 
entretanto, a ligação entre o fato vil de Recife com as responsa-
bilidades dos diretores políticos do Brasil, nesta hora tão cheia 
de amarguras e tão desgraçada para a nossa pátria (Muito bem.)

Sr. Presidente, o que estamos vendo diante de nós, se não brada 
já nos céus, faz com que todos nós tenhamos que dirigir preces 
à Providência para que lance as suas vistas protetoras sobre o 
Brasil. Estamos atravessando um período de dor, de aflições e 
de incertezas. Não temos garantias. Confesso, Sr. Presidente, 
que não me surpreenderá se algum dos nobres colegas de 
oposição, nesta ou noutra Casa do Congresso, se eu apesar 
de minha atitude calma, embora veemente, ao sair daqui for 
conduzido á prisão.

[...] Onde se acham os cidadãos que, sob o pretexto de ideias 
anarquistas ou de serem adeptos do comunismo, são mantidos 
na detenção, seguidamente, até que as autoridades, na sua re-
creação, se resolvam a soltá-los?

Depois que se deu o triste fato de Recife, a capital da República 
e, adiantarei, as dos estados ficaram privadas de notícias a 
respeito do lutuoso acontecimento.

Os jornais noticiaram ter sido fechada a empresa Rádio-
-Cruzeiro.
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[...] Encontramo-nos em verdadeiro estado de sítio, pois, 
embora este não decretado, são manifestas, são positivas as 
medidas de exceção.

Terminarei, Sr. Presidente, implorando, da tribuna, a proteção 
divina. O Brasil tem um Deus: a população é, na sua quase to-
talidade, católica. Suplico ao nosso Deus onipotente que salve 
o Brasil: já não direi que iluminamos os que dirigem a nossa 
política, mas pedirei que proteja a nossa pátria, porque ela bem 
merece, pelo seu passado e pelo futuro que lhe está reservado. 
(Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado e 
abraçado.)184 

A intervenção no estado da Paraíba voltou à pauta nas sessões de 
20, 26 e 27 de agosto, levantada pelo deputado Maurício de Lacerda, 
que também denunciava ter agido o presidente da República contra-
riamente à Constituição. José Bonifácio teve participação ativa nos 
debates, apoiando a posição de Maurício de Lacerda.

Na sessão de 28 de agosto, subiu à tribuna e começou por declarar ser 
seu intuito trazer à Câmara as palavras que em sua última mensagem 
ao Congresso mineiro dirigira à nação e, sobretudo, a Minas Gerais, o 
presidente do estado, Antônio Carlos.

Antes, entretanto, desejava recordar alguns fatos históricos que 
a seu ver precisavam estar vivos no pensamento e no coração dos 
brasileiros. Reportou-se, então, aos últimos tempos do Império, para 
acentuar que, tanto do ponto de vista financeiro quanto do econômico, 
não havia motivo para a substituição da forma de governo, substitui-
ção que, assegurava, se dera porque dominava no país o sentimento 
republicano.

Aludindo à Constituição promulgada a 24 de fevereiro, afirmou 
achar-se esta posta de lado e esquecidos os princípios que a inspi-
raram. Acreditava estar falido o regime e indagava quem tinha a 
responsabilidade por isso. Interrompido por frequentes apartes dos 
deputados Cirilo Júnior, Bias Fortes, Francisco Campos e outros, o 
orador procedeu à leitura da mensagem de Antônio Carlos, a qual jul-
gava dever constar dos Anais, a fim de que o historiador encontrasse 
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o depoimento de um presidente de estado “injusta e iniquamente gol-
peado pelo presidente da República”.185 Após essas palavras, o orador 
foi muito elogiado.

Na sessão seguinte, de 29 de agosto, José Bonifácio prosseguiu a leitura 
de trechos da mensagem de Antônio Carlos. Depois de sustentar que 
no caso das candidaturas presidenciais o chefe da nação se deixara 
dominar pelas paixões políticas, não sabendo guardar a serenidade 
imposta por seu cargo, passou a ler os tópicos da mensagem em ques-
tão, os quais, acreditava, revelavam propósitos intervencionistas da 
União em Minas Gerais e relatavam acontecimentos ali provocados 
pelo governo federal. Particularmente, referiu-se à destituição do juiz 
Alcides Junqueira, ato que considerava ilegal, em face da documenta-
ção de que dispunha.

Retomando a palavra na mesma sessão, declarou prevalecer-se do 
debate do orçamento do Ministério da Viação para prosseguir na lei-
tura da mensagem de Antônio Carlos, em cuja parte política entendia 
haver verdadeiros ensinamentos cívicos e princípios, sinceramente, 
republicanos. Quanto ao orçamento em questão, sustentou que gran-
des verbas votadas para a Estrada de Ferro Central do Brasil tiveram 
aplicação de natureza política. Terminou dizendo que acreditava ter 
deixado acentuadas as restrições com que votava aquele orçamento.

O JORNALISTA TIMANDRO
Durante a campanha da Aliança Liberal, José Bonifácio chegou a 
escrever alguns artigos para jornais da capital, sob o pseudônimo 
de Timandro. Um deles, ao que tudo indica, publicado entre março 
e julho de 1930, intitulava-se “Duas notas”. Abordava o programa 
administrativo e político do ex-presidente de Minas Gerais, o irmão 
Antônio Carlos, e afirmava que quem acompanhasse sua evolução 
teria de afirmar que ele: 

Prestou ao estado de Minas Gerais e à República serviços de ex-
traordinária valia, de imenso proveito à democracia brasileira. 
Sua plataforma, lida a 23 de janeiro de 1926, em Belo Horizonte, 
foi lealmente cumprida. Houve respeito à opinião republicana, 

185 Diário da Câmara dos Deputados, 1930.



194

JOSÉ BONIFÁCIO: LÍDER PARLAMENTAR DA REVOLUÇÃO DE 1930 E EMBAIXADOR DO BRASIL

observância dos princípios democráticos, garantia eficaz dos 
direitos individuais e a todas as prerrogativas decorrentes 
das leis, houve perfeita harmonia entre os poderes, tendo o 
Executivo o maior apreço pelo Legislativo e pelo Judiciário. 

Na ordem política, dizia, Antônio Carlos iniciara o movimento da 
Aliança Liberal, a fim de reivindicar direitos da soberania popular 
e de adotar novos costumes políticos, compatíveis com a educação 
republicana. 

Reagindo contra as violências ao direito de voto e à liberdade, 
na defesa da autonomia dos estados e da federação, mantendo 
uma serenidade e nobreza de atitudes a contrastar com a mes-
quinhez e vilania dos adversários, o Sr. Antônio Carlos, apoiado 
pela opinião brasileira, desfraldou a bandeira de um partido 
cujas ideias hão de triunfar porque são as da consciência nacio-
nal. A Aliança Liberal, vitoriosa a 1º de março, dominará pela 
santidade de seus postulados, e pela sua fé inquebrantável nos 
verdadeiros princípios que são a seiva das democracias. 

Do ponto de vista administrativo, foram notáveis as realizações do 
governo de Antônio Carlos, prosseguiu. Destacou a reforma do ensino, 
que dotara o estado de uma organização pedagógica moderna e impul-
sionara os ensinos primário, secundário e superior, em relação a esta 
última, com a criação da Universidade Federal de Minas Gerais. Men-
cionou também as realizações no campo da agricultura, segurança e 
assistência pública, saúde pública e finanças estaduais. E encerrou: “A 
propósito do seu período administrativo, é grato afirmar que S.Exa. 
deixa o governo com o seu nome a refulgir de prestígio, atraindo em 
grau crescente, o respeito da opinião nacional. Timandro”.

Em Minas Gerais, o término do mandato de Antônio Carlos colocou, 
naturalmente, a questão da sucessão. A disputa girava em torno de 
Wenceslau Brás e Arthur Bernardes, além de Francisco Campos. 
Consta que certa vez, no Palácio da Liberdade, Antônio Carlos colocou 
o irmão José Bonifácio com Arthur Bernardes conversando numa 
sala reservada; em outra, ele com Wenceslau Brás. O objetivo era 
mostrar aos dois que realmente era difícil indicar qualquer um deles 
como seu sucessor. Daí marchou na direção de Olegário Maciel, um 
nome afastado das duas facções, mas respeitado por ambos por ser 
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um velho e experimentado político mineiro. Antônio Carlos julgava 
que naquele momento Olegário Maciel representaria a unidade em 
Minas Gerais, pois, não havia qualquer oposição a ele. Além disso, se 
as facções de Arthur Bernardes e Wenceslau Brás, como também a 
dos amigos de Francisco Campos, quebrassem a unidade da Aliança 
Liberal, naquela conjuntura logo após a morte de João Pessoa, pode-
ria haver grandes prejuízos para o movimento. Eleito presidente de 
Minas Gerais, Olegário Maciel convidou para ser seu principal asses-
sor Gustavo Capanema, que, de fato, assumiu posição de influência 
em Minas Gerais mesmo depois da vitória da revolução. Impediu com 
energia e desembaraço uma tentativa golpista para afastar Olegário 
Maciel do poder. Com a morte deste, Gustavo Capanema e Virgílio de 
Melo Franco disputaram a sucessão da interventoria em Minas Gerais, 
que, como é do conhecimento de todos, acabou nas mãos de Benedito 
Valadares.

O assassinato de João Pessoa, em 26 de julho de 1930, foi o fato político 
novo de que precisavam os partidários da Aliança Liberal para acele-
rar o movimento revolucionário. O fato foi discutido na sessão de 29 
daquele mesmo mês. Na longa sessão, marcada por pronunciamentos 
emocionados, e depois de inflamado discurso de Maurício de Lacerda 
de condenação ao ato e exaltação da figura de João Pessoa, como não 
podia deixar de ser, José Bonifácio tomou a palavra. Enumerou as qua-
lidades de João Pessoa como juiz, administrador e político e acentuou 
sua cultura política, integridade moral e retidão no exercício do alto 
cargo de ministro do Supremo Tribunal Militar. Encerrou dizendo que 
João Pessoa podia ter proferido as palavras do velho Antônio Carlos 
na Constituinte do Império: “Poderei ser assassinado, não é novo que 
o seja os defensores do povo, mas meu sangue gritará vingança e eu 
passarei à posteridade como vingador da dignidade do Brasil (muito 
bem; muito bem; o orador é cumprimentado)”.186

Mais de duas décadas passadas, disse o professor Alcino Salazar, em 
palestra pronunciada na Sociedade Brasileira de Direito Internacional, 
em homenagem à memória de José Bonifácio, sobre sua atuação na-
quela delicada conjuntura:

186 Diário da Câmara dos Deputados, 1930.
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Em 1929, com o movimento partidário de insurreição contra 
a candidatura Júlio Prestes, de que resultou a Aliança Liberal, 
por iniciativa e sob a orientação de seu irmão Antônio Carlos, 
então presidente do estado de Minas, veio a fase culminante de 
sua carreira de político e parlamentar.

Pela primeira vez, na República, surgiu uma oposição parla-
mentar forte e estável. Na Câmara, onde o dissídio e os debates 
mais se extremavam, José Bonifácio, liderando o movimento, 
tornou-se figura dominante. Empolgava a assembleia com o 
vigor e o brilho de suas orações inf lamadas. Atacava com 
veemência e coragem o governo e as forças políticas situacio-
nistas, atribuindo-lhes a deturpação do regime pela interven-
ção oficial nas lutas de sucessão presidencial. Foi enérgico, 
vigoroso, ardente, arrebatado. Chegou à exaltação.

Presenciei, nessa luta exacerbada, em que tomei parte, no es-
tado, contra a Aliança, os principais episódios da campanha, 
e pude, nesse ângulo, encarar e observar os movimentos e a 
conduta do ardoroso leader.

Pode-se lhe imputar exageros e até mesmo injustiças, provo-
cados no calor dos debates, pela exaltação dos ânimos e pela 
paixão partidária. Nem era de admirar que tal sucedesse, pois 
que o intrépido chefe então na oposição, representava um 
partido que único e absoluto no estado, tinha graves culpas 
no lento processo de degeneração do regime republicano, sem 
embargo de nele terem militado grandes e nobres figuras da 
República, mineiros que engrandeceram sua província quase 
sempre, porém, sem maior influência no comando da política, 
entre eles, sem dúvida, o próprio José Bonifácio.

Mas seria injustiça também não reconhecer que ainda nessa 
fase difícil e crítica de sua fecunda carreira, o grande parla-
mentar se reconduziu na medida de suas convicções e com 
irrecusável sinceridade. Mais ainda: o ímpeto e o calor de seus 
pronunciamentos decorriam exatamente da sinceridade e es-
pontaneidade dos pontos de vista e da orientação que defendia; 
e também e indubitavelmente que certos aspectos da situação e 
dos fatos que combatia justificavam certos assomos de repulsa.

É de se reconhecer, por fim, que o valoroso condutor das 
árduas batalhas políticas de 1929-1930, a que não faltariam 
trágicos e cruentos episódios, guardou mesmo na crepitação e 
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no tumulto dos amplos debates e na incerteza do desfecho dos 
acontecimentos, a mesma linha de alta compostura, dignidade 
e altivez. Enfrentou com bravura as poderosas forças a que 
se opuseram o governo de Minas e o partido a que pertencia. 
Veio, por fim, com a revolução que sucedeu à luta parlamentar, 
a vitória e, com ela, os imprevistos e as decepções. 

TEMPO DE REVOLUÇÃO
O movimento revolucionário da Aliança Liberal foi deflagrado a 3 de 
outubro e logo se propagou pelo país.

Perseguido pelo governo de Washington Luís, assim que eclodiu o mo-
vimento José Bonifácio teve que se esconder. Sua filha caçula Marina 
Maria, então com 9 anos, guardou na memória aqueles momentos: 

Quando estourou a revolução, papai teve que sair depressa 
porque meu irmão Fafá chegou em casa, dizendo: “Papai, você 
tem que fugir, estamos chegando do centro da cidade e na 
Cinelândia tem policiais armados de metralhadoras para todo 
lado, vem para nossa casa em Copacabana”. Ele não queria ir, 
mas mamãe insistiu. Então, arrumaram a mala e saíram no 
carro do meu irmão com a minha cunhada. Meia hora depois 
tocou a campainha, a empregada foi atender e disse: “D. Corina, 
estão chamando a senhora na porta”. Eram dois policiais, que 
disseram: “Minha senhora, a empregada disse que o deputado 
não está em casa”. “Não está. Se o senhor não acredita, pode 
correr a casa”. “Acreditamos na senhora, mas vamos ficar aqui 
na porta vigiando”. Não saíram mais da porta, eles iam de dois 
em dois, era noite e dia, por 21 dias. Eram da polícia secreta 
do Washington Luís. Mas papai tinha muitas amizades e um 
dos médicos do pronto-socorro telefonou para o meu irmão 
dizendo: “Estão atrás do deputado, é melhor ele mudar da sua 
casa”. Então foram para a casa do primo João Penido, de Juiz 
de Fora, que era ao lado da Embaixada da Argentina. Dali, ele 
exilou-se nessa embaixada. Tio Stockler, (Alexandre Stockler) 
marido da Berta, contou para mamãe e ela sossegou sabendo 
que lá ele estava em segurança. Do Palácio do Catete, viram 
papai e telefonaram para a embaixada dizendo: “Faz favor de 
avisar a esse Sadi que fica sentado no jardim lendo jornal que 
ele está afrontando o Palácio do Catete, que é melhor ele não 
aparecer mais no jardim nem no terraço, porque ele está nos 
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afrontando”. A razão de o chamarem Sadi não se sabe. Lá em 
casa ficamos entre duas hipóteses: papai era a cara do presi-
dente da França Sadi Carnaut; a outra hipótese era que, em 
árabe, sadi é senhor.187

Antônio Carlos também escapou por pouco da prisão. De sua casa em 
Juiz de Fora acompanhava os acontecimentos, até que seu sobrinho, 
José Bonifácio Lafayette de Andrada, o Zezinho Bonifácio, foi buscá-lo 
e o levou para a Fazenda da Borda do Campo. Um dia após terem saído, 
contou Vera, esposa de Zezinho, as tropas federais chegaram a Juiz de 
Fora com a missão de prendê-lo.

O filho de José Bonifácio, Luis Bonifácio, então com 20 anos, não teve 
a mesma sorte. A narrativa de Marina Maria sobre o episódio: 

Meu irmão Luis, o mais moço de todos, disse que ia sair para 
comprar jornal. Mamãe disse: “Não vai porque quem sai não 
pode entrar”. “Ah, isso é conversa”. Quando ele chegou na es-
quina foi preso. Com a maior calma, ele disse: “Então dá licença, 
deixa eu comprar mais jornais, revistas”. Aí começou a comprar 
e falou para o dono: “Avisa em casa que eu estou preso”. Ele 
ficou 21 dias preso. Luís foi descoberto da seguinte maneira: tio 
Stockler procurava para todo lado, até que no distrito central 
descobriu um colega do Luís da faculdade de direito, que ma-
tara um colega por ciúme na porta do Clube Naval. Esse rapaz 
foi preso e soube que o Luís estava lá. Eles estavam incomuni-
cáveis, ele por assassinato e o Luís pela política, mas trocavam 
bilhetinhos.188

Por volta de 10 de outubro já se comemorava a vitória da revolução. 
Washington Luís foi deposto no dia 24 e levado preso para o Forte de 
Copacabana. Durante alguns dias o governo ficou a cargo de uma junta 
governativa composta pelos generais Mena Barreto e Tasso Fragoso 
e pelo contra-almirante Isaías de Noronha. A 3 de novembro o poder 
foi entregue a Getúlio Vargas.

No dia da vitória da revolução foi uma festa no Rio de janeiro. Quando 
José Bonifácio deixou a Embaixada da Argentina, uma numerosa co-

187 IBRAHIM, 2008.

188 IBRAHIM, 2008.



199

CAPÍTULO 3 – O DEPUTADO FEDERAL

mitiva de parentes e amigos aguardava-o. Seguiu para casa no carro 
de Filhinho, seu filho mais velho, que seria mais tarde o ministro 
Lafayette de Andrada, no STF, onde recebeu as boas-vindas até a noite. 
E quando depois seguiu de trem para Barbacena, em cada estação que 
parava, era homenageado por amigos e eleitores. Na terra natal, como 
era de se esperar, grandes festejos aguardavam-no.

Com a Revolução de 1930, José Bonifácio afastou-se de José Francisco 
Bias Fortes. Este se aproximara do vice-presidente de Minas Gerais 
Melo Viana, que liderava a Concentração Conservadora, grupo político 
contra a Aliança Liberal, e posicionou-se contrário ao movimento 
revolucionário. A nomeação de José Bonifácio Filho para prefeito de 
Barbacena, em substituição ao primo de Bias Fortes, que fora presi-
dente da Câmara Municipal, foi uma gota a mais nas já ameaçadas 
relações. José Bonifácio Lafayette de Andrada era o terceiro filho de 
José Bonifácio Ribeiro de Andrada, advogado atuante nesta cidade, 
deputado estadual, e após 1945 deputado federal. Após 1964 foi líder 
da Arena e do governo na Câmara, vice-secretário e presidente da 
Câmara dos Deputados, tendo exercido com brilhantismo e repercus-
são nacional a liderança daquele partido em época de várias crises 
militares no país.

A Revolução de 3 de outubro de 1930 interrompeu aquela legislatura, 
pondo fim à carreira parlamentar de José Bonifácio e sinalizando o co-
meço de tempos incertos e sombrios para o Congresso Nacional. Mas 
nem de longe previa-se a magnitude das mudanças que estavam por 
vir. Encerrava-se mais uma quadra da história do país e da trajetória 
de José Bonifácio de Andrada e Silva.
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Em 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas tomou posse no cargo de 
presidente da República da Junta Governativa Provisória. O longo 
discurso que pronunciou na cerimônia deixava claro que o chamado 
governo provisório tinha pela frente a missão de reconstruir a nação 
e isso não se faria em pouco tempo. De acordo com Afonso Arinos 
de Melo Franco, Antônio Carlos, com sua notável perspicácia, teria 
dito a Afrânio de Melo Franco na ocasião: “talvez dentro de dez anos, 
deveriam os mineiros fazer outra revolução, desta vez para arrancar 
Getúlio do poder”.189

Naquela conjuntura, Vargas ligou-se a grupos mais extremados, sobre-
tudo de militares mais jovens, os tenentes, ao mesmo tempo em que 
tentava manter distantes os mais autênticos colaboradores. Dentre os 
mineiros, fez de Afrânio de Melo Franco seu ministro do Exterior e a 
Antônio Carlos ofereceu embaixada, em episódio que ficou gravado no 
folclore do astuto mineiro e que envolve José Bonifácio.

Segundo narrativa do cronista mineiro Moacir Andrade, estava 
Antônio Carlos em Juiz de Fora desfrutando de merecido descanso, 
quando, por telefone, foi informado pelo ministro do Exterior Afrânio 
de Melo Franco de que Getúlio Vargas desejava lhe prestar homena-
gem especial, fazendo-o embaixador do Brasil em Portugal. Antônio 
Carlos respondeu que iria pessoalmente agradecer o honroso convite. 
Assim descreve o cronista o encontro no Catete.

O Sr. Getúlio Vargas apenas anunciou a presença de Antônio 
Carlos, vai recebê-lo, com o seu permanente e misterioso sor-
riso. Abraços.

Ó Getúlio!

Ó Antônio Carlos! Antônio Carlos principia.

189 MELO FRANCO, 1976, p. 1016.
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Vim para agradecer a grande honra, que maior nem mais 
expressiva poderia o chefe do governo provisório prestar ao 
velho e alquebrado presidente da Aliança Liberal. Uma embai-
xada em Portugal, se sempre é missão dignificadora oferecida a 
um Andrada, tem significação especial, que eu sei compreender 
com júbilo e ufania. É que em Portugal está o nosso passado his-
tórico, e ali um Andrada poderá recapitular a glória da família.

O Sr. Getúlio Vargas estava radiante: o Antônio Carlos iria para 
Portugal.

Então você aceita? Com isso me desvanece e honra o Brasil...

Perfeitamente, Getúlio. Um Andrada jamais poderia recusar 
esta homenagem. Eu a aceito, como se fosse eu o homenageado, 
mas na pessoa do mano José...

E foi o Sr. José Bonifácio nomeado embaixador...190

Na realidade, Vargas era amigo grato de José Bonifácio, tendo em 
vista que fora ele combativo líder da Aliança Liberal na Câmara dos 
Deputados.

Há outra versão sobre o mesmo fato, segundo a qual, como Antônio 
Carlos não aceitou o convite para a Embaixada do Brasil em Portugal, 
o próprio Getúlio Vargas, que tinha grande apreço e respeito por José 
Bonifácio devido a sua atuação na campanha parlamentar em favor da 
Aliança Liberal, teria feito o convite, sem que Antônio Carlos tivesse 
qualquer interferência. E mais, as relações pessoais de José Bonifácio 
com Vargas seriam muito fortes e, sob certos aspectos, mais afetivas 
do que as do próprio Antônio Carlos para com ele. Por diversas vezes 
em que Getúlio passou pelo Rio de Janeiro durante a campanha da 
Aliança Liberal, esteve com José Bonifácio, com o qual trocou infor-
mações e até mesmo pediu algumas indicações e conselhos sobre o 
movimento parlamentar.

De qualquer forma, estava selado o destino de José Bonifácio para os 
anos seguintes.

Em Minas Gerais, todavia, algumas lideranças achavam que os dois 
Andradas atuando no Brasil representavam um peso político que 

190 O Jornal, 1935.
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poderia provocar dificuldades, pois um, Antônio Carlos, era muito 
hábil; outro, José Bonifácio, era um forte combatente. Daí a atitude de 
Getúlio nomeando este último embaixador para afastá-lo do cenário 
nacional

Convém lembrar que não era a primeira vez que ele incursionava na 
diplomacia; antes, episodicamente, exercera a representação do país 
no exterior. Em 1924, como embaixador brasileiro em missão especial 
junto ao governo do Peru, representou o Brasil nas festas comemora-
tivas do centenário da batalha de Ayacucho, fato histórico do maior 
relevo na história da emancipação da América espanhola. A seguir, foi, 
por duas vezes, delegado à Conferência Interparlamentar do Comér-
cio, em Londres (1926) e Paris (1928).

A notícia de sua nomeação não poderia ter tido melhor acolhida nos 
meios políticos do país. Assim se manifestou o Diário da Noite:

[...] Teve a melhor repercussão em todos os círculos brasileiros, 
a nomeação do Sr. José Bonifácio para nosso embaixador em 
Portugal, tão alevantados são os seus serviços ao país e tão 
grandes podem ser os serviços que continuará a lhe prestar no 
alto posto diplomático, no sentido de estreitar cada vez mais os 
laços de amizade entre Brasil e Portugal, pugnando pela inten-
sificação das relações entre o nosso país e a velha nação irmã.

Demais não seria recolhermos a impressão com que o Sr. José 
Bonifácio teria recebido o ato do governo provisório.

Recebo a nomeação de embaixador do Brasil em Portugal como 
elevada distinção do preclaro presidente Getúlio Vargas e farei 
tudo quanto de meus esforços depender para corresponder à 
honrosa confiança de S.Exa. e do ilustre ministro, senhor Melo 
Franco.

[...] Considero que diante dessa circunstância e sendo o pri-
meiro embaixador que vai servir em Lisboa depois da revo-
lução triunfantes, como representante do governo que dela 
emergiu, mais avultam as responsabilidades do honroso posto 
que me foi designado.

No desempenho dela porei todo meu devotamento e toda 
minha atividade, visando sempre o propósito de estreitar cada 
vez mais essa tradicional amizade que une Portugal e Brasil, 
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ambos identificados nos votos recíprocos pela felicidade e pelo 
bem-estar de cada um.

A Portugal, dediquei sempre o maior apreço, e na sua vida glo-
riosa há fases em que teve larga e seguida colaboração um dos 
meus antepassados, José Bonifácio, que, ali se diplomando na 
Universidade de Coimbra, e residindo durante 39 anos, serviu 
longo tempo à heroica nação irmã. 

Terei de trabalhar no sentido de tornar mais intensas as rela-
ções econômicas e intelectuais dos dois povos, estreitando os 
elos, já tão fortes, de amizade que os liga.

Intensificar o comércio internacional na orientação moderna 
da diplomacia e promover o intercâmbio intelectual das duas 
nações vai ser meu desideratum, aliás, correspondendo aos 
sentimentos de todos os brasileiros e de todos os portugueses 
que, habitando o Brasil, conosco tem colaborado pelo pro-
gresso de nossa grande pátria [...].191 

O Jornal do Commercio também registrou a aprovação de todos 
ao nome de José Bonifácio. 

O decreto, assinado ontem, na pasta do exterior, nomeando o Sr. 
Dr. José Bonifácio embaixador do Brasil em Portugal foi um ato 
excelente e que agradou ao país inteiro, pois revelou um alto 
sendo político e um critério seguro e oportuno. As grandes 
missões diplomáticas têm uma função tão variada, nos tempos 
modernos, que em certas ocasiões, o mais apropriado é dar a 
chefia de certas representações a homens políticos, a estadis-
tas, cuja cultura e eficiência diferem das dos diplomatas da 
carrière.

Há postos e ocasiões oportunas a uns e a outros, e o tato dos go-
vernos consiste em saber escolher, distinguir e distribuir. Seria 
excessivo desprezar sempre e para todas as incumbências os 
homens, cujo espírito se constituiria na diplomacia profissio-
nal e que possuem os seus característicos, seu savoir-faire; mas 
seria um erro dar em todos os momentos o predomínio a estes, 
sem conceder ao corpo diplomático a renovação de concepções 
e de tendências que só os homens públicos podem levar.

191 IBRAHIM, 2005, p. 406-408.
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Por isso louvamos o ato pelo critério que representa, pelo 
programa que descobre e que era de esperar do tato do atual 
chanceler e dos altos intuitos do governo provisório. Dentro 
desse critério, não poderia ser melhor a escolha do Sr. Dr. José 
Bonifácio de Andrada e Silva. Trata-se de uma das primeiras 
figuras do Brasil contemporâneo.

[...] O Sr. Dr. José Bonifácio sempre teve especial inclinação 
pelos assuntos e fatos diplomáticos e já desempenhou impor-
tantes missões no estrangeiro, entre as quais a que foi no Peru, 
por ocasião do centenário de sua independência.

[...] Publicista, tribuno, parlamentar, historiador, o Sr. José 
Bonifácio será um embaixador da nossa cultura e da nossa 
civilização política.

A verdade é, portanto, como dissemos ao começo, que a esco-
lha desse embaixador revela um alto tino político, que se deve 
louvar como merece.192 

José Bonifácio foi nomeado embaixador do Brasil em Portugal em 
março de 1931. Marina Maria contou:

Papai nem sabia da conversa de tio Tonico com Getúlio. Depois 
é que ele foi lá em casa e contou. Papai achou formidável ir para 
Portugal. Começaram então os preparativos e antes de seguir 
viagem ele foi visitar Getúlio para agradecer; foi ao Itamaraty, 
à embaixada, ao Liceu Português, ao Instituto Histórico 
Geográfico. Fomos então para Barbacena.193

Ali, despediu-se das irmãs Zezé e Totônia, além de Casinha, que veio 
de Mariana, onde era superiora (irmã Adelaide Andrada) do Colégio 
Providência. Voltando ao Rio, telefonou para São Paulo para despedir-
-se das irmãs enclausuradas no Convento das Sacramentinas, Nieta e 
Lolota.

Feito isso, seguiu viagem acompanhado de D. Corina e dos filhos Luís 
Bonifácio, Martim Francisco (Timtim), Marina e Corina. É interes-
sante notar que seu filho Martim Francisco seria, mais tarde, como 

192 IBRAHIM, 2005, p. 408-410.

193 IBRAHIM, 2008.
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o pai, embaixador em Portugal, ao tempo de Salazar. Pelos registros 
de Corina:

Numa tarde ensolarada do mês de março de 1931 deixamos 
o Rio para tomar o Massilia que, de longe, deixava ver sua 
imponência. Do cais Mauá, do Touring Club, o navio mostrava 
o tamanho. Seria a primeira viagem no belo transatlântico 
francês. O destino nos reservaria mais duas.194

É interessante registrar que seu filho Martim Francisco mais tarde 
seria, como diplomata, também embaixador em Portugal.

EM LISBOA
A viagem foi divertidíssima, levou dez dias. Naquele tempo se 
usava colocar a bandeira do país quando viajava embaixador. 
O navio tinha a bandeira brasileira e a francesa, porque o 
embaixador da França, que ia para a Itália, estava no mesmo 
navio. Dez dias após termos deixado o Rio de Janeiro entramos 
no rio Tejo. O primeiro monumento de Lisboa a ser avistado 
foi a Torre de Belém, de onde Pedro Álvares Cabral saiu em 
direção a um mundo desconhecido. O tempo em Lisboa estava 
encoberto e frio.195 

Ainda no convés do navio, houve sessão de fotos e entrevistas com 
jornalistas portugueses. No cais, eram aguardados por numerosa 
comitiva de brasileiros e portugueses. Após o desembarque a família 
seguiu acompanhada do Dr. Cardoso de Oliveira, o embaixador que 
deixava o posto, em direção ao Avenida Palace Hotel, onde se hospeda-
riam nos primeiros dias. Ali José Bonifácio concedeu uma entrevista, 
publicada no jornal A Voz.

O Sr. Dr. José Bonifácio mostrou-se visivelmente satisfeito em 
seu posto diplomático em Portugal, não só porque é um grande 
admirador da nossa pátria, mas porque é neto de um homem 
que teve grande relevo na vida portuguesa, antes de represen-
tar um importante papel na independência do Brasil.

194 IBRAHIM, 2005, p. 411.

195 IBRAHIM, 2008.
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[...] tendo passado duas vezes em Lisboa, em 1926 e em 1928, 
como delegado da Conferência Interparlamentar do Comércio, 
o Dr. José Bonifácio, de relance, teve logo ocasião de apreciar 
nosso clima e os nossos costumes, que o encantaram. Entrando 
numa nova fase de sua larga vida social, descansando da sua 
agitada ação política, o ilustre brasileiro sente-se, portanto, 
muito entusiasmado com o fato de ser o nosso país o novo 
campo de sua atividade.196 

A Embaixada do Brasil em Lisboa situava-se em local privilegiado, 
à rua Antônio Maria Cardoso, nº 8, no Bairro Alto, propriedade da 
família real de Bragança, de onde se tinha linda vista do Rio Tejo. Era 
uma construção majestosa, com sete salões “forrados de damasco 
esverdeado, amarelado, azulado e por aí vai”.197

O novo embaixador do Brasil foi recebido com muita festa. A cerimônia 
de entrega das credenciais, o primeiro ato de um embaixador quando 
chega ao país onde vai representar o seu, foi solene, como de costume. 
Registrou Marina Maria: “Eu assisti à chegada do corpo de cavalaria 
que veio buscá-lo”. Os jornais deram total cobertura ao evento. Em sua 
correspondência Cartas de Lisboa para o Jornal do Commercio, do Rio 
de Janeiro, o escritor Joaquim Leitão noticiou a cerimônia.

5 de abril – A propósito dos cumprimentos feitos pessoalmente, 
pelo Sr. Embaixador, Dr. José Bonifácio, à grande imprensa 
de Lisboa, e que a imprensa muito acostumada a deferências de 
altas personalidades registrou especialmente como de grande 
personalidade amiga, ouvi ecos da entrega das credenciais 
que são encantadoras. [...] A vibração com que o Sr. Dr. José 
Bonifácio pronunciou o seu discurso, a limpidez e calor da sua 
voz, traduziam tanto a sua lealdade e a do Brasil, fraternais sen-
timentos da sua pátria, e, para Portugal, teve tal expressão de 
vida aquela leitura, de ordinário recital de sombras, que S.Exa. 
o Sr. Presidente Carmona, antes de responder, deu um passo em 
frente sensibilizado, enternecido e com admiração, apertou a 
mão do novo embaixador do Brasil. “[...] Deus há de velar-me 
no seu desempenho e há de permitir que os dois países unidos, 
sempre, caminhem felizes na realização de seus destinos”.

196 IBRAHIM, 2005, p. 415-416.

197 IBRAHIM, 2008.
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É republicano esse ilustre brasileiro, delegado da mais alta 
responsabilidade do governo da “Nova República emergida da 
revolução triunfante” no Brasil, figura de maior relevo na polí-
tica de seu país, homem culto, espírito moderno de diplomata. 
E não se pejou de confessar a Deus, pública e solenemente, 
como tantas vezes tem feito as mais altas figuras dessa Repú-
blica, que é exemplo e lição para tantas outras.198 

O embaixador José Bonifácio em Lisboa, na Ordem dos 
Advogados, profere a sua conferência. Na mesa estão o Dr. 

Barbosa de Magalhães, presidente da Ordem (ao centro), e os 
representantes dos ministros da Justiça e dos Estrangeiros.

José Bonifácio não foi notícia apenas pela cerimônia de entrega das 
credenciais, como se constata pela nota abaixo:

Embaixador do Brasil – O Sr. Dr. José Bonifácio de Andrada e 
Silva, ilustre embaixador do Brasil em Portugal, deu-nos ontem 
a honra de sua visita a esta redação.

O ilustre diplomata demorou-se a conversar com o nosso 
diretor sobre as relações de Portugal com o Brasil, a crise 
econômica mundial, principalmente nas suas relações com 
a crise econômica brasileira, e sobre o nosso jornal, que 

198 IBRAHIM, 2006, p. 102.
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o Sr. Embaixador conhece a muito. Pertence o Sr. Dr. José 
Bonifácio a uma gloriosa família, que sempre se distinguiu nas 
horas mais impressionantes da história do Brasil e em tronca 
em ilustres famílias portuguesas. [...] Nós rogamos também a 
Deus que auxilie os esforços do ilustre embaixador, para que as 
relações entre Brasil e Portugal sejam cada vez mais estreitas, 
mais cordiais e inteligentemente orientadas.199

Embaixador José Bonifácio em Portugal ao lado de autoridades portuguesas.

199 IBRAHIM, 2006, p. 103.
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Embaixador em Portugal, sempre se sentiu muito bem, pois se en-
contrava em ambiente de fato amistoso para com ele, sobretudo com 
a admiração que a elite portuguesa tinha pela figura de seu avô, o 
Patriarca da Independência, de quem herdara o nome. José Bonifácio 
circulou por vários setores culturais, inclusive, pela Academia de 
Ciências, local onde o Patriarca atuara com grande destaque.

Do ponto de vista da política internacional, José Bonifácio comunicou 
ao Itamaraty que Portugal se via diante de duas alternativas: ou se 
vincular à chamada área atlântica e, por conseguinte, às Américas, 
ou se vincular mais à vida europeia, em especial a uma futura união 
de estádios europeus. E sustentava a tese de que o Brasil deveria se 
aproximar mais de Portugal, relembrando, inclusive, momentos da 
nossa história em que os dois países pertenceram à mesma nação.

ACORDO ORTOGRÁFICO
Nos primeiros dias de abril daquele mesmo ano, José Bonifácio rece-
beu do presidente da Academia Brasileira de Letras, Dr. Fernando de 
Magalhães, um telegrama dizendo que a referida academia sentir-
-se-ia muito honrada se ele aceitasse a indicação para representá-la 
na assinatura do acordo ortográfico a ser realizada na Academia de 
Ciências de Lisboa.

Como era de se esperar, José Bonifácio aceitou a incumbência de 
muito bom grado. A solicitação foi renovada alguns dias depois pelo 
ministro das Relações Exteriores, Afrânio de Melo Franco. A 15 do 
mesmo mês, recebeu carta do presidente da Academia de Ciências 
de Lisboa, Dr. Júlio Dantas, contendo um projeto do instrumento do 
acordo entre as duas academias para a unificação ortográfica, projeto 
de que faria parte a proposta enviada pela Academia Brasileira de Le-
tras e aprovada pela Academia de Ciências de Lisboa. Caso a Academia 
Brasileira estivesse de acordo com a redação dos quatro artigos do 
projeto, afirmava, restava fixar o dia em que a assinatura seria feita, 
no Brasil e em Lisboa.

O Acordo Ortográfico Luso-Brasileiro foi assinado em 30 de abril de 
1931, em cerimônia muito prestigiada. O ato de assinatura recebeu 
calorosas palmas dos presentes. O Acordo ganhou as páginas dos 
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jornais, que o consideraram documento de alto interesse para a nação. 
Noticiou, por exemplo, o Diário de Notícias de Lisboa:

Não se trata da obra de dois homens, mas da obra de duas 
nações. Mas não há obras coletivas sem individualidades ani-
madoras. O Sr. Embaixador do Brasil, herdeiro de um grande 
nome por si próprio, o Sr. Júlio Dantas, alta figura da literatura 
portuguesa contemporânea, autêntico renovador da Academia 
das Ciências de Lisboa.200 

Por esse importante acordo assinado entre o Brasil e Portugal, José 
Bonifácio recebeu, na Academia de Ciências de Lisboa, as “Palmas de 
Ouro”, entregues por seu ilustre presidente Júlio Dantas. Anos depois, 
escreveu José Bonifácio:

De tudo quanto ocorreu nesse dia 30 de abril e dos comentá-
rios feitos pela imprensa de Lisboa, dei ciência, como é de meu 
dever, à Academia Brasileira de Letras, agradecendo a seu 
ilustre presidente Dr. Fernando de Magalhães a elevada distin-
ção que me conferiu de representá-lo na assinatura do acordo. 
Conservo dessa sessão da Academia das Ciências a mais grata 
recordação de embaixador, participando duma solenidade que 
tanto interessa às duas nações.201 

Depois de aposentado, em visita do acadêmico português ao Rio de 
Janeiro, José Bonifácio ofereceu um almoço em sua honra. Registrou 
Marina Maria: 

Papai recebia o acadêmico português Júlio Dantas, que chegava 
ao Rio para grandes homenagens em sua honra. Almoçaram 
o também escritor português, Joaquim Leitão, os embaixado-
res Sousa Dantas; Leão Veloso, Edmundo da Luz Pinto; Nobre 
de Melo, de Portugal; Uraña, de San Salvador; os acadêmicos de 
letras Pedro Calmon e Cláudio de Sousa. O ministro argentino 
Podestá Costa, chegado ao Rio recentemente, achava-se pre-
sente. Papai era seu amigo há tempos. O almoço foi encomen-
dado na excelente cozinha da tradicional Confeitaria Colombo. 
Vinhos finíssimos da adega de papai foram servidos e tudo foi 

200 IBRAHIM, 2003, p. 79.

201 IBRAHIM, 2003, p. 79.
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dirigido com classe pelo Herval (mordomo da família havia 
mais de quarenta anos).202 

Antes de Júlio Dantas embarcar para Lisboa, José Bonifácio o presen-
teou com o busto em bronze de autoria de Décio Villares retratando 
José Bonifácio de Andrada e Silva, o Patriarca, visto ter o escritor 
português manifestado desejo de levar para a Academia de Ciências 
um quadro do Patriarca.

Recebido na Academia Brasileira de Letras, Júlio Dantas pronunciou 
um discurso em que lembrava o velho Andrada e referia-se ao ex-
-embaixador José Bonifácio.

[...] Recordo o acordo idiomático de 30 de maio de 1931, que 
os dois embaixadores e os presidentes das duas academias 
assinaram, e que ficará na história das relações culturais luso-
-brasileiras. Foram signatários desse diploma, com o embaixa-
dor de Portugal, o presidente professor Fernando Magalhães, 
cuja ação prestigiosa o meu país não esquece; e, comigo, o 
embaixador José Bonifácio de Andrada e Silva, brasileiro de 
superior distinção que entre nós deixou as mais gratas lem-
branças. Singular destino de um grande nome! Em 1818, outro 
José Bonifácio de Andrada e Silva, então secretário perpétuo 
da academia das Ciências de Lisboa, mais tarde Patriarca da 
Independência do Brasil [...] despedia-se dos seus confrades 
portugueses para vir criar deste lado do Atlântico (ele pró-
prio o disse) “um grande e vasto Império”. Pois bem. Cento e 
doze anos depois, José Bonifácio de Andrada e Silva voltou a 
Portugal; entrou de novo na Academia que tanto amara; e, pela 
voz de um dos seus descendentes, voz do espírito e do sangue, 
ele, que auspiciosamente nos separou, veio lembrar-nos que 
um mundo de sentimentos e de forças profundas nos unia e une 
ainda, universo de valores espirituais e morais, que fora e para 
além do que e para nós sagrado – a independência política e a 
integridade territorial – nos ambos, brasileiros e portugueses, 
temos de amar em comum e defender em comum. 

Em 3 de julho de 1941, após o retorno de Júlio Dantas a Portugal, 
realizou-se sessão plenária da Academia de Ciências de Lisboa, sob a 

202 IBRAHIM, 2003, p. 78.
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sua presidência, na qual ele relatou sua atuação como presidente da 
referida Academia no Rio de Janeiro. Em 23 de outubro daquele ano, a 
academia reuniu-se novamente em sessão plenária, sob a presidência 
de Júlio Dantas. Este transmitiu à assembleia as saudações fraternas 
que trazia da Academia Brasileira de Letras e do Instituto Histórico 
e Geográfico do Brasil, aludindo ao esplendor e à cordialidade com 
que ambas as instituições receberam a missão a que presidira como 
embaixador extraordinário e plenipotenciário. Por toda parte, nas 
universidades, academias e institutos de alta cultura, o clima fora 
de simpatia e afeto, notou. E foi com vivo júbilo – disse – que impôs 
a insígnia das “Palmas de Ouro” ao antigo embaixador do Brasil em 
Lisboa, José Bonifácio.

Sessão solene na Academia de Ciências de Lisboa: embaixador José 
Bonifácio assina o acordo ortográfico entre Brasil e Portugal; à sua 

direita, o presidente da Academia, o escritor Júlio Dantas.
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Mencionou ainda as conversações que mantivera com autoridades 
brasileiras sobre a língua portuguesa e, finalmente, entregou à acade-
mia a medalha da sua congênere brasileira, dada por seu presidente 
Dr. Levi Carneiro, e comunicou à assembleia que o antigo embaixa-
dor do Brasil em Lisboa José Bonifácio de Andrada e Silva e a ilustre 
família Andrada lhe haviam oferecido, com destino à velha casa do 
Duque de Lafões, o busto em bronze do Patriarca da Independência 
do Brasil. Foi aprovado por aclamação que o busto fosse inaugurado 
em sessão solene para esse fim convocada, o que aconteceria em 27 
de novembro de 1941.

A ACADEMIA DE CIÊNCIAS
Um dos grandes prazeres do embaixador José Bonifácio em Lisboa 
era visitar a Academia de Ciências. Por ocasião da cerimônia come-
morativa dos 100 anos do grande poeta Tomás Ribeiro Colaço, Corina 
o acompanhou. “Papai sempre apreciava comparecer às festividades 
da academia. Sentava-se e se relembrava de seu bisavô José Bonifácio 
no posto de Secretário da Academia Real de Ciências de Lisboa, uma 
das primeiras da Europa.”203 Ele próprio deixou registrado.

Frequentei assiduamente, deleitava-me o seu meio culto, 
atraía-me a convivência estimável dos seus componentes, 
intelectuais de alta linhagem. E me recordo ainda que desse 
grêmio ilustre fora conspícuo membro por proposta do Duque 
de Lafor o meu antepassado José Bonifácio de Andrada e Silva, 
seu Secretário-Geral durante vários anos. Ao meu tempo de 
embaixador em Lisboa, o presidente era o preclaro Dr. Júlio 
Dantas que, por seus convites especiais, mais me prendia à 
Instituição Benemérita.

No requinte que lhe era peculiar, esse escritor primoroso, fidal-
go no trato e encantador nas palestras, de serviços relevantís-
simos à Academia das Ciências, jamais realizou uma solenida-
de nesse cenáculo augusto sem que me distinguisse com o seu 
aviso, convocando-me. A correspondência mantida com esse 
egrégio presidente, uma permuta de gentilezas, que me foram 

203 IBRAHIM, 2000.
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sempre gratas, demonstra o seu apreço e carinho pelo Brasil e 
de minha parte a elevada estima que lhe dedico.204 

Ali conheceu, dentre outras personagens ilustres, o Marquês do 
Lavradio. 

Conversavam longamente, principalmente na Academia de 
Ciências. Nesse ambiente fidalgo papai conheceu os primeiros 
nobres de Portugal. [...] O marquês esqueceu que seu antepas-
sado não apreciava a atitude do futuro patriarca. Nem podia. 
Como iria Lavradio aceitar a independência do Brasil? Mesmo 
assim o então Marquês do Lavradio ofereceu a meu pai um belo 
banquete.205 

O filho Tintim (Martim Francisco), que não se demorara por lá por ter 
sido nomeado secretário do ministro da Educação, Francisco Campos, 
logo depois, foi visitar a família e José Bonifácio aproveitou para se-
guir os rastros de seus antepassados. Como não podia deixar de ser, 
uma das principais visitas foi à Universidade de Coimbra, onde os 
Andradas fizeram seus estudos com brilhantismo. “Ele foi maravilho-
samente recebido em todos os lugares. Tanto que chegou a ser decano. 
E foi o embaixador que ficou mais tempo lá”, contou Marina Maria.

Escreveu José Bonifácio no Diário de Notícias (1931): 

Destinei o mês de abril às visitas oficiais, à retribuição de car-
tões com que a culta e amável sociedade lisboeta nos honrou. 
Em breve tempo estabeleceram-se as mais gratas relações e 
no convívio da boa gente da terra lusitana, podemos admirar 
ainda mais o caráter e as qualidades desse nobre povo, dos seus 
dirigentes, e da fina intelectualidade que, mantendo o prestígio 
das letras, o faz repercutir por outros países, sobretudo pelo 
nosso, que tem e deve ter por esse ascendente histórico, que é 
Portugal, constante e inalterável apreço. 

Em uma de suas “Reminiscências diplomáticas”, publicadas no Jornal 
do Commercio do Rio de Janeiro, José Bonifácio abordou o V Congresso 
da Crítica, realizado em Lisboa, em setembro de 1931. Segundo anotou, 

204 IBRAHIM, 2006, p. 92-93.

205 IBRAHIM, 2006, p. 76.
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em agosto a comissão preparatória, sob a presidência do jornalista e 
escritor Antônio Ferro, dirigiu-lhe ofício informando que o congresso 
reuniria muitos dos melhores nomes da crítica e da literatura mundial 
e contaria com a presença de delegados de vários países. Em vista 
disso, vinha comunicar ao governo da “República irmã”, por inter-
médio do embaixador, o quanto desejaria ver presente ao congresso 
um representante do Brasil. Quando transmitiu essa comunicação 
ao ministro das Relações exteriores, José Bonifácio foi naturalmente 
designado para representar o Brasil.

A sessão inaugural realizou-se a 17 de setembro no Teatro Nacional, 
sob a presidência do ministro da Instrução Gustavo Cordeiro Ramos 
e com a presença do presidente da República General Carmona. O con-
gresso realizou quatro sessões, três em Lisboa e uma no Bussaco. 
O programa incluiu passeios e visitas a estabelecimentos públicos e 
museus de Lisboa, além de excursões ao interior do país. Dentre ou-
tros, José Bonifácio registrou a presença do dramaturgo italiano Luigi 
Pirandello e do compositor romeno Stan Golestan. Sobre o discurso 
que pronunciou, seguindo a orientação que adotara como embaixador, 
de em toda oportunidade lembrar o nome do Brasil, assinalou que 
foram expressivas as manifestações ao Brasil nos aplausos que antes 
e depois do discurso recebera. Ao encerrar suas palavras, enviou à 
mesa a seguinte moção:

O V Congresso da Crítica ora reunido nesta cidade de Lisboa,

Considerando o seu caráter internacional, pois nele há repre-
sentantes de várias nações;

Considerando que entre todas as nações deve haver uma per-
feita solidariedade como supremo desideratum das consciên-
cias votadas ao bem;

Considerando que de tal solidariedade e dos laços de cordiali-
dade cada vez mais fortes resultarão para a sua vida econômica 
e intelectual os maiores benefícios, assegurando a proficui-
dade e a eficiência do trabalho que enaltece os povos; EMITE 
um voto expressivo e sincero no sentido da paz de modo que se 
mantenham todas as nações nesse rumo bendito colaborando 
efetiva e reciprocamente para o elevado objetivo de completa 
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e permanente concórdia, como ponto de honra dos povos civi-
lizados, em bem da humanidade. 

Outro acontecimento marcante em Lisboa naquele tempo foi a inaugu-
ração do serviço de radiotelefonia entre Portugal e Brasil. Tão logo o 
serviço entrou em funcionamento, o General Carmona, presidente de 
Portugal, conversou com o presidente Getúlio Vargas e, em seguida, 
passou a José Bonifácio, que também falou com o presidente brasileiro. 
Marina Maria não se esqueceu de que foi um dia de muita festa para 
todos.

PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DA REVOLUÇÃO
Três meses depois de sua chegada a Lisboa, José Bonifácio recebeu a 
primeira carta do presidente Getúlio Vargas, escrita de próprio punho:

Presidência da República, em 26 de junho de 1931.

Prezado amigo Dr. José Bonifácio

Acuso o recebimento de sua carta e agradeço-lhe os cumpri-
mentos de aplauso que me enviou, pela minha conduta de 
governo. Tenho lido as suas entrevistas, acompanhado com 
interesse os seus esforços, e apreciado o seu vigilante trabalho 
em prol do bom nome do Brasil no estrangeiro. Outra coisa não 
se podia esperar, pois o amigo é, no corpo diplomático, o mais 
legítimo representante das ideias da revolução, senão o único, 
pela brilhante atuação na fase batalhadora da Aliança Liberal.

A nossa situação vai cada dia melhorando, a confiança se res-
tabelece e todos esperamos que as dificuldades econômicas e 
financeiras sejam vencidas com glória para o Brasil.

Aproveito o ensejo para transmitir-lhe os meus cumprimentos 
e protestos de amizade.

Getúlio Vargas.206 

Desempenhando com lealdade a representação do governo brasileiro, 
José Bonifácio não perdia oportunidade de tecer elogios à revolução 
que levara Getúlio Vargas ao poder. Tomando conhecimento disso, 
Vargas enviou-lhe a seguinte missiva:

206 IBRAHIM, 2005, p. 417-418.
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Prezado amigo Doutor José Bonifácio,

[...] A sinceridade com o que fez era, aliás, de se esperar da parte 
de quem tanto contribuiu para a história do atual estado de 
coisas, por ter sido um dos paladinos do movimento saneador 
que deu novos moldes à vida nacional. Dos embaixadores no-
meados pelo governo, excluindo o Dr. Assis Brasil, que recebeu 
investidura, o ilustre amigo foi o único que contribuiu com o 
seu esforço para o triunfo revolucionário.

Getúlio Vargas

Rio, 5 de janeiro de 1932.207 

Outro líder da Aliança Liberal também se manifestou: 

Prezado amigo José Bonifácio,

Congratulo-me com V.Exma. pelo brilho com que está desem-
penhando a sua missão e digo-lhe que não esqueça o caro líder 
da Aliança Liberal.

Abraços do João Neves da Fontoura

Rio, 29 de setembro de 1931.208 

A imprensa portuguesa deu grande destaque à celebração do primeiro 
aniversário da Revolução de 1930. Um dos jornais locais, A Voz, es-
tampou a seguinte manchete: “Passa hoje o primeiro aniversário da 
ditadura brasileira – o ilustre embaixador do Brasil fala-nos da obra 
realizada pelo novo regime”. E dizia: “Não quis A Voz deixar de se refe-
rir ao aniversário do novo regime do Brasil e lembrou-se de provocar 
a palavra do ilustre embaixador da nação irmã, Sr. Dr. José Bonifácio 
de Andrada e Silva”.

Atendendo prontamente à solicitação, o embaixador do Brasil 
declarou-se satisfeito pelo ensejo de afirmar aos leitores que o 
povo brasileiro festejava com entusiasmo o primeiro aniversário 
do governo revolucionário, já que, naquele período, fora notável o 
trabalho realizado pelo presidente Getúlio Vargas e seus ministros. 
Na execução do programa revolucionário, o governo pusera ordem 

207 IBRAHIM, 2006, p. 78.

208 IBRAHIM, 2006, p. 78.
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na administração, regularizara a situação do Tesouro, satisfizera 
seus compromissos internos, cumprira os seus deveres para com os 
credores externos e incrementara a economia nacional ao amparar 
atividades e indústrias, afirmou.

O jornalista referiu-se à reforma do ensino realizada pelo governo 
brasileiro e José Bonifácio não conteve seu entusiasmo. “É uma obra 
deveras notável”, disse ele. 

A reforma elaborada pelo ministro Francisco Campos, sob a 
orientação do chefe do Estado, introduziu no aparelho pedagó-
gico acertadas e proveitosas bases que asseguram os melhores 
resultados. Nessa reforma há, sobretudo, um ponto que revela 
a alta preocupação do governo de executar sinceramente a de-
mocracia, isto é, traduzir em lei o sentimento do povo. É aquele 
que permite nos estabelecimentos de instrução primária, 
secundária e normal, o ensino da religião. Essa resolução do 
governo provocou, de todas as classes do Brasil, em todos os 
recantos, os mais calorosos aplausos.209

José Bonifácio fez questão de salientar a fé católica do povo brasileiro: 
“O Brasil nasceu católico; sob a influência do catolicismo formou-se a 
nossa nacionalidade e católica é ainda, na sua quase totalidade, a po-
pulação brasileira. Nesse decreto salutar ficou expressa a homenagem 
do governo à consciência católica do povo brasileiro”.

Encerrando, afirmou: “[...] dir-lhe-ei que o presidente Getúlio Vargas 
durante o seu primeiro ano de gestão dos negócios públicos, pelos atos 
que tem praticado, no respeito a todos os direitos, fazendo a política 
da moderação, da justiça, serena e honesta se impôs ainda mais à 
confiança e ao apreço de todo o país”.210

Durante todo o tempo que esteve representando o Brasil no exterior, 
José Bonifácio fez questão de manter correspondência com os amigos 
mineiros. Certa vez, recebeu a seguinte carta:

Caro José Bonifácio. Espero bem desempenhar as árduas fun-
ções que pesam sobre os meus ombros, pois, tenho a certeza 
de que posso contar com a colaboração eficiente dos meus 

209 A Voz, 1931.

210 A Voz, 1931.
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amigos e entre esses, em primeiro plano, está o querido amigo, 
que, como tem demonstrado, mesmo de longe, não se esquece 
e não se descuida do que se passa no Brasil. Cheguei ontem do 
Rio, onde estive com o presidente Antônio Carlos, que, como 
de costume, tudo faz para bem colocar nosso Estado. José 
Bernardino – secretário das finanças de Minas Gerais. 21 de 
outubro de 1932.211 

A REVOLUÇÃO DE 1932
A cena política pós 1930 no Brasil foi ocupada pelo Movimento Consti-
tucionalista de 1932, liderado por São Paulo, que buscava a derrubada 
do governo provisório chefiado por Getúlio Vargas. Foram três meses 
de combates, que colocaram frente a frente nos campos de batalha 
forças rebeldes e forças legalistas. A revolta paulista alertou o governo 
de que era chegado o momento de pôr fim ao caráter revolucionário 
do regime. Foi o que ocorreu em maio do ano seguinte, quando final-
mente se realizaram as eleições para a Assembleia Nacional Consti-
tuinte, que iria preparar a Constituição de 1934.

O movimento teve impacto na capital portuguesa, posto que muitos 
exilados para lá se dirigiram. Narrou Marina Maria:

Depois da Revolução de 1932, os refugiados foram parar lá. Deu 
certo trabalho porque os que não eram muito educados faziam 
desordem na rua, gritavam contra a revolução no Brasil. Houve 
até uma ocasião em que papai disse: “É perigoso andar na rua 
porque podem desrespeitar não a mim, mas ao embaixador do 
Brasil”. Lisboa estava repleta de refugiados brasileiros. [...] Uma 
vez, meus pais andavam pela rua da Prata quando um refugiado 
tentou agredir papai, ou melhor, o embaixador do Brasil.212

José Bonifácio defrontou-se com o problema de desfazer rumores 
que passaram a circular de que havia um movimento separatista no 
Brasil. Certa vez, respondeu ao jornal francês Le Petit Parisien, que 
afirmava ser o movimento separatista, na seguinte matéria publicada 
pela imprensa de Lisboa.

211 IBRAHIM, 2006, p. 30.

212 IBRAHIM, 2008.
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A imprensa parisiense e um pretenso movimento separatista 
em São Paulo.

Falando ao Diário de Notícias, de Lisboa, o embaixador José 
Bonifácio contesta informações do Le Petit Parisien.

Lisboa, 9 (Estado de Minas) – Cabograma – A propósito de um 
pretenso movimento separatista que se preparava em São 
Paulo, o Diário de Notícias desta Capital, em sua edição de 20 
de agosto próximo passado, inseriu a seguinte nota:

Publicou há dias Le Petit Parisien, em crônica do seu enviado 
especial a São Paulo, trecho de um manifesto em que se afir-
mam, em termos de grande animosidade, desejos de se orga-
nizar, naquele importante estado, um movimento separatista. 
Acerca deste assunto, ouvimos hoje o doutor José Bonifácio 
de Andrada e Silva, embaixador do Brasil em Lisboa, que res-
pondeu à nossa primeira pergunta desta maneira categórica: 
– “Não tenho, do movimento separatista que esse jornal alude, 
o menor conhecimento. Posso, contudo, afirmar-lhe, e com 
perfeita segurança, que não só em São Paulo, como em todo o 
Brasil, existe e predomina o sentimento da pátria una, íntegra 
e indivisível”.

“Os pruridos do separatismo de São Paulo, portanto... Não têm 
nenhum alcance. Propriamente, nem há mesmo pruridos de 
separatismo. E qualquer propaganda que se esboçasse nesse 
sentido seria energicamente repelida [...] De acordo com as 
ideias da revolução de outubro, e tendo já realizado, com os 
melhores resultados, sérios trechos do programa, reúne todos 
os elementos para que seja assegurada a felicidade do Brasil 
federado, progredindo todos os estados em cooperação fra-
ternal, sem rivalidades e competições reunidos hoje e sempre 
para a maior grandeza da pátria.” E ao terminar: “Ninguém de 
responsabilidade pensa em separatismo. Todos pensam em 
trabalhar cada vez mais, para que o país vença como vai ven-
cendo, as dificuldades da hora presente. Continua a ter firme o 
seu crédito, e prestigioso o seu nome nos meios internacionais”. 

Por aquela época, chegou a Lisboa como exilado o embaixador Pedro 
de Toledo, ex-interventor de São Paulo e chefe civil da Revolução de 
1932. Vinha como exilado político, mas a amizade fraternal que o 
ligava a papai era forte, fazendo com que Toledo tomasse café com 
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ele quase todas as tardes em seu gabinete da chancelaria, registrou 
Marina Maria.

Também exilado, chegou à capital portuguesa o ex-presidente da 
República Arthur Bernardes, a quem José Bonifácio sempre admirara. 

Chegava à hora do café no horário de Toledo, para também 
tomá-lo com seu velho amigo José Bonifácio. Tanto um quanto 
o outro não viam nem sentiam em papai o embaixador do 
governo que os exilara. Era o amigo velho, que os ilustres 
brasileiros visitavam para, diziam, matar saudades do Brasil. 
Preocupado com o modesto serviço de café da Chancelaria, 
certa manhã saiu para os lados da Alfama e em uma casa 
de prataria encomendou um delicado serviço de café feito de 
prata. Chegada a encomenda, papai pagou-a de seu bolso e essa 
lembrança histórica, que se encontra hoje comigo, é conhecida 
por serviço de café de Bernardes.213 

Sendo o primeiro porto europeu do Atlântico, Lisboa era, naquela épo-
ca, muito frequentada por diplomatas brasileiros em trânsito para ou-
tras partes do continente. E todos passavam pela embaixada para vi-
sitar José Bonifácio. “Se bem não fosse diplomata de carreira, sabia 
agradar aos ‘leões’ do Itamaraty”. Um deles, recordou, foi o embaixa-
dor Caio, filho do embaixador Afrânio de Melo Franco.

Embaixador José Bonifácio em Portugal com autoridades.

213 IBRAHIM, 2003, p. 39.
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E não eram apenas diplomatas que José Bonifácio recebia. Agia como 
verdadeiro representante do Brasil não apenas em questões diplomá-
ticas como também recebendo, com sua habitual elegância, visitantes 
ilustres que ali aportavam. 

José Bonifácio, com sua fisionomia aberta, atraía, deixando à 
vontade seus amigos. [...] Com alegria, sempre que passava por 
Lisboa, onde era embaixador José Bonifácio, visitava-o e dele 
recebia provas de afeto e confiança. Acomodava-se à política 
governamental, salvo na campanha da “Aliança Liberal”, onde 
se notabilizou, escreveu Aguiar Porto.214 

O ex-ministro do Exterior Vasco Leitão da Cunha serviu em Lisboa 
naquele tempo como 2º secretário da Embaixada do Brasil. Certa vez 
o perguntaram; 

– Por que o senhor foi para Lisboa? 

– Porque o embaixador José Bonifácio de Andrada e Silva, irmão 
do presidente Antônio Carlos, pediu ao Dr. Afrânio de Melo 
Franco para me mandar para lá. Eu não conhecia o embaixador 
José Bonifácio, mas ele era primo do padrasto da minha mulher, 
muito amigo da minha sogra, e ela pediu que ele me levasse 
para Lisboa. Depois, quando foi ser embaixador em Buenos 
Aires, ele pediu de novo que eu fosse junto.215

Ele partiu, com a família, para a Argentina para trabalhar com José 
Bonifácio. 

O que não deixa dúvida é que em todos os meios José Bonifácio gran-
jeou notável prestígio e conquistou preciosas amizades, como a do 
escritor Júlio Dantas, que sempre fez questão de destacá-la.

Estabeleceu também relação de amizade com o presidente da 
República, o General Carmona. Sobre ele escreveu em suas “Reminis-
cências diplomáticas”:

[...] O Exmo. Sr. Presidente da República portuguesa, General 
Antônio Gaspar Fragoso Carmona, impõe-se desde os primeiros 
instantes, por sua simpatia pessoal, à mais sincera estima.

214 IBRAHIM, 2006, p. 71-72.

215 IBRAHIM, 2006, p. 30.
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De porte elegante e aprumado, voz de magnífico e agradável 
timbre, atraente e insinuante, o General Carmona, desde muito 
jovem entregue à vida militar, ascendeu a todos os postos de 
sua brilhante carreira por seus altos méritos, conquistando 
por sua inteligência, sua cultura e seu acendrado patriotismo, 
o respeito de sua classe e de todo o país. Naquela e neste foi 
sempre grande o seu prestígio alicerçado nas mais eminentes 
qualidades. Durante a palestra entretida com S.Exa., tais foram 
as suas expansões de afeto pelo Brasil, que me convenci da faci-
lidade da minha missão junto de seu governo e de seu país. Com 
o militar, de elevados dotes morais, entrelaçava-se o estadista 
político, sagaz e arguto, de amplo descortino.216 

Para celebrar a passagem de ano, em 31 de dezembro de 1931, o 
General Carmona ofereceu uma recepção que contou com a presença 
de autoridades, diplomatas, políticos, a alta sociedade e a aristocracia 
que uma década antes perdera o poder e, como não podia deixar de 
ser, o embaixador do Brasil e senhora.

Não foram poucas as recepções que ofereceu no palácio da Embaixada 
do Brasil. Dentre outras, o banquete ao presidente de Portugal, gene-
ral Carmona, ao embaixador da Inglaterra Lord Russel e Lady Russel. 
Certa vez a imprensa noticiou um jantar em honra de Sua Eminência 
o Sr. Cardeal Patriarca.

“Ele fazia intercâmbio de culturas; promovia concertos e sessões de 
teatro. Foram grupos de teatro do Rio de Janeiro para lá, e também 
grupos de estudantes brasileiros”, lembrou Marina Maria.217 Esta 
se divertia visitando o Palácio de São Mammede ou estando com 
a família Figueira de Melo, ele mais tarde embaixador na Polônia. 
“O Dr. Figueira, como eu o chamava em criança, era descendente 
do visconde de Ubá e de grande distinção, assim como sua senhora, 
D. Candinha, aparentada ao Marquês de Tamandaré.”218

José Bonifácio e D. Corina costumavam ir a Paris. Numa dessas via-
gens, D. Corina se fez acompanhar de Marina e Corininha, pois iam 
fazer compras para o enxoval desta última, que estava para se casar 

216 IBRAHIM, 2006, p. 100.

217 IBRAHIM, 2008.

218 IBRAHIM, 2003, p. 24.
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com o engenheiro Paulo Cordovil Maurity, filho do almirante Joaquim 
Antônio Cordovil Maurity e de sua esposa francesa Lucie Bret. Logo 
após a chegada naquela cidade, José Bonifácio recebeu convite do 
amigo embaixador Luiz de Sousa Dantas para almoçar na sede da 
embaixada brasileira, na Avenue Montaigne, extensivo à família. Entre 
os presentes, a escritora francesa Duquesa de Rochefoucauld, o diplo-
mata e escritor Ronald de Carvalho, o embaixador Luiz Guimarães 
Filho e esposa, estes vindos de Roma.

Tão logo foi anunciado que em breve José Bonifácio deixaria Lisboa 
para assumir a Embaixada do Brasil na Argentina, começaram as 
cerimônias de despedida.

Na Academia de Ciências, reunida em assembleia extraordinária para 
tratar de assuntos de importância para as letras e as artes, José Bo-
nifácio, num notável discurso, agradeceu as “Palmas Acadêmicas” e 
apresentou suas despedidas. Antes de dar a palavra a José Bonifácio, 
o presidente da academia Júlio Dantas saudou-o pela notícia que 
acabara de receber: o embaixador do Brasil ia ser agraciado com a 
Grã-Cruz da Ordem de Cristo. Ao tomar a palavra, e após os agradeci-
mentos de praxe, disse José Bonifácio: “Em homenagem à Academia 
de Ciências, dar-lhe-ia notícia, em ligeira síntese histórica, da ação de 
sua irmã mais nova que, além-Atlântico, zela pelos primores da língua 
portuguesa e pelas tradições da raça forte e intrépida que é a raça 
lusitana, origem da brasileira”. 

Passou então a discorrer sobre a Academia Brasileira de Letras, fun-
dada em 1806, e seu primeiro presidente, Machado de Assis. Referiu-
-se também ao serviço resultante do acordo ortográfico celebrado 
em 1931, qual seja o número de publicações com a nova ortografia. 
Disse mais:

Tudo isso representa louvável empenho pela língua portuguesa 
em prol da qual devemos sem descanso trabalhar, defendendo 
sempre a sua vernaculidade.

A Academia Brasileira está, como a vossa, resoluta e decidida 
nesse altíssimo programa. Louvores lhe sejam dados. Dela 
fazem parte homens eminentes do Brasil. Por ela transita-
ram grandes e luminosos espíritos. Constante arauto de seus 
serviços, em seu favor pleiteei a primeira subvenção que o 
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orçamento lhe destinou. Foi na Câmara dos Deputados em 
1909. Meu alvitre foi aprovado, e eu o relembro para constatar 
que o meu aplauso não é de hoje. Aplauso desinteressado, sem 
outro intuito que não seja o do culto à justiça. Ao seu grêmio, 
embora honrosíssimo, não aspiro concorrer.

A Academia Brasileira de Letras é bem o expoente da cultura li-
terária do Brasil. Por força de sua função primordial, é guarda e 
defensora da pureza da nossa língua, da sua beleza sem par, da 
opulência dos seus vocábulos, expressivos como em nenhuma 
outra se encontram. 

Encerrou suas palavras dizendo de seu orgulho por haver ocupado a 
tribuna daquela Casa e solicitou que ficasse consignada na ata dos tra-
balhos daquele dia “a minha sincera veneração à Academia de Ciência 
de Lisboa que, na sua gloriosa vida de 154 anos, engrinaldada de ouro, 
tem o seu nome, por vários recantos da terra, saudado em apoteoses 
de benções por seu fecundo labor”. E, ainda, pediu: “Honrai sempre 
como até aqui, por vossos atos, a memória dos beneméritos desta 
Casa. Segui incessantemente, como o tendes feito, os seus exemplos 
admiráveis”. 

Entre as recepções, digna de nota foi a que ofereceu ao chefe de 
Estado português, com a presença do mundo político e diplomático 
de Lisboa. Noticiou a imprensa que, ao champagne, o embaixador do 
Brasil endereçou ao chefe do Estado palavras de saudação. Agradeceu 
a presença, pela segunda vez, do presidente naquela casa, reafirmou 
os fortes laços existentes entre as duas nações, teceu elogios à atuação 
do presidente à frente da nação portuguesa e afirmou:

É-me especialmente grato acentuar nesta festa que, no de-
sempenho do cargo de embaixador, tive sempre ocasião de 
verificar as atenções do vosso governo e a estima de Portugal 
pelo Brasil, atenções e estima de que o meu país, nessa recipro-
cidade, que deve ser cultivada com o maior esmero, se ufana 
sinceramente. Renovando os meus agradecimentos pela fidal-
guia com que correspondestes ao convite que tive a honra de 
vos fazer, permiti, Sr. Presidente, que levante a minha taça em 
homenagem à vossa pessoa, com os votos por vossa completa 
felicidade, pela de vossa digníssima esposa, minha senhora, e 
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pelas crescentes prosperidades da heroica e nobre nação que 
tão digna e patrioticamente dirigis.219

Consta ainda em Ibrahim (2006):

Em novembro deixamos o país. A despedida de Lisboa foi tris-
tíssima. Choramos a valer quando beijamos os parentes e os 
amigos e, para piorar, Tintim saiu do leito da embaixada para 
a cabine do Massalia, indo direto para a cama. [...] Deixamos 
Lisboa muito saudosos e assustados, naturalmente, com o es-
tado crítico de Tintim. E assim seguiram meus pais para bordo. 
Extremamente preocupados, mesmo assim receberam, no 
salão principal do Massilia, o mundo diplomático, oficial, social 
e cultural que lá se achava despedindo- se de nós, desejando 
boa viagem e melhoras para o jovem filho, Só os deixaram 
após ouvirem o apito anunciando a largada do navio, pedindo 
papai, entretanto, que Corininha e eu ficássemos no convés, 
dando-lhes adeus até o cais desaparecer de vista.220 

Como é praxe na carreira diplomática, antes de assumir o novo posto 
em Buenos Aires, José Bonifácio teve direito a passar um mês em seu 
país. Logo que o navio atracou no cais do Rio de Janeiro, familiares 
e amigos não esperaram que desembarcassem e entraram para 
recebê-los e conhecer as instalações do navio. No cais, foram saudados 
pelo representante do Itamaraty, embaixador José Carlos de Macedo 
Soares, em nome do ministro do Exterior Afrânio de Melo Franco. 
“Até meia-noite a nossa residência ficou repleta, gente, flores e luzes 
de todos os lados.”221

Não demorou muito e já era hora de novas despedidas. Antes de seguir 
para Buenos Aires, José Bonifácio fez questão de ir ao Palácio do Catete 
cumprimentar o presidente Vargas, ao Itamaraty, para se despedir 
do ministro do Exterior, seu velho amigo Afrânio de Melo Franco, 
e à embaixada portuguesa para estar com o embaixador Nobre de 
Melo, seu conhecido de Lisboa. O embaixador da Argentina no Brasil, 
Dr. Carcano, por sua vez, ofereceu-lhe um almoço na embaixada 
daquele país.

219 IBRAHIM, 2006.

220 IBRAHIM, 2006, p. 124-125.

221 IBRAHIM, 2008.
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EM BUENOS AIRES
Em 18 de julho de 1933, José Bonifácio foi designado embaixador ex-
traordinário e plenipotenciário em Buenos Aires, posto considerado, 
ao lado do posto de embaixador em Washington, o mais importante 
da carreira diplomática.

Ali também a receptividade ao nome de José Bonifácio não poderia 
ter sido melhor. Tão logo seu nome foi divulgado, antes mesmo que ele 
pisasse em solo argentino, noticiou o jornal argentino La Nación, de 21 
de julho: “Brasil designó su nuevo embajador”. Depois de dizer o nome 
do novo embaixador designado para a Argentina, notava: “La perso-
nalidad de este ilustre diplomático es tan conocida como apreciada en 
nuestra sociedad y en nuestros círculos oficiales, por haber visitado 
algunas veces el país y por la frecuente repercusión de sus actividades 
de hombre público”. Os elogios não paravam aí:

Pero, aparte de la tradición de su nombre, el doctor de Andrada 
e Silva conquistó un alto prestigio en su actuación política. Se 
vinculó a las contiendas democráticas siendo joven aun y en 
1899 ingresó al parlamento federal en cuyos debates comenzó 
a destacarse con fuerte relieve. Tanto por su saber jurídico 
como por su sentido claro de los problemas, su figura se impuso 
y se le vió trabajar en las principales comisiones con un éxito 
que no tardó en traerle una verdadera popularidad. El Dr. José 
Bonifácio de Andrada e Silva es considerado como uno de los 
buenos oradores parlamentares del Brasil. Tomó parte en 
controversias que tuvieron vasta resonancia, especialmente 
en las que se referían a la reforma legislativa.222

“Chegou a Buenos Aires o embaixador do Brasil”, anunciava o corres-
pondente brasileiro em Buenos Aires:

Buenos Aires, 14 (U.P.) – A bordo do Conte Grande chegou 
a esta capital ontem à noite o novo embaixador do Brasil, 
Dr. José Bonifácio de Andrada e Silva. O ilustre diplomata 
declarou aos representantes da imprensa: A Argentina e o 
Brasil, ligados pela noção clara de suas responsabilidades no 
continente americano, serão sempre a garantia de eficiência do 

222 La Nación, 1933.
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direito internacional para a realização de uma ampla política 
externa cujo ponto fundamental é a paz.223

A cerimônia de apresentação das credencias do novo embaixador 
ganhou as páginas dos jornais da capital argentina. “Credenciales 
presentó J. Bonifácio”, publicou o Noticias Graficas, de 26 de outubro 
de 1933. Continuava: 

Tal como estaba anunciado, esta mañana se realizo la entrega 
de las credenciales del nuevo embajador del Brasil em 
nuestro país, señor José Bonifácio de Andrada e Silva. A la 
hora anunciada llegó a la Casa de Gobierno en la carroza de 
gala el diplomático extranjero acompañado del introductor 
de embajadores, doctor Amaya. En la terraza que da a la 
calle Rivadavia se encontraban formados los batallones 
del 2 de infantería con banda y bandera, para rendir los 
honores correspondientes. Una vez en el interior de la Casa de 
Gobierno el embajador brasileño se dirigió al salón blanco de la 
Presidencia, donde fue saludado por el primer mandatario y el 
ministro de Relaciones Exteriores, realizándose a continuación 
la ceremonia de la entrega de las credenciales.224

Embaixador José Bonifácio de Andrada e Silva (de pé), ao lado do 
chanceler argentino Saavedra Lamas, sendo recepcionado pelo 

presidente argentino Agustin Justo Rolón (sentado), com a embaixatriz 
Corina Lafayette de Andrada ao seu lado direito (Buenos Aires, 1936).

223 La Nación, 1933.

224 Noticias Graficas, 1933.
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Na ocasião, José Bonifácio fez um discurso assinalando a simpatia e 
a cordialidade das relações existentes entre os dois países. E acres-
centou:

(…) Siéntome feliz, señor presidente, en recibir de mi gobierno 
el elevado cargo. Soy y fue siempre sincero admirador del noble 
pueblo argentino, cuyo trabajo, al servicio de su glorioso país, 
le ha proporcionado un amplio y fecundo progreso.

Conozco su historia repleta de hechos grandiosos que atraen 
hacia su personalidad internacional la simpatía y la admiración 
de las naciones cultas. 

(…) Razones de orden elevado, históricas, económicas, de alto 
y respetable interés internacional, todas concurran para la 
unión cada vez más sólida y fuerte de las dos prestigiosas 
nacionalidades, cuyos esfuerzos se hacen en el mismo sentido, 
la grandeza, la prosperidad y la paz de América.

La Argentina y el Brasil, identificados por nobles y santos 
ideales, entregados al trabajo que fortaleciendo el espíritu 
de orden, acrecienta al progreso, cooperan con eficiencia 
en el humanitario programa de paz y de concordia, que debe 
ser el punto de honor de todas las conciencias consagradas a la 
solidaridad internacional.

En los tratados recientemente firmados en Rio de Janeiro está 
esa cooperación bendita. Ellos abarcaron los más importantes 
problemas del intercambio económico y cultural así como de 
la ayuda mutua, para asegurar, con la tranquilidad interna, la 
paz en el exterior, quedando instituidos principios y normas 
que permiten la más nítida comprensión de las aspiraciones y 
necesidades comunes.

Por ellos, la Argentina y el Brasil, invocando su ejemplo, pueden 
dirigirse, en un llamado apremiante y elevado, a cualesquiera 
otras naciones, concitándolas a la defensa de los ideales de la 
fraternidad y de paz.225 

225 El Mundo, 1933.
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Embaixador José Bonifácio, sua esposa Corina, o presidente da 
Argentina Agustin Justo e o cardeal representante do Papa.

Momentos depois de finalizada a cerimônia, o ministro do Exterior 
assinou o decreto reconhecendo José Bonifácio de Andrada e Silva 
como embaixador do Brasil.

Como embaixador do Brasil na Argentina, José Bonifácio revelou-se 
um atuante homem público, procurando aproximar os dois povos, que, 
por razões diversas, sempre tiveram pontos de conflito. Interessante 
é que ele percebia que as atividades esportivas, notadamente os jogos 
de futebol, eram elementos que perturbavam a relação e a amizade 
entre os dois povos. Defendia, portanto, que não se realizassem jogos 
do Brasil em Buenos Aires.José Bonifácio considerava que a Argentina 
era um país de grande presença nas Américas e muito forte economi-
camente. Em documentos para o Itamaraty fez referências também 
ao crescimento do movimento sindicalista, o que ele chamava não 
propriamente de populismo, mas de influência de camadas populares 
na vida política daquela nação. Assim, ele já previa os conflitos sociais 
que viriam a ocorrer naquele país.
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Em outubro de 1934, realizou-se em Buenos Aires o XXXII Congresso 
Eucarístico Internacional. Por sua magnitude e importância, não saiu 
da memória de Marina Maria: “Para o Congresso Eucarístico, veio no 
grupo dos sacerdotes brasileiros o nosso cardeal Leme e vários bis-
pos. Papai, como decano, deu uma recepção só para os cardeais e os 
bispos. No meio dessa gente toda, veio o antigo vigário de Barbacena, 
Monsenhor Lopes de Araújo, um amor de padre”.226

Embaixador José Bonifácio na Argentina em reunião 
com os embaixadores da América Latina.

Outro acontecimento notável foi o Congresso Internacional do Pen 
Club, realizado na capital argentina em 1936, que reuniu grandes 
figuras dos meios literários. O embaixador e a família não perderam 
a oportunidade de ouvir algumas delas.227

Além das funções de rotina da embaixada, em outubro de 1936, 
José Bonifácio desempenhou as de embaixador especial e repre-

226 IBRAHIM, 2008.

227 O Pen Club (Poets, essayists, novelists) é uma associação mundial de escritores fun-
dada em Londres em 1921, com a finalidade de promover a cooperação intelectual 
entre escritores de todas as partes do mundo.
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sentante do Brasil nas festas do quarto centenário da fundação de 
Buenos Aires. Foi também delegado do Brasil no grupo mediador 
na Conferência de Paz entre a Bolívia e o Paraguai e vice-presidente 
da Conferência Comercial Pan-Americana.

Em maio de 1935, Getúlio Vargas fez uma viagem à Argentina e ao 
Uruguai. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, presidente da Câmara 
dos Deputados, assumiu interinamente a presidência da nação, uma 
vez que a Carta de 1934 eliminara a figura do vice-presidente da 
República. Em Buenos Aires, Vargas participou da primeira fase das 
negociações para o armistício da Guerra do Chaco, entre Bolívia e 
Paraguai, que foi promovida pelo comitê de mediação integrado pela 
Argentina, Chile, Peru e Estados Unidos. Em 31 de maio, partiu para 
Montevidéu deixando o chanceler Macedo Soares como representante 
brasileiro nas conversações sobre a Questão do Chaco.228 

O embaixador José Bonifácio participou da Conferência de Paz do 
Chaco, na qual, além do Brasil, participaram Chile, Peru e Uruguai. 
Em 12 de junho de 1935, conseguiu-se um acordo de armistício 
entre Bolívia e Paraguai que pôs fim à Guerra do Chaco, que durou 
três anos.229

Em 12 de julho de 1935, a imprensa divulgou: 

Momentos de la conferencia de la paz. General expectativa 
despertó en los círculos oficiales y entre aquellas personas que 
siguen de cerca el movimiento de las gestiones iniciadas para 
llegar a un arreglo definitivo en el asunto del Chaco Boreal, la 
conferencia de paz iniciada en esta capital.230 

Em uma das fotos que ilustram a matéria, vê-se o embaixador José 
Bonifácio lendo um documento junto a outros delegados na confe-
rência.

228 Portal CPDOC.

229 No dia 15 de junho de 1932, irrompeu a Guerra do Chaco, entre Bolívia e Paraguai. 
A causa do conflito foi a descoberta de petróleo no sopé dos Andes. Ao final da guerra, 
em 1935, o Paraguai havia conquistado dois terços do território em disputa. 

230 Portal CPDOC.
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Embaixador José Bonifácio com o presidente da Argentina 
Agustin Justo, o embaixador Rodrigues Alves, o ministro das 

Relações Exteriores da Argentina Saavreda Lamas. Ao fundo o 
filho do embaixador José Bonifácio, Martim Francisco.

Durante a conferência, inúmeras recepções foram oferecidas aos 
participantes, como, por exemplo, o almoço em homenagem ao embai-
xador dos Estados Unidos e sua esposa no restaurante do Hipódromo 
Argentino, a que compareceram José Bonifácio e esposa. Estes não 
ficaram atrás e ofereceram jantar na Embaixada do Brasil aos mem-
bros brasileiros da Conferência de Paz do Chaco. Dentre os delegados 
brasileiros, encontravam-se os embaixadores Lucilo Bueno, Acyr Paes 
e Araújo Jorge.

Logo após a conferência, a pintora polonesa Helena Theodrowicz-
-Karpowska fez uma exposição no Itamaraty, quando expôs grande 
número de retratos das principais figuras daquele evento, dentre eles, 
o de José Bonifácio.

A VISITA DE ANTÔNIO CARLOS
Em 1936, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, então presidente da 
Câmara dos Deputados, portanto, vice-presidente do Brasil, visitou 
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Buenos Aires. No caminho, passou algumas horas em Montevidéo, 
sendo notícia do jornal El Pueblo, edição de 10 de março de 1936. No 
dia seguinte chegava a Buenos Aires, onde foi recebido com honras de 
chefe de Estado.

Em Buenos Aires, noticiou a imprensa: 

Después de la visita del presidente de La República a Rio de 
janeiro, de la que el Dr. Getulio Vargas hizo a Buenos Aires – 
dejando tan grata semilla de remembranzas entre nosotros – y 
del intercambio de embajadas afectuosas, como resultado del 
viaje del ministro de Agricultura brasileño al Rio de la Plata y 
de la estada del ministro de Marina argentino en la bellísima 
capital carioca, un nuevo huésped de honor llega a nuestro 
puerto, para estrechar más aún la política de cordialidad 
hidalga que une a ambas repúblicas. El arribo del Dr. Antonio 
Carlos Ribeiro de Andrada, presidente de La Cámara de 
Diputados del Brasil y substituto legal del primer mandatario 
de su patria, tiene el valor de un símbolo amable. Representa 
un arco más en el alto puente generoso que enlaza, por un lado, 
a las magníficas tierras americanas donde se habla la lánguida 
lengua portuguesa y, por el otro, a las pampas dilatadas y las 
cordilleras hasta el estrecho austral.231 

Informava que no porto o visitante seria cumprimentado pelo chefe 
da casa militar da Presidência da República, coronel Horacio Crespo, 
e pelo introdutor de embaixadores, D. Francisco A. Bengolea. 

El ministro de Relaciones Exteriores tomó ayer disposiciones 
para que se atienda con particular deferencia al Dr. Ribeiro de 
Andrada, de manera que le resulte grata su estada en elpaís. En 
honor del vicepresidente de la República del Brasil se preparan 
diversos agasajos, que le serán consultados previamente. El jefe 
del estado le obsequiará con un almuerzo.232 

Outro jornal estampava a seguinte manchete: “Legara hoy una figura 
brasileña de alto prestigio. El Dr. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada 
arribará en El Alcántara”.233

231 El Pueblo, 1936.

232 El Pueblo, 1936.

233 El Diario Espanõl, 1936.
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Quando desembarcou do Alcântara uma comitiva, chefiada natural-
mente pelo irmão, já o aguardava. Em 12 de março de 1936, El Diario 
Español (Buenos Aires) anunciou que “El vicepresidente Del Brasil”, 
Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, acompanhado do embaixador José 
Bonifácio e do secretário da Câmara dos Deputados, Otto Prazeres, 
visitara na véspera o presidente argentino, com quem “mantuvo una 
animada y cordial conversación sobre la amistad argentino brasileña, 
las visitas de Justo a Rio y de Vargas a Buenos Aires, y el común esfuerzo 
que se realiza em América em favor del pacifismo”. Naquele mesmo 
dia, o presidente da República, general Agustín P. Justo, ofereceu um 
almoço em sua homenagem no restaurante da presidência da nação 
argentina. Além do embaixador do Brasil, compareceram ministros 
de Estado, o embaixador argentino no Rio de Janeiro, o presidente 
provincial do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, o da 
Corte Suprema de Justiça, altos funcionários da administração argen-
tina, chefes do exército e da armada, além de convidados especiais. 
Retribuindo as atenções, Antônio Carlos ofereceu uma recepção nos 
salões da Embaixada do Brasil, muito prestigiada pelas autoridades 
locais e pelo corpo diplomático.

Outras personalidades que passaram por Buenos Aires, recebidas por 
José Bonifácio, foram os embaixadores Maurício de Nabuco, filho do 
abolicionista Joaquim Nabuco, Osvaldo Aranha, João Batista Luzardo, 
Assis Brasil, João Neves da Fontoura e Trajano Medeiros do Paço. 
Receberam também jantar de homenagem o presidente do Senado 
brasileiro, Medeiros Netto e senhora, o embaixador do Brasil nos 
Estados Unidos, Osvaldo Aranha e senhora, o embaixador do Brasil no 
Chile, Gilberto Amado. Essas recepções eram sempre acompanhadas 
pela imprensa da capital argentina.

Em 18 de janeiro de 1935, a revista El Hogar noticiou o almoço em 
honra do cônsul-geral do Brasil, senhor Narciso Peixoto de Magalhães, 
ocorrido no Jockey Club, organizado pela Câmara de Comércio 
argentino-brasileira, com o apoio do embaixador José Bonifácio.

Outra recepção oferecida por José Bonifácio foi aos membros da 
Federación Argentina del Colegio de Abogados. Naquele período, 
realizou-se em Tucumán o IV Congreso de Abogados. A imprensa 
noticiou que após seguir intensa programação em companhia do 
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embaixador do Brasil, José Bonifácio de Andrada e Silva, o governa-
dor da província, Dr. Campero, realizara uma visita à Granja Modelo, 
muito admirada pelo embaixador brasileiro. Em seguida visitaram a 
Estación Agrícola Experimental. O diário local La Gaceta dedicou uma 
cordial saudação ao embaixador brasileiro, dizendo que ele se impu-
sera como “orador magistral”.

A BENÇÃO DA PADROEIRA DO BRASIL

Embaixador José Bonifácio com o ministro das Relações 
Exteriores da Argentina Saavreda Lamas e cardeais.

Um acontecimento de grande repercussão na capital argentina foi 
a cerimônia de benção da imagem de Nossa Senhora Aparecida, 
Padroeira do Brasil. Disse El Diario, em 1935: 

Los católicos brasileños donaron a nuestro país una imagen de 
Nuestra Senõra Aparecida, patrona del Brasil, que reproduce 
la fotografía, cubierta por las banderas pontificia y brasileña 
donadas, respectivamente, por el doctor José Bonifácio de 
Andrada e Silva y por el país Hermano.234 

234 El Diario, 1935.
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A imprensa deu total cobertura à cerimônia, que ocorreu a 19 de no-
vembro de 1935. De acordo com o jornal El Mundo:

Dio Lugar a una lucidísima ceremonia la bendición de Nuestra 
Señora Aparecida. Como lo anticipáramos en nuestra edición de 
ayer, adquirió contornos de gran solemnidad la ceremonia 
de la bendición de la imagen de Nuestra Senõra Aparecida, 
patrona del Brasil, y de labandera del mismo país que fueran 
obsequiadas al nuestro por el país hermano como una prueba 
de confraternidad, que se lhevó a cabo aproximadamente al 
mediodía en la parroquia de Nuestra Senõra de Balvanera.235

A nota dizia que uma grande multidão se reunira desde cedo nas ime-
diações da igreja e muitos se postaram nas varandas das casas que 
foram ornamentadas com bandeiras e mantas para assistir à passa-
gem da imagem, que seria conduzida em andor do Colégio San José 
ao altar escoltada por tropas. Por volta das 10h30, as autoridades 
começaram a chegar ao Colegio de San José: o arcebispo de Buenos 
Aires, Mons. Dr. Santiago Luis Copello; el cabido metropolitano; os 
ministros do Interior, Dr. Leopoldo Melo; de Relações Exteriores; 
de Instrução Pública, Dr. Manuel de Irindo; o embaixador do Brasil, 
Dr. José Bonifácio de Andrada e Silva; o núncio apostólico monse-
nhor Dr. Felipe Costesi; os padrinhos do ato e outras personalidades. 
Ali esperaram a chegada do presidente da nação, general Agustín P. 
Justo, que chegou aproximadamente por volta de 11 horas, acompa-
nhado de sua esposa, D. Ana Bernal. Depois de ser firmado o pergami-
nho que seria remetido ao Santuário Nacional no Brasil como recor-
dação do ato, formou-se o cortejo presidido pelo presidente da nação.

Conduzia a bandeira argentina o ministro do Brasil Dr. Rodrigo 
Octávio, que foi especialmente para o acontecimento, e a brasileira, 
os Drs. Lucas Ayarragaray y Celedonio Pereda. “Em andas, rodeada de 
uma corona de azucenas, era conducida la pequeña imagen de Nossa 
senhora Aparecida por los seminaristas brasileños del Colegio Máximo 
de San Miguel.”236 Eram seguidos por uma escolta de cadetes da Escuela 
de Policia y Bomberos. Além dos padrinhos e das personalidades men-
cionadas, seguiam o cortejo todos os párocos da capital argentina. 

235 El Mundo, 1935.

236 El Mundo, 1935.
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“Así, entre una lhuvia de f lores que caían de los balcones atestados de 
gente fué conducida hasta la iglesia La imagen.”237

Imediatamente após a chegada da imagem, esta foi retirada do andor 
pelo presidente da comissão organizadora e entregue a D. Laurinda M. 
de Santos Lobo, dama brasileira, que, por sua vez, a entregou a mon-
senhor Copello para que se procedesse à benção. Já no altar, tomaram 
a palavra o capelão do Santuário Nacional do Brasil e o arcebispo de 
Santa Fé.

No mesmo dia, os jornais da capital argentina La Nación, El Mundo, 
La Prensa e outros descreveram com detalhes a “brillante cerimonia”.

Outro acontecimento marcante no tempo em que José Bonifácio era 
embaixador na Argentina foi a inauguração do serviço de radiote-
lefonia entre aquele país e o Brasil. “Es significativo y sintomático el 
avance espetacular de la radiotelefonia como vehículo de conocimiento 
y vinculación internacional”, notou a revista Sintonía, em 1938. “A 
los diversos acontecimientos de este carácter, en los cuales la voz del 
éter fue mensajera de la emoción de un pueblo, súmase la transmisión 
extraordinaria realizada el 7 del corriente por L R 3, Radio Belgrano, 
adhiriéndose al nuevo aniversario de la independencia brasileña.” Na 
ocasião, discursaram o presidente da Argentina, general Justo, e o 
embaixador José Bonifácio, que assinalaram a eficácia do rádio na 
esfera internacional, “como embajadora de anhelos fraternales y de 
expressiones artísticas”. A matéria terminava apontando: 

Transmisiones como La de L R 3, radio Belgrano, son entonces 
afirmaciones efectivas de confraternidad, que, en el caso 
presente, La palabra del presidente, general Justo, y del 
embajador brasileño enaltecieron significativamente. El 
programa desarrollado permitió apreciar nuestra música y 
canción popular a través de muy calificados intérpretes.238

Ao lado das solenidades oficiais, não faltaram festas e passeios a 
convite da sociedade local. Certa vez o embaixador José Bonifácio e 
família foram convidados, juntamente com o secretário da embaixada 
e futuro embaixador Orlando Leite Ribeiro, a passar uma semana na 

237 El Mundo, 1935.

238 Sintonia, 1938.
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fazenda La América, dos Mendes Gonçalves, em La Plata. Ambos le-
varam suas famílias. Foi também convidado Vasco Leitão da Cunha. 
Marina Maria239 guardou boas lembranças da estadia: a amizade 
com Tota Casal, as lições de natação, os passeios a cavalo. E, como 
era costume no meio diplomático, as recepções sucediam-se. A que 
José Bonifácio ofereceu ao presidente General Justo na Embaixada do 
Brasil teve grande destaque. 

Na Argentina, o embaixador José Bonifácio, ao lado de seus 
filhos, profere eloquente discurso agradecendo a manifestação 

feita ao Brasil pelos estudantes de Buenos Aires.

Divulgou a imprensa que os salões da Embaixada do Brasil se abri-
ram para uma festa “de vastas proporciones” por ocasião do banquete 
oferecido pelo embaixador José Bonifácio e sua esposa. Salientava 
que contribuiu para o maior realce da festa a presença de grande nú-
mero de membros do corpo diplomático, altos chefes do exército e da 
armada e de famílias “de nuestra sociedad calificada”. “La reunión de 
anoche ofreció una nueva oportunidad para exteriorizar al embajador 
brasilenõ y su esposa el afectuoso prestigio que los rodea en esos 
círculos.”240

239 IBRAHIM, 2008.

240 El Dia Social, 1936.
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La recepción que ofrecieron ayer el embajador del Brasil y su 
señora, Corina Lafayette de Andrada e Silva en su residencia 
en obsequio de un grupo de sus relaciones, alcanzó brillantes 
proporciones y se prolongó en ambiente de mucha animación 
durante varias horas (…) la reunión se efectuó en la embajada, 
en cuyo comedor se tendió una mesa que lucía artística 
decoración floral constituida por macizos de rosas rojas, sobre 
piezas de plata brasileña antigua.241 

Em 1936, José Bonifácio recebeu significativa homenagem, demons-
trativa da estima que lhe devotavam na sociedade de Buenos Aires: 
a partitura de uma música de autoria de Teresita Spotti, denomi-
nada “Ypiranga – Samba”, datada de 11 de julho. “Dedicado a S.Exa. 
el Embajador de los Estados Unidos Del Brasil Dr. José Bonifácio de 
Andrada e Silva y a su distinguida esposa señora Corina Lafayette de 
Andrada e Silva.”

A matéria publicada certa vez em um jornal local é também prova da 
simpatia que despertava. 

La representación diplomática del país hermano ante nuestro 
gobierno es ejercida desde julio de 1933, por el doctor 
José Bonifacio de Andrada e Silva, abogado y político de 
grandes merecimientos y descendiente del patriarca de la 
independencia del Brasil, de su mismo nombre y pertenece 
a la ilustre familia de Andrada, que desde el año 1821 tiene 
destacada influencia en la política brasileña. 

Percorria os principais momentos da trajetória de José Bonifácio, 
destacando seu papel de líder da oposição nos anos de 1929 e 1930, 
bem como sua atividade de escritor. E assim encerrava: “Las simpatías 
conquistadas por el doctor de Andrada e Silva em nuestros calificados 
círculos, hacen de el um feliz continuador de la labor desarrollada por 
sus antecesores en el elevado cargo que aqui desempeña.”

De 5 a 14 de julho de 1937, realizou-se em Buenos Aires o II Congresso 
Internacional de História da América. Um dos jornais publicou foto de 
uma das mesas, na qual o embaixador José Bonifácio tinha a palavra: 
“El embajador del Brasil, doctor Andrada y Silva, en su carácter de 

241 El Dia Social, 1936.
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académico correspondiente, ocupó ayer la tribuna en la réunion del II 
Congreso Internacional de História de América”.

O tema de seu discurso foi “Oratória Sagrada e Política no Brasil”. 
Depois de referir-se à repercussão que teria aquele congresso, pro-
cedeu a uma interessante definição de história, declarando que o 
historiador deveria reunir os dotes que prestigiam as atividades inte-
lectuais, apresentando sobre o pedestal da verdadeira união fraternal 
e da solidariedade humana.

Em outubro de 1937, José Bonifácio preparava-se para deixar o cargo 
em Buenos Aires. Começava nova temporada de despedidas. Foram 
inúmeras as homenagens que recebeu; dentre elas, o almoço oferecido 
pelo presidente da nação argentina e senhora e pelo ministro argen-
tino da Marinha. Como parte das homenagens, recebeu o seguinte 
convite do Ateneo Ibero-Americano:

El Exmo. Señor Embajador Del Brasil, Dr. José Bonifácio de 
Andrada e Silva, destinado por el gobierno de su país para 
desempeñar igual representación diplomática ante la Santa 
sede, va a partir en breve de la Argentina. Donde, por el 
brillante depenpeño de su misión, tanto como por sus dotes 
personales de caballero y de intelectual, se ha granjeado la 
más alta consideración y estima. El Ateneo Ibero-Americano, 
que se honra contándolo entre sus miembros más ilustres, y 
entre sus amigos más generosos, guardando com gratitud el 
recurso de su colaboración eficiente, y con emoción el de su 
benevolencia para con nuestra entidad, quiere testimoniarle 
esos sentimientos en forma a la vez efusiva y perdurable. 
Por ello la Junta Directiva ha resuelto celebrar un acto de 
despedida en el que se hará entrega al Dr. Andrada e Silva de 
un ejemplar dedicado de la obra de José Hernández “Martín 
Fierro” por este libro, símbolo y expresión vibrante de la más 
auténtica argentinidad. El acto para el que tengo el agrado de 
invitar a VD. Y familia, se realizará en nuestra sede social el 
sábado 30 del corriente a las 21 horas, y me permito pedirle 
su asistencia, encarecidamente, como he de pedirle a todos los 
verdaderos amigos del Ateneo, a fin de que el ilustre huésped 
lleve la impresión cabal de cómo se le quiere y se le estima en 
esta casa.

Saludan a usted muy atentamente,
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José Eug. Compiani 

Presidente

Juan C. Domenech 

Enrique Díaz de Guijarro 

Enzo Aloisi

Secretarios

Buenos Aires, octubre de 1937. 

Do programa constava: 

PROGRAMA

Primera Parte

I

Himno Nacional Argentino

Himno Nacional Brasileño

Bodas de Fígaro (ouverture) – Mozart

Danza Húngara – Brahams

Arabesca – Debussy

Marcha Militar – Schubert por El Cuarteto que dirige

FRANCISCO AMICARELLI

II

CANTO Y GUITARRA

Por la notable cantora brasileña

OLGA PRAGUER COELHO

He De Amarte – “Modiña” cantada en los salones del Primer 
Imperio del Brasil

Tirana – danza de esclavos del Brasil Colonial Estrella del cielo 
– Danza religiosa de “macumba”

José Bonifácio permaneceu no cargo de embaixador do Brasil na 
Argentina até 2 de novembro de 1937.
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José Bonifácio com seu irmão, Presidente Antônio 
Carlos de Andrada, e demais familiares.

O ESTADO NOVO
Como de praxe, José Bonifácio tinha direito de passar trinta dias no 
Brasil antes de assumir o novo posto. Todavia, viu-se na contingência 
de abreviar sua temporada em face do clima de apreensão que reinava 
no país e que culminou com o golpe do Estado Novo, a 10 de novembro, 
pouco depois de sua chegada.

Marina Maria recorda-se de que não foram poucos os que o acon-
selharam a seguir logo para Roma. Inclusive, e principalmente, o 
irmão Antônio Carlos. Tão logo desembarcou no Rio de Janeiro, José 
Bonifácio seguiu com a família para Juiz de Fora a fim de visitá-lo e a 
sua esposa Julieta, que se encontrava gravemente enferma (morreria 
logo depois).

Mesmo atravessando uma quadra difícil de sua vida, Antônio Carlos 
não se descuidou da segurança do irmão. Seus filhos, Fábio e Olinda, 
aconselharam o tio a tomar o primeiro navio e ir embora para a Itália, 
conforme ordenara Getúlio. Ficar no Brasil um mês seria perigoso, 
advertiram. Mas, ao tomar conhecimento do que se passava, José 
Bonifácio quis ir ao Rio, mas o irmão o desaconselhou com firmeza. 
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Depois de consultar a esposa, decidiu que era melhor viajar antes de 
completar um mês. Esteve em Barbacena para ver as irmãs, fez as 
despedidas e partiu com a família para Roma a bordo do Oceania.

NA SANTA SÉ 

Embaixador José Bonifácio chega ao Vaticano e é recebido 
por diversas autoridades e representantes do Papa.

José Bonifácio assumiu o posto de embaixador do Brasil junto à Santa 
Sé a 1º de dezembro de 1937. Em carta datada de 7 de dezembro o 
presidente Getúlio Vargas dirigiu-se ao Santo Padre apresentando 
José Bonifácio e ressaltando as qualidades que ele reunia para o posto. 

Antes disso, José Bonifácio recebera carta da Secretaria di Stato di Sua 
Santitá, datada de 27 de outubro, assinada pelo cardeal Pacelli, que no 
ano seguinte se tornaria Papa Pio XII. Dizia que a Santa Sé exprimia 
seu agrado pela sua nomeação como embaixador extraordinário e 
plenipotenciário do Brasil junto a ela.

O novo embaixador chegou a Nápoles com a família a bordo do 
Oceania, a 29 de novembro. Assim que desembarcaram, foram para 
o Consulado do Brasil naquela cidade, onde almoçaram. Naquele 
mesmo dia, seguiram de trem para Roma, onde foram recebidos 
pelo encarregado de negócios do Brasil junto ao Vaticano e senhora, 
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Sr. Galvão Bueno; o embaixador do Brasil em Roma, Sr. Guerra Duval; 
o Sr. Manoel Cantuária, secretário da embaixada brasileira junto ao 
Quirinal; além de pessoal das duas embaixadas e membros da colônia 
brasileira naquele país. Instalaram-se na sede da embaixada, no his-
tórico Palácio de Rospigliosi, que pertencera ao príncipe Rospigliosi 
Pallavicini.

A embaixada ficava dentro de uma muralha. E defronte era o 
palácio do príncipe Collona, que na época era governador de 
Roma. Quando se entra, tem o jardim, mas não se vê a rua por 
causa da muralha. Ao entrar no palácio, se vê uma escadaria 
maravilhosa. A gente sentava e via quadros fantásticos de 
todos os grandes pintores.242

Em fins de dezembro, José Bonifácio recebeu o seguinte convite: 
“Le Cardinal Sécretaire d´État prie S. Ex. Mr de Andrada e Silva, 
ambassadeur du Brésil, de lui faire l´honneur de venir diner chez lui Le 
jeudi 30 décembre 1937, à 20 heures”.

A fim de apresentar suas credenciais, José Bonifácio escreveu uma 
carta dirigida ao Papa Pio XI. Eis alguns trechos: 

242 IBRAHIM, 2008.
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Trecho de carta de José Bonifácio ao Papa Pio XI.

[...] magnífico que enleva e comove a minha alma de católico.

Nunca tive, na existência que Deus me tem concedido, uma 
honra de mais fortes emoções do que esta de, na cidade do 
Vaticano, diante do Sumo Pontífice, falar em nome da pátria 
brasileira, dirigir-me ao chefe supremo da cristandade que em 
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missão de Nosso Senhor Jesus Cristo, sucedendo a São Pedro, 
na cadeira excelsa e santa, dissemina pelo mundo conselhos 
sábios e lições de paz, sempre intrépido no fervor católico, 
pregando e propagando as santas doutrinas únicas capazes de 
assegurar a felicidade e a concórdia.

[...] É gratíssimo, sumamente confortador para os católicos 
presenciarem que no meio das preocupações e incertezas de 
todo o gênero que estão a impressionar os homens de Estado, 
há uma instituição que domina soberanamente pelo seu pres-
tígio moral, pela força de seus dogmas, pela verdade de seus 
princípios – a Igreja Católica.

[...] Manifestando-me por esta forma, interpreto os sentimentos 
do Brasil que, se é nos dias de hoje, por sua extensão, a maior 
nação católica do mundo, abrigará, em alguns anos, com o au-
mento sempre crescente de sua população, o mais numeroso 
contingente de fiéis à doutrina de Nosso Senhor, o mais com-
pacto núcleo de soldados da fé, ao serviço do lema glorioso e 
sacrossanto “Instaurare omnia in Christo”.

[...] Santíssimo Padre, de acordo com os sentimentos do povo 
e do governo brasileiros e sob os impulsos do meu dever de 
católico, empregarei todo o meu zelo e todas as energias do 
meu espírito para fortalecer cada vez mais as relações de ami-
zade tradicional e cordialíssima de meu país com a Santa Sé, 
feliz por me ser possível servir, junto de Vossa Santidade, aos 
interesses do Brasil e à Igreja, coluna e fundamento da verdade.

[...] Diante de Vossa Santidade me ajoelho reverente para depor 
a homenagem do meu mais profundo respeito e enternecida 
veneração. 

A cerimônia de apresentação de credenciais ao Papa, como não podia 
deixar de ser, foi no Vaticano. Conforme lembrou Marina Maria, o 
cerimonial dos embaixadores à época era o seguinte: 

Para chegar ao Papa, todos eles – os protestantes ficavam mais 
resguardados – tinham que se ajoelhar três vezes até chegar 
aos pés dele. Era costume na época. Andava um pouco, ajoelha-
va, no centro, ajoelhava. E quando chegava no Papa ajoelhava e 
beijava o anel. O embaixador sentava e falava, no caso do papai 
era em francês. O Papa também falava diversos idiomas. Em se-
guida era entregue a carta feita pelo presidente, naquele caso o 
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Getúlio, apresentando à sua Santidade o seu embaixador, e de-
pois era lido o discurso. Quando terminava, o Papa oferecia no-
vamente a mão, o embaixador se ajoelhava, beijava o anel e se 
voltava para sair, nesse caso também se ajoelhando três vezes 
antes de deixar o salão.243 

A cerimônia teve ampla cobertura dos jornais de Roma. A imprensa 
argentina também acompanhava de perto os passos do ex-embaixador 
do Brasil naquele país. Referindo-se ao discurso de José Bonifácio na 
apresentação de suas credenciais, registrou: 

El Sumo Pontífice agradeció al embajador expresándole su 
profunda satisfacción por el desarrollo del catolicismo y dela 
Acción Católica en el Brasil e impartió la bendición que le fue 
solicitada. Después de La audiência pública hubo outra privada 
em la biblioteca. El embajador visitó luego el cardenal Pacelli, 
quien esta noche retribuyó la visita. La personalidad del nuevo 
embajador y el tono altamente religioso de su discurso están 
destinados, sin duda, a tener eco en el ambiente político y 
religioso de Italia.

Embaixador José Bonifácio representando o Brasil 
em cerimônia religiosa no Vaticano.

243 IBRAHIM, 2008.
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O correspondente de um jornal brasileiro em Roma apontou: 

O Observatore Romano consagra uma nota de elogios ao novo 
embaixador brasileiro junto à Santa Sé, Sr. José Bonifácio de 
Andrada e Silva, na qual põe em relevo as nobres origens da 
família daquele diplomata e enumera os feitos de sua carreira. 
A nota concluiu: “O novo embaixador traz para a sua alta mis-
são um grande preparo de méritos insignes e de virtudes civis 
e religiosas. Os nossos votos fervorosos e unânimes acompa-
nham a atividade do ilustre diplomata”.

As audiências com o Papa eram previamente marcadas, em épocas e 
horários determinados. Por isso mesmo, o embaixador José Bonifácio 
tinha mais contato com o cardeal Eugênio Pacelli, secretário de Estado 
do Vaticano.

Ele governava tudo. Era um cardeal de primeiríssima catego-
ria. Inteligente, fino, educado, instruído e bondoso. Era tido, 
quando eu estava lá, como um santo padre. Tanto que quando 
papai voltava de conferenciar com ele, sempre tinha os maiores 
elogios para ele. E, sendo o grande político que era, elogiava 
cada embaixador que ia ter com ele.244 

Uma prova do bom relacionamento que se estabeleceu entre o cardeal 
Pacelli e José Bonifácio é a intensa troca de correspondência entre 
ambos. Eis um exemplo.

Du Vatican, Le 16 mars 1938. Excellence,

En vous remerciant bien sincèrement de votre billet du 12 
cour., aussi aimable dans la forme qu’ Il est penible dans la 
substance, je tiens à vous assurer des voeux très chalereux que 
je forme pour le parfait retablissement de votre santé, dans le 
plus bref délai.

Votre Excellence m´obligerait beaucoup en me rassurant à ce 
sujet.

Je la prie en attendant de vouloir bien agréer l´homage de ma 
haute considération.

Card. E. Pacelli. 

244 IBRAHIM, 2008.
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Nos encontros com o cardeal Pacelli o embaixador falava sobre as 
igrejas de seu país: se estas e os conventos estavam bem cuidados, se 
os sacerdotes cuidavam de melhorar a miséria do povo, se os cardeais 
do país correspondente seguiam a ordem da Santa Sé. “A conversa 
deles era toda sobre o catolicismo apostólico romano, tudo que dizia 
respeito ao catolicismo. Era esse o trabalho dos embaixadores junto 
á Santa Sé”, contou Marina Maria.245

Fazia parte do trabalho de embaixador junto a Santa Sé supervisionar 
os colégios responsáveis pela formação de padres brasileiros. 

Papai percorria esses colégios, o que às vezes dava trabalho. 
Mas ele fazia com a maior boa vontade. Ele procurava saber 
sobre os colégios que o Brasil tinha lá. Um dos maiores, onde 
papai às vezes almoçava para palestrar com os alunos, era o 
Colégio Pio Brasileiro, um gigante. E de muita importância 
para o mundo católico. Fazia parte de seu trabalho ver se os 
seminaristas eram bem tratados.246 

Naquele tempo, eram muitas as ordens religiosas que enviavam se-
minaristas para Roma, como os lazaristas e os franciscanos. Dava 
atenção às famílias dos seminaristas que chegavam para visitar os 
filhos e a bispos brasileiros que por lá passavam. “Eram estas as obri-
gações dele.”

A Santa Sé não via com bons olhos que os seus embaixadores, de que 
nacionalidade fossem, frequentassem a corte ostensivamente porque 
considerava o Vaticano um país distinto da Itália.

Nos contatos que teve na Santa Sé, sobretudo com o cardeal Paccelli, 
que mais tarde viria a ser o Papa Pio XII, José Bonifácio dizia da im-
portância de incentivar em nosso país determinadas regiões em que 
já se sentia a presença de outras igrejas cristãs que, embora muito 
respeitáveis, representavam linhas diferentes do catolicismo. Disse 
mais: no Brasil o catolicismo tinha diante de si grandes desafios e ex-
pressou o desejo de que a corporação eclesiástica estivesse preparada 
para superar tais problemas.

245 IBRAHIM, 2008.

246 IBRAHIM, 2008.
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HITLER EM ROMA
A visita de Hitler a Roma, em 2 de maio de 1938, era o prenúncio 
dos tempos que viriam e foi motivo de grande constrangimento por 
parte do Vaticano. Este não viu com bons olhos a chegada do chan-
celer alemão, o que evidencia a partida do Papa a Castel Gandolfo e 
sua alusão à outra cruz que se levantava sobre Roma, que não era a 
de Cristo. E mais, a controvérsia sobre os enfeites das ruas, sobre o 
percurso que Hitler deveria seguir; as instruções ao episcopado e aos 
religiosos italianos para que não participassem de manifestações em 
homenagem a Hitler.

Marina Maria presenciou aquele acontecimento, que ficou gravado 
na sua memória: 

Através do cardeal Pacelli, o Papa deu ordem de fechar todas 
as igrejas de Roma, e nenhum sino podia ser tocado durante 
os oito dias que Hitler esteve lá. E proibiu os embaixadores 
de ter contato com ele e a família. Eu confesso que, um pouco 
rebeldezinha aos meus 16 anos saí à rua com minha prima 
para ver Hitler e a camarilha dele. Papai e mamãe jamais foram 
ver, nem por curiosidade. Quando Hitler passou – faço questão 
que fique registrada a proibição que fez o cardeal Pacelli para 
provar que ele não era nazista como dizem alguns – pela Via 
Nazionale, que ficava atrás da embaixada – a embaixada ficava 
na Via 24 de Maio, 43, à direita estava o palácio do Quirinal, do 
rei, e defronte o palácio do governador de Roma – com toda sua 
comitiva de SS para tomar o trem, eu e Marise, minha prima, 
estávamos lá. Papai não chegou nem à janela. Quando cheguei, 
falei: “papai, mas foi um deslumbramento”. Ele disse: “minha 
filha, eu e sua mãe seguimos à risca a proibição do Santo 
Padre”. E todas as igrejas fechadas. O Mussolini tinha colocado 
a bandeira nazista, com a suástica, nas sete colinas de Roma. 
Foi um grande desgosto para o Papa e o cardeal Pacelli.247

Em defesa do futuro Papa Pio XII, disse ainda Marina Maria:

Quando saímos de Roma, estava começando a guerra, era o 
chamado preâmbulo da grande guerra. Então, ele fez tudo para 
evitar a guerra e melhorar a situação. Essa história de dizer 

247 IBRAHIM, 2008.
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que ele tinha inclinação nazista não é verdade. Papai sentia 
mal quando, no Rio, ouvia alguma coisa sobre isso. Jamais, nem 
de longe. O que ele dizia a papai eram a prudência e o cuidado 
que o pontificado tinha que ter, já que Hitler estava fazendo 
misérias na Áustria justamente contra o cardeal. E os católicos 
lá já estavam sendo perseguidos antes da guerra. Acusam-no de 
não ter feito mais para salvar os judeus, mas ele fez o que pôde. 
Quando começou a perseguição aos judeus nós estávamos lá. 
Eles faziam o seguinte: acabado o filme, antes de as pessoas 
saírem, apareciam na tela três narizes – o aquilino, o judeu e o 
grego. Para as pessoas verem quem estava ao lado e começar 
aquela história de sair para não ficar perto de judeu. Era uma 
humilhação para eles.248 

O embaixador José Bonifácio, por sua vez, tentava ajudar de alguma 
maneira: 

Com o costume que papai tinha de cuidar dos outros, o que ele 
fez? Quando passava em casas onde estava escrito “negócio 
hebraico”, mandava o carro parar – na frente do carro tinha 
um escudo brasileiro dizendo: Corpo Diplomático – e dizia a 
mamãe: “vamos comprar dele”. E comprava para ajudar os ju-
deus, era uma joia para mamãe, antiguidades, qualquer coisa.249

VERÃO DE 1938
As férias de verão de 1938 foram inesquecíveis para Marina Maria. Por 
recomendação médica à D. Corina, que andava com a saúde abalada, 
foram passadas, em parte, no Grande Albergo Palazzo della Fonte 
Fiuggi, onde a família se hospedou de 17 a 31 de julho.

A famosa estação de águas era frequentada pelas mais destacadas 
figuras da sociedade europeia daquele tempo. E ali a família Andrada 
encontrou algumas delas. 

Quando descemos do elevador – era um magricelo de ferro 
– quem estava trançando pelos corredores enormes e, de-
pois, na sala de jantar, sentou a uma mesa próxima a nossa, 
era o Starace, que era o secretário geral do Partido Fascista, 

248 IBRAHIM, 2008.

249 IBRAHIM, 2008.
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que acabou morrendo enforcado. Ele estava com os filhos pe-
quenos. Cumprimentou a todos e foi para a mesa dele. Os sol-
dados dele estavam vestidos de preto, coma caveira, dois ossos 
trançados e o punhal.250 Logo depois chegou ao hotel o mare-
chal Badoglio.251 Quando ele chegou lá já era Duque de Adis 
Abeba, herói da guerra da Etiópia que derrotou o imperador 
Haile Selassie, e deu a coroa ao rei da Itália, que ficou sendo rei 
da Itália e imperador da Etiópia. E o Negus, que era imperador 
em linguagem africana, teve que se refugiar em Londres com 
a família inteira. O Badoglio fez essa revolução e quando o vi, 
disse a papai que ia ficar amiguinha dele. Já comecei a chegar a 
mesa, com Marise a tiracolo. Buena sera, boa tarde, buena sera, 
buena noche, boa noite. Na noite do cinema, que era uma noite 
sim, outra noite não, sentamos perto dele e eu consegui que ele 
me desse um autógrafo.252

As férias não terminaram ali. Foram em seguida para o Grand Hotel 
Locanda Maggiore – Scannavini – Montecatini Terme, onde permane-
ceram de 17 a 30 de agosto. Visitaram ainda Siena, Arezzo, Perugia, 
Assis, Pisa, Livorno.

A APOSENTADORIA
José Bonifácio acabava de completar 67 anos, o que significava a imi-
nente aposentadoria. Em vista disso, a 16 de dezembro de 1938, de 
Roma endereçou carta ao presidente Getúlio Vargas na qual renovava 
o pedido de que o decreto sobre a aposentadoria compulsória só fosse 
expedido no ano seguinte, sendo ele chamado à Secretaria de Estado 
antes daquele ato, afirmando: 

Assim, poder-se-á solicitar o agrément para o novo embaixador 
já na minha ausência, o que é razoável e justo, evitada, para 
mim, uma situação desagradável. Se me permitisse sugerir 
uma data para a compulsória, lembrar-lhe-ia a de 10 de feve-
reiro, aniversário do decreto de nomeação que me permitiu 

250 Achille Starace foi secretário do Partido Nacional Fascista (PNF), de dezembro de 
1931 a dezembro de 1939.

251 Pietro Badoglio (1871-1956), soldado e político italiano, membro do PNF, comandou 
as tropas italianas na segunda guerra ítalo-abissínica; seus esforços lhe valeram o 
título de duque de Adis Abeba.

252 IBRAHIM, 2008.
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iniciar no seu governo a ação diplomática em Lisboa, conti-
nuada em Buenos Aires e aqui no Vaticano. O adiamento do ato 
para esse mês dar-me-á tempo de oferecer a Sua Eminência 
cardeal Pacelli e ao Sacro Colégio dos Cardeais as homenagens 
que tenho em vista. Certo do acolhimento que sempre dá às 
minhas pretensões, apresento antecipados agradecimentos, 
com os protestos do meu subido apreço e cordial estima. 

TEMPO DE DESPEDIDA
A 10 de janeiro de 1939, um mês antes da data prevista para a partida, 
José Bonifácio e Corina ofereceram um jantar para o qual foi convi-
dado todo o mundo diplomático da Santa Sé e de Roma, tendo o cardeal 
Pacelli como homenageado especial. Na ocasião, como de praxe, o 
anfitrião pronunciou discurso de saudação, transcrito a seguir.

Eminência,

Tenho a insigne honra de apresentar a Vossa Eminência os mais 
sinceros e cordiais agradecimentos pela fidalguia com que se 
dignou a aceitar o convite para receber nesta casa diplomática 
do Brasil a presente homenagem.

Ela é por mim prestada de todo coração e numa dupla quali-
dade, como embaixador da florescente república sul-americana 
que abriga em seu vasto território mais de 45 milhões de cató-
licos, e ainda como filho amantíssimo da Igreja de Cristo, cuja 
chefia, na cadeira aureolada luminosamente pelo Príncipe dos 
Apóstolos, está, com a graça de Deus, nas mãos augustas de Sua 
Santidade o Papa Pio XI, gloriosamente reinante.

Nesta instituição admirável, sempre triunfante através dos sé-
culos, porque representa a verdade, Vossa Eminência se realça 
como um dos seus ornamentos mais resplandecentes, sendo 
por sua cultura, sua bondade e sua inteligência, um dos vultos 
mais prestigiosos e queridos.

Intérprete da boa vontade e da palavra do beatíssimo Padre 
junto aos governos de todo o mundo, Vossa Eminência, com o 
tato, a sagacidade e a sabedoria cristã, no trato de importantes 
problemas sociais e religiosos, mantendo em meio das dificul-
dades atuais o soberano prestígio da Igreja Católica, Apostólica 
Romana.
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É-me gratíssimo, além de sobremodo honroso, representar o 
meu país junto a Santa Sé, observando e admirando a atuação 
benemérita e altamente profícua do seu Governo, de cuja mara-
vilhosa cúpula o Santo Padre dirige sabiamente todo o mundo 
católico, incutindo, pela persuasão e pela prece, no espírito 
dos povos o sentimento de paz, e por toda parte instituindo, 
educando e aperfeiçoando.

É a missão sacrossanta da Igreja que, por sua universalidade, 
estende o manto divino sobre todo o gênero humano, e está 
sempre vigilante na defesa da personalidade de cada um e da 
fraternidade das gentes.

O governo e o povo do Brasil, augurando sempre a felicidade 
de todas as nações e a harmonia entre os homens, aplaudem 
jubilosos essa atuação semeadora do bem, disseminadora da 
virtude e da justiça.

Rogo a Vossa Eminência aceitar esta homenagem com a ex-
pressão do meu mais elevado apreço, e permitir que, nesta 
oportunidade tão feliz para mim, invoque com o mais profundo 
respeito a personalidade excelsa, por todos os títulos venerada, 
do Soberano Pontífice, fazendo os mais ardentes votos para 
que, no seu reinado, prossiga ad multos annos na série dos 
magníficos triunfos e ao som de constantes hinos pela paz, pela 
ciência epela civilização.253 

Em resposta, o cardeal Eugênio Pacelli ressaltou que as eloquentes 
palavras pronunciadas pelo embaixador José Bonifácio tocaram 
os corações de todos os presentes. E, em clara alusão à perspectiva 
da Segunda Guerra Mundial, acrescentou: “Ces paroles nous élevent 
bien au-dessus du caractère habituel des réunions de ce genre et elles 
donnent à l´heure présent un sens spirituel qui ne peut échapper à 
quiconque que d´un oiel vigilant considère les évenemments actueles”. 
Lembrou também sua passagem pelo Brasil, em 1934, e a atmosfera 
de fé e de amor que o envolveu então. Encerrou desejando que o Cristo 
do Corcovado estendesse sempre sua sempre protetora mão, divina 
e abençoada.

Esse banquete está entre as lembranças guardadas por Marina Maria:

253 IBRAHIM, 2003, p. 157-158.
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Na escadaria, de três em três degraus ficaram os empregados 
de tocha. Ah, naquele tempo era assim. Ele era o delegado do 
Papa, estava lá em nome do Papa, que não saía de casa. O Papa 
Pio XI só saía para o Castelo Gandolfo. Eu e minha prima fica-
mos escondidas atrás da porta, porque nós, garotas, não po-
díamos aparecer. Foi uma coisa maravilhosa. Os banquetes nas 
embaixadas, do Brasil ou em outra, em que o cardeal Pacelli ia 
com outros cardeais, as mulheres iam, e sentava uma mulher, 
um homem, uma mulher... Só que os homens eram os cardeais. 
E elas tinham que usar um véu de renda fina preto, bonito, 
elegante.254 

A partida estava prevista para o dia 16 de fevereiro de 1939. No dia 
6 daquele mês, José Bonifácio recebeu uma mensagem do “Maestro di 
Camera di su Santitá”, comunicando-lhe que o Santo Padre o receberia 
e à sua família no dia seguinte. Após o encontro de despedida, nada 
restava a José Bonifácio e família fazer em Roma, a não ser arrumar 
as malas.

Todavia, no dia 10, praticamente de malas prontas, foram surpreen-
didos pela morte de Pio XI. Todo o corpo diplomático, inclusive José 
Bonifácio, esteve presente nos aposentos particulares do Papa Pio 
XI, onde foi primeiro velado. “Quando Pio XI morreu, já estávamos 
com tudo embalado para sair. O cardeal Pacelli ficou camerlengo, que 
é quem dirige todos os cardeais no ritual de escolha do sucessor.”255

O cardeal Pacelli foi eleito o novo Papa em 2 de março de 1939 e tomou 
o nome de Pio XII. Mas, àquelas alturas, José Bonifácio e família já iam 
longe.

Os serviços prestados por José Bonifácio como embaixador não foram 
esquecidos. Uma das referências a sua atuação encontra-se no Boletim 
do Ministério das Relações Exteriores, de 19 de fevereiro de 1942, por 
ele recebido com a seguinte dedicatória: “À Sua Excelência o senhor 
embaixador José Bonifácio de Andrada e Silva, com as homenagens do 
seu amigo Voemer”.

254 IBRAHIM, 2008.

255 IBRAHIM, 2008.
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O boletim informava sobre a Comissão Brasileira da ponte interna-
cional “Brasil-Argentina”, precisamente sobre a concorrência pública 
para a obra: 

Em cumprimento ao protocolo de 21 de novembro de 1941, fir-
mado em Buenos Aires, iniciam-se nesta data, 19 de fevereiro, 
as concorrências simultâneas, no Rio de Janeiro e na capital 
portenha, para a construção da ponte internacional “Brasil-
-Argentina” sobre o rio Uruguai, entre Uruguaiana e Paso de 
los Libres. 

Ao homenagear as figuras que se empenharam para que aquele em-
preendimento se concretizasse, dentre elas, o então ministro das 
Relações Exteriores, Oswaldo Aranha, a Comissão Brasileira não 
deixou de lembrar o nome de José Bonifácio:

Não deve ser esquecido o nome de Sua Excelência o senhor em-
baixador do Brasil, no posto de Buenos Aires, Dr. José Bonifácio 
de Andrada e Silva, que idealizou, em amável palestra, a cena 
capital do aperto de mão solene, ao meio da ponte, na linha de 
jurisdição para ambas as margens, no dia da inauguração. De 
fato, que lindo quadro não será esse que comemore o encontro 
ao meio do vão central, das duas multidões que partiram uma 
do Brasil e outra da Argentina, em préstitos gigantescos, ani-
mados de indizível alegria de tão desejada aproximação. 

Convém lembrar que José Bonifácio não foi só um parlamentar atuante 
e um embaixador brilhante. Mantinha também contato constante com 
a sua querida Barbacena e com as forças locais que o apoiavam, antes 
de abandonar a política. Assim, é preciso destacar alguns episódios.

Logo que seu irmão Antônio Carlos foi eleito presidente de Minas 
Gerais, ele tratou de organizar o seu secretariado de governo. José 
Bonifácio indicou o nome de José Francisco Bias Fortes, seu conterrâ-
neo e filho do velho Bias, amigo antigo, para ocupar a Secretaria de 
Segurança do Estado, o que foi atendido pelo novo presidente.

Outro fato curioso ocorreu quando era ministro da Agricultura o 
ilustre baiano Miguel Calmon du Pin e Almeida, que, por razões ad-
ministrativas, resolveu transferir o amigo de José Bonifácio, Amílcar 
Savassi, dirigente da Inspetoria de Sericultura, órgão federal de 
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destaque existente em Barbacena, para uma repartição semelhante 
no Rio Grande do Sul. Este ato representava de certa forma uma per-
seguição àquele funcionário, pois ele teria que se mudar da cidade mi-
neira para longínquas terras no Sul. José Bonifácio, responsável pela 
criação da referida inspetoria, que se dedicava ao desenvolvimento 
do bicho-da-seda, opôs-se a essa decisão ministerial, que ocorreu no 
governo de Arthur Bernardes. Iniciou então uma campanha contra 
o ministro da Agricultura, provocando sério desequilíbrio político, 
já que deputado algum, pertencente à bancada do governo faria crí-
ticas a um ministro de Estado. Depois de muita luta, Amílcar Savassi 
voltou à direção da Inspetoria de Sericultura, que vem a ser uma das 
importantes obras realizadas por José Bonifácio em sua cidade natal. 
Durante muitos anos foi ela a principal instituição federal existente 
em Barbacena.

O RETORNO AO BRASIL
“Chega amanhã, a bordo do Oceania procedente de Roma, onde exercia 
as altas funções de nosso representante diplomático junto ao Quirinal, 
o Sr. José Bonifácio de Andrada e Silva, que, retirando-se definitiva-
mente da carreira, vem fixar-se de novo no Brasil”, anunciava a im-
prensa do Rio de Janeiro em fevereiro de 1939.

José Bonifácio instalou-se com a família na antiga casa da Rua 
Voluntários da Pátria, nº 450, em Botafogo. Ali recebia a visita de 
amigos e antigos companheiros da política, aqueles que também se 
indispuseram com o presidente Vargas. Os que estavam na situação 
não se arriscavam. A presença do irmão Antônio Carlos, que morava 
na casa ao lado, era constante. “Eles se falavam diariamente. E papai 
chamava a atenção dele quando sabia que ele estava de olho em al-
guma dama. Dizia: ‘não está bonito o que você está fazendo, Tonico, 
não pode’”, recordou Marina Maria.

A rotina de José Bonifácio era simples: o café da manhã às 8 horas 
com a família. Alguns anos depois servido na cama pela antiga gover-
nanta Idalina Mendes, que esteve com a família por cinquenta anos. 
Depois, andava pelo jardim da casa. Às vezes saía de carro para visitar 
um amigo e a irmã Totonha. Os três irmãos falavam-se diariamente. 
E tinha a missa na Matriz da Lagoa, a mesma igreja em que se casara, a 



260

JOSÉ BONIFÁCIO: LÍDER PARLAMENTAR DA REVOLUÇÃO DE 1930 E EMBAIXADOR DO BRASIL

qual ele nunca faltava e não deixava que Marina, àquela altura a única 
filha em casa, faltasse.

Um pouco mais tarde Antônio Carlos mudou-se para um apartamento 
no Flamengo. Logo depois, Corina começou a achar que a casa estava 
pequena para abrigar todos os móveis e peças que o casal fora jun-
tando ao longo de sua estadia no exterior. Marina narrou o episódio 
da compra de outra casa: 

No número 371 da rua Voluntários da Pátria ficava a casa de um 
antigo deputado mineiro de Leopoldina. A casa foi a leilão com 
tudo que estava dentro. Papai chegou, sentou e de repente o lei-
loeiro: “quem dá mais?”. Papai, distraído: “eu dou”. Quando o 
leiloeiro bateu o martelo e disse: “o senhor comprou a casa” ele 
só faltou morrer na cadeira. Ele comprou a casa sem saber que 
tinha comprado. Depois contaram que papai não dormiu à noite 
e mamãe acendeu vela porque não sabia se tinham dinheiro 
para pagar. Era uma casa muito bonita, com três andares, cinco 
terraços e cinco varandas.256 

Ali viveram até a morte de José Bonifácio, em 1954, quando então foi 
vendida.

Logo após sua volta do exterior, José Bonifácio ia com bastante 
frequência a Barbacena, como era de se esperar. O fato de o 
filho Zezinho Bonifácio morar então na fazenda da Borda do 
Campo era um motivo a mais para suas visitas. Mas logo co-
meçaram a rarear. Aos poucos foi deixando de ir a Barbacena, 
ficando entre o Rio e a fazenda da Borda. E foi se desligando da 
cidade. Depois que teve o enfarte, dizia que não ia porque os 
médicos proibiram.257 

José Bonifácio herdou o espírito caridoso das mulheres da família, da 
mãe, D. Adelaide, e das avós, Gabriela e Constança. “Em Barbacena, 
quando se fazia uma caridade, diziam: ‘caridade como aquela, só da 
D. Gabriela’. Essa é a avó paterna. A avó materna, Constança Emigdia, 
era chamada a mãe da pobreza”, revelou Marina.258 José Bonifácio 
contribuía para muitas irmandades em Barbacena e obras de caridade 

256 IBRAHIM, 2008.

257 IBRAHIM, 2008.

258 IBRAHIM, 2008.
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no Rio de Janeiro, de tal maneira que, quando morreu, os três filhos, 
Zezinho, Tintim e Filhinho, juntaram-se e distribuíram entre si a res-
ponsabilidade por essas entidades, já que custaria muito à mãe arcar 
sozinha com todas aquelas contribuições.

Certa vez, relatou Marina, o pai encontrou-se com o vigário de 
Barbacena e indagou: “padre Mauro, como vai indo a nossa igreja 
de São José?” O vigário respondeu: “Pobrezinha, imagina o senhor 
que não tem nem casa paroquial, não tenho casa para ficar, tenho que 
ir para a minha casa”. “Papai: ‘Corina, nós vamos dar aquela casa 
que temos perto da Igreja São José para a paróquia. Vai ser dada para 
a igreja’. A mamãe, depressa: ‘Ah, mas uma muito boa ideia’. Assim 
que saíram dali, papai ligou para o Zezé [Zezinho Bonifácio] e falou: 
‘Zezinho, aquela casa da rua Martinho Campos, que está desocupada, 
vai ser dada para a paróquia de São José. Entregue ao vigário, padre 
Mauro, assim que ele chegar aí’”.259

259 IBRAHIM, 2008.
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Uma atividade a que José Bonifácio se entregou com prazer após a 
aposentadoria foi a de escrever. Dedicou-se especialmente a retratar 
figuras da sociedade e da política mineiras, “recordando os tempos 
idos”, além de outros ensaios. A série “Vultos Mineiros” foi publicada 
no Jornal do Commercio do Rio de Janeiro.

Lembremos que ainda em Roma, a 16 de julho de 1939, publicara Meu 
pai (da nova edição da Fazenda histórica da Borda do Campo).

O conselheiro José Rodrigues de Lima Duarte, seu cunhado, esteve 
entre os vultos contemplados. No artigo sobre ele, discorreu sobre 
a “vasta e magnífica” região de Minas Gerais, onde “parece que os 
homens nascidos em tais sítios estão fadados a personificar na vida 
a bondade, a simpatia, a modéstia, a candura, os dotes morais que os 
apresentam como paradigmas e modelos de virtudes”.260 Nela, situou 
a Fazenda da Borda do Campo, lembrando os personagens que ali 
habitaram e dizendo que tudo nela “lembra cenas de patriotismo, de 
acendrado amor às ideias liberais, de apostolado pelas doutrinas cris-
tãs, de dedicação diuturna e perseverante à Igreja católica”.261 Foi nesse 
ambiente de paz, que nasceu, a 12 de janeiro de 1827, “o vulto de que 
hoje nos ocupamos, nobre servidor da província de Minas Gerais e do 
Brasil, em cuja vida política esteve envolvido como deputado, ministro 
e senador do Império. José Rodrigues de Lima Duarte é o seu nome”.262

O artigo percorria as etapas da formação do conselheiro José 
Rodrigues, bem como sua atuação como médico e líder político em 
Barbacena. 

Era por temperamento serviçal e prestimoso. A correspondên-
cia que mantinha com os chefes eleitorais e os próprios eleito-
res era constante e assídua, de uma presteza que admirava os 

260 ANDRADA E SILVA, 1943.

261 ANDRADA E SILVA, 1943.

262 ANDRADA E SILVA, 1943.
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demais políticos. [...] Estava, pois, ao corrente de tudo quanto 
se dava no seu partido, em toda a província, conhecendo as 
necessidades e as aspirações dos mais afastados municípios. 
Por todos se interessava, pleiteando junto dos governos, os 
melhoramentos reclamados, jamais demorando as soluções. 
Médico, apressava-se em suavizar as aflições, comparecendo 
prontamente à casa em que a família de um enfermo solicitava 
sua presença.263 

Em março de 1880, quando o conselheiro José Antônio Saraiva orga-
nizou o 28º Gabinete da Monarquia a seu convite, o deputado Lima 
Duarte assumiu a pasta da Marinha. Em 1884, na quarta eleição para 
o Senado, incluído na lista, foi nomeado, por Carta Imperial de 26 de 
janeiro, senador do Império.

MARTIM FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADA
José Bonifácio não deixou passar em branco o centenário de morte de 
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, comemorado em 23 de feve-
reiro de 1944, valendo-se da ocasião para escrever sobre o ilustre avô. 

Em breves pinceladas, referiu-se às origens de Martim Francisco e 
dos irmãos José Bonifácio e Antônio Carlos, o nascimento em Santos 
(SP) e os primeiros estudos, na cidade natal e em São Paulo. “Foi na 
famosa Universidade de Coimbra, onde, ao seu tempo, foram buscar 
os estudos superiores de Ciência e Letras outros brasileiros, que mais 
tarde se fizeram ilustres e beneméritos, que Martim Francisco, após 
curso diplomático, conquistou o diploma de bacharel em matemá-
tica, aplaudido pelos colegas e estimado pelos mestres”,264 escreveu. 
Prova disso é que, no mesmo ano de sua formatura, 1808, o governo 
português o nomeou para uma viagem de exploração pela província 
da Guanabara até Candeias.

De volta ao Brasil, exerceu em São Paulo a função de diretor-geral 
das Minas e Matas da província, ficando ainda encarregado, com o 
posto de sargento mor de milícias, da inspeção da Fábrica de Ferro 

263 ANDRADA E SILVA, 1943.

264 ANDRADA E SILVA, 1944.
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Ipanema, fundada nas minas de Araciaba, pela Carta Régia de 19 de 
agosto de 1799. 

Das comissões que desempenhou em Portugal e no Brasil, sem-
pre se saiu galhardamente, revelando, a par de um alto espírito 
de observação, profundos conhecimentos de mineralogia e 
de assuntos econômicos. Pode-se afirmar que ele foi, a esse 
respeito, um cientista notável, apurando dados da maior valia, 
e indicando, em conselhos prudentes e claros, o que se deveria 
fazer para o futuro, no sentido de ser aproveitada larga massa 
de riquezas.265

Em caráter oficial, saiu a percorrer diferentes vilas da capitania de São 
Paulo, a fim de estudar a composição de seu solo, seus recursos mine-
rais, sua fauna e flora, expondo-se a toda sorte de riscos. Seu jornal de 
viagens, parte do qual foi publicada na Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, mostra o valioso trabalho realizado, escreveu. 
Além da tradução de obras em francês, a partir de suas pesquisas 
empíricas apresentou algumas memórias ao governo, não publicadas 
até 1922. Por exemplo, Memórias sobre as minas de ferro de Sorocaba.

Em 1821, iniciou a sua vida política. “Nesta foi igualmente bravo, dessa 
bravura alicerçada em caráter ilibado, de rigidez inflexível, terçando 
as armas inelutáveis com devida intransigência”. Surge ao lado de ou-
tros paulistas eméritos, no movimento pela independência do Brasil, 
como secretário da junta de São Paulo, “quando José Bonifácio, invo-
cado pelo povo e pela tropa, teve de presidir a eleição para o governo 
provisório”.266 José Bonifácio remontou àquele acontecimento e notou 
que, no governo que se empossou a 19 de junho daquele ano, Martim 
Francisco fez parte, como secretário do Interior e Fazenda. Naquele 
tempo, era aflitiva a situação do Tesouro Nacional.

A luta implacável contra os abusos que particulares e funcionários 
praticavam contra o Tesouro determinou a impopularidade de 
Martim Francisco entre as classes favorecidas pelo governador de-
posto em junho, ainda mais quando José Bonifácio foi ser primeiro 
ministro da Regência, e a preponderância no seio da junta passou a 

265 ANDRADA E SILVA, 1944.
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Martim Francisco. Este acabou por sair da Secretaria, vendo-se obri-
gado a se retirar para o Rio de Janeiro. A reparação a isso veio com 
sua nomeação para ministro da Fazenda, em 16 de julho de 1822, no 
ministério chefiado pelo irmão José Bonifácio.

O artigo reproduzia o manifesto dirigido por Martim Francisco a 
comerciantes e capitalistas do Rio de Janeiro, mostrando-lhes a ne-
cessidade de um empréstimo ao Brasil. “Tal era a confiança que a com-
petência e imaculada reputação de honestidade de Martim Francisco 
inspiravam aos homens ricos que o empréstimo foi imediatamente 
coberto, excedendo mesmo à quantia total pedida.”267 Regressando ao 
país após o exílio – em 12 de novembro de 1823 fora desterrado junta-
mente com os irmãos para a França –, serviu ao Brasil como ministro 
da Fazenda do Ministério da Maioridade, em 24 de julho de 1840. “O 
seu nome, pela atuação que desenvolveu, embora em período curto, no 
domínio da fazenda pública, merece respeito dentre os beneméritos 
da pátria.”268

Além de administrador e estadista, Martim Francisco está na galeria 
dos parlamentares como um dos de maiores destaques, assinalou. Em 
1820, já com 45 anos, casou-se com sua sobrinha de 15 anos, Gabriela, 
filha de José Bonifácio e Narciza Oleary de Andrada, de origem irlan-
desa. O casal teve cinco filhos. 

CONSELHEIRO LAFAYETTE RODRIGUES PEREIRA
O artigo sobre o sogro, conselheiro Lafayette, foi igualmente publi-
cado no Jornal do Commercio do Rio de Janeiro. Começava por notar 
seu nascimento na Vila de Queluz, em Minas Gerais, a 28 de março 
de 1834, filho de Antônio Rodrigues Pereira, mais tarde barão de 
Pouso Alegre, e Clara Rodrigues Pereira. Aos dois filhos o casal deu o 
nome de Washington e Lafayette. Por que teriam sido adotados esses 
nomes? É que o honrado solicitador de Queluz, acompanhando o mo-
vimento cívico e patriótico dos povos, teve culto fervoroso pelas duas 
glórias da humanidade, pelo fundador da poderosa nação americana, 

267 Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: Imprensa 
Oficial, 1913.

268 Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: Imprensa 
Oficial, 1913.
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o seu presidente, o herói dos heróis, Washington, e o nobre francês 
Lafayette, colaborador da independência dos Estados Unidos, que teve 
para si e para os seus descendentes o título de cidadão desse país, com 
homenagens de cada um dos estados americanos. Em Paris, por seu re-
gresso em 1785, foi acolhido com entusiasmo e delírio na Assembleia 
Nacional, onde se bateu com denodo e talento pelas causas justas e 
convenientes à França. Encarregado pela família de Washington de 
dar a Bolívar o retrato de seu chefe, teve esta resposta: “Washington 
dado por Lafayette era a mais sublime das recompensas que podia um 
homem público ambicionar”.269

No mesmo ano em que faleceu Lafayette, em Paris, 1834, nascia, em 
Minas Gerais, Lafayette Rodrigues, “fadado a jurisconsulto insigne, 
parlamentar exímio e preclaro diplomata”.270 José Bonifácio enfocou 
seus estudos primários e secundários e na Faculdade de Direito de São 
Paulo, onde se matriculou em 1853. Ali, dedicou-se também a estudos 
filosóficos, tomando contato com as obras dos filósofos gregos, que 
seriam decisivas em sua formação. Formando-se em 1858, aos 24 anos 
de idade, regressou a sua província e foi nomeado promotor na então 
capital, Ouro Preto. Mas logo deixou o cargo e iniciou carreira na ad-
vocacia, no escritório de Teixeira de Freitas e mais tarde ao lado do 
já famoso Andrade Figueira. Por essa época, estreou no jornalismo, 
fundando, com Flávio Farnese e Bernardo Guimarães A Atualidade, 
de orientação política francamente liberal. A tônica era o combate 
à consolidação dos partidos engendrada pelo Marquês do Paraná. 
Lafayette foi principalmente redator político. “A conciliação, escrevia 
A Atualidade, matou a realidade do sistema representativo entre nós. 
Hoje não há governo representativo no Império, há apenas um triste 
simulacro.”271

Houve a colaboração de Lafayette em outros jornais. Ele foi ainda 
presidente da província do Ceará, em 1864, e do Maranhão, em 1865. 
Ressaltada foi também sua contribuição para a literatura jurídica do 
Brasil. Representou ainda o imperador nos tribunais internacionais, 
ficando dois anos no Chile em decorrência da guerra desse país com o 

269 ANDRADA E SILVA, 1943.
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Peru. No Chile seu nome é lembrado como internacionalista notável, 
que enfrentou questões econômicas de interesse desse país, além de 
problemas com a Ingleterra e França, atuando em questões jurídicas 
e econômicas. “Não há a considerar, em justa admiração, o juriscon-
sulto, o filósofo, o literato.”272

Há de se apontar ainda sua atuação como ministro da Justiça, em 1878, 
deputado e senador do Império, em 1879, a nomeação, em 1882, para 
o Conselho de Estado, ministro da Fazenda, no mesmo ano de 1882, 
os cargos diplomáticos. 

Sua morte, em 28 de janeiro de 1917, foi grande perda para as 
letras jurídicas e para a ciência política, causando profunda 
mágoa, não só à família de que era chefe exemplar e idolatrado, 
mas ao Brasil, a cujos anais históricos e literários ficou o seu 
nome ligado pelo tempo afora indelevelmente. A sua memória 
temos todos os brasileiros de tributar, com expressivas sau-
dades, perene e profundo culto, assegurou José Bonifácio.273

AFONSO CELSO DE ASSIS FIGUEIREDO 
(VISCONDE DE OURO PRETO)
A biografia do visconde de Ouro Preto, outro “vulto mineiro” que 
mereceu a atenção de José Bonifácio, seguiu o padrão das anteriores. 
Começava por traçar suas origens: o nascimento em Ouro Preto, em 
1836, seus pais, o português de Braga João Antônio Afonso e D. Maria 
Madalena de Assis Figueiredo, de uma das antigas famílias mineiras. 
Tendo chegado a terras brasileiras antes da Independência, aderiu ao 
movimento pela emancipação, primeiro no Rio de Janeiro, depois em 
Ouro Preto, onde fixou residência.

Afonso Celso passou a infância e adolescência em Ouro Preto, já então 
a capital de Minas Gerais. Em 1853, matriculou-se na Academia de 
São Paulo, onde iniciou o curso jurídico. Dentre seus colegas minei-
ros, figuravam os irmãos Washington e Lafayette Rodrigues Pereira 
e Flávio Farnese. Dispondo de poucos recursos para seu sustento, 
complementava-os com aulas particulares e defesas perante o tri-
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bunal do júri. Enquanto estudante, trabalhou também no gabinete 
do conselheiro Francisco Diogo Pereira de Vasconcelos e com seu 
sucessor. 

Laureado, regressou à terra natal, sendo alvo de carinhosas 
manifestações que eram homenagens ao seu talento e demons-
tração de solidariedade ao júbilo de seus progenitores. Foi 
então nomeado secretário de Polícia de Minas Gerais, quando 
presidente da província Carlos Carneiro de Campos, depois 
visconde de Caravelas.274 

Em Ouro Preto, onde passou a residir com a esposa, Francisca de 
Paula Toledo, filha do conselheiro Joaquim Floriano de Toledo, co-
meçou a advogar e foi nomeado inspetor da Tesouraria Provincial 
e depois procurador fiscal da Tesouraria-Geral. Como tantos outros 
de seu meio, foi atraído pela política e, em 1860, elegeu-se deputado 
provincial. “Destacou-se no parlamento da província como orador 
brilhante, argumentador convincente, revelando, nas comissões, em 
trabalhos meditados, o seu espírito seguro e ponderado. Daí a con-
fiança em seus votos e pareceres.”275 Sua atuação deu-lhe projeção, de 
forma que logo alçou voos mais altos, continuou. Em agosto daquele 
mesmo ano foi eleito deputado à Assembleia Geral pelo 7º distrito da 
província de Minas Gerais, em companhia de outras figuras de des-
taque, a exemplo de Teófilo e Cristiano Benedito Otoni, Camilo Maria 
Ferreira Armond (barão, depois visconde e conde de Prados), José Ro-
drigues de Lima Duarte. “Sua participação nos debates na legislatura 
de 1864 a 1866 aumentou o seu renome de parlamentar e o prestígio 
no seio do partido, então dirigido por Silveira Lobo e Teófilo Benedito 
Otoni.”276 Prova disso é que exerceu o cargo de secretário da Câmara 
dos Deputados.

Tendo de organizar o gabinete de 3 de agosto de 1866, em substitui-
ção ao chamado Ministério das Águias, presidido pelo Marquês de 
Olinda, Zacarias escolheu o jovem mineiro de 30 anos para ministro 
da Marinha. Eram os tempos da Guerra do Paraguai. 
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O ministro providenciou prontamente sobre tudo quanto 
era urgente no gravíssimo transe. Foram aprestados navios, 
acumulados, petrechos bélicos e munições de toda natureza, 
ele reuniu e libertou escravos, convertendo-os em marinheiros 
ou soldados; em poucos dias fez preparar dormentes e cons-
truiu caminhos de ferro para o transporte de tropas e de ali-
mentos, atendeu a todas as exigências, inspecionando pessoal-
mente, com entusiástico zelo a execução das suas ordens.277 

Quando o ministério Zacarias deixou o poder, em 1868, e o visconde 
de Itaboraí, chefe conservador, organizou o 23º gabinete, inaugurou-
-se nova fase na política. Os liberais passaram ao ostracismo. Afonso 
Celso dedicou-se então à advocacia e manteve no Rio de Janeiro um 
dos melhores escritórios. Dedicou-se também a escrever obras de 
direito, dentre elas, Marcas da fábrica. E logo se aventurou no jorna-
lismo, sem deixar de lado sua fibra de lutador político, acentuou José 
Bonifácio. Fundou o “Clube da Reforma” e redigiu o jornal A Reforma, 
com um programa liberal em forte oposição ao governo conservador. 
“Jornalista, Afonso Celso sempre se afirmou, como no setor político, 
um combatente destemido, discutindo as questões do dia com a 
maior competência, agredindo a política adversária ardorosamente, 
guardando, porém, nos embates, a linha de nobreza a que foi invaria-
velmente fiel.”278

Em 1878, com os liberais no poder, voltou à Câmara dos Deputados, 
reeleito deputado por Minas Gerais, sob o ministério presidido pelo 
conselheiro João Lins Vieira Cansansão de Sinimbu. No mesmo dia em 
que foi nomeado ministro da Fazenda do Gabinete Sinimbu, Afonso 
Celso era, por Carta Imperial, de 8 de fevereiro de 1879, escolhido se-
nador do Império. No Ministério da Fazenda, ao contrário da política 
emissionista de seu antecessor, reduziu a soma de papel-moeda em 
circulação, até suprimi-la para ser substituída pela moeda-ouro, bus-
cando o equilíbrio econômico e financeiro. Com a saída de Sinimbu, 
em março do ano seguinte, limitou suas atividades ao Senado.

Em 1882, foi nomeado conselheiro. Àquele tempo, estava consagrado 
como um dos chefes liberais do país. Em 1888, promoveu a reunião do 
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Congresso Liberal, de grande repercussão. Por essa época já era vis-
conde de Ouro Preto, título concedido pela princesa Isabel, condessa 
d´Eu, então regente. Fundou a “Tribuna Liberal”, de onde defendia as 
ideias liberais, definidas no programa discutido e votado pelo partido. 
A convite de D. Pedro II, organizou o Gabinete de 7 de junho de 1889. 
“Foi essa uma das mais memoráveis sessões do parlamento nacional, e 
nela, a personalidade do visconde de Ouro Preto, realçando-se por sua 
altivez, eloquência e bravura, de fato, se coloca à altura da situação, 
enfrentando-a impávido e intemerato.”279 José Bonifácio transcreveu 
o discurso de Afonso Celso, assim como os debates que se seguiram na 
dita sessão. Tendo o deputado Cesário Alvim se declarado republicano 
e o padre João Manoel terminado sua fala dizendo: “abaixo a monar-
quia e viva a república”; Afonso Celso bradou: “Viva a monarquia, que 
é a forma de governo que a imensa maioria da nação abraça e a única 
que pode fazer a sua felicidade e a sua grandeza”.280

Todavia, só iria durar cinco meses, já que foi deposto pelo movimento 
republicano de 15 de novembro. Preso, depois exilado, o visconde de 
Ouro Preto encerrava aí sua trajetória pública. 

Dentre os vultos mineiros, e na galeria dos estadistas do Brasil, 
o Visconde de Ouro Preto tem lugar prestigioso e se destaca, 
quer como parlamentar, orador distinto que elevou a tribuna 
política, quer como jurisconsulto e publicista que concorreu 
para maior riqueza das letras jurídicas e maior brilho da his-
tória nacional. Faleceu em Petrópolis a 21 de fevereiro de 1912, 
precisamente no seu 76º aniversário natalício. A sua memória 
presto o mais sincero e respeitoso culto.281

ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA MACHADO E SILVA
Em 1945, comemorava-se o primeiro centenário de morte de Antônio 
Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, nascido a 1º de novem-
bro de 1773, em Santos. José Bonifácio foi convidado a pronunciar 
uma conferência em sessão comemorativa do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro. Por motivo de doença, não pôde proferi-la, 
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mas, estando já escrita, foi publicada no Jornal do Commercio, a 30 de 
dezembro daquele ano.

Suas primeiras palavras foram para enaltecer a iniciativa do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro em prosseguir homenageando aque-
les que “em vida gloriosa, servindo ao Brasil, se destacaram no cenário 
da pátria, por suas virtudes, seus talentos e o acendrado civismo que 
se realça como exemplo a seguir, sobretudo nos dias tenebrosos que o 
mundo atravessa”, escreveu. Depois de dizer que sempre se sentia 
honrado quando era convidado a falar daquela tribuna, notou sobre 
o homenageado: “o 1º Antônio Carlos, o grande orador das cortes de 
Lisboa, o grande orador da primeira Assembleia Constituinte, o mi-
nistro do Império da Maioridade, em 1840”.282

Os primeiros estudos foram no Brasil e os estudos superiores na 
Universidade de Coimbra, onde obteve o título de bacharel em direito. 
No retorno ao Brasil, seu primeiro cargo foi na Ouvidoria de São Paulo 
e o de auditor militar, por decreto de 30 de setembro de 1800. Em 
1805, foi nomeado juiz de fora de Santos e em 1815, ouvidor em Olinda, 
Pernambuco. Ali se viu envolvido com a Revolução de 1817, que estou-
rou nos quartéis militares de Recife e propagou-se para o interior e 
para as capitanias limítrofes, que há muito planejavam a conspiração. 
O movimento era para proclamar, naquele momento, a independência 
de Pernambuco e das demais capitanias. Embora Antônio Carlos esti-
vesse alheio aos acontecimentos, o que se deduz da carta enviada ao 
irmão Martim Francisco, foi obrigado a aceitar, de acordo com suas 
ideias liberais, o lugar de conselheiro da junta revolucionária. 

Mas deu-lhe toda a energia, procurou aconselhar sob inspira-
ção de elevado patriotismo, defendeu com dedicação e ardor 
a causa insurrecional, a ela se ligou de alma aberta e franca, 
enfrentando com os colegas do conselho – o Deão da Sé 
Dr. Bernardo Luiz Ferreira Portugal, o Dr. José Pereira Caldas, 
e o negociante Gervásio Pires Ferreira, as medidas prontas e 
convenientes ao sucesso da revolução.283 
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Vencido o movimento, Antônio Carlos, com seus companheiros, “em-
barcou em pleno Recife, cabeça descoberta, com pesada corrente de 
ferro ao pescoço, rodeado de poderoso destacamento militar”. Foi 
enviado à Bahia, onde ficou encarcerado, tendo sofrido toda sorte de 
crueldade. Ainda assim, não se deixou abater, escreveu José Bonifácio. 
Consta, acrescentou, que D. João mandou acenar-lhe com a liberdade 
se ele pedisse perdão, ao que ele respondeu: “Perdão eu peço a Deus 
dos meus pecados. Do rei eu reclamo justiça”. Em consequência da 
revolução em Portugal, em 1820, que trouxe a anistia geral, Antônio 
Carlos e seus companheiros foram postos em liberdade. Em 1821, foi 
eleito deputado pela província de São Paulo às cortes portuguesas.

Na Assembleia, interveio em todos os debates de maior relevância 
e, com seus irmãos, José Bonifácio e Martim Francisco, ministros 
do Ministério da Independência, trabalhou para a consolidação da 
Independência. Com a saída dos irmãos do ministério, os três irmãos, 
em solidariedade absoluta, assumiram atitude de oposição.

Lançou-se também no jornalismo e, fazendo oposição ao governo 
do Partido Liberal moderado, combateu Evaristo Ferreira da Veiga. 
Antônio Carlos reapareceu em 1834, quando fez sistemática oposição 
à política conservadora.

Em 1840, chefiando o movimento em prol da maioridade, Antônio 
Carlos obteve grande triunfo, quando, na sessão de 23 de julho, foi 
decretada a maioridade de D. Pedro II. Em 1845, vitorioso na eleição 
com o Partido Liberal, voltou ao parlamento e, no mesmo ano, foi in-
cluído na lista tríplice para senador pela província de Pernambuco e 
nomeado por decreto do imperador. Seu último discurso na Câmara 
dos Deputados, em 2 de julho de 1845, foi uma afetuosa saudação aos 
colegas e um agradecimento à província de Pernambuco.

O CONSELHEIRO LUIZ ANTÔNIO BARBOSA – 
GENEALOGIA DOS HORTA BARBOSA
Ao enfocar a figura do conselheiro Luiz Antônio Barbosa, José 
Bonifácio fez questão de dizer que escrever sobre ele não era apenas 
um gozo do espírito, mas também “uma lição de civismo à geração 
de hoje e às que a esta se sucederem, as quais na sua personalidade 
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encontrarão um modelo de juiz, de político, de patriota, juntando-se 
lhe o de chefe de família exemplaríssimo”.

Referiu-se a seu nascimento, a 5 de junho de 1815, na fazenda de 
Matozinhos, na então comarca de Sabará. Foi o quinto filho do coronel 
Francisco de Paula Barbosa da Silva e de Isabel Maria de Ávila Lobo 
Leite Pereira. Como anunciou no título, fez uma verdadeira genealogia 
da família, nomeando, além dos oito filhos do casal, os avós e seus 
filhos, irmãos do coronel Francisco de Paula.

Sobre sua formação, registrou que Luiz Antônio Barbosa foi criado 
e educado em ambiente sadio e elevado. Terminados os estudos se-
cundários, seguiu, como os jovens de seu meio – muitos, por sinal, de 
famílias mineiras –, para a Faculdade de Direito de São Paulo. Depois 
de concluir com êxito o curso, em 1837, começou a exercer a advoca-
cia em Sabará e logo foi nomeado juiz municipal, cargo que exerceu 
durante algum tempo, passando depois a juiz de direito da comarca de 
Rio das Velhas e, sucessivamente, das de Rio das Mortes (hoje São João 
Del Rei), Serro, Diamantina, Rio Jequitinhonha e da capital Ouro Preto. 

De magistrado que primou pela distinção e pela inteligência 
esclarecida e culta, com bons amigos em todas as comarcas 
onde sua autoridade se fez sentir, inspirando a todos os cida-
dãos de diversos matizes políticos, respeito e confiança, ele 
passou a parlamentar representando o Partido Conservador, 
como deputado à Assembleia Provincial de Minas Gerais no 
biênio de 1843 a 1844.284 

Ali também desempenhou com seriedade suas funções, prestando 
altos serviços à província, de forma que, pelo voto de seus concida-
dãos, transferiu-se para a Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro. 
Em 1849, interrompeu o mandato para ser chefe de polícia em Minas 
Gerais, retornando à Câmara na legislatura de 1850-1852 e sucessiva-
mente nas de 1853 e 1857-1860. Em 14 de junho de 1842, foi convidado 
a assumir a pasta da Justiça, no gabinete de 17 de maio daquele ano.

O conselheiro Luiz Antônio Barbosa também exerceu a presidência 
de duas importantes províncias, assinalou José Bonifácio, a de Minas 
Gerais, em 1852, e a do Rio de Janeiro, em 1853. Na presidência de 
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Minas Gerais, foi quem expediu todas as ordens para se instalar a Vila 
de Juiz de Fora, incumbindo de tal instalação o engenheiro Fernando 
Halfeld, comendador Francisco de Paula Lima e coronel José Ribeiro 
de Resende (barão de Juiz de Fora).

Pela autoridade moral e política de que gozava, apresentando 
valiosa soma de serviços ao partido e à província, Luiz Antônio 
Barbosa, dando-se a vaga de senador pelo falecimento do Barão 
de Pontal (Manoel Inácio de Melo e Souza), realizado o pleito 
para o seu preenchimento, foi incluído na lista tríplice, sendo, 
em 1859, nomeado por S. M. o Imperador, para esse alto cargo. 
Porém, notou, não quis o destino que tomasse posse na cadeira 
no Senado, pois faleceu quando viajava do Rio de Janeiro para 
sua fazenda no município de Juiz de Fora. “Ficaram para exem-
plo dos seus concidadãos os ensinamentos resultantes da sua 
vida privada e pública, em ambas de inconcussa austeridade, 
de impoluto caráter e perfeita lisura de conduta”.285 

Depois de registrar as “Efemérides Mineiras” sobre a morte do con-
selheiro Luiz Antônio Barbosa, traçou com detalhes sua numerosa 
descendência, até aquela data. Terminou por dizer: 

Dando a publicidade o presente trabalho de apontamento 
genealógico, no qual há certamente lacunas e deficiências, 
espero, além da benévola atenção da ilustre família Horta Bar-
bosa nos seus vários ramos, que de alguns de seus membros 
possa vir qualquer esclarecimento ou retificação. Visei apenas, 
na sua elaboração, recordando o passado, apresentar à geração 
de hoje preciosos modelos de civismo e de honradez.286 

Os escritos biográficos acima apresentados constituem representa-
tiva amostra dos vultos mineiros enfocados por José Bonifácio, mas 
não esgotam o universo dos contemplados. Outros foram os Miranda 
Ribeiro (Jornal do Commercio, 22 de agosto de 1943); Cesário Alvim 
(Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, 2 de maio de 1943); Cândido 
de Oliveira; Os Veiga; Dom Antônio Maria Corrêa de Sá e Benevides 
(Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, 13 de junho de 1943); João 
Evangelista de Faria Lobato (1846-1946) e João Penido.
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REMINISCÊNCIAS
Em carta datada de 17 de janeiro de 1944, o Consórcio Pan-Americano 
de Advocacia ofereceu a José Bonifácio a representação desta socie-
dade de cooperação em Barbacena, por indicação do Sr. Edgar Bastos. 
A carta era acompanhada de um prospecto com a apresentação do 
consórcio, que, em linhas gerais, consistia em uma sociedade de coo-
peração profissional. “Já possuímos correspondentes, todos colegas 
militantes e distintos, na maioria das capitais e grandes cidades do 
país, estando pois bastante desenvolvida a nossa rede e funcionando 
satisfatoriamente.”

Membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, ali 
proferiu discurso quando da homenagem à memória do Patriarca 
da Independência, fazendo referência a documentos que mais tarde 
seriam publicados. O último discurso em Barbacena ocorreu devido 
a fatos relacionados à Revolução de 1930. Bias Fortes era amigo do 
vice-presidente Melo Viana e ficava, embora discretamente, contra a 
revolução e contra a liderança de Antônio Carlos.

Na Revolução de 1930, o filho de José Bonifácio, conhecido como José 
Bonifácio Filho, e popularmente como Zezinho Bonifácio, foi indicado 
prefeito de Barbacena. Aliás, é curioso esse fato, porque ele envolve 
uma modificação na estrutura política e administrativa. Ao assumir 
o comando do Brasil, o governo de Getúlio Vargas acabou com o pres-
tígio das Câmaras Municipais, pois criou a figura do prefeito, a qual 
permaneceu mesmo depois da Constituição de 1934. Anteriormente, 
os presidentes das Câmaras Municipais exerciam a função de prefeito 
como ocorre em vários países, tais como os Estados Unidos e a França. 
No Brasil, logo após a revolução daquele ano, o prefeito passou a ser 
a figura fundamental.

O governo do estado, antes exercido por Olegário Maciel, nomeou José 
Bonifácio Filho prefeito de Barbacena, contrariando parte da facção 
política existente na cidade, liderada por José Francisco Bias Fortes. 
Essa nomeação afastava do comando do município aquele que fora 
presidente da Câmara Municipal e que era seu primo. Com isso, surgiu 
em Barbacena um ambiente de inquietação.
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Iniciou-se então uma luta política que ficou presente anos e anos e 
ainda hoje tem seus desdobramentos. Dada a amizade do embaixador 
José Bonifácio com José Francisco Bias Fortes, corria na cidade o boato 
de que a nomeação de José Bonifácio Filho para prefeito se fizera sem 
o apoio do pai. O embaixador José Bonifácio era muito atento a seus 
deveres familiares e tinha apreço muito especial por seu filho José 
Bonifácio, considerando-o seu sucessor na vida pública da região. 
Para fazer face aos boatos de que estava contrário à nomeação do 
filho, deslocou-se do Rio para Barbacena. Em comício em frente ao 
velho sobrado dos Andradas, na praça que leva o nome da família, 
José Bonifácio discursou para afirmar que estava sempre ao lado do 
filho e, em dado momento, abraçou e beijou Zezinho Bonifácio, sendo 
muito aplaudido.

O embaixador José Bonifácio regressou ao Rio de Janeiro e, de fato, 
afastou-se da política de Barbacena, deixando para seu filho a chefia 
política da região. Transferiu, assim, para seu sucessor, o prestígio 
que adquirira ao longo de longos anos e o que advinha de seus ante-
cessores.

Em Barbacena, uma parcela do grupo político que apoiava o embai-
xador José Bonifácio no passado não acompanhou o seu filho e ficou 
com os adversários, ligados a José Francisco Bias Fortes. Por outro 
lado, muitos dos que eram adversários de Bias Fortes e do próprio 
embaixador José Bonifácio passaram a apoiar José Bonifácio Filho, 
em uma mudança da política local que se prolongou por muitos anos 
e teve fases dramáticas com o golpe de 1937, e ressurgiu, com muito 
vigor em 1945, estando presente até hoje na vida do município.

Uma das últimas participações de José Bonifácio na vida pública foi o 
apoio que prestou à candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes para 
a Presidência da República, em 1945. Acompanhou de perto os mo-
mentos significativos da campanha, particularmente no que se referia 
a Barbacena, de onde seu filho, Zezinho Bonifácio, lhe mandava os 
resultados das apurações. 

A UDN já estava organizada em Barbacena justamente por Zezinho 
Bonifácio, à qual se filiara a despeito de querer o pai vê-lo nas hos-
tes bernardistas, ou seja, no Partido Republicano. No fundo, José 
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Bonifácio tinha algumas mágoas de Virgílio de Melo Franco e de 
Pedro Aleixo por terem eles sido contra Antônio Carlos no episódio da 
eleição da Câmara dos Deputados, em 1937. Alguns, dentre eles Café 
Filho em suas memórias, sustentam que a derrota de Antônio Carlos 
significou um passo firme para o fortalecimento de Getúlio Vargas, 
que pôde, assim, obter apoio para o Golpe de Estado de 1937.

O ADEUS
Papai, conquanto perfeitamente lúcido, não saía mais de casa. 
Felizmente, esta era grande e tinha um jardim arborizado. 
Assim, ele podia dar seus passeios ao ar livre. Era com pra-
zer que recebia parentes, principalmente as irmãs Totônia e 
Casinha (Maria Antônia de Andrada Serpa e irmã Adelaide, 
superiora do Asilo Santa Maria de Botafogo). Apreciava pales-
trar com amigos; os de Barbacena eram sempre recebidos com 
carinho, pois papai jamais esqueceu sua terra natal.287

José Bonifácio faleceu a 24 de fevereiro de 1954, cerca de um mês 
depois de sofrer grave enfarte. Contou Marina Ibrahim:

Naquela noite, chegava à nossa casa a imagem de Nossa Se-
nhora de Fátima, que foi colocada no escritório de papai, onde 
ficaria até o dia seguinte. Mamãe e Vera [Tamm de Andrada] 
se ajoelharam e começaram a rezar o terço. Ele, sentado ao 
bureau, disse: ‘Rezem a entrada e eu vou tomando a sopa’. 
Ele tomando a sopa e elas, de costas para ele, rezando a en-
trada. Mamãe percebeu então que o barulho da colher tinha 
silenciado. Olhou para trás e disse: ‘Vera, ele cochilou’. Tentou 
recomeçar a reza, mas sentiu uma coisa estranha e resolveu 
acordá-lo. Ele estava encostado na cadeira de olhos fechados. 
Depois de chamá-lo várias vezes percebeu que estava morto.288 

Logo chegaram os filhos e netos para reverenciar o pai e avô querido, 
cabendo ao neto Bonifácio José Tamm de Andrada (Andradinha) e ao 
sobrinho general Antônio Carlos a dolorosa tarefa de lhe dar o último 
vestuário.

287 IBRAHIM, 2003, p. 95.

288 IBRAHIM, 2008.
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Nossa senhora vem para buscar-me. Este é o título do artigo de au-
toria de Sampaio Fernandes, publicado no jornal Lar Católico a 25 de 
abril de 1954, em que narrava o que havia lhe contado o sacerdote 
amigo.

Na rua em que morava o ex-embaixador junto ao Vaticano, já 
gravemente doente, havia uma visita domiciliária da imagem 
de Nossa Senhora de Fátima.

Também visitou a casa de José Bonifácio, recebida com o 
respeito e carinho filial que é apanágio de todos os católicos 
quando se trata da Virgem Santíssima. O embaixador, como-
vido, orou fervorosamente com os demais membros da famí-
lia, e terminando, disse a alguém: “Nossa Senhora vem para 
buscar-me...”

Nesse mesmo dia, confortado com os santos sacramentos, en-
tregava ele a sua alma a Deus, impressionando vivamente as 
pessoas que então o rodeavam pela segurança com que havia 
afirmado o seu falecimento nesse dia de visita da Rainha dos 
Anjos e dos homens, refúgio dos pecadores.

Episódio simples, mas comovente, mostrando a filial submissão 
do grande político barbacenense.289 

A notícia da morte do embaixador José Bonifácio logo se espalhou e 
foi amplamente comentada nos jornais, principalmente nos do Rio de 
Janeiro e de Barbacena. Dentre muitos, A Gazeta de Notícias, Jornal do 
Brasil, A Notícia, O Jornal, Diário de Notícias, Diário Carioca, Tribuna 
da Imprensa e O Globo (Rio de Janeiro) publicaram, na edição de 25 
de fevereiro de 1954, uma foto da cerimônia de sepultamento com a 
seguinte legenda: 

Embaixador José Bonifácio – Realizou-se ontem, no Cemitério 
São João Batista, o sepultamento do embaixador José Bonifácio 
de Andrada e Silva, bisneto do Patriarca da Independência do 
Brasil e figura do maior relevo da política e da diplomacia bra-
sileira. Acompanharam o féretro numerosos parlamentares, 
diplomatas, altas autoridades e membros da família do extinto, 
uma das mais ilustres e tradicionais famílias brasileiras. Na 
foto, feita no Cemitério São João Batista, veem-se entre outras 

289 IBRAHIM, 2003, p. 96.
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personalidades presentes ao sepultamento do embaixador 
José Bonifácio, seu filho o ministro Lafayette de Andrada, 
do Supremo Tribunal Federal, José Bonifácio Filho, deputado 
federal; o ministro Tancredo Neves, titular da pasta da Justiça; 
o deputado Gustavo Capanema, líder da maioria na Câmara; o 
embaixador Coelho Lisboa, à direita.290

Estivaram presentes ainda o líder gaúcho João Neves, o deputado Raul 
Pila, chefe do movimento parlamentarista no país, e outras persona-
lidades.

O Jornal do Commercio do Rio de Janeiro também não deixou de re-
gistrar sua morte, valendo-se da ocasião para acentuar as qualidades 
de José Bonifácio.

Pertencendo à família dos Andradas, honrou sempre as tra-
dições de civismo e de cultura de seus avoengos. Em todos os 
postos a que foi convocado a servir ao Brasil, o embaixador 
José Bonifácio revelou-se à altura dos brasões que enobrecem 
a história de nossa pátria e, como homem de cultura, coube-lhe 
também prosseguir no rumo de seus antepassados, como his-
toriógrafo de valor que foi e como homem público, que tanto se 
distinguiu no Parlamento, na política e na diplomacia.

Esse ilustre descendente do Patriarca da Independência, em 
seus estudos e pesquisas históricas, evidenciava acurado senso 
interpretativo dos fatos e das realidades de nossa formação so-
cial, política e econômica. Raros como ele souberam apreender 
no passado a orientação convinhável para o presente, e essa 
faculdade constituiu mesmo um dos traços marcantes da per-
sonalidade do eminente brasileiro ontem desaparecido.

Dedicado integralmente às causas liberais que mereciam a 
solidariedade de sua inteligência e de seu caráter, sempre se 
desvelou no exercício das funções e dos cargos confiados pelo 
país, que, desde os pródomos da Aliança Liberal, se afez a ver 
no ilustre parlamentar um dos seus mais positivos valores 
cívicos.291 

290 IBRAHIM, 2003, p. 151.

291 Jornal do Commercio, 1954.
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Na edição de 4 de março notou o mesmo Jornal do Commercio: José 
Bonifácio, um eleito permanente, encontrou-se num ambiente du-
plamente de sua estima – ora no recinto parlamentar, ora no depó-
sito de documentos históricos. Instalou-se no monumental Palácio 
Tiradentes. E José Bonifácio continua firme, tendo sempre a fidelidade 
de seus eleitores. Pode-se, pois, empregar sobre ele a afirmativa de que 
era verdadeiramente um ornamento do Congresso Nacional.

Ainda na mesma edição, disse Otto dos Prazeres: “Orador de palavra 
fácil, e tendo a ajudá-lo não só uma dicção magnífica como ainda 
imponente figura, as suas frases eram absorvidas suntuosamente 
pelo auditório”.292

No Senado, na sessão de 26 de fevereiro, oito oradores fizeram o ne-
crológio de José Bonifácio, tendo a Mesa, por intermédio da palavra de 
Alfredo Neves, se associado às homenagens prestadas à sua memória.

No ano seguinte, a Sociedade Brasileira de Direito Internacional 
reuniu-se em sessão solene no Itamaraty para prestar homenagem 
ao embaixador José Bonifácio. Na solenidade, discursou o professor 
Alcino Salazar. Foram suas primeiras palavras: “Ao focalizar, para 
prestar-lhe a referida homenagem, neste cenáculo de arte, cultura 
político-jurídica, a personalidade de José Bonifácio de Andrada e Silva, 
tenho por dispensável a narrativa de sua longa vida no desdobramento 
cronológico dos acontecimentos, dos sucessos e das realizações que 
a ilustraram e destacaram. É que a existência do Andrada que por 
último desapareceu, como a de tantos outros de sua linhagem, está 
íntima e indissoluvelmente encadeada à história da nação”.293 Mencio-
nou as diversas homenagens que se fizeram à sua memória, inclusive 
pela Academia de Ciências de Lisboa, pela palavra de Júlio Dantas, e 
em seguida passou a discorrer sobre a trajetória pública de José Bo-
nifácio. Ao encerrar, acentuou:

Aí temos, pois, o vasto e aberto estuário daquele extenso e 
movimentado curso de vida, que, como um rio seguindo sua 
rota inexorável, brotou nas límpidas cabeceiras das monta-
nhas de Barbacena, aprofundou-se nos vales onde os homens 

292 Jornal do Commercio, 1954.

293 Jornal do Commercio, 1955.
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labutam cumprindo a maldição bíblica transpôs as asperezas 
dos desfiladeiros, rompeu obstáculos e expandiu-se, por fim, 
nas amplitudes do infinito.

Cessou a vida material de José Bonifácio de Andrada e Silva, 
mas seu nome ficou para sempre impresso, com a auréola que 
para ele conquistou, na história do Brasil.294 

CENTENÁRIO DE NASCIMENTO
Em 29 de setembro de 1971, completou-se o centenário de nascimento 
de José Bonifácio. A data foi devidamente comemorada. Na Câmara 
dos Deputados, a homenagem constou do mencionado discurso do 
deputado Murilo Badaró e do deputado Padre Nobre. Segue a íntegra 
deste último:

Senhor presidente, 

Senhores deputados,

Falar sobre os Andrada é falar sobre a história do Brasil. Falar 
sobre José Bonifácio de Andrada e Silva, o embaixador, é falar 
sobre um capítulo que vale por uma história inteira.

Na feliz conceituação de moderno sociólogo, “são os homens 
mesmos que elaboram gradativa e coletivamente a história e 
lhe conferem sentido e direção”.

Primeiramente, o home constrói a história, respondendo à in-
terrogação da carência, da necessidade. Consegue fazê-lo pelo 
trabalho, liberando valores úteis ao seu desenvolvimento. Seu 
esforço se concretiza nos produtos da cultura – grande ele-
mento histórico – que não só demonstram o progresso atingido 
pelo homem, mas também garantem recursos indispensáveis 
a posteriores fases da evolução humana.

À interrogação da incultura, responde o homem com os meios 
mais apurados de pesquisa e educação.

Assim, através de uma série de respostas arrancadas com seu 
esforço, da natureza e do ambiente, o homem vai construindo, 
vai tecendo a história.

294 Jornal do Commercio, 1955.
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O homem faz também a história buscando uma resposta dentro 
de si mesmo. Ele é obrigado a descobrir-se, a experimentar-
-se homem. E na medida em que o faz, escreve vitalmente a 
história.

Todas as vezes que o homem rompe sua indevida identificação 
com os objetos e se sente alguém, torna-se historiador.

O homem faz história quando passa da inconsciência para a 
consciência, quando passa de uma existência vulgar, medíocre, 
para uma existência profunda, quando abandona o tédio, a apa-
tia, e começa a experimentar uma irrequietação construtiva.

O homem faz a história quando se levanta contra os gritos e 
gestos de desespero.

O homem faz a história quando supera os automatismos e age 
por decisão íntima, quando se desliga de uma tradição amorfa, 
inexpressiva, e oferece sua contribuição pessoal.

Mas o homem faz a história, sobretudo, quando se une a outros 
homens para um trabalho solidário.

A história é a comunidade humana em crescimento.

Não é a história que divide os homens, são os homens que di-
videm a história. Não é a história que ensanguenta os homens, 
são os homens que ensanguentam a história.

E o nosso homenageado de hoje, pela luminosa trajetória de sua 
vida, ajudou a construir a nossa história.

Filho do velho senador Antônio Carlos, neto de Martim 
Francisco Ribeiro de Andrada (primeiro ministro da Fazenda), 
sobrinho neto e bisneto de outro José Bonifácio de Andrada e 
Silva, o Patriarca, herdou dos ancestrais as virtudes cívicas que 
mais enobrecem o homem.

A têmpera dos Andrada moldou-lhe o espírito, mas o seu es-
pírito irrequieto, não se contendo apenas dentro da tradição 
genealógica, já de si gloriosa, conquistou, por esforço próprio, 
altitudes que só os Grandes sabem conquistar.

Advogado militante, sempre fez do direito a fortaleza contra 
o opróbio; professor, iluminou, com sua cultura e bondade, 
os jovens de sua terra; vereador, jamais descurou dos proble-
mas municipais de sua Barbacena; jornalista ou escritor, só 
divulgou o bem e a verdade; deputado federal, destacou-se na 
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luta em prol dos interesses nacionais; embaixador, alicerçou a 
amizade na nação brasileira com países amigos.

Foi, no mais alto sentido, um homem de caráter.

E “homem de caráter”, na feliz conceituação de César Cantu, é o 
que persevera no propósito de continuar a ser aquilo que é, com 
suas opiniões e o seu procedimento; o que, com grande força de 
atenção e firmeza de vontade, não se reveste das coisas que o 
rodeiam; o que não muda de sentimento conforme as ocasiões; 
o que não namora a popularidade, renegando a própria cons-
ciência; o que sabe o que faz e porque o faz; o que nobremente 
sente, virilmente sustenta, e fortemente espera, com elevação 
de pensamentos, clareza de escopos e franqueza de atos.

A nosso ver, o maior elogio que se pode fazer a José Bonifácio 
de Andrada e Silva é que ele jamais amou a vulgaridade. Pelo 
contrário, em tudo e por tudo, amou a nobreza.

Segundo a sabedoria chinesa, o homem nobre é exigente con-
sigo mesmo; o homem vulgar é exigente para com os outros.

Não se reconhece o nobre pelas minúcias, mas pode tornar-se 
digno de grandes coisas; o vulgar não pode fazer- se digno de 
coisas grandes, mas pode ser reconhecido nas minúcias.

O nobre é tranquilo e sereno; o vulgar está sempre agitado e 
cheio de preocupações; o nobre sente um sagrado temor de 
Deus; o vulgar, zomba das coisas sagradas.

O nobre ama os valores intrínsecos; o vulgar se apega a 
nonadas.

No infortúnio, o nobre permanece firme; o vulgar, se cai na 
desgraça torna-se obstinado e clama por compaixão.

Não estamos propriamente homenageando o vereador, o pro-
fessor, o escritor, o jornalista, o político, o embaixador. Esta-
mos homenageando - isto sim – a figura de alguém que, antes de 
ser o que foi, soube ser Homem, na sua mais pura expressão – o 
homem solidário, o homem-comunidade.

E o Movimento Democrático Brasileiro – chamado o “Partido 
de Oposição” – não pode, por um dever de consciência, opor-se 
a esta homenagem. Pelo contrário, sente-se feliz em poder 
participar dos cânticos de alegria pelo transcurso do primeiro 
século de nascimento de José Bonifácio de Andrada e Silva.
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Que o seu filho, aqui presente, o colega José Bonifácio Lafayette 
de Andrada, receba, por representação, o nosso abraço cívico 
e o torne extensivo à grande família dos Andrada, ilustres ar-
quitetos, todos, da história do Brasil.

Da nossa História.295 

“Ambiente histórico do embaixador José Bonifácio” foi o título do 
pronunciamento de Menotti Del Picchia, grande escritor paulista, um 
dos oradores daquela sessão. Dizia do surgimento de novos líderes 
com o novo ciclo social desencadeado pela profunda mudança ope-
rada no país a partir de 1922, nos campos econômico, social, político 
e cultural. A presença de novos líderes naquela crise de transição re-
clamava, porém, a assistência de estadistas experientes, “porquanto 
toda revolução não passa de uma evolução acelerada, dado que a vida 
continua sempre a viver eternamente suas constantes. No próprio 
edifício novo, a base de sua estrutura, que lhe garante a estabilidade, 
são os alicerces, cristalização de experiência milenar do homem fabri-
cador”, sustentava. Abordava em seguida a importância de se estudar, 
na formação da sociedade, a ação das famílias consulares, as clássicas 
estirpes de privilegiados, “que formam uma espécie de nervura no 
tecido social, assegurando, através de várias gerações e da evolução, 
uma unidade de espírito. Essas famílias têm o dom de manter vivo 
um clima cultural”, deixando claro que não se referia ao fenômeno da 
manutenção das oligarquias domésticas através do nepotismo, “que 
forma certas tiranias hereditárias”. E acentuou: “No caso do embai-
xador José Bonifácio, porém, vemos renovar-se a glória heráldica dos 
princípios do brasão flor de lizado dos Médici estadistas e artistas, 
sucessão de homens excepcionais, que tanto sabiam compor e guiar 
as coisas da República, como voltar a inteligência para os requintes 
da cultura e da arte”.296

As homenagens repetiram-se no Senado e na Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais. No primeiro, a oração foi proferida pelo senador Eu-
rico Rezende, líder da Arena, que começou dizendo:

295 Anais da Câmara dos Deputados, 1971.

296 Anais da Câmara dos Deputados, 1971.
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Sr. Presidente e Srs. Senadores, é dever do cidadão cultuar os 
vultos da nacionalidade, para que a sua memória permaneça 
viva na sequência das gerações, na oferta do seu exemplo, 
digno de ser imitado e seguido.

Desejamos, nesta oportunidade, invocar a vida e a obra de um 
eminente e prelúcido brasileiro, que Minas Gerais transferiu 
para o Brasil: José Bonifácio de Andrada e Silva, cujo centená-
rio de nascimento transcorre hoje.297 

Dentre tantas qualidades de José Bonifácio destacadas pelo orador 
em seu longo discurso, lembrou que o escritor Humberto de Campos, 
nas suas famosas Memórias, referindo-se à atuação parlamentar de 
José Bonifácio durante a campanha da Aliança Liberal, descreveu 
sua oratória como messiânica, analisando a teatralidade dos gestos, 
a eloquência e ênfase com que sabia vestir as afirmações, mesmo 
as de menor importância. O senador Arnon de Mello interveio para 
dizer que Eurico Rezende não falava apenas pela Arena na justa home-
nagem que prestava a José Bonifácio, e sim pelo Senado da República, 
no que foi apoiado pela maioria do plenário.298

Como não poderia deixar de ser, Barbacena esmerou-se nos tributos 
a José Bonifácio. A imprensa local anunciou que a 1º de novembro da-
quele ano de 1971 a cidade iria comemorar oficialmente o centenário 
de nascimento de seu filho querido, através de vários atos públicos, 
inclusive desfiles escolares e reunião da Câmara Municipal. Também 
seriam entregues medalhas aos estudantes vencedores da maratona 
intelectual com trabalhos sobre José Bonifácio.

A prefeitura não mediu esforços para celebrar a data. Dentre as ações 
efetuadas, publicou um folheto escrito por professores do Colégio 
Estadual “Embaixador José Bonifácio”, a pedido da Comissão Organi-
zadora das solenidades comemorativas. O texto contempla as diversas 
faces da trajetória de vida do homenageado e está dividido em sete 
partes: “Vida”; “Vida Política”; “Vida Diplomática”; “Vida Cultural”; 
“Comendas”; “Realizações” e “Vida familiar”.

297 Anais do Senado, 1971.

298 Diário do Congresso Nacional, 1971.
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O Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais também se incor-
porou às instituições que se empenharam em não deixar que a data 
passasse em branco. Em 15 de dezembro de 1971, na sede do insti-
tuto, o sócio Henrique Furtado Portugal, designado pelo presidente 
Demerval Pimenta, pronunciou palavras que relembraram a trajetória 
de José Bonifácio e destacaram seus atributos e sua atuação.

Podemos finalizar estas palavras com o que perorou na 
Assembleia Mineira, falando em nome da Arena, o deputado 
Sebastião Pinheiro Chagas: “Os grandes homens, semelhantes a 
José Bonifácio, possuem o destino desses grandes pássaros que 
encantam de raro esplendor, os horizontes da vida e quando 
morrem, como o sol poente, sabemos que eles, extenuados, vie-
ram em benefício do bem comum e, cortando o infinito azul, as 
suas almas voam para o reino de Deus, enquanto suas imagens 
ficam imortalizadas, no pantheón da história”. 

O elenco de associações de natureza cultural, científica e literária 
das quais participou José Bonifácio é extenso: sócio do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, das Sociedades de Geografia do Rio 
de Janeiro e de Lisboa, do Instituto Geográfico da Paraíba do Norte e do 
Instituto Histórico de Belém do Pará, membro da Academia Americana 
de História, membro correspondente do Ateneo Íbero-Americano, 
sócio honorário permanente do Instituto Argentino Brasileiro de 
Cultura, presidente honorário da Câmara de Comércio Argentino 
Brasileiro e membro honorário da Federação Argentina dos Colégios 
de Advogados. Foi sócio correspondente da Junta de História e 
Numismática de Buenos Aires, membro da Comissão de Honra da 
Quarta Conferência Nacional de Advogados em Tucumán, na República 
Argentina.299

Deixou várias obras de natureza histórica, jurídica e política, muitas 
delas já mencionadas: José Bonifácio, Patriarca da Independência; 
Lafayette diplomata; A Fazenda da Borda do Campo; O inconfidente 
José Aires Gomes; Bahia e alguns de seus grandes parlamentares e po-
líticos; a série “Grandes vultos mineiros”, composta por numerosas 
biografias; Genealogia da família Andrada; A Guerra do Paraguai e 
a nomeação de Caxias; Ministério Itaboraí; Geografia econômica do 

299 MASSENA, 1985, p. 138.



288

JOSÉ BONIFÁCIO: LÍDER PARLAMENTAR DA REVOLUÇÃO DE 1930 E EMBAIXADOR DO BRASIL

estado de Minas Gerais; Adaptação do Código Civil; Anotação das obras 
Direitos da família e Direito das cousas de Lafayette Rodrigues Pereira; 
José Bonifácio Segundo, poeta e orador parlamentar; Páginas históricas 
da Independência do Brasil. Publicou ainda longos pareceres sobre o 
Conselho do Estado e os tribunais regionais.

Também não foram poucas as comendas que recebeu ao longo de sua 
trajetória, indicativas da estima e admiração que despertou por onde 
esteve: a “Grã-Cruz da Ordem do Sol”, do Peru; a “Grão Cruz da Ordem 
de Cristo”, de Portugal; a “Grã-Cruz da Ordem do Condor dos Andes”, 
da Bolívia; a “Grã-Cruz da Ordem Piana”, do Vaticano; e as “Palmas de 
Ouro da Academia de Ciências”, de Portugal.300

Ao final desta biografia, fica a certeza de que em José Bonifácio 
de Andrada e Silva temos extraordinário exemplo de ser humano 
virtuoso e homem público honrado, pois que sempre pautou suas 
ações pela busca da justiça e do bem-estar de indivíduos e coletivi-
dades, e, sobretudo, de um Brasil próspero, social e culturalmente 
desenvolvido.

300 MASSENA, 1985, p. 138.
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O primeiro discurso do Sr. José Bonifácio,301 líder da bancada mineira, 
abrindo os debates em torno do palpitante assunto da sucessão presi-
dencial no dia 5 de agosto, foi o seguinte:

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO (movimento geral de atenção; silêncio): 
— Sr. Presidente, o espetáculo que vejo diante dos meus olhos não 
pode ser mais expressivo nem mais brilhante. Posso asseverar que na 
minha vida de parlamentar bem poucas vezes vi a Câmara dos senho-
res deputados na situação deste momento. Afigura-se-me, senhores, 
que estou falando ante o povo brasileiro. Recinto cheio, tribunas re-
pletas, as galerias que representam, por assim dizer, mais diretamente 
o povo, vão escutar o humilde orador...

O Sr. Albertino Drummond: — Não apoiado; grande representante do 
estado de Minas Gerais. (Muito bem; apoiados.)

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — ... que vai iniciar esta linda campanha cívica.

Sr. Presidente, o discurso que vou proferir sobre o relevante assunto 
da sucessão presidencial tem de ser na conformidade do meu feitio, 
calmo, sereno, cortês. Enérgico se as circunstâncias a isso me leva-
rem, mas, ainda assim, a energia não é incompatível com a delicadeza. 
A veemência das minhas palavras e o calor que elas tiverem têm de 
ser levados à conta da paixão nobre e elevada que me domina o espí-
rito. Não desconheço – antes tenho delas perfeita compreensão – não 
desconheço as responsabilidades que assumo. Mas há, senhores, como 
que uma força invisível que me alenta o ânimo para o cumprimento 
do dever neste posto que a confiança extrema e generosa dos amigos...

O Sr. João Neves: — Justíssima. (Numerosos apoiados.)

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — ... me designou. O momento político que 
vamos viver, vibrando, é daqueles que hão de marcar época na his-
tória do nosso país, constatando, à geração de hoje e à geração dos 
que depois de nós vierem servir ao Brasil, que soubemos defender os 

301 Anais da Câmara dos Deputados, sessão de 5 de agosto de 1930.
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direitos do nosso povo, as prerrogativas de sua soberania, direitos 
e prerrogativas postergados por aqueles que, vindo embora de uma 
escola republicana, se comprazem, nos dias de hoje, em estraçalhar 
princípios básicos e fundamentais do regime político que adotamos. 
(Apoiados; “muito bem” da minoria parlamentar.)

O Sr. Simões Filho: — Até ontem com o apoio de Vossa Excelência.

O Sr. Adolfo Bergamini: — Que importa!

O Sr. Albertino Drummond: — Porque era necessário e merecido.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Desta tribuna, Sr. Presidente, descortino a 
nação brasileira, ansiando pela prática leal e sincera do sistema repre-
sentativo, pela liberdade na escolha do seu primeiro magistrado, sem 
imposição direta ou disfarçada do presidente que está no exercício 
do poder.

Dirigindo-me com a maior sinceridade à Câmara dos Deputados e ao 
país, mostrarei a perfeita coerência, a mais completa firmeza da polí-
tica mineira na defesa de seus princípios e das suas doutrinas.

Sr. Presidente: — A política mineira é uma política de tradições e de 
princípios. Dentre os princípios a que ela tem invariável e tradicional-
mente servido, está o de defender a soberania nacional, o de defender 
a liberdade das forças eleitorais na escolha de candidatos aos mais 
altos postos da magistratura política.

A sua regra, de que jamais se desviou, é a de combater e contrariar o 
predomínio exclusivo do poder pessoal do presidente da República, 
isto é, o abuso de poder, a usurpação da soberania, a deturpação do 
regime.

Vós ireis ver, senhores, que a atitude de Minas tem sido invariável, 
de firmeza e correção, nesses elevados pontos de vista. (Apoiados na 
minoria.)

O Sr. Nelson de Senna: — Basta compulsar os anais do país para ver 
que esta é a verdade irretorquível.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — ... combatendo o que se lhe assegurava, 
direta ou disfarçadamente, a imposição de candidatos. Minas Gerais, 
pela sua política, pelos seus chefes mais prestigiosos e autorizados, 
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assumiu sempre atitude clara, franca, inequívoca, positiva, nas suces-
sões dos Srs. Rodrigues Alves, Affonso Penna e Hermes da Fonseca.

Na presidência Rodrigues Alves, eminente brasileiro, figura de 
grande patriota, cujos serviços à República constituem belo modelo 
de civismo (muito bem) – na presidência Rodrigues Alves, quando 
foi agitado o problema da sucessão presidencial, lembrado o nome 
do Sr. Bernardino de Campos, a política mineira teve de impugná-lo, 
porque considerava que tinha a sua origem no poder pessoal do presi-
dente da República. E tratava-se, senhores, de Bernardino de Campos, 
um dos grandes propagandistas do atual regime, uma grande figura 
da política de São Paulo, com repercussão justa e merecida por todo 
o país. (Apoiados.)

Minas, sem tomar parte na rude campanha, de que foi vítima esse no-
tável brasileiro, teve, todavia, de vetar a sua candidatura pelo motivo 
exposto. Com sua moderação e habilidade, no seu espírito de grande 
ponderação, Rodrigues Alves, evitando as divergências que lhe preju-
dicariam o governo, contornou as dificuldades e concordou no nome 
que as forças políticas apresentavam do seu antigo companheiro da 
Faculdade de São Paulo, seu velho amigo, cujo caráter bem conhecia 
– Sr. Affonso Penna.

Quando, no governo desse ilustre brasileiro, Sr. Affonso Penna, a cujo 
nome, Sr. Presidente, aludo sempre com a mais profunda veneração 
e o maior respeito, vendo em sua personalidade um cidadão notável, 
com serviços valiosos ao Brasil, no Império e na República – quando 
no seu governo, não por um movimento de imposição da sua parte, 
mas pelo trabalho de outros, que procuravam se recomendar à sua 
simpatia, foi suscitado o nome de David Campista, ainda aí Minas dis-
cordou, convencida que, tratando-se de um íntimo do presidente, a sua 
candidatura era de origem palaciana. Tratava-se, senhores, de David 
Campista, uma das mais formosas inteligências deste país (apoiados) 
cujo fulgor muitas vezes deslumbrando a tribuna desta Câmara, mais 
resplendeu na pasta da Fazenda, como um dos ministros mais notá-
veis do Brasil. (Muito bem.)

A divergência de Minas, com as circunstâncias do momento, levou 
à Presidência da República o Sr. Marechal Hermes, cujo prestígio 
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militar era então incontestável. Ainda no seu fastígio estava o presi-
dente Hermes, quando debatido o problema da sucessão, o ministro 
da Fazenda, o Dr. Rivadavia Corrêa, em entrevista dada à imprensa, 
levantou a candidatura de Pinheiro Machado à Presidência da 
República. Era o próprio Governo lançando o nome do candidato. Se-
nhores, não preciso dizer à Casa quem foi Pinheiro Machado. Pinheiro 
Machado, também fundador do regime (muito bem), propagandista da 
República, eminente chefe da política nacional com prestígio imenso....

O Sr. Simões Filho: — Não obstante, Minas entendeu de vetar-lhe a 
candidatura.

O Sr. Nelson de Senna: — Vossa Excelência espere, rebata depois se o 
entender, mas escute o orador.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — É justamente o que estou explicando. 
O nobre colega pela Bahia não está prestando atenção. Pinheiro 
Machado, querido sinceramente por nós mineiros, Pinheiro Machado 
era, senhores, um grande vulto, em derredor do qual estavam sempre 
amigos dedicados, ardorosos, leais. Minas, que o admirava, Minas 
que teve por ele sempre o mais alto apreço (apoiado), foi obrigada a 
vetar sua candidatura. Por quê? Pela origem dela, apresentada pelo 
Governo. (Muito bem.) Vetada, porém, por Minas, essa candidatura, 
nem por isso diminuiu o nosso apreço, nossa estima ao acatado chefe 
da política nacional, cujos relevantes serviços à República brasileira 
são com justiça proclamados. (Muito bem.)

O Sr. Albertino Drummond: — Minas tem contribuído sempre para as 
grandes homenagens que ele merece.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Minas, ainda aí, foi fiel à sua doutrina, aos 
seus princípios, ao seu ponto de vista.

Eis aí, senhores, nessas três sucessões, a atitude de irrecusável fir-
meza de Minas, contrariando o abuso do poder na escolha dos can-
didatos à Presidência e Vice-Presidência mesmo quando tal abuso se 
dava de maneira dissimulada.

Ireis ouvir agora, senhores, atitude correta, coerente, no mesmo es-
tado, na defesa do princípio da soberania nacional, da liberdade na 
escolha dos candidatos, e mais no seu ponto de vista inteiramente 
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desambicioso nas sucessões de Wenceslau Braz, Delfim Moreira e 
Artur Bernardes.

Examinemos esses casos.

No governo do eminente Sr. Wenceslau Braz, cogitando-se da su-
cessão presidencial, dentre grande número de seus amigos íntimos, 
destacavam-se dois: Sabino Barroso e Delfim Moreira. O primeiro, 
antigo presidente da Câmara dos Deputados e duas vezes ministro; o 
segundo, presidente do estado de Minas Gerais.

Wenceslau Braz, diante da possível interpretação de que estaria con-
correndo para a candidatura de um dos seus amigos; que considerava 
por igual, inconveniente a repetição da Presidência no mesmo estado; 
Wenceslau Braz, que podia ter feito, com a maior facilidade, seu suces-
sor, ou Delfim Moreira, presidente de Minas, ou Sabino Barroso, seu 
ministro da Fazenda – entendeu, em bem do Brasil, dirigir os seus 
amigos para escolherem em São Paulo o candidato à Presidência da 
República.

Cometeu, então, ao seu líder, deputado Antonio Carlos, a missão de, não 
como uma imposição de Sua Excelência, consultar os amigos políticos.

O Sr. Simões Filho: — Quer dizer, o Sr. Wenceslau Braz interveio na 
escolha de seu sucessor...

Vozes: — Oh!

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Conclui-se justamente o contrário. Vossa 
Excelência continua a não prestar atenção. (Risos.)

O Sr. Ariosto Pinto: — O orador ainda está nas premissas; espere, pois, 
o nobre deputado baiano, que chegue às conclusões.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — As conclusões estão naturalmente, saindo 
das minhas palavras. Wenceslau Braz cometeu ao seu líder a incum-
bência de sondar e preparar a opinião política em favor da nobre, 
inconfundível individualidade paulista que era o Sr. Conselheiro 
Rodrigues Alves (apoiados; muito bem), e daí surgiu a candidatura 
desse eminente brasileiro.
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O Sr. Simões Filho: — Manipulada pelo Sr. Wenceslau Braz. Foi isso 
mesmo que afirmei, isto é, que todos os presidentes, sem exceção, 
intervêm, sempre, na escolha de seu sucessor.

O Sr. Ariosto Pinto: — E o princípio será republicano?

O Sr. Simões Filho: — Não é, mas...

O Sr. Flores da Cunha: — O nobre colega, Sr. Simões Filho, está falando 
de muito longe... (Hilaridade.) — Aproxime-se mais um pouco. (Risos.)

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Por que o nobre deputado pela Bahia, para 
tirar com perfeita exatidão as conclusões de minhas palavras, não vem 
ouvir-me de mais perto? O convite é uma homenagem que presto a Sua 
Excelência. (O Sr. Simões Filho deixa a bancada e acerca-se da tribuna.)

O Sr. Cândido Pessoa: — A Bahia aproxima-se dos liberais...

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Eu quero e desejo a aproximação da Bahia!

Examinemos, agora, a questão da sucessão no período do Sr. Delfim 
Moreira.

No governo do Sr. Delfim Moreira, vice-presidente da República em 
exercício na Presidência, o poder desinteressou-se inteiramente da 
sucessão. O Sr. Delfim Moreira ficou absolutamente neutro; deixou que 
o caso fosse completamente resolvido pelas chamadas forças políticas 
do Brasil. Essas forças políticas – note a Câmara – no seu movimento 
e na ação levaram ao presidente de Minas, Sr. Arthur Bernardes, o 
convite para ser candidato nesse momento; mas o ilustre Sr. Arthur 
Bernardes, entre outros motivos que alegou para não aceitar a sua 
candidatura ponderou que podia parecer uma imposição do chefe 
mineiro que estava governando. Esse motivo e o outro, de que seria 
inconveniente a repetição no mesmo estado, fizeram que o então pre-
sidente de Minas não fosse o candidato dessas forças políticas.

O Sr. Albertino Drummond: — Tive, até, ocasião de ler telegrama do Sr. 
Borges de Medeiros, oferecendo-lhe o prestígio do Rio Grande do Sul.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Então surgiu a candidatura do Sr. Epitácio 
Pessoa, por iniciativa do Rio Grande do Sul, e todos nos firmamos nesse 
nome. Minas só tinha motivos para aceitá-lo e aplaudi-lo, pois se tra-
tava de uma candidatura realmente brilhante. (Apoiados; muito bem.)
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Na Presidência do Sr. Dr. Arthur Bernardes, quando se cogitou de es-
colher os candidatos à Presidência e vice-Presidência da República, a 
soma de poderes que se encontrava nas mãos do presidente era, todos 
o sabem, enorme. Dispunha ele de uma situação política completa; 
contava com o apoio de todas as situações dominantes; podia escolher 
para sucessor quem muito bem resolvesse.

Na política mineira, onde contava, como conta, amigos dedicados, o 
presidente Bernardes encontraria para substituí-lo uma plêiade de 
nomes ilustres e brilhantes de notoriedade nacional. Lá estavam na-
quele momento, como alguns ainda o estão, pontificando na política 
militante, Bueno de Paiva, Bueno Brandão, Mello Viana, Mello Franco, 
Affonso Penna Junior, Antonio Carlos, todos eles com títulos suficien-
tes (apoiados) para constituir uma candidatura realmente brilhante. 
(Apoiados; muito bem.)

O Sr. Viriato Corrêa: — E José Bonifácio. (Apoiados.)

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Que se deu, entretanto, senhores? O presi-
dente Bernardes considerava inconveniente repetir, no mesmo estado, 
a Presidência...

O Sr. Simões Filho: — De modo que quando não é para repetir no 
mesmo estado, Vossa Excelência acha legítima a intervenção.

O Sr. Albertino Drummond: — O orador não está dizendo isso.

O Sr. Simões Filho: — Não estou entendendo o raciocínio do nobre 
orador.

O Sr. Albertino Drummond: — É tirar conclusão às avessas do que o 
orador está dizendo. É vontade de inverter as coisas.

O Sr. Azevedo Lima: — O presidente Bernardes já era liberal a esse 
tempo?

O Sr. Albertino Drummond: — Liberal, como foi Vossa Excelência do 
Partido Comunista.

O Sr. Azevedo Lima: — Não sou dos liberais de agora. Vou explicar por 
que não sou, principalmente, liberal inventado à última hora. 

O Sr. Albertino Drummond: — Vossa Excelência também foi comunista.
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O Sr. Azevedo Lima: — E por isso mesmo nunca fui liberal.

O Sr. Albertino Drummond: — E por isso mesmo foi liberal demais. 
(Risos.)

O Sr. Azevedo Lima: — Como Vossa Excelência está equivocado!

O Sr. Albertino Drummond: — Tanto quanto Vossa Excelência.

O Sr. Azevedo Lima: — Vossa Excelência ignora até o que seja ideologia 
política.

O Sr. Albertino Drummond: — Conheço os equívocos da política do 
Distrito Federal.

O Sr. Azevedo Lima: — O que não conheço é o liberalismo do Sr. Arthur 
Bernardes.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — O presidente Bernardes, em vez de procurar 
em Minas o seu sucessor, justificou-se, perante a política mineira, no 
sentido da contraindicação de um nome mineiro, porque podia essa 
indicação ser atribuída, da parte de Sua Excelência, a propósitos im-
perialistas e ao empenho de seu prolongamento de prestígio pessoal 
e político além da repetição no mesmo estado.

Orientou-se então no sentido de São Paulo, mas orientou-se procurando 
a candidatura paulista, por intermédio da política mineira e não pes-
soalmente, como no caso atual faz e está fazendo o Sr. Presidente da 
República.

Orientou-se, no sentido de São Paulo e resolvida pelos dois chefes, 
Bernardes e Mello Viana, a candidatura Washington Luís, foi encar-
regado de levá-la àquele estado o Sr. Antonio Carlos, que lá esteve, em 
conferência com o Sr. Carlos de Campos. A iniciativa foi exclusiva-
mente mineira.

São pormenores que estou pondo, de propósito, à vista do país, para 
que melhor se julgue da conduta do presidente Washington Luís em 
face quer de Minas, quer da nação.

O momento, Sr. Presidente, era dos mais propícios para que o chefe do 
Executivo fizesse seu sucessor o candidato que muito bem quisesse.
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A própria política paulista não tinha disposições para lutar em favor 
do Sr. Washington Luís.

A posição do Sr. Washington Luís em São Paulo não era de prestígio 
absoluto, apesar do apoio que lhe prestava o presidente Carlos de 
Campos. Havia contra Sua Excelência uma forte corrente.

O Sr. Manoel Villaboim: — Não havia, então, motivo para escolha a que 
Vossa Excelência aludiu.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Havia, repito, contra o Sr. Washington Luís 
uma forte corrente, resultante dos processos que ali o atual presidente 
da República empregou por ocasião da sua sucessão.

Essa corrente, Sr. Presidente, embora não manifestasse de público a 
sua divergência, existia e tinha justos motivos de ressentimento, os 
quais não desapareceram e até ontem, como hoje, se acham em estado 
latente.

Por tudo isso seria fácil a Minas e à política mineira adotar, em vez do 
Sr. Washington Luís, outro nome.

O Sr. Humberto de Campos: — Por que, então, indicou o Sr. Washington 
Luís?

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Por isso mesmo.

O Sr. Humberto de Campos: — Se Sua Excelência não tinha prestígio 
mesmo dentro do estado de São Paulo, era natural que não tivesse 
diante da nação.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Não disse que Sua Excelência não tinha 
prestígio dentro daquele estado; afirmei que não dispunha de pres-
tígio absoluto.

O Sr. Nelson de Senna: — O que é coisa diferente.

O Sr. Humberto de Campos: — Logo, houve indicação ao próprio estado 
de São Paulo.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Por que a política mineira, em vez de levan-
tar candidato seu, foi até o Sr. Washington Luís? Por quê? Já dei a razão: 
o presidente e a política de Minas não queriam ser increpados de estar 
havendo pressão do chefe do Governo e de se estar repetindo o mesmo 
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estado na magistratura suprema da República. A política de minha 
terra preferiu manter-se no terreno dos princípios ao invés de enve-
redar pela política do interesse subalterno. (Apoiados; muito bem.)

O Sr. Souza Filho: — Então, é questão puramente regionalista.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Absolutamente. Tanto não é regionalista 
que deixamos de apresentar candidato mineiro.

O Sr. Souza Filho: — Logo, o combate à candidatura do Sr. Júlio Prestes 
é oposição a São Paulo.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Queira o nobre colega prestar sua atenção, 
sempre tão inteligente, ao desenvolvimento do meu discurso. 

O Sr. Souza Filho: — Prestei atenção. Lembra-me bem que Vossa 
Excelência declarou que a candidatura do Sr. Washington Luís, à reve-
lia da nação, foi resolvida pelos Srs. Arthur Bernardes e Mello Vianna.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Não disse tal.

O Sr. Souza Filho: — Tenho boa memória e apelo para o testemunho 
dos senhores deputados.

O Sr. Albertino Drummond: — Os expoentes da política mineira con-
sultaram São Paulo e o resto do Brasil.

O Sr. Nelson de Senna: — Foi uma consulta ao país inteiro.

O Sr. Souza Filho: — Vencendo, aliás “as resistências de São Paulo”.

O Sr. Azevedo Lima: — E em pleno estado de sítio.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Mais uma razão para o chefe do Governo 
fazer presidente quem ele quisesse.

O Sr. Azevedo Lima: — Por isso mesmo foi que o fez.

O Sr. Souza Filho: — Então tem esse direito. O orador sustenta esse 
tema.

O Sr. Albertino Drummond: — Não aparteio para não perturbar o ora-
dor. Não faço a política dos nobres colegas que estão interrompendo.

O Sr. Simões Filho: — Orador, o Sr. José Bonifácio não perturba com 
aparte.
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O Sr. Oscar Fontenele: — O orador acha que o direito de intervir nessas 
questões só não pode ser exercido em benefício do próprio estado; de 
maneira que, se o presidente resolvesse em favor de Minas, o orador 
acharia que a intervenção seria magnífica.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Vejo que o nobre deputado não está com-
preendendo o nosso ponto de vista, que é o de combater a imposição 
do candidato, sobretudo quando há o propósito do prolongamento do 
poder pessoal e político.

Sr. Presidente, expostos esses antecedentes, esses pontos de vista, 
essas tradições da política mineira, fácil é compreender e justificar a 
atitude de Minas na atual emergência política.

Indícios veementes denunciavam que o presidente da República 
desde o começo do quatriênio formara o plano de fazer seu sucessor 
o Sr. Júlio Prestes. 

Não nos anima, nesta campanha, nenhum sentimento de ordem pes-
soal; só nos animam, a nós mineiros, ao presidente de Minas, ao orador 
que vos fala, elevados propósitos de ordem política. Essa convicção de 
que o Sr. Presidente da República formara o plano de fazer seu suces-
sor o Sr. Júlio Prestes mais se robusteceu em nosso espírito desde que 
Sua Excelência resolveu elegê-lo presidente de São Paulo.

O Sr. Adolfo Bergamini: — Isso não precisa demonstração; está na 
consciência de todos. (Apoiados.)

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Os comentários que dessa unidade federa-
tiva nos chegavam murmurados dentro da própria bancada paulista, 
reputavam essa candidatura um ato de prepotência... 

O Sr. Manoel Villaboim: — O orador deve apontar qual o membro da 
bancada paulista que murmurou.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — ... pela preterição iníqua, injusta, acintosa, 
de tantos outros paulistas de mais idade e maiores serviços. (Muito 
bem.)

Era corrente nesta Casa, uma frase, talvez falsamente atribuída ao 
Sr. Arnolfo Azevedo, segundo a qual o Sr. Júlio Prestes preteria duas 
gerações de paulistas.
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Sem querer penetrar nos mistérios e nos arcanos da política paulista, 
é certo que os políticos em geral consideravam ser notória a preteri-
ção de homens públicos de São Paulo, como o Sr. Manuel Villaboim, 
nosso ilustre líder. (Muito bem, apoiados.) 

O Sr. Manoel Villaboim: — Nunca estive nas cogitações de ninguém. 
Vossa Excelência cita o meu nome apenas para argumentar.

O Sr. Flores da Cunha: — Não apoiado; é apenas justiça. Vossa 
Excelência podia perfeitamente aspirar aos mais altos postos.

O Sr. Francisco Peixoto: — E devia.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — ... Arnolfo Azevedo, Altino Arantes...

O Sr. Souza Filho: — Minas, porém, não foi procurar nenhum desses 
homens ilustres, e sim um no Rio Grande do Sul, cujo nome é digno, 
sem dúvida, do apreço da nação, mas que é tão jovem quanto o Sr. Júlio 
Prestes. (Trocam-se numerosos apartes.)

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Repito, Sr. Presidente: sem querer sondar 
os mistérios da política paulista, os políticos em geral, consideram 
ser notória a preterição de homens como o Sr. Manuel Villaboim, 
Altino Arantes, Álvaro de Carvalho, Arnolfo Azevedo, Cardoso de 
Almeida, Rodrigues Alves, Elói Chaves (apoiados), Pádua Salles, Dino 
Bueno, Rodolpho Miranda, Lacerda Franco. (Muito bem.) Todos esses, 
Sr. Presidente, a Câmara o sabe, todos de mais idade e com maiores 
serviços prestados, quer a São Paulo, quer ao país.

O Sr. Manoel Villaboim: — Nenhum com serviços maiores ao país e a 
São Paulo que o atual presidente.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — ... e por isso mesmo, no seu íntimo, cada um 
deles há de considerar preterido.

O Sr. Manoel Villaboim: — Não se preteriu qualquer dos nossos com-
panheiros de São Paulo.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Não faltará, sem dúvida, quem venha agora 
dizer que não foram lembrados porque declararam não ser candidatos 
ao elevado cargo.

Sr. Presidente: há a considerar, em São Paulo, a situação chamada per-
repista; como adversários, estamos com ela em profunda divergência. 
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Na situação que lhe é contrária, agremia-se grande parte do povo de 
São Paulo. Somos, os mineiros, grandes admiradores de São Paulo; 
acompanhamos com ufania seu progresso e sua grandeza. (Apoiados; 
muito bem.)

O Sr. Manoel Villaboim: — Retribuímos a Minas esse sentimento.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Admiramos o que São Paulo tem de mais 
formoso no sentimento cívico que é o amor à pátria. (Muito bem.) 
Orgulhamo-nos do seu trabalho, nas indústrias, no comércio, na 
agricultura, nas artes, nas ciências, nas letras e em todos os ramos da 
atividade humana.

São Paulo, senhores, é uma glória do Brasil! (Numerosos apoiados.)

Quanto a nós, Andradas, mineiros, presos estamos a São Paulo por um 
afeto especial, porque nesse glorioso estado se acha o berço natal de 
nossos antepassados, todos tendo a sua origem na linda e encantada 
cidade de Santos – de Santos, senhores, que é bem nossa, efusivamente 
nossa, e onde se acham, no seu panteão, os restos mortais da trindade 
augusta. (Palmas no recinto e nas galerias; apoiados gerais.)

O Sr. Presidente: — Atenção! As galerias não podem manifestar-se!

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Sr. Presidente, estou de acordo com a ob-
servação de Vossa Excelência, mas as galerias querem vibrar nesta 
campanha cívica. (Palmas nas galerias.)

O Sr. Adolfo Bergamini: — As galerias são do povo!

O Sr. Presidente: — Atenção! O regimento não permite manifestações 
nas galerias.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Estou de acordo com Vossa Excelência, 
Sr. Presidente, em que seja respeitado o Regimento, mas é a nação 
brasileira que vibra pela reivindicação de suas prerrogativas! (Palmas 
e aplausos nas galerias.)

O Sr. João Neves: — Não tenhamos medo da opinião.

O Sr. Simões Filho: — Não é questão de medo da opinião; a Câmara tem 
Regimento que deve ser respeitado.

O Sr. Adolfo Bergamini: — A opinião é que nos julga.
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O Sr. Souza Filho: — Deixemos de declaração; vamos às ideias.

O Sr. Simões Filho: — Quem representa a nação somos nós.

O Sr. Adolfo Bergamini: — Nós representamos o povo, mas nada im-
pede que ele venha ouvir-nos.

O Sr. João Neves: — Não há desrespeitos em manifestações desta 
ordem. Elas traduzem apenas o aplauso pacífico e tolerante do povo. 

O Sr. Presidente: — Atenção! Tem a palavra o Sr. José Bonifácio.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Fique proclamado desta tribuna, alto e bom 
som, aniquilando-se qualquer exploração, que a nossa divergência no 
combate iniciado não é com o povo de São Paulo (apoiados; muito bem), 
não é com a opinião sinceramente republicana desse grande estado. 
(Palmas.)

O Sr. Simões Filho: — É com 17 estados do Brasil! (Protestos das ban-
cadas mineira, riograndense do sul e paraibana.)

O Sr. Cândido Pessoa: — É com 17 governadores do Brasil!

O Sr. João Neves: — Ne confundetur!

O Sr. Souza Filho: — E quem está falando por Minas senão o seu pre-
sidente?

O Sr. Raul de Faria: — É o povo mineiro!

O Sr. Odilon Braga: — São todos os diretórios, as Câmaras Municipais, 
e os chefes do PRM, apoiando e aplaudindo ao presidente Antonio 
Carlos.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — A nossa divergência, Sr. Presidente, não é 
com a opinião pública de São Paulo; a nossa divergência é com a facção 
do Partido Republicano Paulista que transfundiu na personalidade do 
presidente Washington Luís, o qual, esteado no poder presidencial, 
propõe-se subverter o regime republicano (apoiados e não apoiados), 
preservando para si a atribuição de tirar, do seu grupo, para chefe do 
Executivo, o amigo dileto, mais chegado. (Apoiados e não apoiados, 
palmas.)

O Sr. Clodomir Cardoso: — A divergência de Vossa Excelência é com a 
consciência nacional. (Não apoiados da minoria.)
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O Sr. Adolfo Bergamini: — É com a máquina eleitoral.

O Sr. Machado Coelho: — É com a maioria esmagadora de São Paulo, 
que está ao lado do Sr. Presidente da República.

O Sr. Odilon Braga: — É com a máquina eleitoral paulista e dos outros 
estados.

O Sr. Souza Filho: — Em Minas não há máquina eleitoral, por acaso?

O Sr. Nelson de Senna: — Em Minas há consciência livre, que Vossa 
Excelência pode mandar fiscalizar.

O Sr. Odilon Braga: — A máquina eleitoral de Minas é o voto secreto.

O Sr. Viriato Corrêa: — Só Minas é que pensa? Por que há de ser melhor 
que os outros estados?

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Sr. Presidente, as minhas palavras hão de 
ser ouvidas, porque não me submeto à tirania de algazarra.

O Sr. Souza Filho: — Antes de Minas se dirigir à nação, trouxe, ao 
Sr. Washington Luís, o nome do Sr. Antonio Carlos para presidente da 
República. (Apoiados e não apoiados.)

O Sr. Francisco Peixoto: — Não é exato.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Seria uma candidatura nacional. O que de-
sejo dizer ao país é que temos a glória, a ufania de poder contar com 
uma grande parte da opinião paulista (apoiados), quer a que se acha 
filiada ao glorioso Partido Democrático (muito bem), quer a outra, a 
que, sem compromissos partidários, está fiel na defesa das prerroga-
tivas da nação. (Muito bem.)

Nem seria possível, Sr. Presidente, que aquele grande centro de civi-
lização e de cultura, líder na campanha pela Independência e líder na 
campanha pela República, deixasse de ser, agora, um baluarte nesta 
nova cruzada, a maior que se vai travar, pela defesa de uma causa 
democrática e pela pureza do regime republicano! (Apoiados.)

O Sr. Alberico de Moraes: — Vossa Excelência dá licença para um 
aparte?

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — É certo que, considerando a atitude patrió-
tica de São Paulo....
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O Sr. Alberico de Moraes: — Nessa hora magnífica a que o nobre orador 
aludiu, ao começar sua bela oração, eu perguntaria a Sua Excelência: 
não seria bom que dissesse à nação e aos seus representantes, que, 
por um toque maravilhoso recobraram a fala e a liberdade de pensar, 
e dissesse mais, se, em 1934, deveria suceder ao ilustre Sr. Getúlio 
Vargas, caso fosse eleito, o não menos ilustre irmão do orador, Sr. 
Antonio Carlos, ou o Sr. Arthur Bernardes? (Protestos.)

O Sr. Cândido Pessoa: — Esse aparte não é merecedor de resposta.

O Sr. Alberico de Moraes: — O aspecto eleitoral da questão é muito 
importante para a causa de vossas excelências, assim como para sus-
tentação dos princípios só agora defendidos. (Apoiados e não apoiados; 
protestos da bancada mineira.)

O Sr. Presidente: — Peço atenção dos senhores deputados, pois o nobre 
orador dispõe apenas de cinco minutos.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Não compreendi o aparte do ilustre colega 
pelo Distrito Federal, e desejaria...

O Sr. Cândido Pessoa: — Sua Excelência não estava aparteando, estava 
discursando.

O Sr. Ariosto Pinto: — O orador não deveria responder a aparte dessa 
natureza, porque traz acusação indigna, tanto a Minas quanto ao Rio 
Grande do Sul. (Apoiados.)

O Sr. Presidente: — Atenção! Peço aos senhores deputados que permi-
tam ao orador continuar.

O Sr. Cândido Pessoa: — O eleitorado do Distrito Federal dará resposta 
ao aparteante, no dia 1º de março.

O Sr. Humberto de Campos: — O orador já protestou contra a algazarra. 
Ouçamo-lo com atenção.

O Sr. Presidente: — Quem tem a palavra é o Sr. José Bonifácio.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Sr. Presidente, é certo – dizia eu – que, 
considerando a atitude patriótica de São Paulo por ocasião da 
Independência, e a de São Paulo por ocasião da República, é certo que 
temos o direito de esperar de São Paulo povo, de São Paulo opinião 
sinceramente republicana, seja baluarte decidido e valoroso nesta 
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campanha cívica à cuja frente se acham a linda e pequena Paraíba 
(muito bem), o glorioso Rio Grande do Sul (apoiados) e a tradicional 
Minas Gerais. (Muito bem.)

Havemos de triunfar, Sr. Presidente, havemos de vencer, porque a 
nossa causa é pela defesa da liberdade e das mais sagradas tradições 
de civismo. (Muito bem.)

O que queremos é um candidato sobre cuja apresentação se pronun-
cie toda a nação brasileira, jamais um candidato saído do Catete pela 
imposição forte e vigorosa do presidente no exercício de suas funções 
constitucionais.

O Sr. Manoel Villaboim: — Responderemos a Vossa Excelência com as 
palavras de seus próprios correligionários, a respeito dessa afirmação. 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Folgo muito de ter a ocasião de ouvir a Vossa 
Excelência e prestarei a devida atenção no ilustre líder da maioria, 
Sr. Manoel Villaboim.

Tenho ainda de estudar os indícios que se transformaram em poderosa 
prova circunstancial, prova essa que vem, aliás, corroborar somente 
o que está na consciência de todos, isto é, que, desde que assumiu a 
Presidência da República, o Sr. Washington Luís já tinha o seu can-
didato, que era o Sr. Prestes, atual presidente do estado de São Paulo.

O Sr. Manoel Villaboim: — Vossa Excelência há de ter resposta ao pé 
da letra.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — É difícil, da parte de quem quer que seja, 
demonstrar que não era esse o nome que estava na retina, no pen-
samento, no ânimo deliberado, no peito e na consciência do atual 
presidente da República.

O Sr. Adolfo Bergamini: — Apoiado.

O Sr. Souza Filho: — Vamos às provas e não às frases.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Tenho de estudar ainda no meu discurso, e 
não quero comprometer a sua concentração, os indícios para consti-
tuição da prova circunstancial, o que farei na segunda parte da minha 
oração.
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Assim, Sr. Presidente, consulto a Vossa Excelência, se terminada a hora 
do expediente, poderei falar em explicação pessoal, finda a ordem do 
dia, ou se deverei prosseguir em minhas considerações do expediente 
de amanhã. Vossa Excelência, Sr. Presidente, o deliberará.

O Sr. Presidente: — Vossa Excelência, se o desejar, poderá ficar inscrito 
para explicação pessoal, após a ordem do dia, que aliás, informo a 
Vossa Excelência, é restrita.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Caso não se prolonguem as votações, usarei 
da palavra ainda na sessão de hoje.

O Sr. Presidente: — Vossa Excelência ficará inscrito.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Agradeço a Vossa Excelência.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem, muito bem; palmas prolongadas 
no recinto e nas galerias; o orador é vivamente cumprimentado e 
abraçado.)

Prosseguindo o seu discurso, continuou o ilustre líder da bancada 
mineira:

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO (para explicação pessoal; movimento geral 
de atenção): — Sr. Presidente, prosseguindo no meu discurso, inter-
rompido para atender à observação de Vossa Excelência, direi que os 
indícios a que aludi, e que já denunciavam o plano do Sr. Presidente 
da República, de fazer seu sucessor, o Sr. Júlio Prestes, tomaram vulto 
no discurso do tempo, e se firmaram, dia a dia, com veemência maior.

Eram notórias as preferências pessoais. Atendendo, mesmo, ao núcleo 
de homens políticos de São Paulo, eram visíveis, irrecusáveis, as pre-
dileções pessoais do Sr. Presidente da República, pelo Sr. Júlio Prestes, 
além do que eu já disse acerca de sua eleição para presidente de São 
Paulo, devida exclusivamente à vontade do presidente da República.

O Sr. Manoel Villaboim: — Em São Paulo, entretanto, não houve uma 
só manifestação contrária.

O Sr. Moraes Barros: — São Paulo oficial obedece até a telefonemas 
do Catete.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Além desses indícios, que já denunciavam o 
fato de modo positivo, inequívoco em relação às preferências pessoais 
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que eram, sem a menor dúvida, da mais clamorosa injustiça, quanto 
a outros homens públicos daquele grande estado, lembrarei que tais 
preferências mais se culminavam em vários detalhes. Aqui mesmo, 
nesta capital, nos bailes do Guanabara, era o Sr. Júlio Prestes o único 
dos governantes convidados expressamente. Deixando, à data de 7 
de setembro, São Paulo, onde se havia proclamado a Independência, 
compareceu o Sr. Júlio Prestes a esses bailes.

O Sr. Thiers Cardoso: — O presidente do estado do Rio também foi 
convidado, e compareceu.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Porque é quase da mesma cidade. Pode-se 
dizer que faz parte dos convivas sem convite.

O Sr. Thiers Cardoso: — Não apoiado.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — O Sr. Júlio Prestes, único dos governadores 
convidado...

O Sr. Viriato Corrêa: — Naturalmente, o Sr. Presidente da República 
não iria, por exemplo, convidar o governador do Amazonas.

O Sr. Francisco Peixoto: — Por que não? Poderia convidar.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — ... ali compareceu e foi apresentado como 
o delfim ou o príncipe de Gales. Daí ser atribuída ao Sr. Washington 
Luís uma frase cuja versão nos chega por um político paulista, e que 
é a seguinte: “Nesta Inglaterra o príncipe de Gales é o presidente de 
São Paulo”. (Risos.)

O Sr. Manoel Villaboim: — Vossa Excelência deve citar esse político.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Ao mesmo tempo que isso se dava, o 
Sr. Presidente...

O Sr. Odilon Braga: — Não esqueça o nobre deputado dos encontros 
no Clube dos 200.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — ... ao mesmo tempo que estava resolvida 
e deliberada a candidatura do Sr. Júlio Prestes à Presidência da 
República, pela vontade exclusiva do chefe do Executivo; ao mesmo 
tempo que, para essa candidatura, já se procurava obter o apoio dos 
governadores, é certo que se encetava uma política com intuito de 
impedir a ampliação do prestígio de Minas; encetava-se uma política 
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que vinha isolar Minas, no seio da Federação, no momento em que se 
resolvesse lançar ao debate a questão das candidaturas à Presidência 
da República.

O Sr. Souza Filho: — Não apoiado: era Minas que declarava, alto e bom 
som, que vetaria a candidatura paulista.

O Sr. Adolfo Bergamini: — O orador tem toda razão; aí o caso do general 
Nepomuceno Costa.

O Sr. Souza Filho: — Não lembre Vossa Excelência esse caso, porque a 
política mineira se conformou com a solução dada.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Ninguém viu, da parte do Sr. Presidente 
da República, um dos gestos que denotasse homenagem a Minas ou o 
propósito de ampliar a influência mineira; nenhum de nós percebeu 
um ato de Sua Excelência que pudesse ser tirado como uma correspon-
dência para o estado que o tinha alcançado à Presidência.

O Sr. Souza Filho: — Então, trata-se da questão de ressentimento re-
gionalista e não de questão de interesse nacional.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Não descerei agora a detalhes para deixar 
patente que sempre se procurou diminuir o prestígio de Minas, sem 
que, entretanto, fosse conseguido esse desiderato. Apenas aludirei a 
um caso ocorrido, creio que em outubro do ano passado. Dado o fale-
cimento do nosso eminente compatrício Sr. Bueno de Paiva, há muitos 
anos presidente da Comissão de Finanças do Senado, foi nomeado 
membro interino dessa comissão o Sr. Arnolfo Azevedo, que, logo a 
seguir, apesar de sua interinidade, foi escolhido para seu presidente.

O Sr. Homero Pires: — Vossa Excelência, entretanto, acabou de apon-
tar seu nome como o de um dos capazes de exercer a Presidência da 
República.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Vossa Excelência não entendeu.

O Sr. Homero Pires: — Entendi; como não?

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Trago o fato como prova de que o presidente 
da República prosseguia a política de querer isolar Minas Gerais.

Por morte de Bueno de Paiva, em vez de se eleger presidente da co-
missão Bueno Brandão, que tinha todos os títulos a recomendá-lo, 
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elegeu-se ao Sr. Arnolfo Azevedo, que era membro interino da co-
missão. Vem o nobre deputado com observação inteiramente fora de 
propósito.

O Sr. Homero Pires: — Vossa Excelência é que está sendo ilógico.

O Sr. Souza Filho: — Fica a nação sabendo, através dessas nonadas, 
porque Minas diverge do presidente da República.

O Sr. Simões Filho: — O orador está sendo sincero: descrever queixas 
antigas que Minas tem o presidente para divergir agora dele.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Nos primeiros dias de junho, convencemo-
-nos de que estava, de fato, assentada essa política presidencial que 
visava o isolamento de Minas, que visava segregar Minas para que não 
pudesse ouvir sua palavra...

O Sr. Souza Filho: — Minas figura em todas as comissões da Câmara 
em dois e três membros: até na própria Mesa.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — ... nesta magna questão da sucessão presi-
dencial.

A delimitação do prazo, para setembro, para discussão do assunto, 
era só para Minas.

O Sr. Souza Filho: — Que não poderíamos dizer nós, do Norte através 
de todas as Presidências?

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — ... porque a outros governadores, foi co-
municada a resolução do presidente da República. A Minas ninguém 
comunicou coisa alguma.

O Sr. Manoel Villaboim: — Vossa Excelência está pisando terreno muito 
falso.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — O trabalho clandestino e cauteloso do 
Governo para obter o compromisso dos grandes estados nos protestos 
de apoio, uns vagos, outros mais precisos, era tenaz e ardoroso.

Visava-se unicamente o isolamento de Minas, para então, à última 
hora, quando já se tivessem obtido os compromissos dos estados para 
a candidatura imposta pelo Governo, essa seria apresentada a Minas. 
Mas, Sr. Presidente, mesmo nessa hipótese, Minas não aceitaria.
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Por manifesto que seria apresentado ao país, Minas discordaria 
dessa candidatura, como discordará de quaisquer impostas pelo 
Catete. (Muito bem.) Na defesa de princípios, contra o abuso do Poder 
Executivo, o presidente de Minas procurou a aliança de situações e de 
homens que tivessem afinidades de ideias e de sentimentos, com os 
seus processos, na execução e na compreensão do regime e na obser-
vância das práticas democráticas. (Apoiados.)

O Sr. Baptista Luzardo: — Correspondendo às aspirações do povo 
brasileiro.

O Sr. Manoel Villaboim: — O orador receberá resposta com argumen-
tação decisiva, fulminante.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Nunca me arreceio dessas argumentações 
fulminantes. Minas, então, encaminhou-se para o Rio Grande do Sul.

O Sr. Souza Filho: — Vossa Excelência pode negar que, antes de 
procurar o Rio Grande do Sul, trouxe o nome do Sr. Antonio Carlos 
ao Catete?

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Posso. Tive, nesta Casa, apenas uma con-
versa com o Sr. Manoel Villaboim.

O Sr. Souza Filho: — Todos os jornais fizeram essa afirmativa e Vossa 
Excelência nunca contestou.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Poderei narrar minha atitude neste caso 
que, como em todos os outros, é a mais digna, a mais de acordo com 
as tradições de meu estado (muito bem; palmas).

O Sr. João Neves: — Quem seria capaz de, no Brasil, apresentar melho-
res títulos para candidatar-se à suprema magistratura da República?

O Sr. Manoel Villaboim: — Ninguém contestou essa parte.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — O presidente de Minas, para defender o 
estado do isolamento em que desejavam colocá-lo, procurou uma 
aliança e encaminhou-se para o Rio Grande do Sul.

Senhores, tem o Rio Grande do Sul incontestável direito a que do 
seu seio saia um candidato à Presidência da República! (Muito bem; 
bravos.) É ele um estado glorioso da Federação brasileira, tem sido, 
nos transes mais dolorosos e difíceis de nossa história, um baluarte 
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vigoroso na defesa do regime republicano. O Rio Grande do Sul é uma 
atalaia da fronteira, e deixa o Brasil tranquilo (muito bem) pelo seu 
ardor patriótico e pela sua bravura...

O Sr. Simões Filho: — Nisto, todos nós estamos de acordo.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — ... pelo seu valor destemido (muito bem; 
palmas nas galerias). Getúlio Vargas é um estadista que, apesar de 
moço, já goza, no seio da Federação, do mais justo e merecido conceito.

O Sr. Viriato Corrêa: — Mas a guerra civil do Rio Grande do Sul não foi 
insuflada pela política mineira?

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — O Sr. Getúlio Vargas no exercício do governo, 
tem sabido praticar as normas democráticas e republicanas (muito 
bem); tem sabido, mesmo, oferecer aos seus adversários as garantias 
mais eficazes e solenes aos seus direitos. (Muito bem; palmas.)

Dirigindo a política do Rio Grande do Sul, esse grande evangelizador 
da República, o Sr. Borges de Medeiros (muito bem), orientador su-
premo do Partido Republicano, ...

O Sr. Souza Filho: — Contra cuja política o Sr. Arthur Bernardes violou 
o Rio Grande do Sul.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — ... o honesto chefe da política daquela uni-
dade da Federação brasileira, presta decidido apoio ao governo do 
Sr. Getúlio Vargas.

Sr. Presidente, nas mesmas ideias, animados por um só pensamento, 
que é da felicidade do Brasil, Rio Grande e Minas Gerais, unidos, de 
mãos dadas, fazem um apelo a essa formosa Paraíba, pequenina, mas 
gloriosa, independente, altiva, e a Paraíba nos honrou com sua soli-
dariedade, alçando por assim dizer a dignidade cívica do Norte neste 
extraordinário movimento. (Apoiados e protestos.)

O Sr. Souza Filho: — Não apoiado; o Norte não recebe lições de digni-
dade, nem de Minas nem de quem quer que seja.

O Sr. Homero Pires: — No país não há estados dignos e indignos. Há 
simplesmente estados da Federação.

O Sr. Cândido Pessoa: — A Paraíba redimiu os pecados do Norte. 
(Trocam-se novos apartes.)
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O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Escutai, senhores da Bahia e senhores de 
Pernambuco.

O Sr. Simões Filho: — A Bahia não toma conhecimento da injúria de 
Vossa Excelência. (Muito bem.)

O Sr. Clodomir Cardoso: — O orador não pode ultrajar os estados do 
Norte, que não são menos dignos que o de Minas Gerais.

O Sr. Adolfo Bergamini: — Quem está dizendo que são?

O Sr. Annibal Freire: — Vossas Excelências não devem enveredar por 
esse terreno.

O Sr. Domingos Barbosa: — Os estados do Norte são tão dignos quanto 
Minas Gerais.

O Sr. Albertino Drummond: — Ouçam o orador, que explicará seu 
pensamento.

O Sr. Clodomir Cardoso: — Não há explicação possível.

O Sr. Simões Filho: — O orador não se esqueça que a Bahia já deu lições 
de liberalismo a Minas Gerais.

O Sr. Odilon Braga: — Minas não recebe lições!

O Sr. Presidente: — Atenção! Peço aos senhores deputados que permi-
tam ao orador prosseguir em seu discurso.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Escutai, senhores da Bahia e de Pernambuco.

O Sr. Nelson Catunda: — O Norte não é só a Bahia e Pernambuco. Vossa 
Excelência deve dirigir-se também aos outros estados.

O Sr. Adolfo Bergamini: — Ouçamos o orador.

O Sr. Simões Filho: — Vossa Excelência irá explicar sua intenção.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Não vou explicar; vou dizer o que o orador 
deste momento deve representar para a Bahia e para Pernambuco.

O Sr. Souza Filho: — E para os outros estados do Norte.

O Sr. Domingos Barbosa: — Então o insulto fica de pé?

O Sr. Odilon Braga: — Não houve insulto. Estão torcendo o pensamento 
do orador. (Trocam-se apartes.)
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O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Senhores da Bahia e de Pernambuco, es-
cutem...

O Sr. Simões Filho: — A Bahia já era liberal muito ante de Minas o ser.

O Sr. Alfredo Ruy: — Quando Minas estava ao lado do Marechal Hermes 
na Presidência Affonso Penna, a Bahia já era liberal.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Mas esqueceu o liberalismo.

Ninguém nesta Câmara mais do que o orador já exalçou as glórias da 
Bahia e as glórias de Pernambuco. Quando comemorando o centenário 
da Independência desses dois grandes estados tive ocasião de ocupar 
a tribuna...

O Sr. Ely de Souza: — Vossa Excelência nessa ocasião...

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Escutai.

O Sr. Moraes Barros: — Positivamente, não querem ouvir o orador.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Tive ocasião de ocupar a tribuna desta 
Câmara, quando do centenário da Independência, e, referindo-me 
a essas duas gloriosas unidades federativas, soube exalçar, devida-
mente, as glórias de Pernambuco e Bahia. Exaltei as glórias de seu 
povo (apoiados), que está identificado de liberalismo, povo que não 
deixará de se empenhar na defesa das ideias democráticas! (Muito 
bem.)

O povo da Bahia! Ficai alerta nessa campanha que se inicia! As lições 
de Ruy Barbosa, que foi vosso ídolo, devem estar presentes às vossas 
memórias. Não esqueçais, senhores, os ensinamentos admiráveis 
desse grande apóstolo da democracia e da República!

Pernambucanos! Eu falo à vossa alma, ao vosso espírito de modo pa-
triótico; vós, pelo vosso passado, pela altivez de vossos atos, haveis 
de tomar atitude decisiva em prol da campanha cívica que estamos 
iniciando!

O Sr. Souza Filho: — Pernambuco é uma escola de lealdade e de desam-
bição patriótica. (Apoiados.)

O Sr. Machado Coelho: — Acaba de dar prova disso.

O Sr. Flores da Cunha: — E quem disse o contrário?
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O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Paraíba, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, 
nessa entente, em bem do Brasil, levaram, a propósito da sucessão 
presidencial, à consideração do Sr. Presidente da República, a candi-
datura do Sr. Getúlio Vargas.

O Sr. Cândido Pessoa: — Inclua Vossa Excelência, nessa trindade ben-
dita, o Distrito Federal, que provará, em 1º de março, a independência 
do povo carioca. (Apoiados; palmas nas galerias.) 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Levamos, os três estados, nessa entente, ao 
Sr. Presidente da República, a candidatura do Sr. Getúlio Vargas, e o 
fizemos, Sr. Presidente, em um propósito de perfeita cordialidade, no 
desejo de que Sua Excelência prosseguisse, com o maior proveito para 
o Brasil, no desenvolvimento da sua ação governamental. Levamos, 
como nosso candidato, o seu antigo ministro da Fazenda, o ilustre 
presidente do estado do Rio Grande do Sul, que estava prestando 
a Sua Excelência decidido e sincero apoio. Nós, os mineiros, além 
dessas duas razões – do Sr. Getúlio Vargas ter sido o antigo ministro 
da Fazenda e estar prestando apoio – nós, os mineiros, como disse, 
deliberamos em seu favor, pelas nossas afinidades na compreensão 
dos processos de executar o governo. Não vimos, não vemos o mais 
ligeiro motivo, uma razão plausível que se possa apresentar contra a 
candidatura Getúlio Vargas! Que pode o Sr. Presidente da República, 
que podem as demais unidades federativas alegar contra esse emi-
nente filho do Rio Grande do Sul? (Apoiados.)

O Sr. Souza Filho: — Que pode alegar contra a candidatura paulista?

O Sr. Cândido Pessoa: — A origem.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — O Rio Grande do Sul é, de todos os estados 
da Federação, aquele que mais tem contribuído, até com o imposto 
de sangue, para a defesa das liberdades. O Rio Grande do Sul, que é 
uma das unidades mais importantes do Brasil, apresentando no seu 
seio figuras de grande nobreza moral, de intenso fulgor intelectual, 
ainda não teve oportunidade de dar um de seus filhos à presidência 
da República! (Apoiados.)

Não vemos, de todo não vemos, as razões em virtude das quais possa 
ser impugnada essa candidatura e estamos ansiosos por ouvir a 
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palavra inteligente do honrado líder da maioria, expondo esses moti-
vos e essas razões.

Quer dizer que, não sendo aceita essa candidatura, perfeitamente 
cordial, de um cidadão que apresenta todos os títulos para ocupar a 
suprema magistratura do país... (Muito bem.)

O Sr. Odilon Braga: — E que promete à nação a prática perfeita do 
regime. (Apoiados.)

O Sr. Souza Filho: — Queriam que o presidente aceitasse uma candida-
tura apresentada por dois estados, sem ouvir a maioria dos estados da 
República, candidatura que veio na crista de um conchavo imposto ao 
Catete e à nação. Também temos o direito de opinar.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — O presidente da República não apresenta 
razões plausíveis; não quer porque não quer.

O Sr. Souza Filho: — Não é o presidente; são os dezessete estados.

O Sr. Adolfo Bergamini: — Sua Excelência não consultou; impôs.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — E por que não quer? Porque tinha, desde que 
assumiu o governo, o seu candidato. Não quer porque pleiteou, junto 
desses dezessete governadores...

O Sr. Manoel Villaboim: — Vossa Excelência não provará isso.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — ... a apresentação do Sr. Júlio Prestes.

O Sr. Viriato Corrêa: — Mas se ele não tem que se envolver na escolha 
de candidatos...

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — E então quer o Sr. Júlio Prestes por quê? 
Porque quer.

Será porque o Sr. Júlio Prestes esteja identificado com a execução do 
plano financeiro? Mas, senhores, entre o deputado que apresentou um 
projeto de reforma financeira e o ministro da Fazenda que executou 
essa lei sob inspiração do presidente, parece-me que a preferência 
devia ser pelo ministro e não pelo deputado. (Muito bem.)

O Sr. Souza Filho: — Nesse ponto de vista, ambos estão, realmente, 
à altura da Presidência; mas é de notar a diferença entre o apoio ao 
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plano financeiro pelo Rio Grande do Sul e o de Minas com restrições 
a esse plano.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Se o Sr. Presidente da República é sincero 
com relação ao seu plano, não deveria ter outro candidato que não 
seja o seu ex-ministro da Fazenda, não deveria lançar o país nesta 
luta, que, embora no terreno elevado e digno, pode ter consequências 
imprevisíveis.

O Sr. Simões Filho: — Se o nobre deputado é sinceramente liberal, deve 
desejar essa campanha.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — A responsabilidade pela luta que se travar, 
a responsabilidade dessa campanha cívica, cujas consequências, 
como disse, são imprevisíveis, essa responsabilidade, toda ela, deve 
correr por conta do presidente da República (apoiados; muito bem), 
que não teve a serenidade precisa para ver que o seu ex-ministro da 
Fazenda, prestando valiosos serviços ao seu governo, era candidato 
perfeitamente aceitável por Sua Excelência como pelos governadores 
cujo apoio pleiteou em favor do seu candidato.

O Sr. Auto de Sá: — Governadores. Muito bem.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Senhores, vou terminar. Entrando resolu-
tamente nesta campanha de vibração cívica, entrando com o maior 
ardor patriótico nessa cruzada, temos de vencer, venceremos.

O Sr. Domingos Barbosa: — Quem tem de vencer é a Nação.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — Teremos um triunfo esplendoroso, em que, 
de Norte a Sul do país, há de correr uma ventania em prol da liberdade. 
(Muito bem.)

Na região amazônica palpita o brasileiro que anseia pela liberdade. 
(Apoiados.) Na região do Nordeste...

O Sr. Joaquim Pires: — Essa foi relegada para um plano inferior. (Não 
apoiados.)

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: — ... na região do Nordeste, a cujos serviços e 
a cujas obras ninguém nesta Câmara tem sido mais devotado do que 
eu – e consta isso de discurso e de pareceres, não na hora presente, 
mas na hora passada (muito bem) – na região do Nordeste, o povo há 
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de erguer-se no mesmo brado em prol da democracia que defendemos. 
(Apoiados.) Em Pernambuco, na Bahia, em todos os estados, até nos da 
fronteira, no Rio Grande do Sul, ou como costumo dizer, senhores, na 
fronteira das Guianas, na Serra Pacaraíma, até o Chuí, nas fronteiras 
com o Uruguai; do ponto mais oriental, que beija o oceano Atlântico, 
até a fronteira mais ocidental no Acre, o sentimento tem de ser um só, 
um só, — notai bem, senhores deputados, atendei, senhores que me 
ouvis: o sentimento tem de ser um só, pela unidade nacional (apoia-
dos; muito bem), pela unidade do Brasil, nossa pátria querida. Por ela, 
abnegadamente, toda a nossa dedicação, todo o nosso devotamento, 
todo o nosso amor. (Palmas prolongadas no recinto e nas galerias; o 
orador é vivamente cumprimentado e abraçado.)
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