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I NTRODUCAO 

O periodo compreendido entre a ascensao de Vargas a 

Presid6ncia do Estado do Rio Grande do Sul e a queda de Flores 

da Cunha h s v6speras do golpe do Estado Novo, ofereとe um am- 

pio campo para a an5lise da transformagao do sistema partid5- 

rio rio-grandense, que se consolida num sistema bi-partid5rio, 

em decorr6ncia da fus5o das oposig5es em 1928. A riqueza da fa-

se em quest5o pode ser constatada, se tomarmos como ponto de 

partida a superagao da clivagem republicanos (PRR) versus li-

bertadores (PL), 一  atrav6s da Frente o nica Ga6cha (FUG)(') com 

vistas a eleig5o de Get6lio Vargas る  Presid6ncia da Rep6blica 

A campanha da Alianga Liberal abre, pela primeira vez no Rio 

Grande do Sul, a possibilidade de. uma defesa conjunta de wipro- 

jeto de reformas politicas, com a participagao do grupo rio-gran- 

dense, de forma coesa, no cen5rio nacional. 

Com a ascens五o de Vargas ao poder, ap6s o sucesso da 

Revolugao de 30, as variag6es nas propostas de mudanga e noen- 

caminhamento das reformas politicas, abrirao urna nova cis5o 

dentro do grupo revolucion5rio. As discordancias dentro da FUG 

(')A Frente Onica n5o implicou na extin9ao dos dois partidos, mas na comー  
posi9五o de uma alian9a onde ambos permaneceriam aut6nomos corn seus pro- 
8ramas ・  

× 



7 

v5o se acentuar em fung5o do problema b5sico da constituciona- 

lizag5o do pais, levando a um fatal rompimento precipitado com 

a eclos5o do Movimento Paulista de 32. 0 Interventor Flores da 

Cunha, preso a uma dupla lealdade (para com seu partido ー oPRR- 

e para com Vargas que o levara ao poder) termina por apoiar o 

Governo Provis6rio definindo, praticamente, os rumos do levan-

te paulista. A partir dai, divide-se o bloco politico rio-gran- 

dense, n5o com um retorno ao ustatus quo ante's, mas com amplas 

variag6es geradas, principalmente, pela conjuntura nacional. 

Transformando-se a FUG num centro de oposig5o aos go- 

vemnos revolucion五rios (federal e regional) , n五o resta a situa- 

g5o sen5o criar seu pr6prio canal de express5o - o que se d5 

com a fundag5o do Partido Republicano Liberal por Osvaldo Ara-

nha e Flores da Cunha. 

O Partido Republicano Liberal (PRL)6 uni partido cria-

do para dar respaldo 五  ag5o governamental, tanto ao n vel fe-

deral como estadual, congregando todos os elementos beneficia-

dos com a Revolug5o de 1930, vinculados de uma forma ou de ou-

tra h Interventoria, ou os que apoiavam a polftica de Vargas 

no plano federal e de Flores no estadual. 

A rearticulag5o do sistemapartid5rio n5o se prende 

somente a estes fatos. O surgimento de novas tend6ncias, tanto 

a direita como a esquerda, assim como novas clivagens dentro dos 

grandes grupos tradicionais, vao trazer nova conformag五o ao qua-

dro partid5rio local. 

Como setores novos, a Alianga Nacional Libertadora (ANL) 

e a Ag5o Integralista Brasileira (AIB) n5o alteram o quadro 

べ 
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existente de forma muito profunda, pois que, os elementos que 

a elas se agregam tender5o a ser oriundos das camadas medias ou 

proletariado, setores alijados do processo politico pr6 30 e 

que nao haviam se vinculado ts correntes politicas tradicionais. 

J5 um outro movimento, que se observa no. interior dos 

partidos, tanto da FUG como do PRL, tenderE a abrir cises mais 

profundas, quebrando a tradicional bi-polaridade do sistema par- 

tid5rio ga6cho. Estas modificag6es podem ser observadas a par-

tir do momento em que as contradig6es do pr6prio sistema setor- 

nam mais claras e que as reivindicag6es dos grupos sociais (prin-

cipalmente atrav6s da ANL) adquirem car5ter mais concreto. 

巨 rompimento dentro do PRL se produzira pelo setor an 
ti-florista do partido, na fase de antagonismo crescente entre 

Get6lio Vargas e Flores da Cunha, se concretizando na Dissidnー  

cia Liberal, Dentro da PUG as opg6es ser五o mais diversificadas. 

.'Na medida em que era constitufda por uma uni o artificial en- 

v 

	

	tre o Partido Libertador e Partido Republicano, a FUG manteve 

- programas, candidatos e participag5o aut6nomos de cada partido. 

"/ As divis6es intra-partid5rias se dao, no PL com a criag5o 	da 

Uni5o Democr5tica Nacional e da A戸o Libertadora; e no PRR com 

o Partido Republicano Castilhista. 

Amplia-se, desta forma, o quadro partid5rio gaらcho. Tal 

situag5o, entretanto, ter5 durag5o ef6mera, pois o golpe doEs- 

tado Novo e o decreto de exting5o dos partidos p6em fim a nova 

experi6ncia de conviv6ncia de v5rias correntes politicas atuan- 

tes. Estas ser5o, significativamente modificadas corn a reestru- 

tura戸o partid5ria no ap6s guerra. 
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O presente trabalho pretende retomar algumas quest6es 

relativas る  politica rio-grandense - no periodo de 1928 a 1937 - 

que parecem crucials para a compreensao do processo hist6rico 

que conduz ao Estado Novo. Nesta perspectiva, s5o nfveis funda-

mentais de an5lise: a definig5o da l6gica do jogo .politico-par- 

tid5rio; a atuag5o espec fica de cada partido, em suas relag6es 

intra e extra-estaduais; o espago estabelecido para a arena po- 

u tica e a press5o dos novos grupos pela participag5o ampliada. 

A busca de entendimento do periodo 28/37, no Rio Gran-

de do Sul reveste-se de particular importancia e vincula-se a ne-

cessidade de trazer novos elementos a compreens5o do processo 

revo1ucion5rio de .30, especialmente no que concerne 五  s trans- 

formag6es do sistema partid5rio rio-grandense e a s relag6es en-

tre centro e periferia nas conjunturas de 30/32 e 34/37. 

Sendo o marco revolucion5rio, considerado tradicional- 

mente o ponto de partida para a maior parte dagリ  an51ises 	so- 

bre o Brasil moderno e a conjuntura que antecede ao Estado No- 

vo, portadora das caracterIsticas que se formalizam na expe- 

ri6ncia autorit5ria de 37, torna-se necess5rio elucidar, n5o 

somente as quest6es da passagem do Estado Olig5rquico para a 

formagao de um Estado Nacional, mas tamb6m o processo que an-

tecede o golpe. Este perfodo n5o pode ser visto, simplesmente, 

como a ante-sala do autoritarismo estado-novista. Na realidade, 

ele constitui-se num perfodo desencadeador de um processo de 

elaborag5o de novos modelos polfticos alternativos. 

、  
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A an5lise longitudinal do processo, tomando como foco 

central o sistema partid5rio,6 estrat6gica, pois que inspiran- 

do-se no enfoque organizacional( 2 ) , incorpora refer6iicias 	五  

estrutura estatal, aos grupos de interesse e aos partidos po- 

liticos, na medida em que estes s5o partes interdependentes do 

poli:tico, concebido aqui como um sistema relativamente aut6no- 

mlo. 

Esta abordagem 6 tamb6m funcional para este estudo,na 

medida em que permite explicar quest6es relativas ao conte6do 

ideol6gico dos partidos (nem sempre coerente e geralmente diー  

fuso) pela constatag5o de que o acesso diferencial aos recur-

sos de poder molda e redefine muitos dos principios partidrios. 

Desta forma a incorlsist6ncia ideol6gica dos mesmos Se explica-

ria mais por estes fatores do que pela alienag5o de suas bases 
～、  

sociais. 

Por outro lado, o enfoque oferece indicag6es que per-

mitem identificar as bases partid5rias a partir da pr6pria iー  

dentificag5o das condig6es organizat6rias do partido. Portanto, 

a base de sustentag5o de um partido, pode ser definida em fun- 

c5o dos recursos organizacionais que a agremiag5o disp6e. 

Na perspectiva das relag6es entre centro e periferia 

temos que considerar outro nfvel do processo hist6rico, onde os 

) O enfoque organizacional foi desenvolvido, basicamente, por Maria do 
Carmo Campello de Souza (Estado e partidos politicos no Brasil) , em 
sua analise inovadora sobre o sistema partidario p6s-45. Recente tese 
de Regina Maria Pereira Sampaio (O Partido Social Progressista de S5o  
Paulo) utiliza este modelo para o estudo de um partido poiftico. 

、．. 

( 
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conflitos est5o ligados a luta pela manuteng o da autonomia es-

tadual (atrav6s da defesa de um federalismo exacerbado) em fa- 

cc ao expansionismo do aparato estatal do centro. 

A an5lise do sistema partid5rio regional, enfocada a- 

trav6s da abordagem organizacional, complementa-se ao incorpo-

rar o nivel das relag6es centro-periferia. Partindo do pressu-

posto de que, geralmente, as reivindicag6es de autonomia regio-

nal tendem a ser cooptadas pelo poder central, . consistente a 

afirmag5o de Simon Schwartzmann de que "a politica cartorial e 

clientelistica deve ser vista, (.. .) como uma resposta de uma 

administrag5o centralizada de base patrimonialista". Ao coop- 

tar, prossegue o autor, "o centro se enfraquece, mas ao mesmo 

tempo tira a autonomia e independ6ncia dos cooptados, que de 

constituintes se transformam em clientes 目 . A conseqtJ6ncia, Se- 

gundo Schwartzmann,"6 a formag5o de um sistema politico pesa- 

do, irracional em suas decis6es e presa de uma teia cada 	vez 

maior e mais complexa de compromi.ssos e acomodag6es, at6 o pon-

to de ruptura".( 3 ) 

Sendo quest6es b5sicas para a compreensao do perfodo, 

a an5lise do conflito entre autonomia estadual e a ag5o dos me-

canismos de centralizagao acionadas pelo Estado, assim como da 

tentativa de institucionalizag5o do sistema partiddrio regio- 

nal, o presente trabalho procurar5 vincular, basicamente, esses 

dois niveis. 

( 3 ) SCH1JARTZMANN, Simon. "As elei95es e o problema institucional: Estado e 
Sociedade no Brasil".- In: Revista Dados, n. 14, Rio de Janeiro, IUPE- 
RJ, 1977. p. 177. 

、  
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ノ  
Acreditamos, pois, que a estrat6gia indicada por Schwar- 

tzmann, combinada com o enfoque desenvolvido por Campello 	de 

Souza, oferece uma forma de abordagem do sistema partid5rio qi肥  

sintetiza, claramente, o que pretendemos. Esta estrat6gia 	"6 

essencialmente hist6rica. Ela trata de ver como as ideologias, 

as polarizag6es politicas, os sistemas eleitorais, as percep- 

g6es e avaliag6es dos fen6menos politicos pelos diversos gru-

pos da populag5o, que existem hoje, sao resultados de experin- 

cias e buscas de solug五o para problemas e conflitos de ontem, 

que caracterizam o contexto no qual sao tratadas estas quest6es 

em fung五o dos objetivos polfticos desejados para amanh5". (、) \, 

Apoiando, pois, nossa an5lise da polrtica dos parti-

dos rio-grandenses, de 1928 a 1937, nesses dois marcos te6ri- 

cos, o presente tr abalho ser5 estruturado em tr6s partes. Na 

primeira, analisaremos os efeitos, sobre a politica regional, 

da ascens五o de Vargas h Presid6ncia do Estado, e, ap6s a vit6- 

ria da Revolug五o de 30, as relag5es entre as oligarquias gaiー  

chas e o Governo Provis6rio. Na segunda, abordaremos, dentrode 

um quadro alterado pelo fracasso da Revolug5o de 32, as rear- 

ticulag6es e inovag6es sofridas pelo sistema partid5rio regio- 

nal, com a press5o de camadas sociais emergentes, para a amplia- 

g5o da arena polftica; e o agugamento do conflito centro/peri- 

feria gerado pela vocag5o autonomista de Flores da Cunha. Fi- 

nalmente, na terceira parte, atrav6s do estudo especifico 	do 

Partido Republicano Liberal, tentaremos colocar algumas ques- 

t6es sobre suas caracterfsticas organizat6rias e 

dentro do sistema partid5rio regional. 

o seu papel 

Ibidem. 

  



限川E!賦 PARTE 

O CONTEXTO POLITICO-PARTIDARIO PgS-30 

NO RIO GRANDE DO SUL: 

DA CONSOLIDAgAO DO SISTEMA PARTIDARIO REGIONAL 

AO ROMPIMENTO DA FRENTE O NICA COM O GOVERNO PROVIS6RIO 

(1928/1932) 



A Revolugao de 1930 no Rio Grande do Sul n5o estabe 

lece uma ruptura no interior da oligarquia detentora do p0- 

der. Diferencialmente dos demais estados (inclusive daqueles 

que apoiaram a Alian9a Liberal - como Minas e Paraiba mas que 

sofreram cis6es internas) , o Rio Grande do Sul havia se manti 

do coeso em torno da candidatura de Vargas e realizara, com 

ampla margem,- a votag5o prometida durante a disputa 	eleito- 

ral. A situag5o politica regional, que se traduzia na polariー  

zagao entre os ttconservadores_autorit5rios t ' castilhistas e os 

"conservadores-Jjberais" federalistas (e mais tarde libertado 

res), tinha suas origens na implanta95o da Repiiblica no Rio 

Grande do Sul.(1) 

O Estado castilhista, estruturado de forma autorit亘  

ria pela Carta de 14 de julho de 1891, apoiando-se sobre a e-

ficiente maquina politica,montada por Julio de Castilhos e con 

solidada por Borges de Medeiros - e que tinha como instrumen- 

to principal de denominagao politica o disciplinado 	Partido 

A denomina95o ソ。ns erv ad ore s-a些9叫t 5三的S I' 月 ’'cons ervad9ー  
res-liberais" e utilizada por I-ieigio' irinciaie no ensaio 
"Astectos Politicos do Sistema Partid5rio Republicano Rio- 
-Grandense". In: "RS: Economia e Politica". Porto Alegre, 
Ed. Mercado Aberto, 1979, pp. 119-191. 

(1) 
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SOCIJS E HUMANIDADES 

Republicano Rio-Grandense - estabelecia uma arena poli:tica 

em muitos niveis diversa dos demais estados da Federag五o. 	A 

defesa,pelos rio-grandenses, de um federalismo radical ao ni- 

vel das relag6es com o poder central e, ao mesmo tempo, a de- 

fesa de um poder centralizador nas relag6es de politica inter 

na, originou um quadro de constante confrontag云o politica. 

Este conflito, que permeou,durante toda a Repiiblica Velha, a 

sociedade sul-rio-grandense, baseava-se, nao s6, numa vis5o 

diferenciada da construg五o das instituig6es politicas b5si- 

cas, mas tamb6m do papel que estas estruturas de poder deve-

riam desempenhar bem como sua forma de relacionamento com a 

sociedade civil. Esta divis5o no interior da oligarquia regio 

nal, provocadora de duas guerras civis (1893 e 1923) e de en- 

frentamentos armados,freqUentes ao nivel do mandonismo local 

(principalmente nios periodos de elei戸o), gera, tamb6m, uma 

tradigao de debate parlamentar que se fortalece a partir da 

segunda d6cada do s6culo, com o crescimento do papel politico 

da Assembl6ia dos Representantes, concebida originalmente, na 

Constituig5o castilhista de 14 de julho, como mera camara or- 

g ament5ria. 

/ 	 Extremamente fi6is ao s pressupostos ideol6gicos de 

~こ嘉~onlcas suas agre議ご篇 fieis aodrias. a~ 

dentro da politica ga丘cha (Republicanos e Federalistas) , tra- 

ziam ao debate, por um lado, o dogmatismo positivista de Ju-

lia de Castilhos e o autoritarismo pragm5tico de Borges de Me 

deiros e, por outro, a ret6rica liberal parlamentarista de Gas-

par Silveira Martins e o republicanismo liberal presidencia- 
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lista de Assis BrasilJ2〕  

Embora n五o seja nosso objetivo definir as determi-

nantes fundamentais do sistema partid5rio ga6cho, parece in- 

dispens5vel, para a compreens5o da dinamica politico-partid5- 

ria dos anos 30, referir, em tragos gerais, que as condig6es 

em que se verificou a implanta頭o da Rep6blica no Rio Grande 

do Sul foram importantissimaS para a formag5o, delineamento e 

evolug5o dos grupos poli:ticos que se mant6m radicalmente pola 

rizados at6 a ascens5o de Vargas ao poder, em 1928. 

O Partido Republicano Rio-Grandense (PRR) sendo mi- 

norit5rio, por ocasi5o do advento do sistema republicano re-

gional - enfrentando o desafio de uma poderosa organiza車o par 

tid5ria liderada por Gaspar Silveira Martins (Partido Libe- 

ral), de reconhecida hegemonia politica apoiada pelo setor la 

tifundi rio da fronteira - teve que articular-se de forma coe 

sa, com uma rTgida hierarquia interna e com uma proposta poli: 

tico-ideol6gica para conquistar sua legitimidade polTtica ・  Pa 

ra tanto, inspirando-se inicialmente no republicanismo do Ma- 

Resultado de um romP - mento ao niv ei das classes dominanー  
tes. cujas raize")olI七 icas encon tram-se no Im 三 rio Inas 
ii業熱d e um rompimento ao nivraizes polticas enconeceu com o adv ento da R鷲薫ぞ糞S dominan-prio masois grupos 
tendem a apresentar um corpo de projetos conservadores di 
vergindo apenas na forma da organiza9五o do sistema poiitT 
co. Os republicanos adotam uma vis五o mais autoritるria d五  
organiza9二o politica, ao passo que a oposi9五o (englobando 
federalistas e republicanos dissidentes) tende a uma con- 
cep95o mais liberal do sistema politico, seja sob a forma 
parlamentarista ou presidencialista. 

(2) 
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nifesto de Itu, aposta mais tarde, sob a lideranga de Casti- 

1hos (3) numa concepg5o politico-ideol6gica positivista que o-

ferecia um instrumento politico mais eficaz para impor sua do 

minag5o. Ap6s a instabilidade politica dos primeiros anos da 

Rep云blica,os castilhistas se impuseram n5o apenas pela persua 

s o de seu programa partid5rio, mas sobretudo atrav6s do con-

trole do aparato estatal e partid5rio 〔 4) . O Estado Castilhis- 

ta, superada a grave crise da Revolug五o de 93, se institucio- 

naliza,a partir de 1896, moldando, as 	linhas de atuag五o 

do partido, e definindo, 、  claramente, os 	limites 	da 

Referindo-se a Julio de Castilhos, Love afirma que: "ao 
adquirir o poder, transformou-se em d6spota e alienou-se 
de muitos de seus companheiros, propagandistas republica- 
nos. Por volta de 1892, sua autoridade politica era com- 
pleta: a m言ciuina castilhista controlava o Executivo, o Le 
gislativo, os governos municipais e a organiza9ao polI- 
cial do-Estado. Os gasparistas, entretanto, tinham sido a 
penas desalojados, nao destruIdos, e nenhum dos lados du-
vidava de que uma luta sangrenta estava prestes a sobre- 
vir." LOVE, Joseph. O Regionalismo Gaucho. S5o Paulo, Ed. 
Perspectiva, 1975. p. 60. 

Do perIodo hist6rico- iniciado em novembro de 89 ao fim do 
governo Castilhos em janeiro de 98, como observa Trinda- 
de. transcorrera quase uma decada de grande agitaqao poll 
tica, marcada por goYemnos revo 上uc工onar lOS 、Iど yゾー上ど iI) 一 9 
Constitucionais inst五veis (1891-1893). Mais adiante anali 
sando a estrategia dos republicanos o autor cu工 ra: ' A preo 
cupa戸o principal do partido republicano era, neste mome三  
to, estabelecer sua base polItica de baixo para cima atr三  
v6s do controle do poder polItico local. Tornara-se indis 
pens五vel para fortalecer-se enquanto partido, bem como pa 
ra iniciar o processo de conquista do aparelho de Estado, 
que os lideres da propaganda, articulados com os clubes 
republicanos, acoplassem o dom nio partid三rio com a donjiー  
na9るo polItica local". TRINDADE, H6lgio. Op. cit. p. 126 
e 129. 

(3)  

(4)  
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atuag5o da oposi95o - bastante restritos at6 o Pacto de Pe-

dras Altas em l923J 5). A conquista paulatina de espagos para 

o debate 

tantes a 

sucessao 

politico, especialmente na Assembl6ia dos Represenー  

partir dos anos 20 e, a candidatura Assis Brasil h 

de Borges de Medeiros em 1922, reabrem o conflito. A 

Revolug5o de 23, o Pacto de Pedras Altas e a criag五o da Allan 

ga Libertadora em 1924 d5o nova viabilidade 五  oposi頭o e s5o 

sintom5ticos de que o modelo borgista de domina戸o est5 se es 

gotando. 

Nesse contexto poli:tico um dos fatores aglutinado- 

res da oposig5o - a16m da crescente incompatibilidade de ai- 

guns setores republicanos com a politica borgista - foi a cri-

se econ6mica de 1921. "Nesta, como ressalta Antonacci, criou- 

-se uma situag5o de problema social, desencadeando um questio 

namento る  forma de domina頭o do PRR. Grupos da classe dominan 

te, n5o atendidos pelo governo de Borges em suas solicitag6es 

de amparo 五  produg5o, foram levados a procurar outras alterna 

A oposi95o apresentara candidato em apenas dois momentos 
da Repiiblica Velha: nas e1ei95es de 1907, com Fernando Ab 
bott (dissidente republicano) enfrentando Carlos Barbosa 
Gon9alves (candidato de Borges de Medeiros) e, em 1922, 
quando Assis Brasil enfrenta o pr6prio Borges de Medei- 
ros. Estes dois momentos s五o enfatizados por Jo五 o Neves 
da Fontoura: "Quando se articula a sucess五o de l907 ・  como 
a de 1922, n五o 6 difIcil concluir que ambos constituIram 
forcas inicialmente Dropulsoras de um movimento que acaba 
rla por trans土ormar-se na Kevo tu9ao ce ju’ ・ 	rUN 上 UU氏A ・  
J0三0 Neves da. Mem5rias. Porto Alegre, Ed . Globo, 1958. 
Vol. 1. p. 81. 

、  

(5) 
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tivas para si e para o RS"(6〕 . 

Segundo a autora ー  "enquanto a expans5o do capita-

lismo internacional e as forgas do mercado nacional possibili 

tararn uma situag5o de prosperidade econ6mica para o RS, o "p0 

sitivismo" castilhista / borgista atendeu as necessidades da 

classe dominante ga6cha e da area rio-grandense. At6 o inicio 

da d6cada de 1920, a situag5o do mercado mundial e a correla- 

g五o de forgas ao nivel nacional e regional (o PRR era susten-

tado por aliangas corn o governo federal) manteve e garantiu 

a hegemonia dos republicanos"（力  

ANTONACCI, Maria Antonieta Martines. A Luta O1ig5rquica  
no Rio Grande do Sul na Rep6blica Velha. S5o Paulo, Disー  
serta95o de Mestrado em Hist6ria, iJSP, 1978, p. 122, 123. 
Conquanto se tratasse de setores da classe dominante lo- 
cai, as propostas ao nIvel econ6mico, n5o se opunham ra-
dicalmente e os antagonismos bるsicos situavam-se no campo 
da atua9五o governamental frente as quest5es econ6micas. 
"Neste sentido, em termos da articuia9ao do desenvolvimen 
to do RS ao mercado nacional, as formas de domina9五o e〒  
disiuta (formas lideradas por Barges e Assis) n5o tiveram 
Droletos substancialmente opostos. AS ciiierenciaCoes se 
localizaram no modo de entender os oDstaculos para a ex- 
pansao contInua da area e de formular as praticas governa 
mentais para fazerem frente a tais entraves. 

Encivanto o projeto do PRR procurou o desenvolvimento de to 
dos os setores da produCao Rio-grandense a partir de uma 
acao estatal clue '' (. . .) pode tomar a torma ce superaCao 
dos obstaculos a prociucao e a cェrcuiaCao, a torma ce in- 
centivoS a diversiticaCao dos modos d e transtormar a mate 
ria-prima e tipiticar as rela9oes sociais d e proclu9aoー ; o 
projeto assisista prop6s o desenvolvimento rio-grandense 
a partir da assist6ncia e coopera9ao estatal . produ9ao 
agro-pecuaria, atravるs de mecanismos institucionais - co-
mo o crるdito rural hipotec5rio - que possibilitassem pro- 
te9五o aos empreendimentos necessitados." Id. Ibid. p. 99. 

(7、ー一  
Id., Ibiden3, p. LI. 

(6) 
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Apesar da forga desencadeadora da crise econ6mica, 

na sucess5o de Borges, n5o se pode esquecer, como observa Trin 

dade, que duas vari5veis politicas - a "persist6ncia da cliva 

gem entre duas f6rmulas poli:tico-ideol6gicas" e o "crescimen-

to da fraude e viol6ncia poli:ticas" ー  associam-se h "insatis- 

fag5o dos criadores, mas, sobretudo, das camadas urbanas, pro 

vocando sua reunificag5o como decorr6ncia muito mais de um es 

gotamento do sistema politico autorit5rio do que da incapaci-

dade do modelo de desenvolvimento republicano enfrenta novos 

desafios da crise econ6mica do ap6s-guerra"J8) 

Entretanto, a revitalizag5o politico-partid5ria o-

corrida a partir da campanha de 22, e que se estende coin apar 

ticipag5o de grupos da oposig五o nos movimentos tenentistas de 

24 e na Coluna Prestesj9) culminando em 1928 com a fundago 

(8) TRINDADE, Op. cit. p. 154 e 158. 

(9)  
Boris Faus七o ao analisar o tenentismo aborda as vinculaー  
95es havidas entre este setor milnar e os gruPos revolu一  
Cion5rios Paulis七as e ga6chos de l924 e 26. Referindo~se 
Co caso do Rio Grande do Sul, en七retanto, ressalta como a 
Iar 七 icipac五o civil (no movimen七o de Pres 七es ou mesmo na 
Coluna) g工rou elll torno de alguns caud工 lnos como 且onorlo 
Iemes n5o havendo lacos organizat6rios IIlais s6lidos entre 
os rebe 上des e os quadros rePresentat 工vos das d工 ss 工aenー  
cias olig5rquicas. "o que afastava os Assis Brasil, os 
Francisco Morato. de uma alianca organizat6ria com os 'te 
nentes' nao era o objetユvo estrateglco destes, mas a 一七atと  
ca posta em Pr 言 tica.Por outras Palavras,a utiliza戸。  dこ  
um instrumento radical ~ a viol6ncia ~ embora Para fins 
1iIl注 tados, romPia o jogo normal do sistema (candidaturas, 
Protestos, reabs。零5o)e estabelecia distancia"ue s5 f9 

'or is Fausto ao analisar o tenentismo aborda as vincula
-es hav idas entre este setor militar e os grupos revolu-

ion rios paulistas e gauchos de 1924 e 26 . Refer indo- se
o caso do Rio Grande do Sul, entretanto, ressalta como a
)articipa ao c ivil (no movimento de Prestes ou mesmo na
oluna ) girou em torno de alguns caudilhos como Hon6rio
emes nao havendo la os or ganizat6rios mais s6 lidos entre

)S rebe ldes e os quadros representativos das diss id 
n-:ias olig rquicas . "O que a fastava os Ass is Brasil, os

' rancisco Morato, de uma alian a or ganizat ria com os 'te
aentes' n o era o objetivo estrat gico destes, mas a t ti

a posta em pr tica . Por outras palavras, a utiliza ao de
um instrumento radical - a v iol nc ia - embora p ara fins
limi tados, rompia o jogo normal do sistema (candidaturas

,protestos, reab sor o) e estabelec ia dist ncias que s6 fo
ram superadas nas condi es espec ficas de 1929/ 1930" . 
FAUSTO, Boris. A Revoluq5o de 1930. Sるo Paulo, Ed. Brasi- 
liense, 1972. p. 61. 
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do Partido Libertador, significa, do lado das oposig6es, um 

periodo de busca de articulagao entre as duas tend6ncias ge-

ralmente conflitantes: gasparistas e assisistas: e para os re 

publicanos marca o inicio do aprendizado nascido da conviv6n- 

cia com uma oposig5o fortalecida e legitimada pelo acordo de 

Pedras Altas. Esta gera頭o de republicanos que participar5 in 

tensamente desta conjuntura de transi頭o critica 6 a chamada 

Segunda Gerag5o de Republicanos, ou "gerag5o de l907?I (10) , as 

sim denominada por Joseph Love (11) 

Impedido pelo Pacto de Pedras Altas e pela emenda h 

Constituigao Federal de se candidatar a reeleigao, Borges in-

dica para seus substitutos dois politicos da nova gerag5o: 

Getilio Vargas e Jo5o Neves da Fontoura. Encerrava-se, desta 

forma, o perIodo de autoritarismo borgista, vers5o recrudes- 

(10)Os componentes mais destacados deste grupo eram: Get6lio 
Vargas, Jos6 Antonio Flores da Cunha, Osvaldo Aranha, Lin 
doifo Collor, J050 Neves da Fontoura, MaurIcio Cardoso 石  
Paim Filho. 

(11)"Seis integrantes da Gera9五o de 1907 eram filhos ou paren 
tes pr6ximos de coron6is e cinco provinham de famlias d" 
estancieiros. Todos os sete podiam afirmar, em fins dos 
anos 20, que possuiam uma experi ncia polItica intensa e 
variada. Cinco haviam sido intendentes de seus pr6prios 
municIpios e todos haviam integrado a Assemblる ia Estadu- 
ai. Quatro fizeram nome nos campos de batalha durante a 
revolta dos libertadores de 1923 e os outros tr6s defen-
dendo o governo Borges na conven9五o especial do PRR. Em 
1928, seis deles foram deputados federais e nesse mesmo 
ano quatro ocuparam cargos no Executivo Estadual. Como 
suas carreiras demonstram claramente・ , esses homens consti 
tuiam membros bem sucedidos do partido dominante, tends 
adquirido promo9ao r五pida e regular em postos de responsa 
bilidade cada vez maior." LOVE, Joseph, op. cit. p. 234. 

\ 
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cente da ortodoxia positivista do castilhismo, que dominara 

mais de três décadas da política rio-grandense. 



1 - VARGAS NA PRESIDENCIA DO ESTADO: A RECONCILIAqAO 

POLrTICO-PARTIDARIA E O PROCESSO REVOLUCIONARIO DE 30 

Vargas assume o poder executivo regional em janeiro 

de 1928, dando inicio a um governo cujo estilo ser5 marcado 

pela conciliag5o politica interna e realizag6es no plano eco- 

n6mico (12) . Esta nova estrat6gia da elite republicana emergen 

Vargas conseguiu do governo federal algumas concess5es e 
con6micas que lhe permitiram fazer frente a problemas g三  
rados pela expans5o da economia gaiicha. Um dos setores mau 
reivindicativos era o rizicultor. Esta cultura, desenvol 
vida em larga escala apes a la. Guerra Mundial, levari 
seus produtores a se organizarem em um sindicato cm 1926 
com o objetivo de manter os D recos num nIvel alto e cons 
tante. o sucesso cia organiza9ao dos plantadores de arroz 
levou os produtores de charque a tambるm criarem seu sindi- 
cato, em 1928. Para 一  este setor, Vargas obteve uma legisー  
la9 o federal que praticamente eliminou o problema do con 
trabando platino (antiquIssimo concorrente no setor) - 5 
Congresso aprovou um projeto que proibia o transporte de 
charque brasileiro por postos estrangeiros. O movimento 
"a、ssociativo" dentro de setores da economia continuou amn 
da no perIodo - os viticultores e os fabricantes de ba二  
nha tamb6m criaram seu sindicato, assim como organizou-
-se a Federa95o das Associa95es Comerciais do Estado. 

Outra medida de alta significa9るo e de car5ter dinamico 
para a vida econ6mica do Estado, foi a funda9io do Banco 
do Rio Grande do Sul, com o objetivo de conceder cr6dito 
a baixo pre9o aos criadores e agricultores. Ao que cons- 
ta, no primeiro ano, mais da metade dos empr6stimos con-
cedidos pelo Banco, foram dados a produtores de charque 
(APUD - Love, p. 240). Vargas fez concess5es aos produto 
res de arroz e charque, subsidiando estes produtos no co 
m6rcio de exportac5o atravるs da diminuic五o das taxas feF 
roviarias nas remessas para o estrangeiro. 

、、  

(12) 

f 
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te, consubstanciada num modelo politico mais din mico e flexi 

vel, reconhece o espago conquistado pela oposi戸o e amplia sua 

legitimidade renunciando a dominag5o excludente baseada na 

coer頭o. Vargas abre um campo maior h participa頭o ao grupo 

oponente na arena politica, reconhecendo candidatos eleitos 

em v5rios municIpios e acenando com a possibilidade de vanー  

tagens econ6micas - empr6stimos ou auxilios que o governo pro 

piciar5 atrav6s do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. 

Este per odo marca, n五o apenas uma nova estrat6gia 

por parte dos republicanos, com uma politica mais envolvente, 

mas ocorre numa conjuntura em que as oposig6es atingem a um 

novo est5gio ao fundirem seus principios num programa pardid亘  

rl。． (13) Em margo de 1928 re6ne-se em Bag6, sob a presid6ncia 

de Assis Brasil, os lideres da Alianga Libertadora, extinguin 

do o velho Partido Federalista, de tradigao gasparista, funda 

do em 1892 e criando o Partido Libertador com uma estrutura 

politica mais ampla e competitiど J' A discusso do programa-n6 

g6rdio da viabilidade do novo partido - 6 longa e finalmente 

tIASSiS Brasil tratara, em 1922/23, de forjar para as opo 
si96es uma din mica interna pr6pria. Por isso mesmo, seT 
objetivo imediato n o foi a posse do poder, mas o inicio 
de uma luta em comum, onde fossem surgindo la9os novos, 
flue sedimentassem a alianca das oposic5es na pratica. Sa 
bia que uma vitoria, naquele momento, signiticaria a (lis 
pers五o do movimento e a impossibilidade de consolidar a 
coliga9五o num partido de oposi9五o. Exatamente nisto con-
sistiu toda a habilidade polItica de Assis Brasil: ー  con 
duzir a coaiisao heterogenea e transitoria (las oposigoes 
rio-grandenses a uma dinミmica interna p r6pria, flue possi 
bititasse aos varios grupos cia oposi9ao a i(lentltica9ao 
e a fus5o num partido novo - o Partido Libertador, em 
1928." ANTONACCI, Maria Antonieta. Op. cit. p. 93. 

(13) 
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produz a compatibilizag5o dos principios e dos interesses dos 

setores da oPoslg5o. (14)se tores da oposi o. 

O programa adotado pelo congresso do Partido Liber-

tador 6 id6ntico ao do Partido Democr5tico Nacional, no Rio 

de Janeiro, em cujo ide5rio, de inspirag5o liberal, Assis Bra 

sil delineou seu programa poli:tico: "I - Defender os princ-ー  

pios democr5ticos e liberais consagrados na Constituig5o da 

Rep6blica, para que se torne uma realidade o governo do povo 

e para o povo, promovendo a regenera9ao dos costumes politi-

cos e opondo-se a qualquer reforma constitucional que 1mph -

que restri頭o . liberdade e garantias de direitos; LI - Pug-

nar pela revisao constitucional, n五o s6 para que se restaurem 

as disposig5es democr5ticas e garantias cercadas pela reforma 

de 1926, sen五o tamb6m para que se adotem outras reclamadas pe 

la vida contemporanea e generalizadas nas aspirag6es da Na5o; 

III - Impor pelo voto secreto o sigilo absoluto do sufr五gio 

As dificuldades dos federalistas e assisistas chegarem a 
um consenso foram grandes. O setor federalista, de tra- 
dic五o parlamentar. apresentava profundas resist6ncias em 
aceitar um programa que cletenclia a posi9ao presicencla- 
lista de Assis Brasil. Por outro lado, Assis n五o concor- 
dava. absolutamente. com  a postura maragata defensora in 
transigente do parlamentarismo. A soiu9ao encontrada rol 
ciue "o Proarama inscreveria, logo, os dois principios a 
ceitos por Assis: - elei9oes indiretas e governo coleti- 
vo. Quanto aos demais, seriam silenciados, mas expressa 
e perempt6ria seria a ressalva de que os antigos federa- 
listas, parlamentaristas, teriam como quest5es abertas, 
no programa, as normas cardiais de seu ide5rio polIti'o 
e, ainda mais, teriam o direito de continuar propugnando 
por ele, mesmo dentro do Partido, para o fim de, nalgum 
dia futuro, obterem, p e1a maioria, a reforma do Progra- 
ma. SA, Mem de. A Polltlza9ao do Rio Grande. 1orto Ale- 
gre, Ed. Tabajara, 1973. p. 68-69. 

，伯し0,LじA 	、 L tiE ei亡 JcIAS 

sOにl封 
	

, j 一 A球 JAO七S 

ぐ  

(14) 
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eleitoral, como condig5o impreterivel da sua moralidade, as- 

segurando-o com a independ6ncia do funcionalismo piblico e do 

eleitorado em geral, com o castigo dos fraudadores e com medi 

das acauteladoras do alistamento, do escrutinio, da represen- 

tac5o proporcional, da apurag5o e do reconhecimento". (15) 

A importancia politica da consolidag5o das oposi- 

g6es pode ser percebida pelo destaque que a imprensa d5 ao con 

clave politico de Bag6. Analisando as conseqU6ncias prる ticas 

do encontro, o Di rio de NotIcias ressaltando a prova da "ele 

vada cultura politica" do Rio Grande, apresenta como fatos re 

levantes: "Do ponto de vista partid5rio, (...) a ades五o 	dos 

srs. Wenceslau Escobar e Est5cio Azambuja, basti o da ultima 

resist6ncia ao pensamento de unificag5o geral. Do ponto de vis 

ta politico superior, o Rio Grande do Sul lucrou um novo grau 

de aspirag6es, mas capaz, segundo as lig5es do Sr. Assis Bra- 

sil, de cooperar com o governo no ponto onde coincidem os in-

teresses maiores da P5tria. O pr6prio governo do Estado com 

a nova mentalidade que lhe est5 imprimindo o Sr. Vargas nao 

recusaria aceitar a colaboragao no plano patri6tico. N五o hou- 

ye dogmatismo doutrin5rio. Os federalistas transigiram. Tran- 

sigiram os aliancistas. Nao cederam a conveni6ncias pessoais. 

Nenhum homem, mais amigo da verdade que Plat5o, deixar5 de re 

conhecer que se pode abrir a era nova a politica no Rio Gran- 

(15) OS6RIO, Joaquim LuIs. Partidos PolIticos no Rio Grande 
do Sul (PerIodo Republicano). Pelotas, Liv. do Globo, 
1930. p. 283. 
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de
". (16) 

Desta forma, o esvaziamento do modelo de dominag5o 

borgista e a nova estrat6gia republicana n o eram fen6menos 

isolados na politica rio-grandense. A conjuntura apresentavaー  

-se propicia tanto para os republicanos no poder quanto para 

os libertadores na oposig5o. Os primeiros, com o novo estilo 

adotado por Vargas, em contraposig5o ao autoritarismo borgis- 

ta, assumiam uma imagem de governo progressista e mais aberto 

ao debate politico. Os libertadores, em fung5o da converg6n- 

cia das oposig6es, venciam a dif cil tarefa de articular-se 

internamente e, ao mesmo tempo, adquiriam uma dimens5o extra-

-estadual vinculando-se ao Partido Democr5tico de Sao Paulo 

na expectativa de um novo arranjo politico. 

Nesta conjuntura especifica, comegam a ocorrer, ao 

nivel federal, as primeiras articulag6es em torno da sucess o 

de Washington Luis na Presid6ncia da Repiiblica, que ser5 cru-

cial para a mudanga nas relag6es no interior da classe politi 

ca rio-grandense. As primeiras indicag6es sobre o processo su 

cess6rio entre os republicanos, aparecem em novembro de 1928, 

na correspond6ncia entre Get6lio Vargas e Flores da Cunha. Es 

te relata conversa mantida com Ataliba Leonel, politico pau- 

lista, onde este lhe informa que, fracassada a candidatura J旦  

lia Prestes, Washington Luis patrocinara o nome de Vargas. Em 

sua carta, Flores comenta com certa desconfianga a informag5o 

(16) Di rio de NotIcias. .18 mar. 	1929. p. 9. 
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recebida do pr6cer paulista: "A situagao, para mim, est5 dla- 

ra: o Dr. Washington Luis, vetada por Minas a candidatura do 

J6lio Prestes, adotar5 e langar5 a tua. O Jo5o Neves acredita 

ou est5 mesmo certo de que Minas vetar5 ou j5 vetou o nome do 

J6lio Prestes. Quanto a mim, devo lamentavelmente declarar, s6 

me convencerei disso diante de documento insofism五vel ou da 

realidade palp5vel! Conhe9o assaz o Antonio Carlos para s6 a-

creditar na sua atitude, depois de v6-la bem definida e divul 

gada de modo irretrat5vel. Nao me surpreenderia se, da noite 

para o dia, surgisse a candidatura do J6lio Prestes sugerida 

e apresentada pelo pr6prio Antonio CarlosI只 ” (17) 

Este era apenas o primeiro passo de uma articula95o 

com marchas e contra-marchas que invadiria todo o ano de 1929. 

O cotejo da correspond6ncia entre os principais liー  

deres, no periodo sucess6rio, pode conduzir 五  vis5o de que a 

solugao revolucion5ria parecia mais uma saida imposta pela ab 

soluta aus6ncia de tato politico do Governo Federal do que um 

imperativo h s oligarquias dissidentes. Paulo S6rgio Pinheiro 

refere-se a este problema quando analisa a quest五o das cis6es 

entre as forgas politicas dominantes, em 1929: "Examinando-se 

os acontecimentos ligados 五  s conversag6es em torno da candida 

tura presidencial se poderia apenas, constatar que a posig5o 

das forgas politicas do Estado de Minas Gerais est5 ligada ao 

rompimento das regras que presidiam ao que restava da pr5tica 

(17) carta de Flores da cunha a Ge七  -Carta de Flores da Cunha a Cetulio Vargas. 29 de nov. 
1928. Arquivo Flores da Cunha. UFRCS. 

、  
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da "politica dos governadores". A imposig5o de um nome paulis 

ta pelo Presidente da Rep6blica poderia, assim, indicar sua 

falta de sensibilidade para as contradig6es que haviam sido 

desencadeadas, uma incapacidade para fazer uma anilise mais 

l6cida da conjuntura da 6 poca." (18) 

Obviamente, esta interpretag5o a que alguma documen 

ta頭o,analisada isoladamente,pode remeter, tern que ser enqua-

drada de forma a expressar, tamb 6m, as motivag6es dos. grupos 

sociais que fundamentam esta opgao politica. A candidatura de 

J6lio Prestes "n5o corresponde inteiramente aos interesses dos 

grandes propriet5rios de terra e de outros grupos ligados h 

produg5o cafeeira" (19) , assim como nao representa, tamb6ni, os 

interesses da classe dominante rio-grandense. Apesar da cis5o 

mineiro-ga6cha ser, freqUentemente, interpretada como o soma- 

t6rio das criticas destes grupos dominantes 乞  politica econ6- 

mico-financeira do governo, os argumentos de car云ter politico 

(abuso de poder, rompimento de acordo, atentado る  soberania 

nacional) sao predominantes. 

Tomando, inicialmente, as caracteristicas de mais 

uma contestagao ao candidato oficial (como j5 havia ocorrido 

anteriormente no Rio Grande do Sul) o conflito apresentaria 

como originalidade o fato de provocar "o nomp.mevt.to  do ctcokdo 

(18) PINHEIRO, Paulo S6rgio . PolItica e Trabalho no Brasil  
Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977. p. 39. 

(19) Id.,Ibid.P a 40. 
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entite a.4 dLLa4 'o)L9a4 hegem6nica4 no えnte九え0九  da Fedeti.a戸o”. 

"A p'-Lmeえ'ict'aるe do con'Uto (Lmpoiえ9ao da. ca ndJdcttLvct 	o‘えー  

c1ct.,de,zacoitdo en-tiLe 'o/L9cLる  hegem6nLea4) mant加  a6oitnict e 

c.ovtte正do -t'tctdえcLo na.える  ma.る ,na る egttvtdct 6αるe,peitcebe一る e えVL O Vaー  

96eる  (as possibilidades do conflito transbordam o quadro ins- 

titucional, isto 6 , a plataforma da Alianga Liberal)." (20) 

Ainda que nosso objetivo n5o seja o de analisar 

processo revolucion5rio de 30 no Rio Grande do Sul, seria in-

teressante tentar compreender os mecanismos internos da unifi 

cagao das oligarquias gaichas para melhor captar a dinmica 

de suas pr6prias contradig6es ao longo do perodo estudadoJ21〕  

Constata-se que, do lado republicano, coexistem duas 

facg6es que se mant6m ao longo de todo o processo sucess6rio 

at6 a eclos5o da' revolugao. Obviamente, nao s6 a tradig5o po- 

Id., Ibid. p. 41 e 42. 

As narrativas e an三 lises sobre o processo revolucion5rio 
de 30 abordam, direta ou indiretamente, as articula95es 
internas entre os partidos gauchos. Ver, entre outros: 
LOVE, Joseph - "O Regionalismo Gaucho"; FONTOURA, Jo五o 
Neves da ー  "Mem6rias" e "A Jornada Liberal"; FAUSTO, Bo- 
ris - "A Revolu9五o de 1930" e "Pequenos Ensaios de Hist6 
ria da Repiiblica; LIMA SOBRINHO, Barbosa - "A Verdade So 
bre a Revolu9五o de Outubro - 1930"; PINHEIRO, Paulo S6r- 
gio - "PolItica e Trabalho no Brasil"; ASSIS BRASIL, Joa 
quim Francisco de - "Atitude do Partido Democrる tico Na-
cional na crise da renova9五o presidencial para 1930-1934; 
BORGES, Vavy Pacheco - "Getulio Vargas e a Oligarquia Pau 
lista"; MELLO FRANCO, Virgilio de - "Outubro, 1930"; NO二  
GUE工RA FILHO, Paulo - "Ideais e lutas de um burgu6s pro- 
gressista: O Partido Democr5tico e a revolu95o de 1930"; 
PAlM FILHO, Firmino - "Ao Rio Grande do Sul e こ  Na戸o"; 
ALIANqA LIBERAL - Documentos da Campanha Presidencial; 
COUTINHO,' Lourival - "O General G6es' dep5e. . ." (Vide re- 
fer6ncias completas na bibliografia). 

(2E 

( 21) 
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u tica autorit5ria do PRR, como defensor da ordem, o condicio 

nava 乞  aceitag5o pac fica dos resultados eleitorais, mas o con 

servadorismo de suas liderangas mais antigas era contr5rio 

qualquer mudanga mais profunda nas regras do jogo politico. A 

6tica dos republicanos tradicionaisj22) havia se constituido 

como uma "nova reagao republicana" com o fim de eleger urn can 

didato a Presid6ncia da Rep6blica. Como este tinha sido derro 

tado, n5o cabia る  oposig5o senao acatar estoicamente esta con 

seqU6ncia como a tradi頭o republicana borgista sempre exigira 

de seus advers5rios, independentemente do reconhecimento 	da 

pr5tica de fraudes eleitorais. 

Excetuando o grupo mais combativo, ao qual perten-

ciam Osvaldo Aranha, Baptista Lusardo e Joao Neves da Fontou- 

ra, com estreitas ligag6es com o grupo mineiro e com os tenen 

tes, a tend6ncia dos integrantes ga6chos da Alianga Liberal 

seria de manter, frente ao governo de Julio Prestes, urna ati- 

(22) 0 comportamento reticente de Vargas, em muitos momentos 
da Alian9a Liberal explicam-se pela situa95o conflitante 
em que se encontrava entre duas tend6ncias dentro de seu 
pr6prio partido. As atitudes conservadoras e conciliat6- 
rias, entretanto, parecem ter sido em maior numero. Por 
exemplo: a escolha de Belo Horizonte para a Conven戸o da 
Alianca (momento em aue seria lancada a candidatura de o 
posi9ao) e a manuten9ao de entendimentos com Washington 
Luis, atrav6s de Firmino Paim. "0 caminho escolhido por 
Vargas, para resolver o dilema foi encorajar tanto os mi 
litantes da Alian9a Liberal quanto aqueles que procura- 
yam conciliar-se com a administra95o federal, o momento 
em que ele tivesse de escolher entre os dois grupos. Dei 
xou que Neves, Collor, Aranha e os mineiros perseguissem 
um caminho belicoso. Ao mesmo tempo, concordava confiden 
cialmente com Paim que o conflito podia ainda ser resol-
vido amigavelmente e concitava-o a manter os la9os viー  
tais com o Rio de Janeiro". LOVE, Joseph. Op. cit. p.248. 
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tude "ordeira". Isto pode-se depreender das mensagens troca-

das entre Borges de Medeiros e Get6lio Vargas. Em fins de 30, 

Barges, como chefe do Partido Repiblicano, recomenda a Vargas: 

"guardar, em face 

dato legislativo, 

えvte.o td-Le.えonct!Jるmo 

dos poderes p丘blicos e no desempenho do man 

para uma atえ  tude. niodeita.da e. e.q1Ud-t-tan-te. do 

gove.itvtcnievi-tcte. como do opocえ4LorLるmo る  iotem亘  

t-Lclo, que consideramos sempre incompativeis com o presidencia 

lismo e com as imposig6es do sao patriotismo". Finalmente, Bor 

ges sugere, tamb&m, que os republicanos consultem "previamen-

te o Presidente do Estado e o chefe do partido sobre casos o-

correntes que, pela sua importancia e repercussao na vida do 

Pais e do Estado, possam trazer complicag6es e perturbag6es 

s6rias.it (23) Um argumento muito utilizado, ent五o - e o foi pe-

lo pr6prio Barges - era de que a margem.de  votos muito ampla 

que J6lio Prestes tivera 五  frente de Get6lio Vargas era uma 

garantia de que, mesmo descontadas as fraudes, de ambas as par- 

tes, o candidato oficial ainda assim seria vitorioso. A con- 

testagao da fraude eleitoral perdia, desta forma, o seu cars- 

ter determinante. 

Neste sentido causa profundo impacto na ala revolu- 

cion5ria a publicag5o em "A Noite" da entrevista concedida por 

Borges de Medeiros, em margo de 30, onde declara que a Alian- 

ga Liberal encerra-se juntamente com a contagem de votos para 

(23) Carta de Borges de Medeiros a Getilio Vargas. 23 mar.1930. 
ap: SILVA, H&lio. 1930: A Revo1uc5o Traida. Rio de Janei 
ro, Ed. Civ. Brasileira, 1966. p. 79-80. 
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o Congresso
〔
24). Sugere, inclusive, que ela seja transformada 

em plataforma partid5ria (nacional se possivel) passando, por 

tanto, para outro nIvel de atuag5oJ25) 

A outra ala do grupo republicano, com experi6ncia 

de uma politica mais flexivel e ligada a atuag5o na esfera fe 

deral - principalmente na C mara dos Deputados e no Senado ー  

vai manter uma postura substancialmente diversa dos lideres 

tradicionais do partido. Osvaldo Aranha, no nivel local, Jo5o 

Neves e Lindolfo Collor, no plano federal, vao ser os elemen-

tos mais ativos na articulagao do movimento. Este grupo pos- 

sula articulag6es com os tenentes (Jo五o Alberto, Miguel Cos- 

ta, Juarez T5vora) e com o grupo mineiro liderado por Virgilio 

de Mello Franco. A exist6ncia deste setor politicamente mais 

radical, combinada com os primeiros efeitos da crise de 29 no 

Rio Grande do Sul
( 26

) , delineiam, um quadro onde os elementos 

Entrevista de Borges de Medeiros para o jornal ttA Noite". 
19 mar. 1930. ap: SILVA, H6lio. Op. cit. p. 74-75. 

豆  compreensIvel a atitude reservada e submissa de Borges 
se levarmos em conta a tradi9五o da pr tica polItica 	do 
PRR ~ organiza95o partid5ria subordinada a um Estado au- 
torit5rio, com h五bitos antigos de abusos de poder, n5o 
s6 pela fraude eleitoral, mas tamb m pelo uso da coer9 o 
fIsica, apelando freqUentemente para a Brigada Militar. 
N五o causa admira95o, portanto, que republicanos como Bor 
ges de Medeiros, Paim Filho, Jo五o SimplIcio, aceitasse云  
a "legalidade" da polItica da Primeira Repiblica. 

"Os bancos do Rio Grande do Sul come9avam a fechar suas 
portas, como estavam procedendo os bancos de todo o paIs 
e as atividades agrIcolas e pastoris come9aram a sentir 
o arrocho da liquida戸o progressiva das hipotecas". LOー  
VE, Joseph. Op. cit. p. 253. 

(24)  

(25)  

(26)  
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defensores da via revolucion5ria passam a ser dominantes. "A 

depress5o estava fadada a fortalecer, no Rio Grande, a posi- 

c5o daqueles que advogavam a revolta. Embora Vargas continuas 

se a contemporizar, com o concurso de Borges, os militantes 

da paz e da guerra estavam indiscutivelmente gerando tens6es 

na unidade do partido gaucho. Neves queria conservar a oposi- 

c5o viva no Congresso; Aranha favorecia totalmente a revolta 

e Flores logo aderiu a ele. O Senador eleito Paim e alguns dos 

congressistas mais velhos queriam a reconciliag五o. O lema cas 

tilhista ー  "nem apoio incondicional nem oposig5o sistemtica" - 

era citado por Borges e Vargas como principio diretriz. Mas em 

face de um caso especifico, Vargas permitia que Paim e Neves 

interpretassem a frase h sua maneiratt( 27) 

Um aspecto importante a ser salientado, no posicio- 

namento das diversas facg6es do grupo aliancista 6 a 6 nfase 

que tanto os republicanos como os libertadores davam ao papel 

dos respectivos partidos durante o processo revolucion五rioト  A 

fora o aspecto aglutinador que a campanha presidencial repre- 

sentara para as forgas う  olIticas ga6chas, a radicaliza9ao de 

uma ala republicana, assim como a presenga de libertadores no 

movimento, parece ter preocupado as liderangas tradicionais. 
! 

Borges e Vargas sao acusados de estarem traindo os libertado- J 

res e a ala esquerda revolucion五ria ー  "o que preocupa Barges 

6 o formid5vel avango do partido libertador e a cis5o do seu 

I 27、  
la ・ , lDia ・ ，  p ・  乙bj ・  
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partido..." (28) . H5 refer6ncias de que Borges demonstrava mui 

ta preocupagao partid5ria recomendando enfaticamente que "as 

forgas dos republicanos deveriam ser organizadas pelos seus 

pr6prios chefes partid5rios, como no passado, deixando que os 

libertadores se ocupassem da organizagao de seus pr6prios se- 

guidores" (29) .) Ainda que partid5rio de uma solug5o conciliat6 

ria, Borges preocupava-se em assegurar a preponderncia do par 

tido republicano na direg5o do movimento revolucion5rio. 

Os libertadores, tradicionalmente alijados do poder 

regional, haviam aceito participar da Alianga basicamente por 

dois fatores ideol6gicos, al6m das raz6es mencionadas ante-

riormente - a garantia da reforma eleitoral e representag5o 

minorit言ria dadas por Vargas. "A representag五o dos libertado-

res no Congresso tinha sido cortada de sete para tr6s cadei-

ras em 1927 e Vargas agora prometia る  oposi戸o mais duas, sem 

concorrentes, dando aos libertadores um total de cinco dos de 

Zessels lugares".(30)zesseis lugares". 

A insist6ncia de Vargas na ades5o completa da oposi 

g5o h sua candidatura prendia-se a medidas preventivas que vi 

savam a evitar situag6es como a de 1924 quando Bernardes puni 

(28) Carta de Rubens Maciel. 16 set-1930. Citada em FLYNN, Pe 
ter. A Legi o Revolucion5ria e a Revo1u95o de 30. ap: FT 
GUEIREDO, Eurico de Lima. (org.). Os Militares e a Revo- 
1u9三o de 30. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1979. P. 87. 

(29) FLYNN, Peter. Op. cit. p. 88. 

(30) LOVE, Joseph. 0p. cit. p. 246. 
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ra os republicanos usando a oposigaoJ31) 

O clima de inseguranga frente h articulag5o do movi 

mento existente em alguns setores aliancistas, se estende tarn 

b6m ao Partido Libertador. Na medida em que as decis6es cru-

ciais s云o tomadas, regionalmente., pelas liderangas republica-

nas e que membros mais atuantes da oposi頭o - como Batista Lu 

sardo - encontram-se em Campanha extra-estadual, alguns liber 

tadores passam a se sentir excluidos do movimento. Tal atitu-

de 6 sensivel em carta de Raul Pulla sobre o rumo das articu- 

lag6es revolucion5rias: "N5o posso ver em tudo isso sen5o o 

desTgnio de arredar o Partido Libertador de qualquer influ6n- 

cia, transform5-lo num simples caudat5rio da revolug5o e qui- 

g5 lev5-lo 五  ruina~pela absorg五o de seus elementos mais ati- 

vos... ,,(32) 

Os partidos rio-grandenses debatiam-se, portanto, h s 

portas da revolug5o, com problemas internos gerados pelos po-

sicionamentos dispares frente a articulag5o do movimento e pe 

Vargas articula, tamb6m outros compromissos apelando a 
Paim negociar um Dacto com Washington Luis: "Gettilio con 
sentia em nao deixar o Estado durante a Uampantia e, se 
vencido, aceitar a vit6ria de Prestes como legitima. De 
sua parte, Washington Luis e Prestes concordavam em ga-
rantir a posse de todos os deputados gauchos eleitos em 
mar9o, em n五o auxiliar os libertadores contra os republi 
canos e em restabelecer re1a95es normais entre o governs 
do Rio Grande e o governo federal, passadas as elei95es". 
LOVE, J. Op. cit. p. 249. 

Carta de Raul Pilla a Osvaldo Aranha. 28 ago 1928. Cita- 
da em FLYNN, Peter. Op. cit. p. 87. 

(31)  

(32)  
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lo envolvimento em ni:veis diversos nos planos revolucion5- 

rios. (33) 

Obviamente, tanto Osvaldo Aranha, como Get6lio Varー  

gas, eram focos definidos da agao aliancista. O primeiro, to- 

mando medidas no sentido de concretizar o levante armado; o 

segundo, mantendo o contato entre os setores radicais e tradi 

cionais do movimento, sem, no entanto, definir-se abertamente 

por nenhum. Entretanto, h5 um terceiro nivel da articulagるo e 

que n5o se prende a s liderangas civis, mas diz respeito, dire 

tamente, a ag5o da corporagao militar. J5 nos referimos ante- 

riorinente, e a literatura especializada no periodo enfatiza de 

vidamente, o papel desempenhado pelos tenentes na Alianga Li-

beral e principalmente na prepara95o da Revolug三oJ34 〕  As me-

didas b5sicas, de car5ter estrat6gico-militar, por6m, serるo 

tomadas por G6es Monteiro, encarregado de sondar o "espi:rito 

da tropa", de definir os oficiais legalistas e de disseminar 

A cisるo interna nos partidos politicos (mais sensIvel no 
PRR) n三o 巨  uma originalidade rio-grandense. O grupo mi- 
neiro, vinculado a Alian9a Liberal apresenta as mesmas 
caracteristicas do g aるcho. com  uma facc5o radical lidera 
da por virgillo de Mello k'ranco e outra, moderada, sob o 
comando de Antonio Carlos. No que concerne aos revolucio 
n五rios, tanto Virgilio de Mello Franco quanto Osvaldo A二  
ranha apresentam comportamentos similares em rela95o a s 
possibilidades concretas do movimento. Em junho de 30 A-
ranha se demite da Secretaria de Justi9a (RS) dizendo de 

a falta 
『鷺鷺麟  
de apoio dos mineiros, tamb6m resolve "abandonar a comiー  
dia". Ambos pareciam testar as bases do movimento e, por 
outro lado, ficarem mais livres na medida em que os con-
servadores se despreocupavam de controlar suas a9oes. 

(33) 

(34) Relato detalhado dos contatos dos Revolucion五rios com os 
tenentes 6 'feito em SILVA, H61io. Op. cit. p.121-130. 
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na pr6pria corporag5o, a id6ia favor5vel ao movimento ( 35) . A 

escolha de G6es Monteiro como organizador militar do movirnenー  

to nao afastou o setor tenentista que permaneceu 

ao grupo aliancista e teve papel determinante nos 

nos p-s~reVoluclon -rms , (36)nos pos-revolucionarios. 

articulado 

prユmelros 旦  

A atitude conciliat6ria das liderangas tradicionais 

leva os radicais a adiarem in6meras vezes a eclos五o do movi- 

inento. Uma defini 5o mais nitida se d5 apenas com a atitude 

do governo federal em relag5o ao caso de Princesa e a ameaga 

de intervengao na Paraiba. A partir dai, com a utilizag五o, in 

Para dirigir as opera95es propriamente militares os gaこー  
chos preferiram um oficial de comando aos tenentes de in 
flu6ncia incerta no ex6rcito regular. O Tenente-CoroneT 
Pedro G6es Monteiro, que comandava uma unidade de infanー  
taria no Distrito das Miss5es, assumiu o encargo. Nasci- 
do no Nordeste, C5es, no entanto, considerava-se gaucho, 
tendo passado grande parte de sua vida no Rio Crande do 
Sul. Quando esteve na Escola Militar de Porto Alegre, in 
tegrou o Bloco Acadミmico Castilhista e conheceu Vargas 石  
Neves. Era, por6m, mais pr6ximo de Aranha..." LOVE, Jo- 
seph. Op. cit. p. 255. 

Cabe lembrar que o nome de LuIs Carlos Prestes foi cogi-
tado para chefe militar da revolu95o. Prestes chegou 
manter entendimentos com Vargas no Palるcio Piratini em 
Porto Alegre recebendo dinheiro para compra de armamen- 
tos. A tentativa de alroximacao com Prestes D rossegue a 
te os acontecimentos de maio de 1930 quando biqueira Cam 
pos morre em conseqU6ncia de um desastre a6reo quando r石  
tornava de Buenos Aires onde ele, J0五0 Alberto e MigueT 
Costa haviam ido se encontrar com o antigo lIder num ら1ー  
timo ensaio de aproximag5o. Nesta ocasi o J050 Alberto 
confessa que a argumenta95o de Prestes n5o estava desti- 
tuIda de razるo - aquela n三o era a revolu95o 	pretendida 
pelos "tenentes". "Como se aliar aos grandes inimigos de 
ontem?" A ruptura definitiva leva Prestes a lan9ar 
manifesto declarando seus novos princIpios e apontando 
as limitac5es do programa da Alianca Liberal como Dr000s 
ta de retorma cia atual situa9ao brasileira. 

(35)  

(36)  
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clusive, do fator emocional propiciado pelo assassinato 	de 

Jo5o Pessoa, ser5 difTcil ao setor moderado evitar o caminho 

da revolug5o. 

E elucidativa, neste sentido, a correspond6ncia de 

Borges de Medeiros e de Antonio Carlos analisando a conjuntu-

ra - a situag豆o dos aliancistas frente aos problemas de Prin- 

cesa. A argumentag5o utilizada pelos dois lideres 6 semeihan- 

te e mant6m-se dentro dos padr6es da l6gica olig五rquica: "Creio 

que o dever supremo 6 tudo envidar para evitar-se a calamida-

de de uma explos5o revolucion5ria" diz Borges, mas caso isto 

n5o seja possivel, "o Rio Grande oficial ter5 diante da Revo 

lug5o uma atitude passiva mas simp5tica, nao a combatendo de 

nenhum modo, e n5o a tolhendo na sua liberdade de ag五o' (37 ）・  

Antonio Carlos desenvolve o mesmo racioci:nio: "Nao repetirei 

a exposigao dos graves e patri6ticos motivos que nos devem irn 

pelir no sentido de atalhar a explos5o revolucion5ria",dando, 

ao Presidente da Repiiblica, condig6es de repensar suas atitu-

des em relagao ao caso de Princesa. Mas, caso nao seja possi- 

vel, deve-se deixar clara "a impossibilidade de se conter o 

movimento revolucion5rio, verificada aquela intervengao, e o 

nosso prop6sito de nela comparticipar por forga dos imperati-

vos que decorrem da solidariedade politica e da dignidade hu- 

mana,,. (38)mana . 

Carta de Borges de Medeiros a Cetuulio Vargas. 19 jan.1930. 
Arquivo Flores da Cunha. TJFRGS. 

(37 ) 

(38 ) Carta de Antonio Carlos para Flores da Cunha. 3 jun.1930. 
Arquivo Flores da Cunha. UFRGS. 
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E no sentido de contornar essas atitudes conciliat6 

rias do grupo aliancista conservador que a ag5o da ala radi-

cai ser5 determinante. Menos viciado na m5quina olig5rquica, 

o grupo de Aranha e Virgiiio, apesar de estar vinculado por 

lagos de classe aos pol5:ticos tradicionais, apresenta recur-

sos maiores de atuag5o partid瓦ria e maior flexibilidade na ar 

ticulag五o com novos grupos - como os tenentes. Este setor da 

Alianga mediatizar五  o entendimento entre antigos oligarcas e 

tenentes. 

A Alianga Liberal, origin瓦ria da dissid6ncia gerada 

num contexto de sucess5o presidencial, assumiu, ao longo do a 

no de 30, dimens6es mais profundas e abrangentes do que mni- 

cialmente se propunha. 

FreqUentemente apontada como uma mera repeti頭o dos 

programas oposicionistas da Primeira Rep6blica - teses vagas, 

imprecisas, conciliat6rias - como aponta Barbosa Lima Sobri-

nho em sua an5lise do movimento de 30 〔 39) , a plata forma da A- 

lianga apresenta, na realidade, pontos originais: ". . . pensa- 

mos que entre os temas habituais dos programas da oposi ao, 

podem ser encontradas na plataforma da Alianga Liberal algu-

mas inovag6es, apesar desses principios serem marcados pela 

ambival6ncia, caracteristica da ag5o da Alianga Liberal e de 

seus membros. Em relagao ao eる t c'b2えshme.vut politico, a anistia, 

(39) LIMA SOBRINHO, Barbosa. A Verdade Sobre a Revoluqao de Ou 
tubro - 1930. Sao Paulo, Alfa-Omega, 1975. 
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as leis repressivas, o voto secreto eram temas novos; em rela 

c5o a s classes dominadas ou "nao-reconhecidas" pelo reaciona-

rismo fundamental que permeia a estrutura politica da primei-

ra rep6blica, deve-se ressaltar a tomada de consci6ncia feita 

por essa plataforma a respeito da 'quest5o sociai"J40) 

O conjunto de idgias que dera o ponto de partida, 

n5o s6 a articulag5o dos grupos politicos rio-grandenses, mas 

aformag五o do movimento nacional(41) seria ampliado por oca- 

si o da tomada do poder pelo grupo revolucion5rio. Vargas ao 

assumir o. Governo Provis6rio apresentava uma gama de propos-

tas reformistas: garantia do voto secreto, remodela頭o das For 

gas Armadas, cria頭o do Minist6rio do Trabalho, reformulag5o 

do Minist6rio da Agricultura, exting五o progressiva do latif6n 

dio, desenvolvimento da pequena propriedade e muitos outros 

(40) PINHEIRO, Paulo Sergio . Op. cit. p. 173-174 

(41) 
A plataforma da Alian9a havia sido ampla - o suficiente 
para abarcar todos os setores nela contidos. Defendia a 
anistia ("plena, geral e absoluta"); a revoga95o das leis 
comoressoras da liberdade de pensamento: legislac云o elei 
toraL: reorganizacao da Justica lecteral: retorma co ensi 
no secundario e superior; constitui9ao de um Codigo do 
Trabalho; aumento de vencimentos e garantia de estabili-
dade aos funcionarios p6blicos; organizar a produ95o e 
os servi9os de transporte para reduzir o custo de vida; 
produzir muito e barato para desenvolver a economia e a-
bastecer os mercados internos: expandir o com石rcio expor 
tador; auxiliar o nordeste e co 上onizar a Amazonia; orga- 
nizar um plano de via95o geral para o pais; remodelar o 
Banco do Brasil (criar carteiras especiais); redefinir a 
polItica do caf6. 
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temas 〔 42). Iniciava-se, ent5o, a agao concreta dos revolucio- 

n5rios extrapolando em muito as perspectivas reformistas 	do 

0 conjunto de medidas para a reconstru95o nacional soma- 
yam dezessete itens abrangendo os mais variados setores: 
1) concess五o de anistia; 2). saneamento moral e fIsico, 
extirpando ou inutilizando os agentes de corrup戸o, por 
todos os meios adeauados a uma camDanha sistem5tica de de 
tesa social e ecluca9ao sanitaria; 3) ditusao intensiva do 
ensino piblico, principalmente t6cnico-profissional, es- 
tabelecendo, para isso, um sistema de estimulo e colabo- 
rac5o direta com os Estados. Para ambas finalidades. ius 
t工工 lcar - seーェa a cr 工a9ao ae um m工nェSter 工o de 上ns tru9ao e 
Saude Publica, sem aumento de despesas; 4) i nstitui9三o de 
um Conselho Consultivo, composto de individualidades emi 
nentes e sinceramente integradas na corrente das id6iai 
novas; 5) nomea95es de comiss6es de sindicミncia para apu 
rarem a responsabilidade dos governos depostos e de seus 
agentes, relativamente ao emprego dos dinheiros pi:iblicos; 
6) remodela95o do Exるrcito e da Armada, de acordo com as 
necessidades da defesa nacional; 7) reforma do sistema e 
leitoral, tendo em vista, precipuamente, a garantia do 
voto; 8) reorganiza9io do aparelho judiciario no sentido 
de tornar uma realidade a independ6ncia moral e material 
da magistratura, que ter三  compet6ncia para conhecer do 
processo eleitoral em todas as suas eases; 9) feita a re-
forma eleitoral, consultar a Na9るo sobre a escolha de 
seus representantes com poderes amplos de constituintes, 
a fim de procederem ミ  revis五o do Estatuto Federal, melhor 
amparando as liberdades publicas e individuals e garan-
tindo a autonomia dos Estados contra as viola95es do go-
verno central; 10) consolida9io das normas administrati-
vas com o intuito de simplificar a confusa e complicada 
legisla9五o vigorante, bem como de refundir os quadros do 
funcionalismo, que devera ser reduzido ao indispens五vel, 
suprimindo-se os adidos excedentes; 11) manter uma admi- 
nistra9五o de rigorosa economia, cortando todas as despe-
sas improdutivas e suntu五rias - 6 nico meio eficiente de 
restaurar as nossas finan9as e conseguir saldos or9amen- 
t5rios reais: lfl reorganizac5o do Minist6rio da Acricul 
tura. apareltio atualmente rigido e inoterante. oara adao 
ta-to as necessidades do problema agricola brasileiro; 13) 
intensificar a produ9五o pela policultura e adotar uma po 
litica internacional de aproxima9五o econ6mica, faci1ita五  
do o escoamento das nossas sobras export5veis; 14) rever 
o sistema tribut5rio. de modo a amiarar a iroduc5o nadio 
nat, abandonando o protecionismo, dispensando as Lndus- 
trias artificiais, que n5o utilizam a mat&ria prima 	do 
Pais e mais contribuem para encarecer a vida e fomentar 

(42) 
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S.- 

movimento. 

o contrabando; 15) instituir o Minist6rio do Trabalho, 
destinado a superintender a quest5o social, o amparo e 
defesa do operariado urbano e rural; 16) promover, sem 
viol6ncia, a extin9三o da propriedade, mediante a transfe 
rるncia direta de lotes de terra de cultura ao trabalhar 
dor agrIcola, preferentemente, estimulando-o a construir 
com as pr6prias mios, em terra pr6pria, o edifIcio de sua 
propriedade; 17) organizar um plano geral, ferrovi rio e 
rodovi5rio, para todo o Pais, a fim de ser executado gra 
dualmente, segundo as necessidades piblicas e nるo ao sa二  
bor de interesses de ocasi5o." SILVA, Hる lio. Op. cit. p. 
415-416. 



2 - VARGAS NO GOVERNO PROVIS6RIO: AS LEGIOES 

REVOLUCIONARIAS E A ATITUDE DOS PARTIDOS REGIONAIS 

A ascens5o de Vargas a chefia do Governo Provis6ー  

rio, superada a fase de unidade revolucion5ria na busca do p0 

der politico, viabilizar5 a eclos5o de tend6ncias no interior 

das liderangas revolucion5rias. Apesar das correntes politi- 

cas locais manterem-se dentro de seus principios partid5rios, 

era natural que algumas facg6es,iniciando um processo de arti 

culag五o,formassem aliangas internas visando a constituig5o de 

movimentos que tinham ligag6es explicitas com os grupos mais 

radicais como os tenentes. 

Uma das primeiras correntes a se manifestar foi a 

chamada ala "esquerda" da revolug五o langando as bases das Le- 

gi5es Revolucion五rias com o apoio direto do Ministro da Justi 

ga, Osvando Aranha. (43) 

"A id6ia dessa legi.o surgira, segundo entrevista do Dr. 
Raul Bittancourt, ao "Di五rio da Manha", do Recife, ainda 
durante a fase de execu9五o militar do movimento Revolu- 
cion言rio, no Sul. Aceita ali e no Centro, com entusias- 
mo, pela ala polItica mo9a da revolu95o, teria de defron 
tar-se, entretanto, de um lado, com os receios e restri- 
95es dos velhos chefes partid5rios tradicionalistas,(...) 
e de outro lado, com a desconfian9a de alguns elementos 
militares...". TAVORA, Juarez. Uma Vida e muitas lutas. 
Vol. 29. Rio de Janeiro, Jos6 Olympio, 1974. p. 16. 

(43) 
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Nosso objetivo 6 analisar o surgimento das Legi6es, 

com sua proposta ideol6gica e estrutura organizativa, para me 

ihor compreender a atitude dos partidos rio-grandenses, rea- 

gindo diante da sua tentativa frustrada de implanta頭o no Rio 

Grande do Sul. Tal fato est5 a indicar que a quest五o merece 

ser melhor elucidada, tendo em vista que 6 justamente Osvaldo 

Aranha, republicano gaucho, o maior interessado em difundir 

as Legi6es.E n五o se pode explicar a rejei頭o das mesmas, no 

Rio Grande do Sul, fora da sua rela頭o com o sistema partid五- 

rio regional. 

A quest五o que parece relevante,em nossa 6tica de a- 

n五1ise,6 o fato de que, embora as Legi6es tenham fracassado 

como organizag五o politica capaz de se impor na condug5o da po 

litica revolucion5ria (por raz6es que analisaremos a seguir), 

a id6ia chegou a vingar, temporariamente, em alguns estados, 

especialmente Sao Paulo e Minas. Se em Sao Paulo a Legi5o foi 

um instrumento polTtico utilizado para estabelecer a hegemo- 

fia do Governo Provis6rio sobre os partidos tradicionais, nu- 

ma 5 rea em que a Revolug五o tinha problemas s6rios de legitimi 

dade, e no caso de Minas (aliada prefencial do Rio Grande do 

Sul na luta pela ascensao de Vargas a chefia do Governo) , a a 

des5o る  id6ia da Legiao tivesse um car5ter t5tico na preserva 

c5o da autonomia regional, o Rio Grande representou urna exce- 

c o a regra na medida em que foi infenso a qualquer iniciati-

va nesse sentido. A Legi5o foi at6 mesmo hostilizada pelas li 

derangas regionais dos republicanos e libertadores. Nossa hi- 

potese e que esta resist6ncia reside no car5ter excludente do 

sistema bipartid五rio regional - fundido na Frente o nica - em 
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decorr6ncia da aus6ncia de espago poLtico para uma organizaー  

g5o de amplitude nacional que ameagasse o monop6lio politico 

dos partidos regionais. 

Dentro desta perspectiva,a correspond6ncia de Osval 

do Aranha com Borges 6 elucidativa no que se refere a preocu- 

pagao em dar novos rumos a polItica nacional atrav6s da cria- 

c o de Legi6es Revolucion5rias. J5 em margo de 1931 Aranha es 

creve ao chefe dos republicanos rio-grandenses: "para mim, ou 

organizamos o poder civil ou cairemos dentro em breve no regi 

me militar ou sua desagregag5o.. . (.. .) Imaginei, para evitar 

esses males, a organizagao de um instrumento capaz de agir no 

sentido civil. Dei-lhe o nome de Legi o". Aranha justifica sua 

criag5o com o argumento de que "o Ex6rcito ameaga constituir 

perigo, n5o る  ordem atual mas h s pr6prias instituig6es." (44) 

Esta preocupagao do Ministro da Justiga 6 confirma-

da por Juarez T五vora, um dos lideres mais importantes dos te- 

nentes, que em suas mem6rias afirma: "Parecia-me necess5rio e 

urgente definir rumos certos para a ag5o da ditadura. Aranha 

e Joao Alberto concordavam comigo. E houve troca de id6ias, 

nesse sentido, entre civis e militares, no centro e no sul 

(. . .) Foi, provavelmente em conseqU6ncia dessas dificuldades 

que se pensou na organizag5o imediata de um instrumento de aー  

(44) Carta de Osvaldo Aranha a Borges de Medeiros. Mar. 1931. 
in: SILVA, H6lio. 1931 - Os Tenentes no Poder. Rio de Ja 
neiro, Civiliza95o Brasileira, 1972. p. 17. 	 ー  
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glutinag言o revolucion5ria - a Legi5o de Outubro.. 

Da mesma forma, o Interventor de S云o Paulo (Jo五o Al 

berto) informava h imprensa paulista que "a organiza頭o da Le 

gi o Revolucion5ria 6 a f6rmula mais indicada para a urgente 

consolidag5o de nossa obra revolucion五ria. Essa Legi o 6 o re 

sultado de uma combinagao que mantenho com Juarez T5vora, Os- 

valdo Aranha e o representante de Minas, tudo na mais perfei-

ta harmonia com Sr. Get6lio Vargas... ,,(46) 

Aranha caracteriza a Legi5o como um movimento reno-

vador das instituig6es brasileiras, despido dos vicios das pr 

ticas olig5rquicas e incumbido de nacionalizar as estruturas 

politicas. 

O primeiro manifesto das Legi6es (Legi5o de Outu- 

bro) assinado por Osvaldo Aranha e G6es Monteiro, tendo como 

epigrafe uma citagao de Alberto Torres (47) 6 um documento on-

de seus idealizadores pretendem deixar claro sua importancia 

estrat gica na conjuntura p6s-revolucion5ria, sua finalidade 

e formas de ag5o pr5tica, bem como sua estrutura e organizaー  

gao interna. O objetivo b5sico do movimento 6 a reconstrug5o 

da Rep6blica e a preservag5o do ideal revolucion5rio. A Legio 

(45)TAVORA, Juarez. Op. cit. p. 16. 

(46) Entrevista de Jo5o Alberto. 
ter. Op. cit. p. 82. 

13 nov. 1930. in: FLYNN, Peー  

(47) 
"Os brasileiros provaram j5 que sabem ser soldados da Re 
pこblica; precisam agora provar que sabem ser tamb6m ci二  
dad五os." 
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pretende ser um ex6rcito civil para a defesa das conquistas 

revolucion5rias e para a execug5o das propostas da Alian9a Li. 

beral. Nesta medida a Legi o pretende ir al6m da pr6pria Alian 

ga na construg5o de um projeto politico. 

A associag5o entre a id6ia da tomada do poder e 

organiza頭o das Legi6es 6 t五o enfatuzada que o manifesto se re 

fere a necessidade da obra de reconstrugao"porque n5o temos 

diante de n6s, apenas, um novo governo, senao a ineludivel res 

ponsabilidade do futuro integral da Nagao・に 48) . A Legi5o tam- 

b6m se auto-caracteriza como reformadora, anti-personalista e 

apartid5ria. Seu car5ter reformador vem do fato de n5o pren-

der-se a nenhum programa rigido pr6-estabelecido, mas de moi- 

dar-se 五  s necessidades conjunturais. Seu objetivo m5ximo nes-

te sentido 6 "realizar no Brasil e brasileiramente, a refundi 

g-。  que se opera no mund。．  ,,(49)ao que se opera no mundo . 

A afirmag5o de que o movimento 6 anti-personalista 

visa a diferenci5-lo dos tradicionais agrupamentos politicos, 

assim como o seu distanciamento das preocupag6es eleitorais e 

da busca do poder termina por caracteriz5-lo como uma organi- 

zag5o acima dos partidos. A questao da diferenga entre a Le- 

gi5o e os partidos,6 vinculado o problema do regionalismo. 

Este, origin5rio do federalismo extremado e considerado, pelo 

movimento, como trago b5sico da cultura polItica brasileira, 

(48) Manifesto da Legi o de Outubro. Arquivo Flores da Cunha. 
UFRCS. 

(49) Ibidem. 
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torna-se um entrave crucial a ser superado. A Legi5o apresen-

ta-se como elemento capaz de se sobrepor a s especificidades 

regionais - o que os partidos nao sao capazes de fazer pelas 

suas caracteristicas intri:nsecas - realizando o unitarismo ne 

cess5rio para a implantag5o de reformas pelo novo regime. 

A organiza頭o formal do movimento prev6 a criag5o 

de um 6rgao central que far5 as vinculag6es estaduais. 

A Legi o se prop6e como organizadora politica nad o 

nal da revolugao "realizadora do liberalismo que a gerou, ser 

va espiritual do povo e conselheira espontanea do poder p6bli 

co, escola de disciplina civica, oficina de trabalho, de pa-

triotismo e de e leva戸o moral."( 50) 

A primeira parte do manifesto coloca as id6ias b5si 、  

cas do movimento e seus princ5pios de ordem politico-ideol6gi 

ca. Imediatamente passa a se referir a s quest6es pr五ticas de 

organizagao e atuagao do movimento. Como consta entre os obje 

tivos da Legi o a defesa da Revolug5o, a primeira indicag五o 

que h5 neste sentido 	refere-se aos 	inimigos a serem com- 

batidos que sao classificados em tr6s tipos: os ligados ao an 

tigo regime (os reacion云rios, os adesistas e carreiristas);os 

ligados a revolugao mas desvirtuados (os sem espirito revolu- 

cion5rio, os radicais h direita e a esquerda) ; os de origem ex 

terna (concepg6es politicas alien5genas). O segundo objetivo 

mais definido do programa refere-se a realizag5o do ideal re- 

(50) Ibidem. 
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volucion5rio que dever5 ser atingido atrav6s da ag五o polItica 

e do proselitismo. A chamada agao polItica previ a concretiza 

c o do programa da Alianga Liberal implementado de forma a cor 

responder る  s "modernas correntes da politica mundial"; a mobi 

lizag5o e organizagao da opini5o publica visando ao conheci- 

niento das necessidades e ideais do "povo"; e a atuagao da Le- 

gi o como elo natural entre o governo e o povo, estabelecendo 

um "equilibrio organizado" objetivando a criag5o de governos 

representativos. B interessante observar como a Legi5o se pro 

p6e a realizar o papel tradicionalmente conferido aos parti-

dos politicos, de articular sociedade civil e Estado, apesar 

de afirmar, de. inicio, que 6 uma institui頭o que n五o pretende 

entrar em competi頭o com os partidos politicos pr6-existentes, 

n5o buscando votos nem a conquista do poder. Como n五o h5 ne-

nhum partido que incorpore "in totum" os desIgnios revoluclo- 

n5rios (n5o se cogitando na fei頭o regional do sistema parti- 

d5rio) , cabe a ela -, partido acima dos partidos - realizar a 

obra, ou pelo menos colocar concretamente, num programa, os ob 

jetivos b5sicos do movimento. 

Por6m, ao n vel das proposig6es, o manifesto n5o se 

fixa, apenas, no campo da ideologia; a "praxis" dos legion5- 

rios 6 enfatizada e se dar5 tanto por meios civis como mill 

tares. Os primeiros, referem-se a educag5o doutrin5ria, 五  yin 

culagao com todos os grupos sociais, ao estudo dos problemas 

nacionais, 乞  efetivagao do programa revolucion5rio, ao funcio 

namento de um servigo de informag5o e controle. 

O setor de educagao doutrin5ria trazia as sugest5es 
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mais inovadoras do programa no sentido da utilizagao da propa 

ganda e difusao de id6ias atrav6s dos meios de comunicag五o, 

antecipando o que se tornar5 usual com o Departamento de Im-

prensa e Propaganda (DIP) no Estado Novo, que aparece de forー  

ma embrion5ria no programa da LegiaoJ51) 

Por sua vez, a ag5o da Legi o em termos militares 

se dar5 com a organizagao de milicias que muito a aproximam de 

um modelo fascista. Estas milIcias, segundo o manifesto, tem 

a fungao explicita de auxiliar as Forgas Armadas na luta pe-

los ideais revolucion5rios. 

No que diz respeito 乞  estrutura organizacional, 

Legi5o possui uma divis5o interna definida entre 6rgaos deli- 

berativos, executivos e opinativos com atribuig6es espec fi- 

cas. (52)cas. 

H5 propostas de cria9五o de um jornal, de larga divulga- 
c五o (inclusive no estrangeiro); publicacao de livros, es 
tudos, tratados sociologicos sobre a problematica brasi-
leira e as solu95es apresentadas pela legi o. Divulga9るo 
dos ideais do movimento atravるs de livros escolares (moi 
dando as futuras gera96es); do r5dio, do tel6grafo. Con二  
comitantemente a isto, a realiza95o de comIcios, carava- 
nas, confer6ncias, cursos, panfietos e cartazes com uma 
linguagem de alcance popular, completara a obra de difu- 
s o do ideal legion5rio. N5o 6 esquecida a importancia 
das paradas militares e cerim6nias afins, com hinos e 
discursos cIvicos. 

Apesar da tentativa de distinguir as legi6es do fascismo 
europeu, ao nIvel da estrutura da organiza95o existem 
muitas semelhan9as com a organiza9五o integralista. Maio- 
res detalhes ver: TRINDADE, H6lgio. Integralismo, o fas-
cismo brasileiro na d6cada de 30. S5o Paulo, Difel, 1979. 
p. 171-188 e Quadro 1 e 2 em Anexo. 

(51)  

(52)  
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A estrutura proposta 6 altamente centralizada, 

bendo ao Conselho Supremo, ao Chefe Civil e ao Secret5rio Ge-

ral o maior n6mero de atribuig6es e conseqUentemente maior p0 

der nas decis6esJ53) A organizag5o tem um funcionamento ex-

tremamente burocratizado, tanto no processo de recrutamento 

quanto na sua dinamica interna de tomada de decis6es. 

O fen6meno legion5rio, para ser melhor avaliado, tem 

que ser inserido num quadro onde a aus6ncia de estruturas po- 

15:ticas organizadas em nivel nacional (principalmente no que 

se refere a agremiag6es partid言rias) e a crescente participa- 

c o das Forgas Armadas nas decis6es politicas levam a um novo 

equilibrio de poder. 

A constituig5o das Legi6es consiste numa deliberada 

tentativa de quebrar as estruturas do sistema coronelista. A 

criagao de um partido nacional, desvinculado das lealdades es 

taduais (e locais), permitiria um esfacelamento mais r五pido 

das estruturas olig5rquicas e consequente implanta戸o de um 

centralismo reformador das diretrizes politicas adotadas at6 

o 6rg五o m5ximo do movimento 6 o Conselho Supremo (os gran 
des chefes da Revolu9五o), com mandatos de durag5o inde二  
terminada e que indicam o chefe civil da Legiるo. O Chefe 
civil e o Conselho indicam o chefe militar. Ao chefe ciー  
vil cabe, tambるm, a nomea戸o do Secret5rio Geral e De-
legados Estaduais (6rg5os executivos) sendo que todos os 
postos s五o de confian9a. As delibera95es do Conselho Su-
premo passavam pelo crivo dos Conselhos Estaduais e do 
Congresso Pan-Legion5rio (6rg五os opinativos). O primeiro 
tinha a presen9a obrigat6ria do delegado estadual, do go 
vernador do Estado e de representantes classistas. O Con 
gresso era composto pelo Conselho Supremo, Secretariado 
Geral e Conselhos. Estaduais. 

(53) 
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ent五o. Dentro dos enunciados da Legi5o encontra-se uma certa 

mistura hibrida do ide云rio tenentista, onde confluem reivindi 

cag6es liberais-democr5ticas (inscritas, tamb6m, na platafor-

ma da Alianga Liberal), com tragos do autoritarismo politico 

dominante no periodo J54) 

Fruto de correntes pouco definidas, a Legi5o acabou 

por sucumbir nos meandros da politica regionalista, nos estaー  

dos em que conseguiu alguma penetrag5o. O caso de Minas 6 e- 

xemplificativo desta situag5o. Liderada por Francisco Campos, 

Capanema e Amaro Lanari, a Legi o mineira adquiriu feig6es ti 

picamente de milicia fascista, realizando, inclusive, paradas 

militares coin uniforme c5qui. 

O Manifesto da Legi o Mineira inspirado diretamente 

no primeiro manifesto da Legi o de Outubro, proclama em seu 

final que "n5o ser5 uma liga de carbon5rios, nem uma casta de 

agitadores" e "se prop6e uma dupla finalidade: defender a vi- 

t6ria da revolugao brasileira e realizar seus ideais J55) 

Nesta conjuntura parece oportuna a refer6ncia de I-I&lgio 
Trindade ao enfatizar a ascens5o das id6ias autoritarias 
nos anos 30, apoiando-se na observa9五o de Barbosa Lima 
Sobrinho: "A influ6ncia da expans5o das idる ias fascistas 
europる ias faz da dるcada de 30 no Brasil um perIodo de as 
cens5o de id6ias radicais de direita". (...) "Pouco tem-
po depois da vit6ria da Revolu9五o de 30, o clima geral る  
de agitac五o ideol6gica e as tend6ncias loliticas se Dola 
rizam. uomo observa b aroosa Lima: 	'' t a nora das cenaen- 
cias fascistas". TRINDADE, H6lgio. O Integralismo. Op. 
cit. p. 97-8. 

(55) C orreio da Manh五 . 27 fey. 1931. in: SILVA, H6lio. Os Te-
nentes no Poder. Op. cit. p. 156. 

(54) 
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Interpretada, pelos lideres do PRM como uma arma de 

Vargas e Aranha para desarticular a estrutura partid5ria tra- 

dicional, a Legi5o foi incorporada por uma ala do republica-

nismo mineiro e atrelada る  s querelas da politica local. Perdi 

da em seus objetivos fundamentais n五o lhe restou outra saida 

senao sua Pr6prla extlng-.。．  (56)senao sua propria extinao. 

O car五ter conservador da Legi o Mineira acabou por 

metaboliz5-la h s facg6es internas do Partido Republicano Mi ー  

neiro, impedindo que o conteiido "revolucion五rio" de sua mensa 

gem ideol6gica tivesse algum efeito transformador no interior 

da oligarquia mineira que aderira a Revolugao de 30. Na reali 

dade, como comenta Peter FLYNN 'fa Legi5o Mineira nunca se pro 

pas a atrair o povo, e sim se impor a ele.. .", em conseqU6n- 

cia, sem nada renovar, prossegue o autor "ocupava-se princi-

palmente com as disputas locais da Repuiblica Velha"J 57) 

Problema semelhante, embora por raz6es diversas, o- 

corre em Sao Paulo onde a Legi5o Revolucion5ria teve d e en-

frentar um contexto mais hostil em concorr6ncia com os parti- 

(56 Segundo depoimento de Guilhermino Casar, a ado9五o da Le- 
gi o, pelos setores tradicionais do PRM s6 pode ser com-
preendida como estrat6gia para evitar uma confronta95o 
direta com o setor tenentista e com os republicanos mi-
neiros no poder, procurando assim resguardar a autonomia 
polItica de Minas contra qualquer interven9五o polItica 
no centro. Inclusive, muitos legion五rios mineiros perten 
ciam simultaneamente ao movimento da Montanha, de Amar5 
Lanari, cujos objetivos autonomistas eram conhecidos. 

(57) FLYNN, Peter. Op. cit. p. 111. 



dos tradicionais, especialmente com rela頭o ao Partido Demo- 

cr5tico. Ao contr5rio de Minas onde as lutas irromperam no 

interior do Partido Republicano e sobretudo contra sua ala tra 

dicional, no caso paulista o conflito se localizar5 nas rela- 

g6es entre a Legi o e o partido que apoiou a Revolug5o de 30 

(que representava de fato uma cisao interna da oligarquia re- 

gional) e cujas contradig6es se confundiam com os problemas 

gerados pela Interventoria Jo5o Alberto. 

A Legi5o Revolucion五ria de S5o Paulo procurou abrir 

um novo espago politico langando seu apelo "principalmente aos 

trabalhadores urbanos de um meio industrial em crescimento" e 

"dai se explica sua preocupag5o maior com quest6es econ6micas 

e sociaisit (58) dp que a Legi o Mineira 

Segundo o autor, existe uma interessante comparag五o 

entre as duas legi6es (a mineira e a paulista) num relat6rio 

enviado a Osvaldo Aranha em 6 de margo de 31 por Salles Filho. 

A opiniao do autor do relat6rio ??6 que elas sao inconcili5- 

veis, porque a Legi o mineira 6 essencialmente conservadora e 

incapaz de ser transformada num partido nacional da revolu- 

頭。
” ． (59) 

O manifesto da Legi o paulista tinha maiores preten 

g6es program5ticas do que os dois manifestos anteriormente re 

(58) Idem, ibidem. p. 111. 

(59) Idem, ibidem. p.. 128. 
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feridos. Redigido por Plinio Salgado, futuro chefe da Ag5o In 

tegralista Brasileira - apresentado a Osvaldo Aranha como "o 

doutrin5rio da Revolug5o・ t (60）ー  o manifesto publicado a 4 de 

margo de 31 tem uma tem五 tica bastante abrangente que "vai des 

de caracterizag6es relativas 五  estrutura mundial da 6 poca, aー  

t6 a alus6es a medidas de pequeno porte referentes a proble-

mas nacionais."(61) Chasmn, na tentativa de sintetiz言-lo afir 

ma que podemos classificar seus enunciados em "descritivos" e 

"program5ticos", sendo que os "primeiros afirmam o car五 ter 

brasileiro da sociedade, do homem e da moral nacionais, 	que 

constitui a base sob a qual os enunciados program五ticos fixam 

como objetivos - a unidade polItica, o Estado forte, a defesa 

do individuo, da familia e da 'classe organizada'; a formula- 

c o de um direito p6blico, de uma politica e de um governo ti 

picamente brasileiros, bem como a 'guerra ao latif6ndio parti 

cular' aos -ttuる t4 e monop6lios, a absorg5o dos patrim6nios na 

cionais pelos sindicatos estrangeiros .t(62) 

Apesar das ambig6es do programa dos legion五rios pau 

listas e da grande movim6ntag五o inicial havida em torno da no 

( 60) "P1Inio Salgado foi 
6 que る  o homem que 
戸ott. SILVA, H6lio. 

apresentado por Alfredo EgIdio: este 
pode ser o doutrin五rio da 	Revolu- 
Os Tenentes no Poder. Op. cit. p.76. 

     

(61) CHASIN, Jos6. O Integralismo de PlInio Salgado,' Sio Pau- 
lo, Ed. C. Humanas, 1978. p. 106. 

(62) 上aem, lDユaem. 
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va organizag五o, envolvendo tr6s prestigiados Lderes revolu- 

cion5rios (Miguel Costa, Jo五o Alberto e Isidoro Lopes), a Le- 

gi o Revolucion5ria de S五o Paulo nao foi al6m de um projeto 

politico promissor: "Ao inv6s, como comenta Flynn, de criar 

um novo partido revolucion5rio capaz de transcender os unte- 

resses e rivalidades estreitas de cada Estado, a Legi o tinha 

na verdade se enredado de modo irremedi5vel nas questi6nculas 

politicas do Estado. Ela estava antagonizada de modo irrever- 

s vel com todos os grupos politicos mais poderosos, com o Par 

tido Democr5tico, com o Republicano, com o General Isidoro e 

muitos integrantes da guarnigao federal, com os industriais e 

banqueiros e com os interesses cafeeiros ma is importante 
'.(63) 

No contexto deste estudo, por6m, interessa analisar 

sobretudo as relag5es da Legi o, com sua estrutura e concep- 

c5o doutrin5ria anteriormente referida (e adotada em circuns- 

t ncias diferentes em Sao Paulo e Minas) com os partidos poll 

ticos regionais do Rio Grande do Sul que, unidos em Frente-U- 

nica,apoiavam irrestritamente o processo revolucion5rio. Cabe 

observar, inicialmente,' que langada no Rio Grande,a Legi5o 6 

recebida com restrig6es pelos membros da F.U.G. e, inclusive, 

pelo Interventor. 

A reag5o dos partidos regionais foi imediata ao sur 

gimento da id6ia da Legi5o, especialmente, atrav6s da manifes 

(63) FLYNN, P eter . Op . cit. p. 105. Mais tarde, Miguel Costa 
tentou, sem sucesso, transformar a Legi o num partido po 
l tico: o Partido Popular de S5o Paulo. 	 ー  
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tag5o dos libertadores em o "Estado do Rio Grande". Em edito- 

rial, o 6rg5o libertador protesta contra a entrevista do Mi- 

nistro Osvaldo Aranha que teria afirmado que "s6 os partidos 

fracos, que n5o t6m confianga em si mesmos podem temer a in- 

flu6ncia da organizagao que se pretende criar para defender a 

obra revolucion5ria". Os libertadores consideram, desde dezem 

bro de 1931, que a Legi o "dados os seus indisfarg5veis carac 

teres de milicia fascista", n五o tem "sequer, o m6rito da oni- 

ginalidade. Hoje a milicia fascista declara guerra aos parti- 

dos, por incapazes de realizar os ideais da revolug5o; amanh瓦  

suprmlr5 a mprensa".(64)suprimir a imprensa". 

Dirigindoーse 5 imprensa (65) , Flores da Cunha obser-

va que apoiar5 a Legi5o se ela for "uma milicia civica, desti 

nada a defender, fiscalizar e executar os princ pios da Revo- 

lug5o. Se, por6m, a Legi5o fundar-se para pulverizar, extin- 

guir ou absorver os partidOs, est5 contra ela." Esta atitude 

provoca reag6es, por parte dos defensores do movimento, com a 

utiliza夢o do argumento de que se defender os principios revo 

lucion5rios, a Legi5o jafliais ser5 nociva aos interesses rio- 

( 64 ) 0 Es t ad o do Rio Grande. 8 dez. 1930. 

(65) Diario de Noticias-. 19 fey. 1931 
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grandenses. (66) 

Mais signiticativo, por6m, 6 o fato de que a id6ia 

da Legi5o recebe restrig6es, tamb6m, do lado libertador. Noti 

ciadas as ades6es de Antonio Carlos, Osvaldo Aranha, e mesmo 

o parecer de Vargas sobre a organizagao ('que tem por finali-

dade orientar a opini5o do povo, educando-o dentro do princ- ー  

pio liberal, conduzindo-o る  disciplina moral de maneira a cons 

tituir-se a garantia desse mesmo princIpio") (67) , nao levam 

(66)  Em resposta ミ  s declara96es contr三rias a Legi o, Sylvio 
Rabello publica um artigo expondo a importミncia do moviー  
mento e questionando o posicionamento do Interventor: 
I'Nao atinamos com os verdadeiros motivos dessas anreciaー  
goes acerca de uma agremェaCao que se nos afigura de tao 
Deneticos resul七ad os ・  （・・・）  E de surpreender-se que pesー  
soas cultas, ocupando cargos de responsabilidade venham 
indagar para que serve a legi o e pretendem convencer que 
a mesma seja nociva aos interesses rio-grandenses". Se o 
argumento~ utilizado pelos crIticos da Legi o 6 que a re- 
volu-ao nao precisa ser defendida pois n五o tem mais mni- 
migos, o autor procura provar a fal5cia de tal argumento 
ao afirmar: ".. . cada vez mais se avoluma a onda de des-
contentes de toda sorte, dos insatisfeitos que n三o se a- 
quinhoaram no novo regime. (...) Acresceram-se ainda os 
numerosos desempregados pela Revolu戸o, os atingidos pe-
la atual crise econ6mica, que em こ  ltima an言 lise, culpam 
sempre o governo pelo seu infortiinio; os remanescentes 
do reacionarismo que os hる  ainda por toda parte (.. .) e, 
finalmente, o maior perigo - o boichevismo - que por um 
fen6meno psicol5gico pouco conhecido, nesta fase da pro-
paganda e 】mart rioJ..6gico subverte os espIritos, arrastan 
do-os irresistivelmente para a pr5tica de doutrinas so- 
cioiogicas de Moscou''. E retomando a questao gaucha, em- 
bora admitindo que "existem dois partidos organizados, 
ambos revolucion五rios, que ap6iam o governo federal" aー  
crescenta que tamb6m 6 Tt incontest5vei que paire sobre es 
se mesmo governo uma verdadeira espada de Damocles, pela 
continua amea9a de rompimento da Frente tnica..." 	Di - 
rio de Noticias. 7 fey. 1931. 

(67) Di5rio de Noticias, 7 fey. 1931. 
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Raul Pulla e esbogar uma opini5o mais positiva. Para ele, no 

Rio Grande do Sul nao h5 ambiente para a criag5o da Legi5o, j言  

que existem dois partidos tradicionais, com programas defini- 

dos. Pilla manifesta-se contra qualquer organizag5o politica 

militarizada declarando: "se essas legi6es fossem simplesmen- 

te organizag6es civicas n五o vejo que tenham grande utilidade, 

nem tamb6m inconvenientes para que subsistam h margem dos par 

tidos. InadmissIveis seriam corporag6es que pretendessem exer 

	

cer tutela sobre o governo a revelia da opini5o piblica. 	De 

qualquer modo, o PL nao manifesta nenhuma tend6ncia por essa 

crlag- o" . (68)cria ao 

Se a tradig五o liberal de Pulla explica sua ojeriza 

a implantag五o da Legi5o no Rio Grande do Sul, parece mais pa-

radoxal a posig5o do velho lider, Borges de Medeiros, que, a- 

pesar de sua formag5o republicana autorit言ria, tem opini o se 

meihante. Referindo-se aos partidos politicos coligados na 

F.U.G., escreve a Aranha sobre o assunto: "... Nenhum destes 

quer morrer, nem repudiar as suas tradig6es, as suas id6ias pro 

gram5ticas, a sua livre organiza夢o. InvencIvel 6 a repugnan- 

	

cia de cada um a hiphotese da pr6pria metamorphose em 	le- 

gi5o... ,,(69) Sua f6rmula nao6 a da exist6ncia paralela da 

Legi o, com efeitos obviamente negativos sobre os partidos tra 

dicionais, mas de uma federag5o de organizag6es politicas re- 

(68 ) D . -r .D iario d e Noticias. 5 mar. 1931. 

(69) Carta de Borges de Medeiros 
Peter. Op. cit. p.一  107. 

Osvaldo Aranha, in: FLYNN, 
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volucion5rias tentando relativizar o impacto da Legi o. 'I 
, ‘ . 

No p6 em que se acham as coisas, nao encontro outro meio de 

chegar-se a um acordo qual que nao seja o da fundag5o de uma 

liga ou federagao dos partidos e legi6es, com uma dire頭o cen 

tralizada, um programa comum e um regime uniforme. Essa liga 

ou federagao poder5 denominar-se "Uni o Nacional", ou adotar 

outra qualquer denominag5o que melhor a caracterize. Conv6m, 

todavia, ficar bem entendido que os membros componentes dessa 

fundag5o continuar五o a reger-se livremente por seus estatutos 

locais, nas matarias pertinentes a sua economia interna e 五  s 

negociag6es da exclusiva compet6ncia estadual. Assim restar5 

salvaguardado, na sua integridade, o principio federativo, que 

nenhum de n6s pretende sacrificar."(70) 

Na realidade, a tradig5o do sistema bi-partid5rio 

ga6cho possuia estabilidade suficiente para ver na cria戸o das 

legi6es um elemento desagregador para o sistema. O apoio h re 

volugao estava consubstanciado na Frente ロ  nica que aglutinara 

as duas correntes antag6nicas tradicionais. A Legi o trazia, 

tamb6m, um certo apelo popular que nao se coadunava com as tra 

dig6es partid5rias locais. Ali s, este ponto de vista 6 reco-

nhecido por Luis Aranha que, em carta enviada ao Ministro da 

Justiga, comenta: "N5o te devo negar que a opini o p6blica do 

Rio Grande 6 , na sua maioria, infensa a Legi o. Tu, melhor do 

que ningu6m, sabes que, em virtude das lutas que sempre agita 

(70) -, 上aem ，  ェ D ェaenl ・  p ・  上U ！・  
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ram os partidos gauchos, o extremismo partid5rio, aqui, assu- 

miu proporg6es excepcionais. Dai, naturalmente, n5o ser rece-

bida com simpatia a Legi o. . . Para os gauchos a morte desses 

partidos 6 a morte do Rio Grande mesmo... Por ti, em tempos 
.. (71) 

A Legi o, ao que parece, aspirava ser a primeira ten 

tativa de criar uma grande organizagao de massa visando a in- 

corporar, com liderangas mais jovens, os novos grupos chama-

dos a participag5o poLitica pelo movimento revolucion五rio de 

30, ainda sob o influxo de ideologias difusas e sem propostas 

definidas. As camadas m6dias urbanas, os setores populares (o-

perariado e trabalhadores urbanos em geral) n五o encontravam 

lugar no sistema partid5rio tradicional. Por outro lado, a 

tentativa legion五ria n五o se apresenta como um reforgamento das 

estruturas partid五rias, mas como uma nova proposta, acima dos 

partidos, mas ao mesmo tempo competindo com eles 	atrelada 

aos ideais revolucion5rios, o que quer dizer, vinculada ao Es 

tado nascido com a revolugao - enquanto que o sistema parti- 

d5rio tradicional era tribut5rio do funcionamento institucio-

nal da Repiiblica Velha. Neste sentido, a Legi o pretendia ocu 

par um novo espago politico com um papel especifico neste qua 

dro. A Legi o poderia, inclusive, se auto-determinar 	"apar- 

tid5ria" pois que nao havia ainda um papel institucional de-

finido para os partidos tradicionais neste espago de Governo 

idos, podes julgar o que vai por aqui.. ." 

( 71) Carta de Luis Aranha a Osvaldo Aranha. in: FLYNN, Peter 
Op. cit. p. 106. 
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Provis6rio, especialmente porque a via legislativa carecia de 

atividade. 

Entretanto, talvez o fator determinante para o fraー  

casso da Legi5o foi a manuteng5o, ainda nestes primeiros a- 

nos, de um regionalismo arraigado, onde o sistema partid5rio, 

especialmente o ga6cho, preservava toda sua vitalidade. As es 

truturas coronelistas ainda estavam enrijecidas o suficiente 

para deitar por terra esta primeira tentativa de nacionali.zag5o 

da politica".(72 ) 

A manuteng5o das estruturas tradicionais traz pro- 

blemas, no caso do Rio Grande do Sul, onde o PL, participante 

ativo da F.U.G. espera receber alguma parcela de poder. Como 

n5o h5 nenhuma recomposi頭o no preenchimento dos cargos, so- 

bretudo no nivel municipal, o partido acredita-se alijado de 

decis6es a que se sente com direito de co-participar. Pilla, 

neste sentido, indica, em correspond6ncia com Vargas, qual se 

ria a estrat6gia politicamente a ser seguida pelo PRR: 'Creio 

(72) 
No espa9o aberto pelo fracasso das Legi6es dever三  sur- 
gir, ap6s a derrota da Revolu9五o Constitucionalista de 
32, a A9三o Integralista Brasileira como partido de mas- 
sa, com organiza9五o nacional, buscando ocupar o mesmo es 
pa9o poiitico nao alcanqado pelos partidos tradicionais. 
Da mesma forma a Alian9a Nacional Libertadora disputar云  
as camadas m6dias e populares. Como observa Trindade: 
"Neste contexto, as classes mるdias tendem a se engajar 
nos movimentos de direita ou de esquerda que parecem re-
presentar instrumentos politicos v5lidos e independentes 
do sistema estabelecido: a fra95o que era sensIvel a a- 
mea9a comunista, 5 rea95o fascista, aos sistemas naciona 
listas, opta pelo integralismo; a outra, atraIda pelo s万  
cialismo e pela luta antifascista, incorpora-se ミ  Alian二  
9a Nacional Libertadora (A.N.L.) . TRINDADE, H6igio. O In- 
tegralismo. Op. cit. p. 140. 	 - 
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perceber qual seja o principal motivo determinante dessa para 

doxal orienta頭o conservadora: o instinto da conservag5o par- 

tid5ria, exacerbado naturalmente, depois de perdida a esperan 

ga de que pudesse operar-se uma fus五o entre as duas organiza- 

g6es politicas. Mas, se assim 6 , esta-se incidindo num erro, 

que eu denuncio lealmente. A forga do Partido Republicano es- 

tar5 na transformag5o dos seus processos, para os por de acor 

do com as mutag6es j5 operadas no campo da doutrina. A perda  

de algumas posig6es que isso lhe pudesse acarretar, seria so-

bejamente compensada pela forga moral que ent5o adquiriria. O 

inverso dar-se-5 com o Partido Libertador. Quanto mais fielL 

mente o governo do Estado realizar o programa da Revolug5o,me 

nores raizes ter5 o PL na opini5o p丘blica"J73) 

Da mesma forma, Jo乞o Neves da Fontoura prev6, em car 

ta a Borges de Medeiros, que este tipo de politica levar五  tan 

to o PL quanto o Partido Democr5tico ao rompimento com o Go-

verno Provis6rio. O fechamento da possibilidade de participa- 

c o politica a esses grupos, principalmente no nivel estadual 

6 o inicio de um antagonismo irreconcili5vel. De posse das m三  

quinas estaduais,via interventorias, o governo federal n o co 

gita, de um lado, em reconstitucionalizar o pais marcando da-

ta para eleig6es; de outro, em abrir canais de participa頭o 

as oposig6es tradicionais. 

(73) Carta de Raul Pulla a Cetiilio Vargas. 2 jan. 1931. Arqui 
vo Cetiilio Vargas. CPDOC/FCU. Documento n9 31・ 01.02/1. 
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Enquanto a oligarquia rio-grandense tenta uma arti- 

culagao maior e passa a pressionar o Governo Provis6rio no sen 

tido de cumprir o programa da Alianga Liberal, os elementos 

mais diretamente ligados ao poder central visam a uma organiー  

zagao interna num sentido oposto. O Pacto de Pogos de Caldas 

6 demonstrativo desta tend6ncia (74) . Este documento politico 

elaborado por militares e civis, objetiva dar respaldo sufi-

ciente ao governo central para que,se mantendo no poder possa 

realizar as reformas necess5rias. Tais reformas, segundo os 

signat5rios do pacto, estao acima de interesses particulares, 

classes ou partidos, visam a um saneamento geral e ao desen-

volvimento de uma nova mentalidade. "As medidas acima preconi 

zadas sd podem ser cabal e prontamente executadas sob a vig6n 

cia do regime extra constitucional que libertou os agentes e-

xecutivos dos entraves, preconceitos e precedentes legais e 

Como observa Juarez T5vora em suas mem6rias "... a a95o 
revolucionaria continuava a processar-se sem rumos cer- 
tos. Sentia-me profundamente desalentado" (...) "Manifes 
tei a esse prop6sito, meu desapontamento a Osvaldo Arar 
nha e a G6es Monteiro - lIderes revolucion五rios com os 
quais trocavaid6ias freqUentemente. Sugeriram um exame 
mais s6rio do assunto, fora do Rio (. . .) Aranha, G6es e 
eu transferimo-nos, ent三o. para Pocos de Caldas. na fron 
ceira de tiinas com sao 'auto, onde deviam vir encontrar-
-nos Jo五o Alberto e alguns pr6ceres mineiros entre os 
quais figurava - se n五o me trai a mem6ria - o Dr. Djalma 
Pinheiro Chagas - buscando uma defini9五o de rumos para a 
a9五o renovadora do governo revolucion5rio." TAVORA, Jua- 
rez. Op. cit. p. 17-18. 

(74) 
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dos 6bices judici5rios normais.' (75) A ditadura dever五  ser man 

tida enquanto necess5ria e para isto n5o h5 limite de tempo. 

Outro fator que ressalta no pacto 6 a autonomia que o setor 

militar vai adquirindo com a cria頭o de delegados militares re 

volucion5rios que definem as opg6es das Forgas Armadas. 

Voltando, por6m, ao contexto regional onde se repro 

duz a clivagem mais ampla observada no plano nacional, o fra-

casso da implantag云o das Legi6es no Rio Grande do Sul aponta 

no sentido 、  de um enrijecimento do sistema partid5rio regio 

nal para absorver novas correntes politicas e na impossibili-

dade deste sistema assumir dimens6es mais amplas atuando na- 

cionalmente. Mesmo possuindo uma tradig5o politica diversifi-

cada (liberais e autorit5rios) os republicanos ga6chos em ter 

mas partid言rios.n五o se identificam com o autoritarismo antiー  

regionalista das Legi6es na medida em que queriam preservar a 

autonomia dos partidos rio-grandenses. 

( 75) Diるrio de NotIcias. 13 fey. 1931 



3 - A CAMPANHA PELA RECONSTITUCIONALIZA9AO: 

OS LIBERTADORES E A RADICALIZAgAO DA F.U.G. 

Encerrado o ciclo de euforia p6s-revolucion5ria que 

congragava os lideres civis e militares de diferentes orienta 

g6es politicas,. comegam a surgir as primeiras contradig6es in- 

ternas. O corte principal no campo dos revolucion5rios, se de 

um lado traduzia-se em termos ideol6gicos (autorit5rios versus 

liberais) de outro referia-se a s relag6es entre as liderangas 

regionais e o governo central (polrtica regional versus poli- 

tica nacional). Nesta conjuntura, como observa Trindade, " a 

situag5o comega a se tornar ambIgua pela aus6ncia de urna defi 

c5o ideol6gica por parte do Governo Provis6rio. Tal situag5o, 

prossegue o autor, provoca um vazio politico, conduzindo os 

grupos polTticos e ideol6gicos a se organizarem a fim de in- 

fluenciar o novo 
g
overno . H (76) A fase

, pois, q
ue se 	inicia 

nos primeiros meses de 1931 e termina com a Revolugao Paulis-

ta de julho de 32, ser5 marcada por uma contradi頭o fundamen-

tal na qual os niveis ideol6gicos e regionais se superp6em: 

(76) TRINDADE, H61gio. O Integralismo. Op. cit. p. 77-78. 

\ 
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de um lado, os defensores da manutengao da 'ditadura" do Go-

verno Provis6rio e de outro, os propugnadores de um retorno 

ao regime constitucional. 

Esta clivagem, cujo paroxismo ocorrer五  com a rebe- 

h垣o paulista, n5o poderia deixar de afetar a politica rio- 

-grandense, como veremos a seguir. 

Neste processo, dois acontecimentos marcaram, 	num 

primeiro momento,a trajet6ria dos liberais ga6chos na sua ten 

tativa de maior articulag五o como grupo de press5o frente ao po 

der central no inIcio da luta pela reconstitucionalizag5o. O 

primeiro 6 conhecido como Confer6ncia de Pelotas, reunindo As 

sls Brasll,Flores da cunha e Raul Pllla e皿  abrll de l931, (77)sis Brasil, Flores da Cunha e Raul Pu la em abril de 1931; 

o segundo,6 o Congresso do Partido Libertador, realizado,tam 

b6m, em Pelotas no mesmo m6s. 	 一  

A reuni五o dos lIderes libertadores com o Interven-

tor visava, principalmente, a ensejar a discussao de quest5es 

de politica interna, embora tenha contado com a presenga de 

um representante do Partido Democr5tico de S5o Paulo (PD), por 

tador do manifesto de rompimento dos democr言ticos com o Inter 

ventor Jo5o Alberto. Tendo como preocupagるo central articular 

os interesses dos republicanos (entao representados por Ploー  

res da Cunha) e libertadores (unidos pela Frente o nica) com re 

lagao h s reivindicag6es a serem feitas junto ao governo revo- 

(77) Flores j5 mantivera, com os 1Ideres liber tadores , um en- 
contro em dezembro de 1930. 
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lucion5rio, o encontro j5 define alguns posicionamentos que 

tender5o a se radicalizar at6 a eclos五o do movimento de 32.B 

sintom5tica, j5 neste momento, a atitude conciliat6ria manti-

da por Flores da Cunha e Assis Brasil, aceitando reformas a 

longo prazo, dadas as suas ligag6es mais diretas coin o Cover- 

no Provis6rio. Este posicionamento, entretanto, n五o se coadu-

na com o de Raul Pulla, mais crItico e reivindicativo, n五o s6 

quanto a execug五o program5tica da Alianga Liberal como no que 

se refere a pr5tica politica interna executada pelo Inter- 

ventor. 

Em suas declarag6es a imprensa a respeito do encon- 

tro, Assis Brasil e Flores da Cunha enfatizam a coesao e soui 

dez da Frente o nica implantada de maneira definitiva na vida 

polItica rio-grandense.- Raul Pulla, entretanto levanta ques- 

t6es mais diretas, relacionadas com a importancia da futura 

Constituinte e concernentes a criag云o de um sistema partid5- 

rio nacional, de car5ter liberal e democr五 tico como forma, in 

clusive, de se opor 五  s Legi6es Revolucion5rias. O lider liber 

tador insiste, tamb6m, na necessidade do Governo Provis6rio 

concretizar os planos de reforma eleitoral (meta priorit5ria 

na plataforma do PL) assim como controlar a atuag5o politico- 

administrativa dos Interventores, principalmente os 

cia radical (origin5rios do tenentismo) vistos como 

de tend6n 

solapadoー  

res da vocagao democr五tica da revolug5o. No plano da politica 

regional, a 6 nfase continuava sendo dada a necessidade de se 

proceder a uma profunda reforma politica estabelecendo maior 

controle sobre algumas m5quinas municipais, de tradi更o repu- 

blicana, assim como garantir o efetivo funcionamento da jus- 
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tユ
ga. (78 〕  

A an5lise das relag6es entre os libertadores e re- 

publicanos, na conjuntura, mostra que a dificuldade de enten-

dimento entre eles se manifestava, tamb6m, quando se tratava 

de estabelecer um programa comum para a futura Constituinte ・ >1 

・へ、  

A necessidade de definir uma plataforma minima era 、  

crucial, pelo menos para a defesa de duas quest6es b5sicas pro 

postas pela F.U.G. : o voto secreto e a representagao propor- 

cional, buscando firmar bases ideol6gicas comuns. Nestas oca- 

si6es, 6 que se constatava que a Frente o nica abrigava ideais 

dificilmente concili5veis. 

Se, por'um lado, as duas agremiag6es partid5rias se 

afastavam, no campo das ideologias, por outro se aproximavam 

no que tange 五  postura de seus chefes na interpreta事o do moー  

mento politico. Borges de Medeiros, embora liberado do exerci 

cio de fung6es governamentais e isolado no interior do munici 

Pio de Cachoeira, continuava sendo a meca dos republicanos. 

Mesmo Vargas e Aranha, distanciados e inseridos numa conjuntu 

ra completamente diversa, recorrem, freqUentemente, aos con-

selhos do velho lider. E Borges, consultado para todas as de- 

Apesar de formar com a PRR uma Frente Unica, o PL permaー  
necia alijado, como organiza戸o partid5ria, da tomada de 
ecis6es polIticas e carente de recursos de poder que de 
eriam legitimar a sua passagem de partido de oposi9o 
a partido da revo1u戸o. E muitos municipios em que 

libertadores tinham maioria, seus candidatos ainda n五o ha 
viam sido empossados. 

＼ノ  

(78) 
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cis6es, permanece refletindo a vis5o tradicional de seu parti 

do e preso aos axiomas b sicos do republicanismo castilhis- 

taJ79) Neste particular, ele no diferia da postura ideol6gi 

ca oficial dos libertadores, na medida em que este posiciona- 

mento de defesa dos principios constitucionalistas 	liberais 

corresponde a atitude de Pilla desde os primeiros momentos da 

revoiugao. (80) Elevado a presid&ncia do partido com o afasta-

mento de Assis Brasil para o Minist6rio da Agricultura e pos- 

teriormente para a embaixada brasileira na Argentina, 	Pulla 

fortalece sua lideranga no Congresso do Partido Libertador rea 

lizado no m6s de abril de 1931. 

O congresso,reunindo representantes de 60 munic-ー  

Na realidade, Borges defende mais diretamente a execu95o 
de medidas concretas que efetivem das promessas amplas da 
Alian9a Liberal como verdade eleitoral, justi9a eleito-
ral e nova Constituinte. 

Em sua estada no Rio de Janeiro, nos primeiros meses de 
31, Pulla declarara 三  imprensa que muitos corre1igionる- 
rios estavam decepcionados com as medidas tomadas pelo 
Governo Provis6rio. A Revolu9五o ainda n五o havia apresen-
tado seus frutos para os Libertadores. Pulla, acentuando 
a fragilidade da Frente 6 nica, afirmava: "O Partido Li-
bertador teve o prop6sito, com esta alian9a com seus ad- 
vers5rios da v6spera, em elevar-se ミ  altura dos grandes 
destinos da p三 tria, concentrando uma campanha para mora- 
liza9五o polItica de administra9三o do pais" (. . .) 	"O Rio 
Grande do Sul assumiu compromisso de honra com a na9三o 
que vale mais que qualquer interesse partid五rio ou regio 
nal e qualquer mal sofrido nas fac95es pol壬 ticas riogra玉  
denses nada vale diante do mal imenso que sofreria o Bra 
sil, com a quebra dos elos que os vincularam, para uma 
transcendente miss5o hist6rica. O governo provis6rio s6 
poder五  levar avante sua obra com o Rio Grande unido, 
se tal uni o cessasse, e ele faltasse a seu compromisso, 
incorreria no repudio do Brasil inteiro." Di rio de NotI 
cias. 26 fey. 1931. 

(79)  

(80)  
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rio-grandenses e com a participag5o de delegados do Partido 

Democr5tico, foi presidido por Baptista Lusardo. No discurso 

de abertura, Pulla faz uma retrospectiva da atuagao do parti- 

do desde os prim6rdios da Alianga Liberal at6 a pregagao dire 

ta da Revolugao. "Ata agora, afirma o lider libertador, n5o pa 

rece que tenhamos desconhecido a magnitude de nosso papel. Pu 

demos sempre, nesta longa e dura campanha, vencer as nossas 

mais justificadas resist6ncias e sacrificar os nossos mais le 

gitimos interesses, quando estava em causa a quest5o maior que 

era a redugao da nacionalidade. A frente inica, tao justamen-

te exaltada, foi para n6s um sacrificio perene, rencincia con- 

tinuada. Selamos, por6m, um compromisso de honra para com o 

pais e haveremos de cumpri-lo.' A seguir, Pilla adverte seus 

correligion5rios "enganam-se, todavia, os que imaginam esteja 

finda a nossa missao. Fez-se a revolugao, mas iniciada, ape- 

nas vai a obra revolucion5ria. E, mais do que isso, ela como 

que hesita muitas vezes e arrisca transviar-se. A n6s, que na 

da queremos da revolugao sen5o a liberdade e a justiga, por- 

que sao as jinicas coisas que os verdadeiros 	revolucion5rios 

t6m o direito e o dever de exigir para si mesmos, compete-nos 

assisti-la. N5o poderemos abandon5-la sem motivos gravIssimos 

e irremoviveis, sob pena de incorrer em crime de altatrai車o." 

Pulla fixa, ent五o, as bases do posicionamento dos libertado-

res face h Revolug5o de 30. "Mas apoiar lealmente a Revolug5o 

nao 6 condescender com seus erros, sen5o, pelo contr言rio, a- 

pont5-los, n言o 6 ficar com os homens que a fizeram, sen5o com  

os principios que a inspiraram. Esta tem sido at6 hoje a orien 
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tag5o do Partido Libertador e certamente ser5 a que este Con-

gresso vai tragar no exercicio de sua soberania .tt(81) 

Defendendo os ideais de reformas politicas e de cons 

titucionalizagるo imediata do pais, o PL aproxima-se da pl.ata- 

forma proposta pelo Partido Democr言tico Paulista, limitado pe 

la ag5o do interventor Jo云o Alberto. O controle tenentista da 

politica paulista choca o liberalismo libertador, damesma 

ma que tolhe o acesso dos democr5ticos ao poder estadual. 

for 

Por 

esta razao, o Congresso Libertador sensivel h situagao dos de 

mocr5ticos, an言loga a sua, vota uma mo頭o de solidariedade ao 

manifesto do Partido Democr5tico rompendo com a administra頭o 

Joao AlbertoJ82〕  

O Congresso, entretanto, ainda se solidariza com o 

Governo Provis6rio acentuando que urge realizar o programa da 

revolug5o. Para concretizar tal objetivo, os Libertadores ha-

viam definido num "dec5logo" as condig6es fundamentais para o 

partido permanecer apoiando o governo central. No que se refe 

re る  politica geral propuriha-se: 1) retorno do pais ao regime 

constitucional e promulgag5o da reforma eleitoral; 2) solug五o 

justa para o caso de S5o Paulo; 3) combate a a頭o comunista; 

Estas n五o eram exig6ncias novas do partido do Governo de 
Vargas. Refletiam, apenas, o nIvel das preocupa95es re-
gionais com o centralismo das decis5es. a intervencio ex 
terna nos sistemas partidarios tradicionais, como o pau 
lista e o crescente poder dos representantes diretos d5 
Governo Provis5rio - os Interventores. 

(82) Di rio de NotIcias. 16 abr. 1931. 

(81) 
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4) tomada de decis6es importantes em reuni5o coletiva de mi- 

nistros; 5) colocagao dos governos estaduais sob o controle 

direto do Governo Provis6rio. No nivel da politica regional o 

PL requeria como condigao essencial a garantia dos direitos 

dos cidad5os propondo:(、  1) substituig云o dos prefeitos incapa-

zes administrativamente,) sem espirito revolucion5rio e sem a-

poio da maioria; 2) reforma da policia e a substituig5o dos 

funcion5rios ineptos; 3) repara頭o das injustigas praticadas 

nas 6 ltimasー  eleig6es municipais, principalmente nos ca sos que 

envolvem libertadores; 4) depurag五o da magistratura; 5) reco- 

mendagao ao Interventor que antes de qualquer nomeag5o ouga 

os libertadores sobre uma possivel incompatibilidade (83) , Fi- 

cavam, desta forma, definidas as condig6es para a manuteng5o 

da Frente o nica, assim como do apoio do PL ao Governo Provis6 

rio. 

Se os problemas p6s-revolucion5rios manifestam-se, 

no nivel politico, em torno da campanha pela constitucionali- 

zag五o como forma de pressao sobre o Governo Provis6rio, desen 

volvida no Rio Grande, ativamente, pelos libertadores, no se-

tor econ6mico vinculam-se diretamente a fal6ncia do modelo 

agro-exportador com base na grande produg5o cafeeira. 

Flores da Cunha assume a Interventoria, encontrando 

uma situag五o econ6mica critica, conseqU6ncia direta da crise 

de 29 e da depress5o internacional, e com grandes dificulda- 

(83) Diario de NotIcias, 17 abr. 1931. 
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des financeiras em fungao dos gastos ligados h mobilizag5o re 

volucion5ria. A queda dos pregos dos produtos agri:colas (prin 

cipalmente o do mate), a limitag5o da importag五o de trigo 

mais ainda, a fal6ncia do Banco Popular e do Banco Pelotense 

levam o Rio Grande do Sul a exigir solug6es r pidas do Gover-

no Provis6rio. (84) 

Esta situag五o 6 patente na correspond6ncia de Antu-

nes Maciel (Secret5rio da Fazenda do RS) com Vargas, onde des 

creve as dificuldades financeiras do Estado. Este quadro nao 

era desconhecido do ex-Presidente do Rio Grande do Sul pois que 

o ano de 30 j5 delineara o espectro da crise que se avizinha- 

va. A an5lise de Maciel 6 convincente: "A situag5o do Tesouro 

6 apremiante, sobretudo, pelas condig6es miseras do Banco Pe- 

Os tr6s primeiros meses de 31 s五o crIticos para a econo-
mia gaicha. Uma an5lise das manchetes dos jornais do pe- 
riodo oermite vislumbrar o grau assumido pela crise. "Ten 
do o Banco ]?etotense-requerlclo sua .Liqulcla9ao o governo 
do Estado (...) procura acautelar os interesses dos seus 
credores, responsabilizando-se pelos dep6sitos..." (5 jan. 
1931); "Como medida preliminar, ser5 limitada a importa- 
95o do trigo estrangeiro" (7 jan. 1931); "a Cia. Swift 
com frigorIfico no porto de Rio Grande e charqueadas em 
Ros5rio abriu a safra com pre9os muito baixos" (7 jan. 
1931); "o problema do mate: convite do governo argentino 
ao RS para conjuntamente estudarem uma forma de defesa 
aos pre9os do produto" (12 jan. 1931); "fa16ncia do Ban-
co Popular do Rio Grande do Sul" (10 fey. 1931); "acham- 
-se desempregadas 17.761 pessoas no RS" (11 fey. 1931); 
"Banco Pelotense em 1iquida95o - convoca95o de credores" 
(6 mar. 1931); "0 Sindicato arrozeiro e a crise na indis 
tria do produto que defende" (7 mar. 1931); "a depress55 
cambial - a responsabilidade do governo Washington Luis" 
(25 mar. 1931). Manchetes de "A Pedera9五o". jan-mar de 
1931. 

(84) 
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lotense. Este 6 o piv6 sobre o qual giram todas as nossas di- 

ficuldades. N5o s6 nos arranca o parco auxilio que o Banco do 

Brasil vai deferindo ao Estado - s6 para ele Pelotense, at6 a 

gora - quando t5o precioso seria ao Tesouro, como imobiliza 

para mais de 90 mii contos, s6 nas caixas de Provincia e do Co 

m6rcio, receosos das conseqU6ncias do fracasso do colega: (.. 

..) J5 n五o tenho como tapear a mar6 de cobradores do com&rcio 

local e do interior, que diariamente visita esta casa, em bus 

ca de cr6ditos velhos. Ascende a cerca de cinco mil contos a 

nossa divida flutuante e nao damos uma s6 ordem de pagamento: 

O saldo, no Tesouro e exatorias, d5 apenas para o funcionalis 

mo. A pr6pria Brigada est5 em atraso. O resgate de b6nus, j5 

decretado, precisa ser efetivado. Os falsos b6nus j5 est五o a- 

parecendo, al6m constrangimento que a todos nos faz essa emis 

s5o irregular, quando estamos tratando de conseguir dinheiro, 

no estrangeiro. Flores tem procurado, reservadamente, empr6s- 

timos, em Buenos Aires (no Estado com as companhias Swift e 

Armour). At6 agora, nada h5 resolvido. Tenho poucas esperan- 

gas de sucesso . . . " (85)as de sucesso . 

A velha tradig5o republicana de equilibrio orgamen- 

t5rio como diretriz b5sica para o setor econ6mico- financeiro 

se manifesta n o conselho do patriarca: "Dr. Borges de Medei- 

( 85) Car t a de Antunes Maciel Jr. a Get6lio Vargas. sid. 	ap. 
SILVA, Hる lio. 1931 - Os Tenentes no poder. Op. cit. p. 
110一ill. 
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ros opina por um empr6stimo, t五o avultado quanto o permitis- 

sem as circunstancias de momento, para nos liberarmos deste a 

cervo de vencimentos sucessivos e de contas esparsas・に 86) As 

vantagens econ6micas de um federalismo exercido por mais de 

tr6s d6cadas que permitia a realizagao de empr6stimos exter-

nos diretamente com os financiadores ainda estavam presen- 

tes (87) . A importancia da manutengao de credibilidade no es-

trangeiro tamb6m 6 trazida por Maciel como argumento para o 

auxilio solicitado ao Governo Federal: "Apelo, ainda uma 

para o caro presidente e amigo, no sentido de nos mandar 

gum auxIlio, ao nosso Tesouro, exausto e acoimado de mau 

dor. O que for, servir5.' (...)"N5o o deixem incidir em 

vez, 

alー  

paga 

mora 

(86) Ibidem. p. 111 

Esta refer各ncia a empr6stimo de Capital americano remete 
a uma quest五o levantada por Luis C. Prestes, em seu mani 
festo de 1930, onde acusa a Alian9a Liberal de possuir 
vincula95es com o imperialismo americano. Esta 6 a opi- 
ni五o, tamb6m, do PCB, segundo o qual a Alian9a "aplica- 
va, sistematicamente, at6 o presente, o programa do im- 
perialisuio ianque. Agora, ap6s ter concordado em formar 
um bloco com os conservadores, ela deve desempenhar o pa 
pet ce ~ partido revoiucinoarioー  I ・・・ ) preparando, no in-
teresse do imDerialismo americano, um LolDe de Estado cu 
jo oDjet 工vo e destruir a inttuencia co imperiaiismo in- 
g1きs e abafar a revolu9五o oper5ria e agr5ria em desenvol 
vimento". La correspondence Internationale, 1930, n9 55, 
p. 636. ap. CARONE, Edgard. A Segunda Rep6b1ica (1930 
-1937). S5o Paulo, DIFEL, 1974. p. 329. 

A 1iga9五o do grupo gaicho com o capital americano remon-
taria 五  fase de insta1a9五o dos grandes frigorIficos (Swi 
ft - em Rio Grande; Armour - Livramento; Wilson-Livramen 
七o), dur an七e a la. Rep6blica ， 	 ー  

(87)  
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para com o credor estrangeiro, o seu cr6dito decaido, como es 

t5 sucedendo em face do credor nacional." 88) 

O ultimo apelo do Secret5rio da Fazenda refere-se 五  

politica financeira do governo. Abordando a situag5o do Banco 

Pelotense, Maciel compara com a do Banco do Brasil apenas com 

a diferenga de que este pode recorrer a emissao. "Emitam des-

de j5, antes que o Pelotense naufrague, ocasionando quatrocen 

tas fal6ncias, neste e em outros Estados e desmantelando a e-

conomia rio-grandense. Emitir, s6 depois desses desastres,6 

que seria imperdo5vel." 

Envolvidos com a crise econ6mico-financeira se agra 

Va, os grupos politicos regionais tender5o, pressionados peー  

ias circunstancias a fazer rapidamente opg6es definitivas. 

A questao maior entretanto, que permela toda estafa- 

se, dada a sali6ncia do nivel politico na conjuntura, permane 

ce sendo a da constitucionalizagao, reivindicag5o catalizado- 

ra de todos os descontentamentos, criticas e contradig6es, que 

se evidenciam nas hostes revolucion5rias regionais embora sem 

a crucialidade com que se manifesta em Sao Paulo. Esta tem5ti 

ca, amplamente abordada pelos lIderes frentistas durante todo 

o ano de 31 6 sintetizada por Raul Pulla: "a constitucionali- 

zagao, afirma o lIder libertador um ano antes da Revolug5o Pau 

( 88) Ibid. p. 111 

\ 
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lista,6 hoje um rem6dio de urg6ncia, por ser o 6 nico capaz 

de deter a fermentag5o que se nota em certos meios .・に 89〕  Nao 

h5 nenhuma refer6ncia explicita aos grupos que articulam mano 

bras golpistas, uma vez que a questao 6 posta abstratamente 

ou insinuada de forma vaga como ligada a setores depostos pe-

lo movimento de outubro para enfrentar este desafio. Pulla su 

gere quatro itens que seriam determinantes para o Governo Pro 

vis6rio iniciar um processo de legitimagao constitucional: pro 

mulgar a lei eleitoral; nomear comiss言o para redigir um ante-

projeto de constituig5o; iniciar alistamento eleitoral inten- 

sivamente e estabelecer a data para eleig6es. O chefe liberta 

dor define, tamb 6m, alguns pontos que seriam de interesse co- 

mum aos partidos politicos gauchos como a questao do compare- 

cimento e responsabilidade dos ministros de inspirag5o paria- 

mentarista procurando manter-se, ainda, dentro dos parametros 

das propostas aliancistas, ponto de converg6ncia dos dois gru 

pos regionais. 

As mesmas proposig6es aparecem na correspond6ncia 

de Borges de Medeiros e Baptista Lusardo, expressando as preo 

cupag6es b5sicas da classe politica rio-grandense. Lusardo, en 

fatizando a crucialidade de uma constituinte esclarece que es 

ta deve ser articulada pelas correntes politicas estaduais e, 

no caso do Rio Grande, 'tdeve ser confiada aos dois chefes dos 

(89) Carta de Raul Pilla a Osvaldo Aranha. 17 jul. 1931. Ar- 
quivo Cetilio Vargas. CPDOC/FGU. Documento n9 31.07.17. 
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partidos (...) sob a fianga da frente 6 nica"J 90) o que so-

bressai na an5lise desta documentag5o 6 a preocupa9云o da eliー  

te regional em definir contornos nitidos a agao dos grupos en 

volvidos no processo revolucion5rio que, neste momento, j5 sen 

tem fugir ao seu controle. O apego aos principios da Alianga 

Liberal 6 uma forma de estabelecer limites e diregao definida 

hs atitudes do Governo Provis6rio. "O programa do atual gover 

no, afirma Lusardo, embora surgido de uma revolugao como j五  

acentuou o sr. Assis Brasil, tem de ser francamente conserva- 

dor.t (91) Se, em relagao a quest6es doutrin5rias republicanos 

e libertadores tinham diverg6ncias, no campo do conservadoris 

mo s6cio-econ6mico,a solidariedade das lideran9as da Frente U 

nica era um fato inquestion言vel. 

Entretanto, talvez o documento mais detalhado sobre 

a questao seja o enviado por Flores da Cunha a Vargas, resul- 

tado da confer6ncia entre Barges e Pilla em Cachoeira e que 

consta de oito itens que merecer5o de Vargas longa an5lise. 

Inicialmente os chefes da F.U.G. renovam a solidariedade 	ao 

Governo Provis6rio, apontando as quest6es pendentes e que p0- 

der5o transformar-se em fontes geradoras de problemas. 

A primeira proposig5o, j5 por demais abordada 6 

reivindicagao da Constituinte, tendo como ponto de partida a 

(90) Sugest6es de Baptista Lusardo. 24 ago. 1931. Arquivo G eー  

(91)
tuilio Var

g
as . CPDOC /FGU . Documento n9 31. 08 . 24 . 1

91 Ibid . 
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legislagao eleitoral e o alistamento imediato. Isto propicia- 

r5 a formag五o de correntes de opini o favor5veis h medida que 

for permitindo uma ampla discussao das reformas necess言rias. 

Conjuntamente a estas medidas, dever5 o Governo Provis6rio es 

tudar as dificuldades financeiras dos estados, sempre obede- 

cendo aos principios de um "sistema federativo nacionalizado", 

a fim de minorar os efeitos da crise econ6mica. Outra quest5o 

levantada pelos lideres 6 referente h ascend6ncia das For9as 

Armadas "na pessoa de alguns elementos (...) quer na adminis- 

trag5o dos Estados, principalmente do norte, quer na politica 

dominante na Uni o:I? (92) , assim como a necessidade de um inー  

terventor civil para S五o Paulo. A politica desenvolvida pelo 

Governo Provis6rio na medida em que 6 associada h presenga dos 

rio-grandenses no poder, pode gerar uma campanha de isolacio- 

nismo e hostilidade contra o Rio Grande do Sul. Jo5o Neves j5 

escrevera a Barges sobre o risco deste anti-gauchismo que es- 

tava se tornando sensivel, principalmente em Sao Paulo. 	"O 

pior de tudo 6 que o 6dio ao Rio Grande est5 tomando, em S5o 

Paulo, as proporg6es de um culto civico"( 93). 

Vargas respondendo aos quesitos dos lideres partid亘  

rios, concorda, em principio, com a necessidade da Constituin 

te, mas apontando para os riscos de um retorno das oligarquias 

(92) Carta de Flores da Cunha a Geti1io Vargas. 15 nov. 1931. 
Arquivo Cetilio Vargas. CPDOC/FGU. Doc. n9 31.11.15 

(93) Carta de Joao Neves a Borges de Medeiros. s/d. ap. 	93. 
SILVA, H6lio. l93O': A Revolu9ao Tardia. Op. cit. 
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derrotadas ao poder pela via eleitoral. Segundo o chefe do Go 

verno Provis6rio,6 necess5rio desmontar a velha m5quina repu 

blicana, para depois abrir o sistema 五  participagao politica. 

Vargas observa, inclusive, para demonstrar como a constitucio 

nalizag5o em si n5o 6 necessariamente a solug五o, que a maior 

parte dos problemas com os quais o pai:s se defronta surgiram 

durante a vig6ncia de um regime constitucional, sem que no en 

tanto ele seja culpado dos males gerados em seu seio. "Sem di 

vida, a imoralidade administrativa, o esbanjamento dos dinhei 

ros publicas, a anemia financeira, a desordem econ6mica - tuー  

do isso se gerou e desenvolveu na vig6ncia do regime constitu 

cional. Dai, n5o se deve concluir, por6m, que o regime consti 

tucional seja a causa desses males, como igualmente, n5o 6 a 

terap6utica milagrosa aplic5vel a sua cura." (94) 	O aspecto 

mais incisivo do documento de Vargas 6 relativo h critica da 

F.U.G.h s forgas armadas: "... nao se justifica esta preven- 

cao com os militares, em um Estado, como o Rio Grande do Sul, 

que sempre os teve em grande simpatia. Com  efeito, o Rio Gran 

de tem defendido o direito dos militares aspirarem fung6es ci 

vis, sufragando o nome do Marechal Hermes 乞  Presid6ncia da Re 

p丘blica. Mais tarde, suportou a intervengao dos militares no 

pleito de 1924, solicitando que as mesas eleitorais fossem fis 

calizadas por oficiais do Ex6rcito. Tudo isso, ocorreu em pie 

no regime constitucional. Nao me parece l6gico querer, agora, 

( 94) C ar ta de Getilio Vargas a Flores da Cunha. 24. nov 1931. 
Arquivo Geti.Tilio Vargas. CPDOC/FCU. 



83 

o Rio Grande, num regime ditatorial, impedir que o Chefe do 

Governo nomeie militares para Interventores em outros Esta- 

dos, que nada reclamaram e se mostram satisfeitos com a sua 

atuagao." (95) Em outras palavras, Vargas procura demons trar 

aos rio-grandenses que suas reivindicag6es devem circunscre-

ver-se 乞  esfera regional deixando as diretrizes nacionais a 

cargo do Governo Provis6rio senao porque nem todos os estados 

concordam corn os pontos de vista da F.U.G. 

Vargas, procurando reduzir as press6es dos ltderes 

gaichos, que vinculam-se, em grande parte,a s mudan9as exigi-

das na Interventoria paulista, nomeia Mauricio Cardoso (poir- 

tico republicano) para o Minist6rio da Justiga. Os efeitos de! 

ta medida logo se fazem sentir. Em dezembro de 31 Pulla decla 

ra: ". .. o que existe 6 uma crise de confianga... (.. .) Mas a 

confianga, urna vez abalada, n5o se restabelece com boas pala- 

vras. Requer fatos." E prossegue o lider liberal: "Um destes 

fatos capazes de restaurar a confianga foi a nomeag5o do Mau- 

r cio". Nao obstante, insiste ainda em outras reivindicag6es: 

"promulguem sem tardanga a lei eleitoral, comecem o alistamen- 

to, nomeiem a comiss5o para redigir o ante-projeto da consti- 

tuig5o, abandonem definitivamente a infeliz id6ia de prolon-

gar a ditadura, e o Rio Grande estar5 de novo integralmente 

(95) Ibid. 
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com voc6s.,,(96)com voc s. 

Enquanto no nivel regional mantinha-se o intenso di 

logo em torno das medidas politicas a serem adotadas pelo Go-

verno Provis6rio no cumprimento do programa aliancista, no con 

texto mais amplo os primeiros dias de 1932 marcam o rompimen-

to do Partido Democr5tico Paulista com o governo central. O 

PD aproxima-se do inimigo da v6spera, Partido Republicano Pau 

lista (PRP), formando a Frente o nica Paulista, numa estrat- ー  

gia de reconciliag5o das oligarquias regionais paulistas no 

enfrentamento com o governo Provis6rio. Vargas, pressentindo 

o agugamento da crise nomeia Pedro de Toledo para a Interven- 

tonia e assina, em fevereiro, a lei eleitoral. 

O ambiente de expectativa dos lideres da F.U.G., com 

relag5o h s novas-medidas atendendo s reivindicag6es propos-

tas ao Governo Provis6rio, al6m da nomea頭o de Mauricio Cardo 

so (que embora do PRR tinha, por seu equilibrio politico, boas 

relag6es com os libertadores) , ser5 rompido dois meses depois 

por ocasi5o do epis6dio do empastelamento do Di rio Carioca 

em fins de fevereiro de 1932. 0 fato, pelas circunstancias em 

que ocorreu, envolvendo militares ligados ao Minist6rio da 

Guerra contra um jornal que criticava a atuagao tenentista e 

defendia a constitucionaliza頭o, foi uma demonstrag五o de for- 

ga da ala autorit5ria, infensa a convoca頭o da Constituinte. 

(96) Carta de Raul Pulla a Osvaldo Aranha. 25 dez. 1931. Arー  
quivo Osvaldo Aranha. CPDOC/FGV. Doc. n9 31.12.25/3. 
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O atentado ao Di5rio Carioca ser五  o fato desencadea 

dor da crise, provocando as demiss6es de politicos ga6chos yin 

culados a altos postos no Governo Provis6rio: Lindolfo Collor, 

Ministro do Trabalho; Baptista Lusardo, Chefe de Policia; Mau 

ricio Cardoso, Ministro da Justiga; Joao Neves da Fontoura, 

Consultor do Banco do Brasil; acompanhados por S6rgio de Ohi- 

veira, Ariosto Pinto, Fernando Antunes e Anibal de Barros Cas 

sai. 

Frustradas as tentativas de entendimento com Vargas, 

os demission5rios retornam ao Estado iniciando, ent5o, atra- 

v6s da Frente o nica um processo de discuss五o de acordos com o 

Governo Provis6rio que se estender5 at6 乞  s v6speras da Revolu 

c5o Paulista. A primeira das in6meras reuni6es que a F.G ・ U ・  

realizar5 conta c om a presenga, al6m dos demission5rios, de 

Raul Pilha, Bor
g
es de Medeiros e Ass is Brasil(97) 

, este retor 

nando da Argentina com o objetivo explicito de conciliar os 

(97) Assis Brasil afastara-se, interinamente, do Ministるrio 
da Agricultura e estava findando sua missio diplomatica 
na Argentina quando recebeu, em 4 de mar9o o apelo de 
VarRas. 、  Este. relatando a atitude do grupo ga'cho em fa-
ce ao atentado, solicita: '' 1spero iLustre amigo com seu 
alto critario e pondera9五o e a lealdade com que sempre a 
. - ―  ー  「議「~難「「I曹欝「「「鷺~ 

decis五o. Lei eleitoral publicada, caso S5o Paulo resol- 
vido, n5o devera ser um mero incidente policial motivo 
de hostilidades entre Rio Grande e o Governo Federal. In 
terpondo indiscutIvel prestigio sua autoridade poder五  e二  
vitar agita96es estareis perturbadoras interesse geral 
PaIs que precisa ordem e tranq ilidade." Telegrama de Ge 
tiilio Vargas para Assis Brasil, 4 mar. 1932. ap. 	SILVA, 
H6lio. 1931 - Os Tenentes no Po der. Op. cit. p. 287. 
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rio-grandenses com o Governo Provis6rio. 

Enviando a Vargas, em primeira mao, as condig6es eー  

xigidas pela F.U.G. para um acordo, Assis tece longos coment亘  

rios sobre a politica regional, referindo-se inicialmente 乞  "So 

lidez do bloco rio-grandense" face 五  situag5o presente. Colo- 

ca, como necessidade b5sica para um entendimento entre os gai 

chos e o poder central a execugao imediata do programa da A- 

lianga Liberal. O erro cometido por alguns elementos ligados 

乞  c6pula governamental (e apontado por ele em muitos momen- 

tos) foi a "pretens5o de fazer um novo programa da Revolug5o 

dentro da Revolug5o.I (98) Assis faz refer6ncia, tamb6m, a um 

dos argumentos utilizados por Vargas (em carta a Borges) de que 

a convocagao de eleig6es poderia trazer de volta antigas ali- 

garquias, retrucando: "Nunca houve tanta seguranga das urnas 

homologarem a Revolugao como no dia seguinte ao do seu triun- 

fo". (...) "Alguns homens do passado podem voltar; mas as ins 

tituig6es mortas nunca poder五o ressuscitar"J 99) 

Na segunda parte de sua carta, Assis passa a trans- 

mitir, em car5ter reservado, os itens propostos para o acor- 

do: apurag五o das responsabilidades do atentado ao "Di rio Ca 

rioca", sob a presid6ncia de um membro do Supremo Tribunal, 

mesmo que os envolvidos sejam militares; restauragao imediata 

Carta de Assis Brasil para Cetilio Vargas. 15 mar. 1932. 
Arquivo Osvaldo Aranha. CPDOC/FCIJ. Doc. n9 32.03.15/2. 

(99) Ibid. 

(98) 
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da secg5o 2a. do Titulo 4 9 da Constituig5o de 1891; decreta- 

c5o de lei que garanta liberdade de imprensa ,mas proiTba o ano 

nimato nas publicag6es; nomeagao imediata de uma comiss5o pa-

ra elaborar um projeto de constitui頭o que. ser5 colocado a a- 

preciag5o pi:iblica e enviado a Constituinte; provid6ncias ad-

ministrativas para o efetivo inicio do alistamento eleitoral; 

aceitagao pelo Governo Provis6rio da responsabilidade pelas 

d vidas dos Estados considerados insolv5veis na fase pr6-cons 

titucional, providenciando sua restauragao financeira; discri 

minag5o das rendas entre Uni o, Estados e Municipios segundo 

projeto de t6cnicos do Governo Provis6rio. Ao finalizar, o li 

der libertador enfatiza, muito lealmente a Vargas, sua subor- 

dinagao a s diretrizes que forem tomadas pelo seu partido, ape 

sar de considerar-se, tamb6m, um membro ativo do governo. 
~ 

A vinda de Assis Brasil para o encontro com os poll 

ticos da F.U.G. marca a sua reaproximagao com Borges (100〕 . Sua 

posigao, entretanto, em relagao ao Governo Provis6rio,6 mais 

concil iat6ria do que a do lider republicano. Este esforgo con 

ciliador pode ser observado, tamb6m, em Flores da Cunha. 	Em 

fung5o de sua posig5o de Interventor e membro do PRR, Flores 

dividia-se entre uma dupla lealdade: de um lado devida ao che 

(100) "A Federa95o" de 14.03.32 publica em primeira pagina a 
noticia do encontro de Borges e Assis. Na ocasiao Assis 
teria dito ao lIder republicano: "Deixemos de lado os 40 
anos em que vivemos afastados e voltemos 三  nossa intimi- 
dade da propaganda republicana - chame-me Assis." 	,‘ 、  

図  
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fe do Governo Provis6rio e de outro ao chefe do partido. Nos 

momentos em que os antagonismos se acirravam, cabia a ele man 

ter uma posig5o equidistante de intermedi rio entre os dois 

p6los para garantir sua base de sustentag59 politica interna 

e evitar o erro de Jo云o Alberto corn relagao aos partidos re- 

glonalS ・  

Ap6s as deliberag6es que originam o hept5logo, ante 

riormente referido, Flores prossegue, no Rio de Janeiro, as ne 

gociag6es. De l5, volta como representante do governo federal 

junto aos chefes da Frente o nica e expositor dos pontos de vis 

ta e das alterag6es propostas por Vargas. Este parece ser o 

momento em que Flores da Cunha define sua lealdade principal 

ao chefe do Governo Provis6rio. 

Da reuni o, com o Interventor, em que comparecem Bor 

ges de Medeiros, Assis Brasil, Raul Pulla, Ptolomeu de Assis 

Brasil, Mauricio Cardoso, Lindolfo Collar, Baptista Lusardo, 

Jo5o Neves da Fontoura, Sinval Saldanha, Urbano Garcia e Jo5o 

Carlos Machado,6 tirada uma nota onde os partidos ratificam  

as decis6es tomadas anteriormente pois que elas representam o 

minimo "reclamado pela consci6ncia civica do povo deste Esta- 

do" (1OD. Acreditam que a data das eleig6es seria uma defini- 

gao fundamental, uma vez que nao basta apenas a determinagao 

do alistamento sem definir quando se dar5o as eleig6es. Como 

(101) Car t a de Flor e s da Cunha a Getilio Vargas. 28 mar. 1932. 
Arquivo Osvaldo Aranha. CPDOC/FGU. Doc. n9 32.03.28/1. 
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o Governo central alega que nao pode assumir compromisso que 

n5o sabe se poder5 cumprir, o Rio Grande se reserva o direito 

de lutar por suas id6ias e apoiar o governo quando elas coinー  

cidirem. "Assim precisamente demarcadas as linhas da ag5o Lu- 

tura entre o Rio Grande e o Governo Provis6rio, confiam ainda 

os partidos riograndenses em que o chefe da ditadura, coorde- 

nando a orientag5o de todos os verdadeiros respons5veis pela 

jornada de 3 de outubro, consiga estabelecer uma f6rmula que, 

sem colidir substantivamente com os pontos de vista j5 acima 

ressalvados, assegure ao Pais a efetividade da obra revolucio 

n5ria" (102) . O documento faz refer6ncia, ainda, a interventoー  

ria de Flores para a qual hipotecam sua solidariedade ambos 

partidos, acentuando que seria um erro qualquer mudanga neste 

setor. (103) 

A partir deste momento, a F.U.G. amplia seus conta-

tos e tenta articular com Minas e S5o Paulo uma campanha pela 

redemocratizagao baseada em dois pontos centrais: a organiza- 

c5o de um "partido constitucionalista nacional" e a formag5o 

de um minist6rio de conciiiagaoJl04) Os resultados da press5o 

conjugada exercida por estes grupos sobre o Governo Provis6- 

rio vai se fazer sentir em maio de 1932: Get6lio baixa decre- 

Carta de Flores da Cunha a Getilio Vargas. 22 mar. 1932. 
Arquivo Osvaldo Aranha. CPDOC/FGU. Doe.. n9 32.03.28/1. 

Flores colocara como condi9五o de perman6ncia no cargo o 
entendimento entre a F.U.G. e o Governo Provis6rio. 

(lo2) 

(103) 

(104) 
O representante da U.F.G. para estas duas miss5es る  Jo5o 
Neves. 
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t。 (109 marcando prazo para as eleig6es e criando uma comiss5o 

para elaborar o ante-projeto da Constituig5o. 

Se por um lado, Flores da Cunha permanece atuando 

como mediador e a lideranga de Borges (na 1i1ha de uma hierar 

quia partid5ria) ainda pesa nas decis6es, por outro, Vargas e 

os elementos mais ligados ao Governo Provis6rio passam a de-

senvolver uma politica mais independente dos interesses regio 

nais. O agravamento da crise paulista, por6m, leva Flores a 

alertar Vargas que os "libertadores dar5o mao forte h frente 

'ilnica paulista para qualquer atitude. Quanto ao partido repu-

blicano se compromete apenas a exercer uma a95o politica soil 

d5ria. Nestes termos, julgo de bom aviso encaminhar solug5o a 

aprazimento frente i:inica paulista, evitando, dessa forma, edlo 

s云o de movimento armado."(106 

Entretanto, solucionada em parte a situag5o paulis- 

ta, Flores novamente transmite a opini o das liderangas gaiー  

chas ("Drs. Borges de Medeiros e Raul Pulla acabam autorizar-

-me a hipotecar a V. Exa. o seu inteiro apoio, a fim de que, 

nele amparado, possa V. Exa. melhor resistir a onda de amargu 

ra em que se tenta mergulhar o paistI.) (107) . Vargas responde, 

Decreto n9 21.402 marca para 3 de maio de 1933 a data das 
elei95es. 

Telegrama de Flores da Cunha a Getilio Vargas. 14 mai.1932. 
aD. O General Flores da Cunha e a Revolucho Paulista. Por 
七o Alegre, U土工 c 工nas じra工 lcas cia "A tecera9ao, Iソjj・ p ・ '4/ ・  

Telegrama de Flores da Cunha a Getこ1io Vargas. 27 mal. 1932. 
ap. O General Flores da Cunha e a Revolu9五o Paulista. Op. 
ci七．  p. 48. 

(105)  

(106)  

(107)  
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nao com a tradicional atitude conciliat6ria, mas de forma a 

deixar claro que as diretrizes tomadas para a politica nadio- 

nal n5o dependem mais das press6es regionais, outrossim enfa-

tiza que a sua atitude como chefe do governo n5o se prende mais 

るs tradicionais lealdades partid5rias (108) 

Parece ser este o momento em que o Chefe do Governo 

Provis6rio manifesta a maioridade do poder central com rela- 

c5o aos interesses regionais e ao seu partido. Politicamente 

esta fase 6 da maior importancia, na medida em que a associa- 

c o estabelecida por Vargas define a hegemonia do Estado Na-

cional sobre o tradicional jogo de press6es regionais, fazendo 

emergir as contradig6es geradas pela maior institucionalizag5o 

dos partidos regionais (disfuncional ao poder central) e ao 

me smo 

co em 

naユS. 

tempo, exprime o deslocamento do nicleo do poder politi 

direg5o ao centro e em detrimento das periferias regio- 

Nesta perspectiva, a estrat6gia getuliana 6 clara: opta 

pela cooptagao do Interventor, que na realidade disp6e de um 

fator determinante - o aparato militar (Brigada Militar e Cor 

pos Provis6rios) e congrega o apoio da Frente o nica Gaiicha, 

desligando-se de qualquer lealdade partid5ria (1 09) . o que 

(108) tiCumpre~ nos informar-vos n五o sofrer Chefe do Governo ne-
nhuma pressio capaz de tolher sua liberdade de agir, no 
caso referido." Telegrama de Get61io Cargas a Flores da 
Cunha. 28 mai. 1932. ap. O General Flores da Cunha e a 
Revolu9五o Paulista. Op. cit. p. 48. 

(l0) Em fins de junho, em telegrama a Flores, Cargas observa: 
"N五o me posso sujeitar 三  s imposi95es do Diret6rio Liber- 
tador, aceitas pelo Dr. Borges. Estou disposto a consti-
tucionalizar o pais e dar-lhe rumos seguros, Preciso,p旦二  
ra meu governo pessoal, saber se, assim agindo, posso ter 
a certeza de que assegurar5s a paz no Rio Grande." Tele- 
grama de Get61io Vargas a Flores da Cunha. O General Flo-
res da Cunha e a Revolu戸o Paulista . Op. cit. p. 49. 
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torna claro, neste momento,6 a inteng5o de Vargas em obter 

de Flores da Cunha uma atitude definida. J5 que n5o 6 possiー  

vel compactuar com as decis6es partid5rias,6 necess5rio que 

o Governo Provis6rio encontre um outro elemento de legitima- 

c o do poder central no Estado. A aquiesc6ncia de Flores i es- 

trat6gia de Vargas determina seu posicionamento quando cia 

clos5o do movimento de Sao Paulo, em julho de 32 (11の  

Dentro dos planos de rearticulag五o com o Governo Pro 

vis6rio a indicag5o de Flores da Cunha abre novamente o deba-

te da F.U.G. Entre os v言rios nomes cotados para Interventoria 

rio-grandense surge o de Maur cio Cardoso. Interpelado por Var 

gas, Cardoso apresenta uma resposta onde pode-se detectar um 

dos elementos fundamentais para a compreens5o da atitude de 

alguns 	setores da classe politica ga6cha. As condig6es esta 

belecidas pelo ex-ministro para a aceitagao do cargo supunham 

o apoio da F.U.G., a concordancia de Flores da Cunha e, o que 

6 mais significativo, a constitucionalizag5o progressiva do 

Rio Grande do Sul atrav6s da restaurag云o dos Conselhos Munici 

pais e Assembl6ias, com 6 retorno da Constitui頭o de 14 de ju 

iho. 

Nesta difIcil conjuntura, Neves passa a articular com as 
Frentes tnicas e Minas e S5o Paulo o chamado minist6rio 
de concilia9るo, com vistas 五  forma9五o de um Governo de 
concentra9三o nacional. O Minist6rio teria, em princIpio a 
seguinte composi戸o: JUSTI9A: Flores da Cunha; FAZENDA: 
Osvaldo Aranha; MARINHA: Prot6genes Guimar5es: VIACAO: Jo 
se Americo; じ  uLKKA: iasso Iragoso; ' iKAbALI-iU: um membro 
da Frente 6 nica Paulista; EXTERIOR E EDUCA頭O: um minei- 
ro; CHEFE DE POLiCIA: Vicente Piragibe. 

(110) 
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Retornandoi nossa an5lise anterior, diriamos que a 

diferenga b5sica,quanto 乞  6tica em que 6 visto o problema,re- 

fere-se 五  quest o centro-periferia. "Dizer que a constitucio- 

nalizagao,defende Mauricio Cardoso, n5o pode vir da periferia 

para o centro 6 prender-se a rigidez dos 互  uadros cl5ssicos.E 

erro partir da uni o, que 6 a abstragao, quando os Estados 6 

que s5o a realidade concreta." (1 -』  Para Vargas trata-se, ape- 

nas, de garantir a "ordem" dentro do estado (no estilo manti- 

do por Flores) , pois que as diretrizes governamentais t6m uma 

autonomia pr6pria e o nivel das decis5es jE n5o 6 mais o re- 

gional. Esta perspectiva foge 五  vis言o politica de Mauricio Car 

doso e mesmo dos lideres partid5rios como Borges de Medeiros 

e Raul Pilla. As quest6es regionais somente ter5o relevancia, 

futuramente, quando se vincularem aos interesses nacionais. 

Esta id6ia de Estado Nacional que comega.a se tornar concreta 

e que adquirir5 contornos mais nitidos at6 o advento do Esta-

do Novo, surge neste primeiro momento atrav6s da perspectiva 

dupla de um mesmo objeto - a 6tica nacional e a 6tica regloー  

nal. De outro lado, a id6ia do Rio Grande do Sul como urna uni 

dade aut6noma dentro da federag5o tamb6m parece estar presenー  

te, neste contexto, na reivindicagao de constitucionalizar pri-

meiro o Rio Grande. Esta vis5o regionalista do problema difi-

culta a participag5o dos gaichos atrav6s de cargos no Governo 

(1lD Carta de NaurIcio Cardoso a Getilio Vargas. Jun. 1932. ap. 
SILVA, Halio. 1932 - A Guerra Paulista. Rio de Janeiro, 
Civ. Brasileira, 1967. p. 58. 
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Provis6rio e provoca o distanciamento, mesmo no que se refere 

apolitica regional, da Frente o nica com vargas. 0l2) 

Duas medidas subsequentes no processo demonstram a 

fal6ncia da tentativa de aproximagao das oligarquias regio-

nais com o Governo Provis6rio. Jo5o Neves comunica a Vargas 

que, dadas as circunstancias presentes - fracasso na tentati- 

(112 Frente ミ  nova situa9ao, o PL articula condi95es que s五o 
ratificadas por Borges de Medeiros estabelecendo que: a 
F.U.G. tem o dever de preservar a autonomia do estado (j云  
que defendem este principio no caso paulista) e que os 
partidos polIticos tendo decidido entrar em composi9 o 
com o Governo Provis6rio n5o acham legItimo que este aja 
internamente, 五  revelia dos primeiros. A partir destas 
duas premissas decidem: que o nome do interventor mere9a 
irrestrita confian9a da F.U.G. e que tenha sido apresen-
tado ao Chefe do Governo Provis6rio pelas lideran9as da 
mesma; que o novo Interventor organize seu governo de 
pleno acordo com os partidos e as pastas (Secretarias) 
sejam atribuIdas em igualdade; que o novo comandante da 
Regiるo seja escolhido pelo Chefe do Governo Provis6rio a 
partir de uma lista-Ode cinco nomes apresentada pelo in- 
te rv en t o r. 

Isto no que tange 5 quest5o da Interventoria do RGS. Pa- 
ra as ouest5es nacionais 6 DroDosto o seguinte: pelo tra 
zo maximo ce .iu aias o k'L autoriza a J oao reves negociar 
a remodela95o do Governo Provis6rio. Para tal apresenta 
como bases mInimas: o provimento das pastas vagas de a-
cordo com as Frentes 6 nicas; a substituig5o dos atuais 
ministros da Guerra e do Trabalho; a orienta95o dos ne- 
g5cios polIticos pelo Ministるrio da Justi9a. 

Desta forma, os grupos polIticos locais procuram resta-
belecer os la9os de controle sobre o poder central. En- 
quanto n五o h五  garantia da via Constitucional, a posse 
do Minist6rio da Justi9a (com as decisaes polIticas) 
aval da F.TJ.G. para os demais cargos,6 uma forma de pres 
sao adequada. 
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va de escolha do Ministro da Guerra (11り  e na formag5o de 

minist6rio de conciliag五o - "os partidos sul-riograndenses d巨o 

por findas as negociag6es entabuladas no intuito de se consti 

tuir um governo de concentras云o nacユonai"al4) 

A criagao do impasse d5 a consci6ncia, tanto para os 

membros do Governo Provis6rio quanto para as liderangas poll- 

ticas regionais, que trata-se de um momento chave para a defi 

nigao do processo e dos rumos da revolug五o. 

Aranha mant6m com Flores elucidativa correspond6n- 

cia, neste sentido, nos primeiros dias de julho. Narra ele seu 

encontro com Jo5o Neves e Morato com vistas, ainda, a um en-

tendimento com as Frentes Unicas, inclusive a mineira. Levan- 

do em conta, por6m, a seriedade do momento hist6rico faz a se 

guinte observag5o: "Estamos, meu caro Flores, na hora da vi- 

rada. Esta vem se processando com 6 xito e seguranga, a despei 

to dos ventos contr5rios. Estamos ante uma realidade que n o 

pode ser confundida". Abre, em seguida, de forma h5bil mas com 

caracteristicas de um recuo t5tico, a possibilidade de parti- 

cipagao das frentes-6nicas. "A vantagem, diz ele, seria con- 

(11ョ  Nas discuss5es em torno de um nome para o Ministるrio da 
Guerra surge o! do General Esplrito Santo Cardoso. Este, 
acolhido sem reservas pelo Governo Provis6rio, recebe res 
tri95es da F.U.G. que acredita possuir ele vincula95es co孟  
o grupo do General Leite Castro e indiretamente com os te 
nentes. 

(114) Carta de Osvaldo Aranha a Flores da Cunha.. 2 9. jan. 1932. 
Arquivo Osvaldo Aranha. CPDOC/FGU. Doc. n9 32.01.29/1. 

\ 
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quistar o poder para os homens das Frentes Unicas. N5o h云  ne- 

cessidade de lutas. Os homens que poderiam ocupar nao preci- 

sam forgar portas. Elas est5o abertas pela pr6pria Ditadura, 

nao 6 necess言rio abri-las pela Revolug5o." 'l5) Entretanto, a 

contradig5o das afirmag6es transparece logo em seguida quando 

afirma: "As Frentes Unicas podem e devem viver a margem do Go- 

verno, sem perturbar a ag5o governamental, nem esta a das Fren 

tes Unicas. Basta que n5o se hostilizem nem se 
ameacem. " (116) 

Aranha refere-se, ainda, ao personalismo e ao regionalismo que 

rege a politica dos que n5o querem ver as reais necessidades 

do pais - os grupos locais. Enfatiza, mais uma vez, que pode- 

rao firmar um pacto, com Flores na Justiga (deixando Francis-

co Flores ou Mauricio Cardoso na Interventoria) e ele - Ara- 

nha ~ em qualquer Post。． (117)nha - em qualquer posto. 

Neste momento de indefini95o de atitudes do grupo 

civil, onde as tentativas de renegociag5o politica n5o adqui-

rem contornos muito nitidos, eclode no seio da corporag5o mi- 

(115) Carta de Osvaldo Aranha a Flores da Cunha. 4 jul. 1932. 
Arquivo Osvaldo Aranha. CPDOC/FCTJ. Doc. n9 32.07.04/2. 

(1lo Ibid. 

A possibilidade de Flores ir para a Justi9a 6 vista com 
simpatia por Pulla, Collor e Lusardo (reconsiderando de- 
cisao anterior) o que levar5 o Interventor a desconfiar: " .., 
quer dizer que me querem pelas costas! Ser五  para mano-
brar a vontade ? " Carta de Flores da Cunha a Osvaldo A- 
ranha. 5 jul. 1932. Arquivo Flores da Cunha. UFRGS. 

(ll力  
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litar a crise gerada pelo manifesto de Bertoldo Klinger. 0.18) 

Este documento, escrito numa linguagem direta e critica refle 

te o descontentamentd de setores do Ex6rcito com a nomeagao, 

para Ministro da Guerra,do Gal. Espirito Santo Cardoso. Os mo 

tivos apontados para o descontentamento v5o desde a incapaci-

dade f sica do ministro 〔11の , at6 um desconhecimento das reais 

necessidades do ex6rcitoa20) . Klinger considera acintosa a in 

tervengao civil no setor militar e a quebra da hierarquia den 

tro da instituig5o ー  "o governo n五o tem um general para minis 

O ofIcio de Klinger, tornado p6blico em 6 de julho, 
flete a opini o das oposi96es que viam no Gal . EspIrito 
Santo a perman6ncia da influ6ncia tenentista dentro do 
Minis t6rio da Guerra. 

O Exるrcito desejaria saber se o seu ministro resistiria  
a uma inspe9るo de saude, dado o alquebramento total que 
os anos produzem, que,6 de supor, ja ha 9 anos passados, 
o levou a passar espontaneamente para a reserva. E somen 
te "mens sana". Manifesto de Bertholdo Klinger. sld. ap. 
O General Flores da Cunha ao Rio Grande do Sul  . Rio de 
Janeiro, Imprensa Nacional, 1932. p. 32. 

"V.Exa. esta ha longos annos afastado do servi9o activo 
como ja lembrei, e nelle n5o attingiu ao generalato nem  
fez curso de Estado-Maior, de modo que jamais teve a res 
ponsabilidade e necessidade de cogita95es de caracter d石  
conjuncto sobre problemas do Exるrcito, mormente em seu 
entrela9amento com os demais problemas nacionaes. Assim 
a sua nomea9五o nada mais e que a reedi95o, ha treze 
nos passados, daquella celebre inven95o do ministro 
vil nas pastas militares,l coisa para a qual at6 hoje 
x6rcito n五o tem a sua organiza95o adaptada." Ibid. p. 

Ll8) 

019) 

a2O) 

anー  
clー  
o E 
34. 
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tro da Guerra'( 121) . 

Estava criado o clima pra-revolucion五rio que defla- 

grar5 a Revolug5o Constitucionalista de 9 de julho. 

Segundo Boris Fausto o "movimento pr6-autonomia ga-

nhou tal i mpeto em S5o Paulo que, quando Vargas se disp6s a 

fazer alguns compromissos, os ocupantes da locomotiva paulis-

ta nao quiseram ou n五o puderam det6_ la. ta22) o Interventor ci 

vil e paulista, o C6digo Eleitoral, o estabelecimento da data 

para as eleig6es de maio de 1933, foram interpretadas como re 

cursos estrat6gicos de Vargas para se perpetuar no poder. Faus 

to atenta para outra evid6ncia: o conflito entre governo cen- 

trai e estados era radical no caso paulista "Apesar dos iniie 

ros atritos com Vargas, Minas e o Rio Grande do Sul tinham boas 

raz6es para uma adaptagao e por isso mesmo, afora algumas ade 

s6es, S5o Paulo ficou sozinho na luta. l(123) 

(121)ito governo n五o tem um general para ministro da Guerra, go 
verno que, entretanto, discricionariamente., eliminou do 
servi9o um r6l de generaes e fez uma por95o de generaes 
novos. 

Nem dentre os que escaparam a grossa faxina, nem dentre 
os fabricados pela revo1u9五o, um nio se salva para dizer 
no Exるrcito, a institui9五o mais combalida pela revo1u9 o 
dominante, a palavra da revolu9五o nacional." Ibid. p. 35. 

(122)  FAUSTO, Boris. Pequenos ensaios da Hist6ria da Repiiblica: 
(1889-1945). S五o Paulo, CEBRAP, 1972, p. 60. 

(123) Id. Ibid. D. 60. 
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As velhas ligag6es, entretanto, entre o Partido Liー  

bertador e o Partido Democr5tico, assim como a simpatia de Bor 

ges de Medeiros, Jo5o Neves da Fontoura e outros lideres repu 

blicanos pela causa paulista, levavam a crer que a P.U.G. (e, 

vinculado a ela, o Interventor) apoiaria incondicionalmente, o 

movimento. A partir da eclos5o do levante Flores da Cunha pas 

sa a sofrer as press6es tanto da Frente o nica quanto do Gover 

no Provis6rio. Posteriormente ele alegar5 que desconhecia as 

articulag6es do grupo ga6cho com a Frente ロ  nica Paulista, ten 

do hipotecado sua solidariedade sob condig6es especiaisJ124 

O que ocorre na pr5tica 6 que ao ser comunicado do levante Fio 

res coloca seu cargo a disposi頭o de Vargas. Seu pedido de de 

miss豆o n五o 6 aceito e ele se define pela "manuteng5o da or- 

', aem~ e apoio ao 'overno i'rovisqrio. i-'orem, antes que as re.La- 

g6es entre Governo Provis6rio e Interventoria Rio-Grandense 

tomem um car言ter de apoio definitivo e irrestrito, a chamada 

ao cumprimento do dever partid五rio 6 feita por Borges de Me- 

deiros. Para o lIder republicano existem compromissos de hon-

ra com S5o Paulo, portanto ".. . nao 6 licito hesitar. Se a pa 

ci6ncia fatigada e irritada dos brasileiros algar-se, em pro-

testo armado, para reivindicar as liberdades confiscadas, te- 

nho f6 n五o hesitareis em assumir a 6 nica atitude compativel 

Flores teria dito que aceitava participar do movimento 
caso estivesse fora da Interventoria, quando da sua de- 
fiagrac 五o. Os deDoimentos de Neves, Lusardo, Pulla e Cli 
c rio A1ves indicam um comprometimento maior, com a com二  
pra, Inclusive, de armamento e forma95o de corpos provi- 
s5rios com a finalidade de combater o Governo Federal. 

(124) 
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com o vosso passado, vossa gl6ria." Borges conclui langando 

um apelo: "Ficai com o Rio Grande e sede o seu galharda condu 

tor na nova cruzada redentora. t(12S) 

Face a esta intimagao a estrat gia do Interventor 

ga6cho consiste em depor seu ctrgo nas m5os do chefe do gover 

no. A resposta de Vargas faz mengao, inicialmente,a expectati 

va de uma "atitude digna e corajosa" de seu representante re- 

gional. Num segundo momento passando a um apelo mais direto a 

crescenta: "Tenho sua palavra que manter5 ordem. N5o posso a-

ceitar ren6ncia. Ningu6m melhor que meu caro amigo ser5 fia-

dor honra Rio Grande, momento vitima trai頭o pretendem nos a-

punhalar pelas costas, num movimento nitidamente reacion5rio. 

N5o me entregarei" (12の  A convocag5o de Vargas Flores da Cu-

nha responde de forma dram5tica: "Manterei a ordem ou morre- 

re工 ."(127) Assumindo este compromisso o Interventor torna p6ー  

blica a sua opg5o pela defesa do Governo Provis6rio. Eth mani-

festa de 11 de julho sao apresentadas as justificativas pelo 

posicionamento oficial do governo rio-grandense apoiando Var- 

gas. "Colhido de surpresa, apesar da minha lealdade para com 

Telegrama de Borges de Medeiros a Flores da Cunha. 9 jul. 
1932. ap. O General Flores da Cunha e a Revolu9るo Paulis- 
ta. Op. cit. p. 42. 

Telegrama de Getiilio Vargas a Flores da Cunha. 10 jul. 
1932. Ibid. p. 54. 

讐無grama き一Flores 曹  Cunhそ乞 Get 6110 yar gas ・～ lq jul ・ェゾ j乙・  ap ・  U しenera ェ  riores cia しunna e a Kevo 上U9ao Pau Iエ S 
ta. Op. cit. p. 54. 	 - 
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(125)  

(126)  

' 

(127)  
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todos as correntes de opini o do pais, pelo movimento sedicio 

so que estalou em S5o Paulo, cumpre-me declarar ao Rio Grande 

e a Nag5o que me conservarei fiel aos deveres de delegado do 

GoVerno Provls6rl。． ,,(128)Governo Provis6rio. 

A definig5o das liderangas partidarias da F.U.G. (Bor 

ges de Medeiros e Raul Pulla) pelo apoio incondicional 五  re- 

volta paulista, seguidos de politicos como Jo五o Neves da Fan- 

toura e Baptista Lusardo; e a perman6ncia de Flores da Cunha 

(juntamente com alguns republicanos e libertadores como Antu-

nes Maciel, Sim6es Lopes F9 , Antonio Carlos Machado) ao lado 

do governo, cihde o quadro politico rio-grandense de forma ir 

reversivel. 

A F.U.G. tentara, em vao, trazer o Interventor 五  cau 

sa,optando, finalmente, pela reprodug5o do modelo paulista em 

nivel local. Borges de Medeiros, Baptista Lusardo e Raul Pil- 

la articulam o levante no Rio Grande do Sul enquanto Jo五o Ne- 

yes da Fontoura, numa opg5o individual segue para a frente de 

1uta em s-o Paulo (129)luta em Sao Paulo 

A Federa95o. 11 jul. 1932. 

"Paulistas! Aqui estou. (...) Ao cabo de tenazes esforー  
9os, dispendidos por amigos dedicados, cons'egui chegar 
ontem aqui para, alistar-me ao vosso lado na pugna sagra-
da pela boa causa - a da democracia brasileira..." FONTOU 
RA, Jo5o Neves da. Por S五o Paulo e pelo Brasil. S五o Pau- 
lo, s/ed., 1933. p. 15. Segundo Trindade, Neves tentara 
tt Saldar, com as armas da ret6rica inflamada, a dIvida mo 
ral do Rio Grande para com S三o Paulo". TRINDADE, H6lgioT 
J050 Neves da Fontoura: O Tribuno Parlamentar Gaticho dos 
anos 30". in Perfis Parlamentares - Jo五o Neves da Fontou- 
ra. Brasilia, Cミmara dos Deputados, 1978. p. 45. 

(128)  

(129)  
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As articulag6es da F.U.G. n5o encontram respaldo nas 

bases partid5rias, nao s6 pela definig5o do Interventor, mas 

tamb6m porque v5rios irderes, como Assis Brasil, passam, ime- 

diatamente, a pugnar pela pacificag五o. As dificuldades encon- 

tradas, pelos revolucion五rios gauchos, de coordenarem forgas 

e munig6es sao retratadas por Flores da Cunha: "Acabo de sa-

ber da situagao em que se encontram,a frente de um reduzido 

grupo, de menos de trinta homens, ao que me informam, de San-

ta Maria, incapaz de responder com vantagem 五  press5o das nu- 

merosas tropas fi6is ao 
Governo.... ,,(l3o) 

A estrat6gia frentista de pequenos levantes armados 

para deslocar as forgas da Brigada Militar do "front" paulis- 

ta redunda em fracasso. Borges de Medeiros 6 derrotado no corn 

bate de Cerro Alegre, em 20 de setembro. Preso, 6 transferido 

diretamente para o Rio de Janeiro e posteriormente exilado em 

Recife. Raul Pilla, Baptista Lusardo e Lindolfo Collor v5o pa 

ra o Uruguai encerrando a participag5o da oposig5o galicha no 

Carta de Flores da Cunha a Sinval Saldanha e Francisco 
Flores da Cunha. 26 ago. 1932. ap. O General Flores da  
Cunha e a Revolu9五o Paulista. Op. cit. p. 55. Nesta car-
ta Flores solicita que Saldanha, Francisco Flores tentem 
demover Borges de Medeiros de seus objetivos b6licos. 

(130) 
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moviitnto de 1932J131) Criava-se uma nova situag5o interna com 

a transmudag5o da F.U.G., definitivamente, em forSa oposito- 

ra. 

Se, para os paulistas "o fim da revolug五o 6 tr5gi- 

co, com fugas e pris6es", com 一 a tentativa de culpar a Forga 

P6blica pelo fracasso, tentando "esconder os verdadeiros er- 

ros da oligarquia, que provoca carnificina e morte (.. .) devi 

do a sua intengao de permanecer no poder"a32) , para o Rio Gran 

de do Sul o novo periodo que se abre marca uma profunda rede- 

fini頭o das forgas politicas e suas lealdades para com o In-

terventor e o Governo Provis6rio. 

Encerrava-se assim a conjuntura politica que se mni 

cia com a tomada do poder de Vargas, com o apoio integral da 

Frente-onica Gajicha, e que, ap6s longo processo de tens6es en 

(131) 
A a9五o dos Revo1ucjonるrios no Rio Grande do Sul prendeu- 
ーse somente ao interior. O grupo de Marcial Terra andou 
pelos municIpios de Santo A ngelo, Santiago e S5o Luis, 
estacionando em S五o Francisco de Assis. Pulla foi a Mel-
lo para comprar material bる1ico e n5o pode retornar. Lu- 
sardo e Borges concentraram suas a9oes entre Cagapava e 
Lavras, ao passo que Toribio Gomes preferiu juntar suas 
for9as 三  s de Marcial Terra. Outro revolucion5rio que de- , 
sempenhou fun96es importantes na articula95o com S5o Pau 
lo foi Fernando Caldas, libertador ligado ao "Correio do 
Povo" e ao "Estado do Rio Grande". Mais tarde, o gover-
no tomou conhecimento da exist6ncia de um comit6 oposi-
cionista em Porto Alegre, do qual participavam Otelo Ro- 
sa, Jaime Pereira, Sinval Saldanha, Firmino Torelly e A-
maro da Silveira, entre outros. 

(132)
CARONE, Edgard. Oligarquias e Classes Sociais na Segunda 
Repこblica. (1930-1937). Sdo Paulo, Difel, 1974. p. 315. 
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tre o poder central e as liderangas regionais, ter5 como ep- ー  

logo o exilio das liderangas mais expressivas dos partidos rio 

grandenses e a passagem da pr6pria F.U.G. da posig5o situa-

cionista para opositora sistem5tica dos governos Vargas e Fio 

res da Cunha. 



SEGUNDA PARTE 

O FRACASSO DA REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA 
E OS DESAFIOS DA NOVA CONJUNTURA POL!TICA: 

DA REDEFINIÇÃO DO SISTEMA PARTIDÁRIO 
REGIONAL À SUA CRISE (1932/1937) 



1 - A F.U.G. COMO OPOSIgAO E O SURGIMENTO 

DO P.R.L. 

A experi6ncia paulistamarca o ponto extremo do an-

tagonismo entre Vargas e algumas forgas regionais. A partir 

deste momento tta tend6ncia h harmonizag5o entre o governo fe-

deral e as oligarquias regionais ganhou forga (...) favoreci-

da por uma disposig5o mltua ao entendimento. As oligarquias 

viam nas eleig5es 五  Assembl6ia Constituinte uma possibilidade 

de maior participagao no poder, atrav6s do Congresso, e Var-

gas inclinava-se ao compromisso, sem abdicar uma posig5o domi 

nante .,,(l )nante. 

A solug云o de compromisso adotada pelo Governo Provi 

s6rio vincula-se, de um lado 乞  necessidade de conciliar com os 

tenentes e com as oligarquias, mesmo o tenentismo sendo, j5 um 

movimento em processo de desagregag5o. Boris Fausto atenta pa 

ra o fato de que o governo apesar de harmonizar-se com os dois 

( 1 ) FAUSTO, Boris . Pequenos ensaios de Histeria da Repこbli- 
ca. Op. cit.. p. 61. 
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setores conflitantes (fato not6rio desde a articulagao da A- 

lianga Liberal) passa a se apoiar, realmente, na ciipula das 

Forgas Armadas. Neste sentido, Vargas assistir5 h s dernarches 

das oligarquias com vistas 五  participag五o na Constituinte Fe-

deral e posteriormente nas Estaduais, mantendo uma politica 

firmemente dirigida no sentido de uma centralizag5o de poder 

crescente, da nacionalizag五o das estruturas politicas e da co 

optag5o das liderangas regionais. 

O exilio dos lideres da Frente o nica no Rio Grande 

do Sul cria um vazio de poder. O corte observado no sistema 

partid5rio n云o diz respeito somente a uma ruptura entreosdois 

partidos - entre situag5o e oposigao - mas a uma redefinig5o 

que atinge as duas agremiag6es de forma ampla. A Frente o nica 

passa a ser n5o apenas a uni5o do Partido Republicano Riogran 

dense com o Partido Libertador, mas um grupo que se caracteri 

za por ser de oposi頭o, anti-getulista, anti-florista. 

Se a cis五o abarca mais violentamente os quadros do 

PRR, na medida em que o rompimento Borges versus Flores /Ara- 

nha/Vargas 6 um marco na fal6ncia da politica olig五rquica de 

interesses estaduais, n5o deixa de ser importante, tainb6m, pa 

ra o Partido Libertador onde o duplo posicionamento das lide- 

rangas provoca, tamb 6m, cis6es internas. Enquanto Raul Pulla 

toma atitudes radicais juntamente com Borges de Medeiros, Joo 

Neves e Lindolfo Collor, Assis Brasil manifesta-se pela paci- 

ficag5o nos seguintes termos: "Nada tenho a declarar, quanto 

aos presentes acontecimentos, al6m do que j5 notifiquei mne- 

quivocamente, durante os pr6domos e o desdobramento da Revolu 
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戸o Liberal, - ao publico, aos mais influentes elementos da a 

tividade civica e, especialmente, ao Chefe do Governo Provis6- 

rio, verbalmente e por escrito. 

O fato culminante do dia 6 a guerra civil. Sempre 

fui avesso a e la. Se em alguma tomei parte
一,一  

～  foi~ para atenuar 

os seus efeitos, abreviar-lhe o fim, conseguir a paz e a con- 
ーー一～、、、ー 

 一  ～  

ciliagao. Confio em que a hist6ria me far5 justiga, a esse co 

mo a muitos outros respeitos. Como tais antecedentes e bem pan 

derando as possibilidades da minha aptid5o, os meus deveres 

de lealdade para com os homensIe principios em pugna, estou 

conscientemente persuadido de 市  ue s6 poderei utilizar a minha 

pequena influ6ncia no sentido da pacificag5o, para a qual ye- 

jo uma avenida aberta nas magnanimes declarag6es do Chefe do 

Governo Provis6rio.tt (2) 

Outros membros do PL tamb6ni manifestam sua ades五o 

ao Governo Provis6rioJ 3 ) Sim6es Lopes Filho, em carta pi:bli 

ca a Vargas, manifesta seu descontentamento com os rumos poll 

ticos de seu partido. As declarag6es de Francisco Antunes Ma 

ciel Jr. , tamb6m neste sentido, j5 haviam provocado seu desli 

gamento do PL antes, ainda, da eclos五o do movimento paulista. 

(2 ' 
Carta de J.J. de Ass1S irasii. iz ago. i'iL. arquivo aaUL 
Pulla. UPRGS. 

(3 ) As declarac5es de Assis Brasil n5o refletem uma ades5o 
clara ao governo tederal. iie mantem-se vincui.aclo a tren 
te Unica, discordando dela neste'particular, e atuando, 
portanto, acima das vincula95es partid5rias. 
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Quebradas as antigas lealdades e desfeitos os lagos 

partid5rios tradicionais, encontra-se o Rio Grande diante de 

uma situag瓦o in6dita: as duas correntes politicas existentes 

atg ent5o acham-se alijadas do poder. Nao h5 mais identifica- 

c5o entre o comportamento do Interventor e as diretrizes de 

atuagao de seu partido. /A alternativa一  que se coloca ao gover-

no do Estado, no momento, diante do vazio politico criado, 6 

buscar um novo grupo de apoio que se congregue em torno do po 

der (e das id6ias pelas quais este propugna) , um grupo que lhe 

d6 o suporte politico necess5rio. 一  

Este grupo, em principio, j5 existia e podia ser lo 

calizado em todos os niveis que possuiam alguma articulag5o 

com a Interventoria. Em consequ6ncia, a id6ia da criag5o de 

um partido politico que oferega respaldo, internamente, n5o a 

penas h administrag5o Flores da Cunha, mas tamb6m a s ag6es do 

Governo Provis6rio (a ser testado nas eleig6es de maio de 1933) 

6 acolhida, favoravelmente, tanto pelos grupos regionais quan 

to pelos diretamente vinculados ao governo central. As rela- 

g6es Rio Grande - chefe do Governo Provis6rio haviam se harmo 

nizado com o desencadeamento da questao paulista. Criara-se, 

inclusive, um consenso quanto a perman6ncia de Flores na In- 

terventoria devido ao fato do ambiente estar, ainda, muito con 

flituado com os revolucion5rios exilados pr6ximos 五  frontei- 

ra. Uma prova do bom andamento das relag6es de Vargas com o 

Rio Grande do Sul 6 que o Minist6rio da Justiga continuaria a 
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ser ocuPado Por politlcos rm~grandenses . (4 )ser ocupado por pol ticos rio-grandenses. 

A necessidade de rearticular as forgas politicas do 

Rio Grande, sob uma lideranga "segura", 6 recomendada a Fio- 

res por Osvaldo Aranha. Em carta profundamente abrangente e e 

lucidativa da 6tica que o governo central possui das quest6es 

conjunturais, Aranha analisa desde as origens da sedig5o pau-

lista at6 as necessidades reais da sociedade brasileira e as 

diretrizes que para tal o governo deve estabelecer. Suas ob- 

servag6es sobre o movimento de 9 de julho sao extremamente ob 

jetivas: "O movimento paulista, feito ap6s a satisfag5o plena 

de todas as suas reivindicag6es, s6 se pode explicar pela ne-

cessidade de retorno ao passado,a velha exclusivista predomi 

nancia da Paulic6ia, caracterizada pela hegemonia do seu mate 

rialismo politico e pela escravidao do resto do pais." Em seー  

guida comenta: "A revolug5o paulista foi tipicamente uma revo 

lugao do alto, feita pelos erros das valorizag6es do caf6, 

das ind6strias alfandeg5rias, das fortunas f ceis, criando u- 

ma mentalidade de grandezas, de ganancias, de exaltag6es, de 

incontin6ncias e de hegemonias incompativel com a nova politi 

ca do Pais de economia e de igualdade dos Estados". (5) Procu 

(4) A indic a9五o る  feita por Flores e recai em Francisco An-
tunes Maciel Jr., ex-secretるrio da Fazenda e oriundo do 
Partido Libertador. 

(5) C arta de Osvaldo Aranha a Flores da Cunha: 29 out, 1932. 
ap. SILVA, H6lio. 1933 - A crise do Tenentismo. S5o Pau- 
lo, Civiliza9五o Brasileira, 1968. p. 43-52. 
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ra acentuar, desta forma, a disposigao do Governo_.fxpyis6rio 

de efetivar uma politica econ6mica menos centrada nos interes 

ses dos cafeicultoresJ 6) Aranha aponta como fundamental, pa 

ra a institucionalizag五o da revolug5o de 30, o efeito da der-

rota paulista. "Caiu, com o movimento paulista, o ultimo redu 

to do passado, desse tempo em que o Pais, sob a bandeira de 

uma falsa rep6blica, padecia, em proveito de um, da escravi- 

d5o de todos os demais Estados. A Paulic6ia, meu caro, era a 

nossa Bastilha." 〔 7 ) 

Ap6s estas colocag6es, Aranha aborda diretamente 

qual o papel que o Rio Grande dever5 desempenhar no pro esso 

de "reconstrugao da nag5o". "O Rio Grande 6 hoje o centro poー  

l tico do Pais. Para ele deslocou-se de S五o Paulo por l muitas 

causas, entre as quais sobressai a tua a頭o decisiva e;prepon 

derante." (8) E clara, nesta observag5o, a inten95o de Aranha 

(6) Apesar desta 6nf ase,h6 consensual o reconhecimento de que 
a polItica de va rg旦旦」旦丑旦旦ciou, 一肥旦旦旦ー弘ユ , 。  setor cafeー  
Lro." . . . o 	erno Federal foi levado a uma crescente 舞霧舞 Va:Gov~ 

centraliza95o da polItica cafeeira". (...) "Ao mesmo tem 
po em que assumia a dire9五o dos neg6cios do cafi, o go二  
verno federal tratou de desafogar um setor que (. . .) era 
profundamente atingido pela depress五o. A polItica do ca- 
fる  p6s-l930 se desenvolveu dentro de linhas financeiras 
ortodoxas". FAUSTO, Boris. Pequenos Ensaios da Hist6ria  
da Repiiblica. Op. cit. p. 61. O autor relembra, ainda co 
mo a Dolitica de Vargas manteve-se semelhante 五  de Washin' 
ton Luis, nao emitindo e adotando a aestrui9ao risica ae 
estoques (desde julho de 1931), como meio de se manter 
os pre9os ・  

( 7 ) Carta de Osvaldo Aranha a Flores da Cunha. 29 out. 1932. 
Ibidem. 

(8) Ibidem. 
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em manter Flores pr6ximo ao governo federal. O centro poli:ti- 

co n5o se deslocara para o Rio Grande do Sul, mas o Rio Gran-

de do Sul era um elemento chave para o governo federal I levar 

avante sua politica centralizadora, da qual Aranha era defen- 

sor. E, insistindo no papel do Rio Grande como foco articula- 

dor da nova situag5o Aranha faz refer6ncia h sedig5o rio-gran 

dense remetendo Flores ao exemplo de Castilhos, como inspira- 

c o na busca de respostas para o impasse politico interno."Te 

mos uma crise igual na nossa hist6ria politica: a do Castiー  

ihos. N5o 6 um exemplo e um programa:6 mesmo um espelho. Nes 

se epis6dio devemos ir procurar diretrizes." (...) "Fizeste La 

lhar um golpe similar e de maiores proporg6es, quer 

quer gerais. N5o cedeste 五  anarquia, nem perdeste o 

locais, 

poder, co 

mo perdeu Castilhos. N5o precisamos retom5-lo, como o fez o 

grande patriarca. Precisamos, apenas, mant6-lo e consolid5- 

-lo. Precisamos organiz5-lo. Essa 6 a grande obra e maior ta- 

refa"J 9) 

A partir destas constatag6es, a sugestao dada a Flo / 

res da Cunha 6 a de organizar as forgas leais, dispersas no 

estado, atrav6s de um partido que agregue, pelo posicionamen-

to comum, os setores vinculados 五  Interventoria. 

O chamamento destas forgas e sua ordenag5o partid5- 

ria n5o 6 tarefa imediata. Faz-se necess5rio, ainda, esperar 

(9) Ibidem. 

ー~一  
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uma definigao mais clara das correntes politicas que atuar5o 

na Constituinte Federal. Isto n五o exime o Interventor de 

trabalho inicial de arregimentag5o atrav6s, principalmerite,da 

propaganda. "Preparar5s, assim, as populag6es para atender, na 

hora oportuna, . tua palavra politica e segui-la sem hesita- 

g6es. " ( lo) 

A criag五o do novo partido 6 funcional ao momento j5 

que ele preencher5, segundo Aranha, um vazio existente na es-

treita gama de opg6es que o sistema partid5rio regional l ofere 

ce. "O Partido Republicano 6 conservador demais para a 6 loca 

atual de transformag6es radicais e o Libertador revolucion5ー  

rio sistem5tico, para poderem conjugar-se numa ag5o c3mum e 

acharem uma f6rmu1a de uni5o reai.ut(1fl 

O apoio a uma corrente politica que poderia, inclu- 

sive, assumir proporg6es nacionais, 6 estrat6gico na nova po- 

litica do Governo Provis6rio de reaproximag5o das oligarquias 

regionais. A proximidade das eleig6es para Constituinte requer 

um controle mais direto dos mecanismos que ser5o utilizados pe 

las elites locais na escolha de seus representantes. Este pro 

blema se postava ao Governo Provis6rio desde o momento da de- 

cretag5o da data para as eleig6es, em 1933. "Ansiosos pela so 

lidificag5o de suas respectivas m5quinas, as primeiras inter- 

(10) Ibidem. 

(11) Ibidem. 
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ventorias dos principais estados mostram-se favor5veis h ime-

diata reconstitucionalizag5o do pais.E sobretudo o que se ob 

serva em S5o Paulo (...), em Minas (...), e no Rio Grande do 

Sul. Dai a tentativa de alianga, na revolug五o de 1932, destes 

tr6s estados. Langada a pregag5o pela nova Constituinte ( ・ ..) 

os porta-vozes da centralizagao contra-atacam imediatamente 

com uma s6rie de medidas, entre elas a substituig5o da maio- 

ria dos interventores em exercicio por elementos diretamente 

ligados ao governo central."(12)
ao governo central. 

O longo discurso de Aranha visava a dar os marcos 

de atuag5o ao Interventor gaicho com vistas ao pr6ximo enfren 

tamento que o Governo Provis6rio teria - pelas urnas - com a 

oposig5o. Desta forma ele estabelece o arcabou9o da organiza- 

c5o que tomar5 forma concreta com a criag5o do Partido Repu-

blicano Liberal, em 1932. 

Mas, se por um lado o grupo ligado ao Governo Provi 

s6rio se articulava frente 五  possibilidade do teste das elei- 

g6es para a Constituinte Federal, por outro os exilados n5o 

haviam perdido completamente a esperanga de obter ainda algum 

6xito, em sua ag豆o, mesmo que tardia. Os exilados de diferen-

tes origens distribuiam-se de forma variada: Pilla, Lindolfo 

Collor, Baptista Lusardo e outros rio-grandenses, dada a pro-

ximidade da fronteira, internaram-se em territ6rio uruguaio 

(12) SOUZA, Maria do Carmo Campello de. Estado e Partidos Po- 
l ticos no Brasil (1930-1964). S五o Paulo, Alfa-Omega, 
1976. p. 93. 
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e argentino e mantiveram contato constante com os partid5rios 

locais. J5 a grande maioria dos paulistas seguiu deportada pa 

ra Portugal. 

No interior do grupo revolucion5rio, j5 neste pri-

meiro momento, opera-se uma cisao: de um lado h言  os que pre-

tendem levar em frente a luta iniciada em 9 de julho e que s6 

terminaria com a queda da ditadura; e de outro os que d5o o 

processo por encerrado e aguardam a possibilidade devolta num 

prazo n5o muito longo. A tend6ncia observada no grupo mais ra 

dical & de concentrar-se na regi o do Prata, onde t6m inicio 

as articulag6es mais concretas. Este setor estabelece um pra- 

zo, ainda que provis6rio, para a eclos豆o de novo movimento 

(maio de 33) e iniciam contados visando principalmente 5 ob- 

teng5o de recursos para a compra de material b6lico. (13) 

O principal impasse que o movimento rebelde vai so-

frer 6 a querela entre o Coronel Euclides Figueiredo e o Coro 

nel Brasilio Taborda em fung5o da liderenga militar do levan- 

te. Constata-se que a falta de coordenag5o das ag6es (a lide- 

A troca de correspond6ncia entre as lideran9as る  intensa 
(n五o s6 Europa - Prata, mas tamb m Porto Alegre - Prata). 
Como a Interventoria disp5e de amplo controle policial, 
a grande parte das articu1a95es dos exilados s るo do co-
nhecimento de Flores da Cunha e o Governo Provis6rio. U一  
ma estrat6gia utilizada pela oposi戸o る  o texto cifrado 
ou a troca dos nomes dos lIderes por nomes femininos. A 
refer6ncia clara, entretanto, a alguns fatos e persona- 
gens, permite a identifica9五o inequIvoca dos mesmos. Ver 
correspond6ncia dos exilados, de novembro dc 1932 a mar 
co de 1934. Arquivo Raul Pilla. UFRGS. 

(13) 
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ranga civil fica com Raul Pilla e Joao Neves) , a distancia dos 

paulistas na Europa e a falta de recursos tende a esvaziar o 

movimento j5 em fins de 1932. Apenas Pulla permanece insistin 

do na conex5o dos grupos, na definigao de diretrizes e na ma- 

nutengao da data (maio) para o golpe. (14
) 

A conspirag五o malograr5 tendo como um dos motivos a 

impossibilidade de acordo quanto a liderenga militar: a dispu 

ta Figueiredo versus Taborda parecia prender-se a velhas ques 

t6es entre perrepistas e democr5ticos. (15) A desorganiza頭o 

do Comit6 Revolucion5rio de buenos Aires, juntamente com 

r6ncia de recursos financeiros 6 apontada por Pulla como 

a ca 

eleー  

mentos desestimuladores る  expans5o do movimento revolucion5- 

rio. "Havia aqui quatro membros civis (.. .): Djalnia Pinheiro 

Pulla em carta que envia ao General Isidoro Lopes solici 
ta seu empenho na articula95o das for9as paulistas. Esご  
clarece que far5 o mesmo pedido a Pedro Toledo e Artur 
Bernardes e acrescenta: "encaro com certo pessimismo a 
agるo revolucion5ria e isso nるo tanto porque lhe seja des 
favor5vel o ambiente nacional, como DrinciDalmente De- 
ias paixoes e rivalidades que trabalham os elementos re 
volucion5rios". Carta de Raul Pilla:a Isidoro Lopes.i 
abr. 1933. Arquivo Raul Pilla. UFRCS. 

O Coronel B. Taborda se incompatibiliza, tamb6m, com Raul 
Pulla ao tomar conhecimento de criticas pelo 1Ider liber 
tador a sua pessoa. Raul Pilla tecera coment5rios a res-
peito da "quest5o militar" do movimento em carta a Pau-
lo de Moraes Barros, acentuando o papel desagregador de 
B. Taborda. Apreendida pela censura postal a correspon- 
d6ncia foi publicada pela imprensa abrindo ao p6b1ico os 
problemas internos do grupo exilado. Ver: Carta de Brazi 
h o Taborda a Raul Pilha. 23 mar. 1933. Arquivo Raul PiT 
la. UFRGS. 

(14)  

(15)  
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Chagas por Minas Gerais, Marcos M6iega por S5o Paulo, e Jo5o 

Neves e eu (Pulla) pelo Rio Grande . Com a chegada do coronel 

Euclides Figueiredo alcangariam eles a cinco, se o mandato 

deste 6 ltimo n5o tivesse sido formalmente contestado.!T( 16) En 

tretanto, com a retirada de Pinheiro Chagas, retornando ao Bra 

sil,e o representante paulista n5o sendo referendado pelo Par 

tido Democr5tico, a diregao civil reduziu-se a Pulla e Neves. 

Por outro lado, a desarticulagao do movimento repercutiu dire 

tamente na obteng5o de recursos dada a aparente inviabilidade 

do levante. Nesta conjuntura, o grupo mais coeso ainda era o 

rio-grandense, apesar do vazio criado com o distanciamento do 

chefe do PRR, exilado em Recife, e com dificuldade de manter 

comunicag5o com suas bases. Enquanto as oposig6es, exiladas ou 

n五o permanecem numa constante atividade com vistas 五  deposi- 

gao da ditadura de Vargas, o Interventor Rio-grandense, p6e em 

pr5tica os conselhos recebidos de Aranha e realiza com a pre- 

senga deste, em 15 de novembro de 1932, a sess5o solene de 

criag5o do Partido Republicano Liberal. 

Flores da Cunha criava, desta forma, o canal de on- 

de tiraria sua principal fonte de sustentag5o. Utilizando ao 

m5ximo a aus6ncia dos lideres oposicionistas, a acefalia dos 

partidos tradicionais e catalizando os frutos da situag五o fa- 

vor5vel em que se encontrava frente ao Governo Provis6rio, ad 

(16) Car t a d e Raul Pilla. jan. 1933. Arquivo Raul Pulla. UFRCS. 
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~ 
quinla ele, internamente, uma posigao mais solicla. 、  ノ  

O crescimento do poder de Flores da Cunha, visto, 

ainda, como fonte respaldadora do Governo Provis6rio, tendeー  

ria a se tornar, mais tarde, causa de conflitos. A institucio 

nalizagao desta forga, atrav6s da cria頭o de um partido, 

aumento dos efetivos da Brigada Militar e dos Corpos Provis6ー  

rios eram a formalizagao de uma politica autonomista, que n五o 

tinha mais lugar nos projetos do grupo revolucion5rio no po-, 

der. A preocupag5o de G6es Monteiro com as forgas militares re 

gionais como cerceadoras de uma id6ia de ex6rcito nacional cen 

tralizado pode ser acrescentada a esta conjuntura. (1 8) 

Se a articulagao politica do Interventor foi coroa-

da de 6 xito, visando a s eleig6es de 3 de maio de 1933, atra- 

Isto pode ser obseriado se tomarmos em conta a participa 
戸o maci9a dos representantes dos municIpios e funcionar 
lismo estadual na funda95o do partido do governo. Este 
fortalecimento no nIvel local leva Flores da Cunha a ten 
tar expandir seu raio de a9五o interferindo na pol tic五  
de outros estados. Isto fica bem presente quando ele pas 
sa a pressionar Vargas no caso da mudan9a de Interventor 
em Santa Catarina. A perspectiva da n5o indica95o de A- 
ristiliano Ramos leva Flores a voltar do Rio de Janeiro 
abruptamente, um gesto ostensivo de desagrado. A nomea- 
95o 6 feita mas fica, para Vargas, como exemplo negativo 
de interferミncia nas decis5es centrais. 

"Para o Ex6rcito, 6 uma quest5o de vida ou de morte o 
seu fortalecimento, sem o que ele nunca podera cumprir a 
sua miss5o. . ." MONTEIRO, Gal. G5es. A Revolu95o de 30  
a finalidade polItica do Ex'rcito. Rio de Janeiro, Ader- 
sen Ed., s/d. p. 160. 

(17 ) 

(18) 
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v6s de um sistema de propaganda eficiente (19) e um esquema 

de alistamento em massa (principalmente na zona colonial) , ser 

viu tamb6m para demonstrar, pelo menos, dois fatos 五  oposi- 

g5o: que as eleig6es se realizariam, apesar das expectativas 

em contr5rio, e que o F.U.G. teria que recuperar o campo per- 

dido com a derrota pelas armas e pelo relativo abandono 	da 

massa partid云ria durante todo o periodo de conspira頭o no Pra 

ta. 

A recomposig5o das forgas oposicionistas tem inicio 

j言  pr6ximo a data das eleig6es, (16 de abril), quando instala 

-se, em Rivera (Uruguai), o Congresso do Partido Libertador. 

O objetivo do encontro 6 tragar as diretrizes do partido para 

as elei96es da Constituinte. Face a nova conjuntura politica 

existem quest6es-cruciais a serem resolvidas: a manuteng5o da 

Frente o nica Ga6cha, a forma de participagao das duas agremia 

g6es no pleito, a escolha dos candidatos e a elaboragao de um 

corpo de id6ias que os representantes defender五o na Assem- 

b16ia. 

As primeiras deliberag6es do Congresso visam a defi 

nir as comiss6es para o estudo das quest6es b5sicas a serem 

discutidas. Estas dizem respeito a organizag5o de uma chapa ii 

nica, mantendo unidos PL e PRR; o posicionamento do partido 

(19) O PRL contava, 
de alistamento 
g5o oficial do 
Diario Liberal 

para a propaganda eleitoral e a campanha 
com dois ,jornais que funcionavam como 6rー  
partido: A Federa95o, em Porto Alegre e o 
em Pelotas. 
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frente h s press6es da Liga Eleitoral Cat6lica e a elaborag5o 

de um programa de ag五o da bancada na Constituinte. 

A primeira decis5o estabelecida pelo grupo 6 no sen 

tido de conduzir o eleitorado libertador ao comparecimento る  s 

urnas em 3 de maio; em segundo lugar, a comiss五o defende a par 

ticipag五o conjunta, com o PRR(20) j5 que a lei eleitoral esta 

belecendo o sistema de dois turnos e o quociente eleitoral, di 

ficulta a separag5o interna dos candidatosJ 21) Amplamente 

debatidas, tamb6m, s5o as medidas vinculadas a s quest6es eco- 

n6micas como as de car5ter fiscal que o partido dever5 propor: 

extingao do imposto de exportag5o, extingao do imposto sobre 

transmiss5o de propriedade, prioridade a Uni o para a utiliza 

c5o do imposto sobre a renda e proibi 5o da cumulativiclade tni 

but五nia. Estas medidas correspondiam, claramente, aos interes 

ses dos grupos latifundi rios vinculados a pecu5ria (ao com6r 

子 p de couros ou charque) origin5rios da zona da campanha, em 

grande parte, e de tradig5o libertadora (federalista). Uma ob 

servagao feita, nas discuss6es internas do partido, no refe- 

O representante do PRR no Congresso る  Camillo Martins 
Costa, apresentado como "portador do pensamento?t de Bor 
ges de Medeiros. 	 ー  

A chapa unica e formada por dezesseis nomes indicados 
los diret5rios dos partidos sendo oito de cada grupo: 
quociente eleitoral ser5 dado pelo total de votos 五  F.U.G. 
Logicamente, por este crit6rio, a hierarquia interna dos 
eleitos n五o correspondera a um equilibrio de representa- 
95o para os dois partidos. Entretanto, a participa戸o 
tegrada do eleitorado da F.U.C. 6 uma forma t5tica pa 
cbmpetir com a maquina florista. 

( 20)  

( 21)  
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rente h redug5o de impostos, permite sentir a relevancia do as 

sunto e a inteng五o subjacente a proposta. O argumento consis-

te em que, de um lado, a diminui頭o do numero de taxas ser5 ai 

tamente ben6fica para o produtor envolto nas dificuldades da 

crise econ6mico-financeira que o Estado atravessa; de outro, 

a medida n5o ser5 prejudicial ao orgamento em geral, se o In-

terventor realizar uma equivalente redug5o no orgamento mill- 

tar. Esta quest5o (do constante aumento dos Batalh5es Provis6 

rios, Batalh6es Rodovi rios, etc.) - que antagonizava o ex6r- 

cito e, principalmente, G6es Monteiro com Flores da Cunha - 6 

abordada no conclave quando 6 discutida a participag5o dos mi 

litares na vida politica. 

Trazido 五  discuss五o o tema do envolvimento dos miii 

tares nas quest6es politi.cas, o partido delibera que se bate- 

r5 pelo "alheiamento integral do Ex6rcito da atividade politi 

Ca" para que esta "nao penetre nos quart6is"J 22) A orienta- 

c5o partid5ria, considerando, que o objetivo do Ex6rcito 6 "de 

fender a integridade do pais e assegurar o imp6rio da Consti- 

tuig5o, julga que (. . .) 一  "A intromiss5o dos militares da ativa 

nas competig6es partid5rias. . ." constitui "mal fundamental de 

qualquer democracia e especialmente da brasiieira." (23) 

Outro ponto importante de defini頭o partid5ria e que 

(22) C orreio do Povo, 19 abr. 1933. 

(23) Ibidem. 
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retrata os conflitos da conjuntura analisada 6 a quest5o reli 

giosa. (24) Respondendo a s interpelag6es da Liga Eleitoral Ca- 

t6lica (L.E.C.), o Partido Libertador mant6m sua tradi師o de 

plena liberdade de consci6ncia nao defendendo nenhuma doutri-

na religiosa e optando pela manuteng五o do Estado laico. Este 

posicionamento lhe custar5 o apoio da L.E.C. e da populag5o 

cat6lica tradicionalmente identificada com o ide5rio liberta- 

dor. 

As decis6es finais do encontro definem a chapa li-

bertadora e a plataforma dos candidatos. (25) Esta, ligada di-

retamente a quest6es conjunturais discutidas no encontro man- 

Apes a Revolu戸o de 30 h5 uma rea戸o cat6lica, gestada, 
claramente, durante a dるcada de 20. Segundo Carone os ca 
t6licos "retornam violentamente d arena politica: a Liga 
Eleitoral Cat6lica (1933), o Centro Dom Vital e outras 
organizac6es vao liderar e controlar as atividades cie gru 
pos poitticos, numa ostensiva atitude de pressao sobre 
todas as formas liberais e esquerdizantes." CARONE, Ed- 
card. A Segunda Repib1ica. Op. cit. p. 197. Sobre o Cen-
tro Dom Vital diz Vianna: "Matriz de articula9ao cia so-
ciedade civil catblica, o Centro Dom Vital detinira en-
tre 1932 e 1934 a suma de sua concep9るo. Alceu (Amoroso 
Lima), a1るm de 一  ser seu dirigente, ser. figura proeminen-
te da Agdo Cat6lica, tendo presidido a Liga 一 lle1toraL Ua 
t6lica (LEC）・ em 1933 ・ qug dユS9utや  a 叫a讐碧聖a ミ T恕巽ー  
sentou candidatos par, a UonsF三9incie ce ゼ-'4 ',，せりI INか  Luiz Werneck. Liberalismo e Sindicato no 1rasi1. iio 0E 
Janeiro, Paz e Terra, 1976. P. 167. 

Os nomes indicados, inicialmente, pelos delegados muni-
cipais s五o os de: Joaquim Francisco de Assis Brasil, Bru 
no Mendon9a Lima, Edgar Schneider, Oscar Fontoura, AlbeF 
to Pasqualini, Minuano de Moura, Camillo Teixeira M6rci万  
e Joao Gon9alves Vianna. 

(24)  

(25)  
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tgm-se dentro das determinag6es e dos principios program5ti- 

cos do partido. Os libertadores se baterao pela: defesa do vo 

to secreto; alistamento autom5tico aos 21 anos de idade; voto 

feminino; manuteng五o dos juizes e tribunais eleitorais com ga 

rantias de independ6ncia para tratarem privativamente das ques 

t6es eleitorais; proibig五o dos militares nao reformados de vo 

tar; caso a constituig5o nao consagrar o principio da dissolu 

c五o das Camaras, os mandatos das assembl6ias federais, esta- 

duais ou municipais ter5o a mesma durag五o e suas eleig5es se 

realizarao no mesmo dia; institui戸o do referendum e do pie- 

biscito para manifesta頭o direta do povo em assuntos fundamen 

tais; interdig5o da reeleig5o para a Presid6ncia da Repiblica 

e Governo do Estado; supress5o do Senado; criag5o de um Conse 

iho de Estado; representa95o proporcional a populag5o dos es- 

tados; possibilidade de cassag5o de mandatos; funcionamento 

de uma Comissるo Permanente nos interregnos legislativos; voto 

secreto e proporcional para eleigao das mesas e comiss5es das 

c maras; incorporag5o do minist6rio publico do judicirio; cons 

titucionalizag五o dos Estados com base nas leis da Uni o; in- 

terdi戸o aos Estados de contrairem empr6stimos externos sem 

licenga do Congresso; decretag5o de intervengao federal nos 

Estados apenas pelo Legislativo; no caso de insolv6ncia do Es 

tado haver5 intervengるo; manuteng5o da autonomia municipal as 

sim como do Distrito Federal; habeas-corpus; aus6ncia de dis- 

tingao entre nacionais e estrangeiros domiciliados, salvo no 

caso dos direitos politicos; indemissibilidade e vitalicieda-

de para os funcion5rios piiblicos; a decretag五o do estado de 

sitio nao poder5 ser preventiva nem realizada pelo poder exe- 
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cutivo; manutengao dos direitos individuais durante o estado 

de sitio; liberdade de opgao na quest5o do div6rcio; difus五o 

do ensino prim5rio pelo Estado e municipio auxiliados pela U- 

niao. 

Estas eram as teses fundentais a serem defendidas 

pelos libertadores na Constituinte. O Congresso restabelece, 

em parte, a coes5o interna do partido e sua organizagao, aba- 

ladas pelo exilio de v5rios de seus membros. Por outro lado, 

define de forma mais categ6rica a lideranga do presidente do 

partido, Raul Pilla, na medida em que ocorre um afastamento 

paulatino de Assis Brasil, neste momento representante do go-

verno brasileiro na Confer6ncia Mundial de Economia. Tratava- 

-se, na realidade, menos de um descomprometirnento doutrin言rio, 

do que uma participag5o mais ativa na vida do partidoJ26) 

Definidas estas quest6es pelo lado dos libertadores, 

Assis Brasil mant6m, desde o rompimento dos gaこchos com 
o Governo Provis6rio, em mar9o de 32, uma atitude conci- 
ljat6ria e ao mesmo tempo desprovida de partidarismo: dei 
xa seu posto no Ministerlo da Agricultura para ocupar o 
de Ministro Plenipotenci五rio em Buenos Aires, e poste- 
riormente, ap6s alguns contatos no Rio Grande do Sul a 
pedido de Vargas, assume o de representante do Brasil na 
Confer6ncia Mundial de Economia. Com  esta vincula9io a 
Var2as. mant6m-se acima das ciuest5es partid5rias, tornan 
do-se, em principio, um detensor da constitucionaiiza9ao, 
mas n五o ap6ia o levante de S五o Paulo em julho de 32. Es- 
ta postura, analisada no conjunto de sua trajet6ria p0ー  
l tica encontra precedente no seu rompimento com Julio 
de Castilbos em 1891, e sua n5o vincula95o direta a ne-
nhum partido at6 a dissid各ncia Fernando Abbott em 1908. 
No perfil da atuag5o de Assis Brasil percebe-se que sua 
atividade prende-se mais a um corpo de id6ias do. que a 
uma atividade partid五ria "stricto sensu". 

(26) 
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restava ao Partido Republicano se organizar para garantir a 

participag五o da Frente Unica nas eleig6es. Subordinados a s de 

terminag6es de um chefe que se encontrava exilado, fora do pe 

r metro das articulag6es da oposi 五o, o PRR sofreu um atraso 

fatal na formag5o de seus contingentes para a luta eleitoral. 

As Comiss6es Executivas Municipais s5o consultadas apenas em 

fins de abril pelo chefe "protempore" do partido - Mauricio 

Cardoso. Segundo Cardoso "N5o tendo regressado o dr. Sinval 

Saldanha, que fora consultar o chefe do partido sobre a chapa 

republicana e n云o podendo a solug五o do assunto ser protelada, 

pego a essa executiva a indicagao urgente de oito nomes e um 

suplente, convindo que a escolha recaia sobre candidatos ele- 

giveis. Conv6m que os nomes sejam apresentados na ordem da pre 

fer6ncia, devendo a comiss5o central proclamar os candidatos 

que obtiverem maIor n6mero de indicag6es e na ordem em que fi 

gurem nas res
p
ectivas listas

. " 27
〕  A partir desta circular o 

partido escolhe a sua chapaj 28) . Concomitantemente a estas 

indicag6es o PRR langa um programa reformulado, onde nao se 

afasta basicamente de seus principios tradicionais, mas enfa-

tiza alguns temas novos. A revis5o program5tica objetiva a in 

ser頭o do partido nas quest6es mais polamicas do momento poll 

(27) C orreio do Povo. 23 abr. 1933. 

(28)  Da manifesta9三o dos municIpios resulta a seguinte chapa: 
MaurIcio Cardoso, S6rgio Ijirich de Oliveira, Ariosto Pin 
to, Nicolau Vergueiro, Joaquim LuIs OsGrio, Adroaldo Me了  
quita da Costa, Osvaldo Vergara, Arnaldo Faria. 	- 
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tico. O texto - justificativa que precede o novo programa en- 

fatiza 	que 	este 	visa 	"a perfeita 	integrag5o do Par 

tido Republicano Rio-grandense na corrente ideol6gica que vem 

presidindo a organizagao das democracias modernas e que se ca 

racteriza por uma concepgao mais ampla do problema da igualda 

de, com especial atengao ao seu aspecto econ6mico." (29) 

Enquanto a Frente o nica, com as definig6es do Parti 

do Libertador e Republicano, tratava da sua reestruturag5o pa 

ra as eleig6es, Flores da Cunha estabelece novos mecanismos de 

controle que assegurem a vit6ria do Partido Republicano Libe- 

ral. N5o seria suficiente uma m5quina eleitoral bem montada 

para garantir uma votag5o maciga. Em telegrama enviado neste 

mesmo periodo a Antunes Maciel (Ministro da Justiga) , Flores 

declara "Logo conhega chapa republicana impugnarei nomes en-

volvidos na ultima sedigao. Da chapa libertadora conv6m cas-

sar direitos politicos de Alberto Pasqualini, n五o s6 porque 

esteve preso ai como tamb6m porque esteve agora conspirando a 

Correio do Povo, 25 abr. 1933. 0 programa refere-se, tam 
b6m,a quest五o do Estado leigo (ardorosamente defendid5 
pelos princIpios republicanos) mas fazendo a ressalva de 
que ele n五o 6 incompatIvel com as reivindicac5es religio 
sas. A questaoclo cooporativismo tambem e abordada com 
uma 6 nfase especial 五  sindica1iza9云o e 五  tend6ncia asso-
ciativa principalmente nas atividades econ6micas. Poli- 
ticamente a op9五o pelo regime presidencialista deve pon-
derar que mecanismos de controle devem ser criados a fim 
de evitar a hipertrofia do executivo, O PRR, assim como 
o PL, defende a extin95o do Senado e o paulatino desapa-
recimento dos impostos de exporta95o. 

( 29) 
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qul e acha一se foragldo."(30)qui e acha-se foragido. 

Mais adiante, em nova correspond6ncia 	Flores soil 

cita a Antunes Maciel urg6ncia no decreto suspendendo os diー  

reitos politicos de v5rios candidatos. A medida n5o se faz de 

morar. No dia em que se encerra o prazo para registro de can- 

didatos, s五o cassados quatro membros da Frente o nica: Ariosto 

Pinto, Nicolau Vergueiro, Alberto Pasqualini e Arnaldo Faria. 

Denunciado publicamente, o pedido de expresso de Flores da Cu 

nha causa surpresa, pois que o Interventor vinha desenvolven-

do um discurso ideol6gico onde a nota b5sica era a pacifica- 

c5o do estado a qual teria como pega chave a concess五o da a- 

ni.s tia. 

Al6m dos partidos tradicionais, interferem no pro-

cesso eleitoral rio-grandense duas novas organizag6es: a Li-

ga Eleitoral Cat6iica e a Legi5o pr6-Estado Leigo. Esta, com 

s6lidas raiTzes na zona colonial - principalmente de origem a- 

lema - prop6e-se a travar uma luta "em prol da mais ampla li-

berdade de consci6ncia" e confia em que o "povo gai.cho saiba 

honrar as tradig6es do seu vero liberalismo, contr5rio こ  s pre 

tens5es do clero romano e a qualquer tentativa reacion5ria que 

procure diminuir as amplas prerrogativas outorgadas aos brasi 

(30) 
Telegrama de Flores da Cunha a Antunes Mac iel. 20 abr. 

1933. Arquivo GetZilio Vargas. CPDOC/FCU. Doc. ri9 33.04.20. 
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1elros pelo artユgo 72 9 da constltulg- o de l891 
(31

)leiros pelo artigo 72 da Constitui ao de 1891" 	. Oposito- 

ra viceral da Liga Eleitoral Cat6lica, a Legi5o discute suas 

normas de ag五o para as eleig6es de maio no 39 Congresso Rioー  

Grandense Pr6-Estado Leigo, realizado em Montenegro. o voto 

da Legi o ser5 dado para aqueles que combatem" as ambig6es dle 

ricalistas, "que lutam "para que os sacerdotes romanos nao se 

assenhoreiein das consci6ncias brasileiras, fanalizando a ju- 

ventude, oficializando a sua igreja, preponderando nos desti- 

nos da nacionalidade..." (32) . O grupo possui chapa pr6pria pa 

ra as elei 6es, mas indica, tamb 6m, candidatos de outros par-

tidos que recebem sua aprovagaoJ 33) A Legi5o Pr6-Estado Lei- 

go est5 intimamente relacionada com outro grupo, tamb6m atuan 

te no momento, s6 que possuindo proposi 6es radicalmente opos 

tas - a Liga Eleitoral Cat6lica. 

A LEC possui vinculag5o direta com o Centro Dom Viー  

tal, criado em 1922, com a Ag5o Cat6lica, dirigida por Alceu 

Amoroso Lima e visa a realizar "a incorporag5o da nova doutri 

( 31) Correio do Povo. 26 abr. 1933. 

(32)  

(33)  

lb idem. 

Constam da chapa pr6pria da LEL: Manoel Serafim Comes 
de Freitas, Fernando de Souza do O, Eduardo Menna Barre-
to Jayme, LucIdio Ramos, Alcides Chagas de Carvalho, Ag- 
nelo Cavalcanti de Albuquerque, Angelo Plastina, Aim. A- 
m6rico Silvado, Aim. Arthur Thompson, AthalIcio Pittan. 
Eram recomendados: Alberto Pasqualini, Jo5o Barros Cas- 
sal, Euclydes Minuano de Moura, Joaquim Luiz Os6rio, Jo- 
五o SimplIcio Alves de Carvalho, Jo o Con9alves Vianna. 
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na social da Igreja, repensando-a em termos de adequ5-la h s 

condig6es brasileiras." (34) Segundo o autor, os cat6licos ha-

viam abandonado a postura contemplativa tradicional assumindo 

"a viril e conquistadora atitude do cruzado, engajando-se na 

vida social e participando de todas as suas atividades."(35 ) 

O sentimento de isolacionismo experimentado durante o Estado 

dos republicanos hist6ricos 6 abandonado e a Igreja retoma par 

te do campo perdido atrav6s de instituig6es da sociedade ciー  

vil. 

"A Liga Eleitoral Cat6lica 6 um6 rgao lateral a A- 

g五o Cat6lica Brasileira. Org五o da A.C., em sentido lato, sim, 

porque obedecendo aos principios gerais que governam as ativi 

dades do laicato na obra de cristianizag5o da sociedade, sob 

a orientagao da Igreja Cat6lica." (36) A Liga subordina-se ao 

"principio da isengao partid5ria", ou seja, ela est5 fora e a 

cima dos partidos politicos. A ag5o da Liga 6 "esclarecedora 

da consci6ncia cat6lica, em mat6ria eleitoral, atuando mais 

por exclus o e por repercuss5o, que' por interveng五o dire- 

ta." 〔 37) J5 a tem5tica que interessa a LEC 6 a vinculada i ques- 

tao social n5o entrando nas discuss6es pol壬 ticas e, em hip6te 

( 34) VIANNA, Luiz Werneck. Op. cit. p. 167. 

( 35) lb idem. 

( 36) A Ordem. set. 1934. N9 55. p. 160. 

( 37) Ibid. p. 161. 
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se alguma, ligando-se a um partido politico. 

A Liga Eleitoral Gat6lica cinge-se, ent5o, a refe- 

rendar as indicag6es partid言rias, participando de forma ati- 

Va, entretanto, no processo de alistamento eleitoral. A iden- 

tificag5o da LEG no Rio Grande do Sul se dar5 com o Partido 

Republicano Liberal. Este defende explicitamente o ensino re- 

ligioso facultativo nas escolas, a assist6ncia religiosa る  s 

classes armadas e a indissolubilidade do vinculo matrimonial. 

Logo ap6s a defini頭o do programa do PRL o Interventor 

beu o apoio irrestrito da LEG. (38) Esta identidade mant6m-se 

tendo a Liga realizado propaganda, prioritariamente, para os 

liberais mas incluindo alguns nomes republicanos que sao tra-

dicionalmente ligados 五  Igreja Gat6lica, como 6 o caso de A- 

droaldo Mesquita da Gosta.. Nas semanas que antecedem a dlei- 

c o a LEG da Diocese de Santa Maria faz publicar quase que dia 

riamente uma chapa integrada por nomes dos dois partidos que 

ela ap6ia e que se constitui no voto ideal. "Tendo cada dlei- 

tor direito de votar em dezesseis nomes, para que se nao per-

cam os votos restantes, 、  e com o fim de amparar melhor os can-

didatos de nossa prefer6ncia, aconselhamos aos eleitores da 

"AO General Flores da Cunha. Exmo. Sr., a Liga Eleitoral 
Cat61ica, entidade que visa a arregimenta95o dos cat51i- 
cos, para a consecu9五o dos ideais que a Igreja Cat6lica 
deseja ver triunfantes em nossa Lei Magna vem apresentar 
a V. Excia. os seus entusi5sticos cumprimentos pela inclu 
s5o no programa do Partido Republicano Liberal daqueles 
postulados que v6m ao encontro dos anseios e aspira96es 
da maioria da na95o." A Federa9三o, 22 nov. 1932. 

( 38) 
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Liga, sobretudo aos que nao t6m espirito partid5rio, a seguin 

te chapa mista"J 39) Quanto aos libertadores, sao m6vel de u-

ma cerrada campanha contr5ria devido ao fato "do Congresso de 

Rivera nao ter aceitado as justas e lib6rrimas aspirag5es dos 

cat6licos e ter vedado que os candidatos assumam compromissos 

com a Llga.,,(40)com a Liga. 

Realizadas as eleig6es em 3 de maio de 1933, os re-

sultados eleitorais ser五o extremamente favor5veis ao Partido 

Republicano Liberal. O total de votag5o no Estado traduz as 

seguintes cifras: 132.056 (77,92%) do PRL contra 34.430 (22 ・ 08%) 

da F.U.G. Esta vit6ria dos liberais conquistando mais de 3/4 

dos votos 6 a prova mais cabal do efetivo funcionamento do es 

quema montado por ・  Flores da Cunha compreendendo amplo alista- 

mento, policiamento ostensivo, censura, controle da propagan-

da da oposi戸o e cassag五o de direitos politicos. 

A vitaria alcangada por Flores da Cunha, enquanto 

chefe partid5rio, gera, de forma concreta, um acr6scirno de po 

der pessoal e, na medida em que era, tamb6m, Interventor, os 

resultados reforgam a posig5o de seu governo como forga estaー  

( 39)  Adroaldo Mesquita da Costa, Frederico Dahne, Joaquim Mau 
ricio Cardoso, Heitor Annes Dias, Frederico Wolfenbuttel, 
Jo5o Simplicio Alves de Carvalho, Augusto Sim5es Lopes, 
Oswaldo Vergara, Renato Barbosa, Jo五o Ascanio Maira Tubi 
no, Dem6trio Mercio Xavier, Pedro Vergara, Victor Russo- 
mano, S6rgio lJlrich de Oliveira, Arnaldo Faria, Nicolau 
Araiijo Vergueiro. Correio do Povo. 28 abr. 1933. 

( 40) Ibidem. 
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dual aut6noma. O crescimento significativo das tentativas de 

influenciar as decis6es do poder central sao o reflexo desta 

situagao. Os efeitos politicos da eleig5o, consolidando a for 

ga polItica de Flores que legitima eleitoralmente o seu desern 

penho, est5 na raiz do processo de contradig5o com o Governo 

Provis6rio que se desenvolver5 mais tarde. Se os resultados e 

leitorais para a Constituinte, levando-se em conta o apoio que 

6 dado por Vargas e Aranha a forma頭o do PRL, s5o vistos como 

uma aferi頭o do fortalecimento do Estado Nacional e, indireta 

mente, de reconhecimento do Governo Provis6rio como forga le- 

gitima, na 6tica de Flores da Cunha estes ganhos s五o computa- 

dos h lideranga regional e 五  sua capacidade de mediar centro 

e periferia. Em suma, o 6 xito 6 visto mais como um reforgo a 

legitimidade do po'der regional do que uma resposta positivaa 

atuag5o do poder, central. 

A trajet6ria florista - e com ele uma perspectova re 

gionalista da vida politica - vai tender a seguir o caminho 

da autonomia de ag5o, buscando na ampliagao de suas bases de 

sustentag5o a f6rmula de sobreviv6ncia ao certo: conjunto do 

governo central e do ex6rcito (41) . Desenrola-se, provavelmen- 

(41) Esta voca9五o autonomista n五o era um atributo apenas de 
Flores da Cunha, ele estava praticando a polItica carac- 
terIstica dos republicanos rio-grandenses 	castilhistas 
que tinham o federalismo como princ pio b5sico apesar de 
internamente desenvolverem um centralismo exacerbado. Plo 
res faz uma pequena varia95o na sua nova proposta, com'' 
acentua cortes. "In contrast Flores proposed a "Federa-
tion Unity' formula, a variation of the historical repu-
blican motto, "Centralization - Dismemberment; Decentra- 
lization - Unity". Flores'formula meant resistance to such 
concepts as concentration of power in the national government, fe 
deralization of state militias, and tax redistribution to increase 
central government revenues at the expense of the states and coun- 
tries." CORT甘S, Carlos E. Gaucho Politics in Brazil. Albuquerque, U 
niversity of New Mexico Press, 1974. p. 55. 
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te, neste ni:vei, o conflito b5sico deste periodo que antecede 

o Estado Novo. O conflito gerado pelo deslocamento do "locus" 

b5sico tradicional da politica - os Estados, em direg豆o do no 

vo centro politico - o Estado Nacional (que dever5 se formar 

e consolidar com a implantag5o do Estado Novo), e as formas 

de atuagao das elites regionais pressionando no sentido da am 

pliagao da arena politica - via utilizagao do legislativo - 

para o debate, vai se constituir no processo mais sensIvel ao 

longo periodo. 

O Legislativo j5 fora utilizado com 6 xito pela ohi- 

garquia dissidente nos momentos de articulagao da Aliansa Li- 

beral. Disso estavam conscientes Vargas, Aranha e os membros 

da elite regional 一  que agora ocupava o Governo. Para os experi 

entes na dinamica interna da politica Rio-grandense, havia o 

conhecimento de uma situag五o de fato que era a do fortaleci-

mento da oposigao federalista e posteriormente libertadora a- 

trav6s da utilizag5o da Assembl6ia dos Representantes como a-

rena para o debate politico. Portanto, a atuag5o de Flores da 

Cunha no sentido de pressionar o governo federal a acatar suas 

indicag6es, assim como a utilizag五o do Legislativo como local 

onde se desenrolam as articulag6es entre as oligarquias regio 

nais ciosas da manutengao do seu patrim6nio polrtico, inscre- 

vem-se como elementos coadjuvantes num processo mais ampio que 

6 o de institucionalizar o Estado Nacional como coordenador e 

legitimador de toda a atividade politica. 

A participagao de Flores na tentativa de solug五o da 
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"quest5o mineira" ( 42) 6 exemplificativa deste novo papel que 

ele busca desempenhar, revivendo o de Pinheiro Machado duran-

te a Rep6blica Velha, sem dividir os pap6is politicos em 

gional e nacional como haviam feito Borges de Medeiros e o pr6 

prio Pinheiro Machado J43 ) 

Apesar da experi6ncia frustrada, o periodo da ques- 

tao mineira correspondeu, paradoxalmente, h fase de maior in- 

flu6ncia de Flores da Cunha pois antecedeu a preparag5o 	dos 

trabalhos iniciais da Constituinte, em que Vargas necessitava 

da bancada ga6cha (PRL) para a defesa dos principios consti-

tucionais do governo. Esta era a contrapartida aos trabalhos 

de Vargas e Aranha ao PRL na sua fase de organizag5o. 

A morte de O1eg五rio Maciel dera margem ao surgimento de 
duas correntes visando a interventoria, apresentando co-
mo candidatos Virgilio de Mello Franco e Gustavo Capane- 
ma. A candidatura de Virgilio trazia o apoio de Aranha 
e se identificava com o grupo de orienta9三o centraliza- 
dora. A indica9五o de Capanema era defendida por Flores e 
nela podia-se identificar as articula96es com a velha o- 
li2arouia mineira. A vocac五o iinheiro-machadista de Flo-
res se ye auest1onac1a, neste caso, com a inclicaCao ae b e 
nedito VaLaciares para o cargo. vargas cietine uma poilti- 
ca independente com a indica9五o de um "tertius" levando 
Virgilio, Afrミnio Mello Franco e Aranha a pedirem demis- 
sao de seus cargos. 

O estilo "Pinheiro Machado" 6 acentuado por Cortas: "Sin 
ce the 1932 revolution, the Flores - Aranha rivaly for 
the number '- two power slot behind Vargas had been gro- 
wing. Aranha hungered to be Vargas' sucessor. In contrast 
although Flores would not have refused the presidency, he 
was more concerned with establishing himself as the new 
national political boss 5 la Pinheiro Machado. Flores did 
not insist on becoming president; he merely wanted to 
run the country". CORT且S, Carlos. Op. cit. p. 54. 

(42)  

(43)  
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Este periodo, de ampliag5o das liberdades democr5ti 

cas, que se instaura com os trabalhos da Constituinte, marca, 

ao nivel das oligarquias, a forma頭o de novas aliangas, prin- 

cipalmente, com a solugまo conciliat6ria encontrada para S5o 

Paulo. Utilizando-se da bancada do PRL como ponta de langa pa 

ra as suas proposig6es, o governo central obrigou o partido 

do governo Rio-Grandense a ter um "desenvolvimento menos "li- 

near", dada a mutabilidade das correlag6es de forga no inte- 

nior da Assembl6ia, que se alteravam em fungao dos momentos 

politicos e das quest6es constitucionais em pauta." 44) A for 

ga crescente das bancadas paulista e mineira, assim como do 

grupo militar, consubstanciada nos principios do Clube 3 de Ou 

tubro 〔 45) , condiciona o grupo situacionista gaicho a uma atua 

g5odescendente a medida que avangam os trabalhos da Consti- 

(44) CASTRO, Maria Helena de Magalh五es. O Rio Grande do Sul  
na Constitucionaliza9ミo: de protagonista a coadjuvante. 
Documento de Trabalho. Rio de Janeiro, CPDOC/FGU. p. 116. 

(45)  O clube 3 de Outubro, herdeiro da Legi5o de Outubro (que 
fracassou, segundo G6es Monteiro, "devido ミ  resistミncia 
ativa da frente umnica rio-grandense, do Partido Dernocra- 
tico de S5o Paulo, do P.R.M., e de outras organiza95es 
que tomaram parte na Revolug五o."), prestou "servi9os deー  
cisivos ao Governo Revolucion5rio enfrentando as organi- 
za96es regionalistas". MONTEIRO, G6es. A Revolug五o de 30  
e a finalidade polItica do ex6rcito. Op. cit. p. 198. Es 
te grupo, diz Carone, "manifesta-se segundo as circuns- 
t ncias polIticas, havendo mudan9as continuas de reivin- 
dicac5es: no entanto. o estado de fato, o centralismo po 
litico. a muclanca cio sistema eleitoral, a uniticaOao cia 
Justi9a, a representa9ao protissional, a naclonaLlza9ao 
das 5 guas e minas etc, s5o temas permanentes". CARONE, 
Edgard. Oligarquias e classes sociais na Segunda Repこ- 
blica. Op. cit. pp. 389-390. Para os v5rios programas do 
Clube 3 de Outubro ver CARONE, Edgard. A Segunda Repiー  

\ 
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tuinte e se torna cada vez mais dif cil garantir a eleigao de 

Vargas. A revitalizagao das oligarquias (mineiro-paulista), as 

sim como a coes5o do grupo militar, leva Vargas a entrar num 

processo de cooptag5o dessas liderangas no sentido de, neutra 

lizando-as, concretizar seus objetivos. Numa nova alocagao de 

recursos de poder, o chefe do Governo langa mao do patrim6nio 

ga6cho. "Os lideres rio-grandenses desgastaram-se, 	enquanto 

grupo politico, em sucessivos avangos e recuos de seus posi- 

cionamentos, para finalmente, terem que dividir suas posig6es 

no Poder Central com as facg6es ascendentes." (46) Nesta con- 

juntura, que pressente problem5tica para sua Interventoria, 

Flores da Cunha tenta articular alternativas que permitam man 

ter seu poder politico internamente e sua importancia, b6iico 

-defensiva, nacionalmente. Neste sentido, passa a enviar cons 

tantes relat6rios de levantes militares e articulag6es de gol 

pe contra Vargas. No segundo semestre de 1933 sao constantes 

os boatos de subversao da ordem, reproduzidos na corresponden 

cia entre Flores da Cunha e Antunes Maciel, entre Macidl e Var 

blica. Op. cit. pp. 259-277. Para estabelecer marcos corn 

parativos entre a atua9五o do Clube 3 de Outubro e os de-
mais grupos da Constituinte, ver SOUZA, Maria do Carmo 
Campello de. Estado e Partidos politicos no Brasil. Op. 
cit. pp. 71-73. 

(46) CA STRO , Maria Helena de M. Op. cit. p. 117. 
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gas, entre Flores da Cunha e o Gal. Pantale5o Pessoa J47) H言  

denuncias de que estes movimentos, que se caracterizam pela 

presenga de escal6es mais baixos (da Brigada e o Ex6rcito) da 

hierarquia militar, estao vinculados aos exilados da Revoluー  

c5o de 32 que ainda se encontram no Prata. 

A outra alternativa tentada pelo Interventor e reto 

mar o terreno perdido na mediag5o entre as oligarquias regio- 

riais - no velho estilo pinheiro-machadista, s6 que agora se a 

daptando, realmente, ao papel pois que requer o posto de Miー  

nistro da Justi a, forgando a passagem de Antunes Macidl para 

o Supremo Tribunal Federal e deixando a Interventoria para seu 

irmao Francisco Flores da Cunha. Esta era uma forma de man- 

ter, ainda, o controle regional, mesmo sob condig6es, aparen- 

temente, menos favor5veis. 

Entretanto, neste reenquadramento das oligarquias, 

acrescido do novo pacto paulista atrav6s da indicag五o de Ar-

mando de Salles Oliveira e ratificado com a ida de Vicente Rao 

para o Minist6rio da Justiga, o papel reservado para o grupo 

ga6cho 6 substancialmente menor. 

H5 extensa documenta9五o nos arquivos de Raul Pulla e An-
tunes Maciel (Docs. 33.09.07, 33.09.02, 33.09.11, 33.04. 
24, 33.10.13 e outros). Na correspond6ncia dos exilados 
n5o h言  apenas refer6ncia 三  s liga95es com grupos milita-
res em 2eral. mas tamb6m, a indicac五o de G6es Monteiro pa 
ra a ifresiclencia da Repub.Lica e as articuLaCoes ce iuci.i 
des Figueiredo com a oposi9ao ao paulista tace a Uonstl- 
tuin七e. 

(47) 
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A estrat6gia paulista de reaproximag5o com Var ー  

gas (48 ) tornou-se clara a partir da indicagao de Armando de 

Salles para a Interventoria. O Interventor "civil e paulista", 

que finalmente foi visto como uma vit6ria das reivindicag5es 

h5 tanto tempo langadas, era, entretanto, um elemento de con- 

ciliag5o, indicado por Vargas e, portanto, de alguma forma 

ele ligado. As medidas tomadas pelo Interventor v5o obedecer 

a esta tend6ncia. A criag5o do Partido Constitucionalista, em 

muitos pontos similar ao Partido Republicano Liberal de Flo- 

res da Cunha (49) , e as indicag6es de Vicente Rao para o Minis 

A oposi戸o Rio-Grandense, exilada no Prata, falida nas 
suas tentativas de articular um golpe contra Vargas e aー  
inda tora do logo legal permitido pela'' abertura cansEi 
tucional, passa a criticar o aliado da vespera repreenー  
dendo a posi9五o dos constitucionalistas face ao Governo 
Central. Ver cartas de Fernando Caldas a Raul Pulla. 24 
nov. 1933; e de Baptista Lusardo para Fernando Caldas. Ar 
quivo Raul Pilla. UFRGS. 

Plinio Ramos explica a cria9五o do Partido Constitucionaー  
lista como uma estrat6gia de Armando de Salles Oliveira 
para aproximar-se de Vargas equi95 ter a sua pretens5o a 
candidato 五  presid6ncia da Repiblica por ele avalizada. 
"Armando precisava fortalecer suas bases politicas no pr6 
prio Estado que governava, para dar ao pais a impres- 
s五o de um poderio eleitoral, incontestado". Nるo podendo 
contar com o PRP e tendo o PD desgastado pelas richas in 
ternas, cria ele, atrav6s de sua m三quina administrativa 
a nova for9a agregadora dos interesses politicos de S5o 
Paulo. Segundo o pr6prio Armando de Salles Oliveira "Lon 
ge de ser uma rea9ho contra a de 30 - disse-a revolu9ao 
de 32 repusera o pais na corrente das aspira95es populaー  
res ciue nauuele ano o tinham arrastado a luta das armas. 
Como sintese das aspira9oes que as duas revoiu9oes cleten 
deram, formou-se o Partido Constitucionalista. Para ele 
entraram n5o s6 os homens que tinham ajudado a luta con-
tra a prepot6ncia da nossa antiga politica;.n五o s6 os ho 
mens mais novos, que eram volunt5rios das trincheiras, 
n五o s6 os homens que pertenceram ao velho Partido Repu- 

(48)  

(49)  
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恒rio da Justiga e Macedo Soares para a pasta do Exterior sao 

i.ndicadores suficientes para provar que as relagaes de Vargas 

:om os paulistas haviam mudado. 

A situag5o do Rio Grande do Sul, entretanto, era di 

zersa. Fechando-se, ao contrario do que acontecia em Sao Pauー  

to, a uma politica mais intensa em nIvel federal, o Rio Gran-

de perdia a perspectiva nacional da arena politica que a ida 

ノde Vargas, Aranha e todo o minist6rio gailicho haviam lhe dado. 

O conflito crescente entre a interventoria de Flores e o go-

verno Vargas dava contornos novamente regionais para a luta 

pol5:tica, an5ioga, na relag5o centro-periferia, . fase das re 

lag6es da F.U.G. com o Governo Provis6rio ・  A oligarquia regio 

nal buscava fortalecer as raizes do enfrentamento no velho es 

tilo republicano, vendo na participagao atrav6s do legislati-

vo a possibilidade de expressao dos seus interesses particula 

res. Tanto os membros do partido oficial (PRL) como a oposi- 

師o, buscavam a realizag5o de seus principios internamente. A 

F.U.G. dividida ainda entre militantes e exilados perdia nas 

duas frentes seu potencial de forga de oposig5o ao governo fe 

deral. Na articulagao dos exilados a desvinculag5o com o gru- 

blicano, que nele tinham tentado uma a9ao renovadora, e 
muitos dos quais tamb6m se filiavam 五  antiga liga dos pa 
triotas paulistas; mas ainda homens que nunca tinham pe-
netrado na politica e que, aceitando a advert6ncia dos a 
contecimentos de 32, passaram a colaborar nos neg6cio百  
piiblicos". RAMOS, PlInio de Abreu. Op. cit. pp. 168-169. 
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>aulista reduzia mais a perspectiva de qualquer a戸o exitosa, 

atrav6s das armas, ou nao. Ao nivel dos militantes regionais, 

as dificuldades de entendimento para a campanha da Constituin 

te, e posteriormente, na participagao nos debates da mesma, a 

presenga quase que inica e constante de criticas e ataques ao 

governo Flores da Cunha, sem entrar em mat6rias importantes da 

legislagao em aprego, demonstram o despreparo do grupo para 

o enfrentamento das quest5es gerais de interesse nacional ・  Nos 

quadros da oposig5o, principalmente dentro do PRR, causam im-

pacto as proposig6es doutrin5rias de Borges de Medeiros para 

a Constituinte Federal. Isto, por outro lado, o 	aproximarE 

mais das liderangas libertadoras j5 que reconhece a validade 

de governos de gabinete e f6rmulas atg entao identificadas com 

a tradigao parlamentarista, embora sem aceitar a submiss5o do 

gabinete ao legislativo atrav6s do voto de confianga. A con- 

tribui夢o de Borges de Medeiros ao ide5rio do Partido Republi 

cano se faz atrav6s do livro "O Poder Moderador na Reptiblica 

Presidencial". Borges esboga um ante-projeto de Constitui戸o, 

e sua vis5o de organiza頭o do Estado com a proposi頭o de um 

modelo com base em quatro poderes onde renasce o poder modera 

dor, figura question五vel da estrutura constitucional do Imp6- 

rio. As inovag6es introduzidas por Borges referem-se, basica- 

mente, a uma redefinig5o de pap6is do Executivo e do Modera- 

dor.(50)dor. 

(so) Buscando em Benjamim Constant subsIdios te6ricos para ex 
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Vi-se, portanto, que a manuteng5o de uma 6tica reー  

gionalista de arena politica remete os partidos rio-granden- 

ses 五  formulag五o de suas bases principais de atua夢o no terre 

no do enfrentamento oposig6es versus interventoria, mesmo o 

interventor, sendo, ainda, visto como o mandat5rio local de 

Vargas. 

As contradig6es ir5o se agugar, na medida em que a 

abertura, propiciada pela constitucionaliza頭o do pais, inse- 

rir no conflito novos grupos que objetivam maior participag5o 

plicar o quarto poder (acima dos demais) que deve ser 
neutro, mediador e moderado, Borges dota o Presidente da 
Repiblica (pois ele 6 que ser5 a encarna95o deste poder) 
de um poder extremo devendo "corrigir os desvios, mode- 
rar os excessos, e conter em suas respectivas 6rbitas aos 
outros poderes, sobre os quais velara incessantemente." 
(*) Para poder exercer tal for9a este representante sera 
eleito diretamente, como "uma emana戸o aut6ntica da sobe 
rania nacional" (p. 77). J5 o poder executivo, por se cons 
tituir na fun9五o de governo propriamente dita deve ser 
delegado a uma entidade coletiva que pode ser chamada de 
conselho de ministros ou apenas de minist6rio. Entretan- 
to. cara nao cair no risco de gerar uma instabilidade po 
u1tica muito grande similar a que o parlamentarismo mui-
tas vezes provoca, Borges prop5e um minist6rio indepen-
dente dos votos de confianca. indemissivel pela Assem-
bleia e pelo proprio presidente 、  saLvo augumas exce9oes.). 
As crises entre executivo e legislativo quando nio s o 
solucionadas pelo moderador dever五o ir a referendum popu 
lar (realizado nas capitais pois que o atraso do interior 
do pais dificulta qualquer consulta polItica de carater 
mais imediato), O ante-projeto realizado por Borges 6 am 
plo e apresenta reformulag5es no sentido de organiza9扇  
dos poderes mantendo-se dentro dos princIpios republica-
nos tradicionais no restante dos temas.(*) MEDEIROS, A. 
A. Borges de. O Poder Moderador na Repiblica 	Presiden- 
cial. Ed. Diario de Pernambuco, 1933. p. 76. 
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ao nível político e que obrigarão os setores tradicionais a 

novamente redefinirem suas bases de atuação. Pressionando no 

sentido de uma arena política aberta, a oligarquia tradicio

nal oposicionista favoreceri, indiretamente, novos grupos so

ciais com novas propostas de como pensar a realidade brasilei 

ra. 



2 - MOVIMENTAGAO SOCIAL, RADlCALIZAGAO P0LrTICA 

E OS PARTIDOS TRADICIONAIS 

A reconstitucionaliza頭o do pais abre uma nova pers 

pectiva para a atuag5o politica das oligarquias. Por outro la 

do redefine as regras do jogo, em termos legais, para o en- 

frentamento das tend6ncias entre centralismo estatal e federa 

lismo. Cria-se a possibilidade, com a formalizag5o de uma are 

na teoricamente aberta a polXticas mais amplas, inclusive com 

perspectivas ideol6gicas radicais, com relag5o る  problem5tica 

politica e a realidade social brasileira. Esta nova incorpora 

c5o das v5rias fontes de manifesta頭o politica interna molda- 

r5 um quadro em que o grau de previsibilidade do conflito te- 

r5 um alcance cada vez menor. Talvez seja o formato desta si- 

tuagao que explique o aparecimento dos mecanismos preventivos 

para a manuteng5o da ordem interna culminando com a Lei de Se 

guranga Nacional e posteriormente a decretag5o do estado de 

sitio e estado de guerra. 

E sintom5tico, no caso do RS, o aparecimento, ainda 

em meados de 34, de movimentos como a Ag五o de Resist6ncia Na-

cional (ARN). Trata-se de uma ala do Partido Republicano Libe 
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ral que tem como objetivo final a preservagao e a manutengao 

da ordem.(51)da ordem. 

Os legion5rios ao entrarem para a miLcia, pois a 

organizagao tem car5ter para-militar, assumem o compromisso de 

lutar pela ordem e pelos principios do PRL ("cada um de n6s 

(. . .) fica a disposig5o, permanentemente, do comando em che- 

fe, para os pr61ios pac ficos das urnas ou para as justas no 

campo da honra, n5o poupando sacrificios, mesmo de vida)"'(52) , 

O manifesto adianta que a legi5o 6 civil-militar, 

portanto aberta a todos que dela quiserem fazer parte, 	mas 

mantendo como elo fundamental a disciplina interna, o elemen-

to de coesao e agregagao do movimento. Apesar de ser fiel ao 

PRL e Ag5o 6 um "corpo aut6nomo" possuindo um n6c1eo central  

sediado em Porto Alegre, nicleos municipais e niicleos distri- 

tais. O Niicleo Central 6 soberano e formado por um Comandante 

em Chefe, dois Chefes Civis e um Conselho composto por dez mern 

bros. Dele, tamb6m, fazem parte cinco comit s: de Instrug5o 

militar, com cinco membros; de Alistamento, com doze membros; 

de Propaganda na Tribuna e na Imprensa, com quinze membros; e 

de Contas, com cinco membros. 

(51)  
A estrutura9五o interna da organiza95o lembra 五  das Le- 
gi5.es  Revo1ucionるrias ou poder-se-ia dizer que parece 
uma vers5o empobrecida, regional da Ac五o Integralista Bra 
si.Leira. A divisa da organiza9ao e 只  uem nao e por nos e 
contra n6s". 

(52) . ー  
Diario Libera上．  jl Ju上・  上り j4 ・  
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A figura central, na direg5o do movimento 6 o Coman 

dante em Chefe, posto que existe tamb6m ao nvel municipal. De 

pendendo das peculiaridades e necessidades da regi o os nu- 

cleos municipais poder5o criar comit6s que auxiliem no traba- 

iho de recrutamento de novos membros, por6m, o que o manifes-

to procura deixar inequivocamente claro 6 que "em hip6tese ai 

guina pode deixar de existir o Comit6 de Instru9五o Militar. (53) 

O PRL, embora oriundo das novas oligarquias no po-

der regional passa a ser um partido com um setor militariza- 

do, onde se enfatiza que: "Sendo uma das l finalidades preci- 

puas da A.R.N. implantar o espirito de disciplina em todos os 

companheiros, para a mais perfeita coes5o partid5ria e auto-

ridade do PRL e da pr6pria A.R.N., a hierarquia deve ter, em 

todos os n6cleos a mais ierfeita e rigorosa observancia. (54) 

Todos os elementos chave do manifesto remetem a va-

lores pr6prios das organizag6es militares: ordem, hierarquia, 

disciplina. A ANR 6 mais um recurso de poder a ser utilizado 

pelo partido. Nesta perspectiva, a ag5o de Flores pode ser ・vis 

ta como geradora de defesa para lutar em duas frentes: arma o 

partido atrav6s de uma organizag5o legal (ou melhor, legitima 

oj言  tradicional uso da forga, pelos seus correligion5rios pa 

(53) Ibidem. 

(54) Ibidem. 
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ra o enfrentamento dos advers5rios internos (F.U.G.) (55 〕 ; au- 

menta os recursos militares enquando Interventor / Governador 

mantendo, ainda, para o Estado, o direito do uso da forga e 

da coergao segundo a tradi頭o federalista. Flores anexava a 

Brigada Militar e aos t!provis6riost? e batalh6es rodovi5rios 

mais um setor recrut5vel a qualquer momento. Esta era a con-

trapartida estadual ao movimento, j5 perfeitamente delineado 

e em andamento, de formalizag五o e um ex6rcito nacional (in-

timamente relacionado e condig5o direta para a criag5o de 

um Estado Nacional) que monopolizasse o uso da coer頭o. 

Faz-se necess5rio, entretanto, n五o esquecer que a criagao 

destes mecanismos de defesa e a insist6ncia na manuten- 

c o da ordem prendia-se, talvez, mais a curto prazo, 	ao 

controle do livre jogo das forgas politicas que contava agora 

com a presenga de camadas emergentes: setores m6dios urbanos, 

incipiente proletariado e grupos menos hierarquizados na cor- 

porag5o militar. As articulag6es de Flores da Cunha neste sen 

tido, n5o escapam ao conhecimento da elite central, principal 

mente ao grupo ligado a G6es Monteiro, que v6, no continuo cres 

cimento armamemtista do R. G. Sul uma ameaga a s pretens6es de 

nacionalizag5o das forgas estaduais. O risco, por6m, de um re 

lacionamento conflituoso com as forgas armadas leva Flores a 

fazer, constantemente, declarag6es deste tipo: ?IO Ex6rcito Na 

豆  provavel que buscasse, tamb6m, mais ao nIvel da compe- 
ti95o, ganhar alguns adeptos da A.I.B., pela similarida-
de da estrutura9五o interna do movimento e pelo aceno em 
pertencer a uma forma9五o que j五  est& no poder. 

(55) 
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cional n5o tem melhor amigo do que eu. Estou aparelhado,6 cer 

to, para manter a ordem dentro do meu Estado e, mesmo, fora 

das suas fronteiras. Tenho a segura convicgao de que outro n5o 

6 o desejo do glorioso Ex6rcito Brasileiro, correspondendo as 

sim h s suas nobres tradig6es e ao seu alto e ardente espTrito 

de civismoJ56) 

Mas a movimentagao no sentido de se criar salvaguar 

das para o governo em Lace h maior articulagao dos grupos so- 

ciais, atinge um dos momentos de maior expressividade com a 

votag5o da Lei de Seguranga Nacional. Cabe observar que as a- 

n5lises feitas na 6 poca, sobre a Lei, veiculadas pela impren- 

sa, v6m seguidas do argumento da profunda " iegalidade' da me- 

dida, j5 que n5o contraria o corpo da Constitui 5o e, basica- 

mente, tem seus principios inseridos no C6digo Penal e na ne 

cessidade crescente do pais de um governo forte, ou seja, de 

um executivo mais bem aparelhado. 

Neste sentido transparece, nitidamente, nas p五ginas 

da imprensa partid5ria esta valorizagao do fortalecimento do 

poder: "S6 um governo forte, armado a Floriano, poder5 levar 

o Brasil 五  meta gloriosa do seu destino"J 57) Noutro exemplar 

do Di5rio Liberal: "E necess言rio por em vigor, com a urg6ncia 

possIvel, a Lei de Seguranga Nacional. Mas 6 necess5rio apli- 

(56) Di rio Liberal. 30 abr. 1934. 

(57)  上Dla eul ・  上乙  Jan ・  上フココ・  
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c5-la, cumpri-la, execut5-la em toda a linha, sem tibieza, 1- 

nexoravelmente, para que o povo, o grande leao laborioso e or 

deiro possa continuar, como sempre, na labuta fecunda que eno-

brece o paIs. (58) Este tipo de discurso, freqUentemente refe-

rido em toda a imprensa da 6 poca, simboliza o estado de espi-

rito das elites tradicionais, j5 inseguras nos primeiros me-

ses de funcionamento do sistema "democr五tico"J59) 

A subjetividade da questao pode ser constatada pelo 

contefido dos textos que geralmente procuram "explicar" a Lei. 

"O projeto estabelece disting6es entre a inten9ao e o ato, a- 

centuando as condig5es caracteristicas dos fatos preparat6rios 

indispens5veis a execug五o ou que imediatamente a promoveJ60) 

No que se refere る  s greves que s5o catalogadas em 

esp6cies (politicas ou n5o) ressalta-se que para as que tive-

ram "fins inequivocamente politicos, o projeto n5o distingue  

oper5rios de patr6es (61) . Dilui-se a arma de classe da lei pa 

( 58) 
Ibidem. 	29 	jan. 	1935. 

(59) H5 uma resist6ncia muito 	sensivel, nas declara96es, 	nos 
"intuitos 	defensivos 	do projeto da Lei de 	Seguran9a Na- 
cional", 	deixando 	antever portanto que ela 	se 	dirige 	a 
uma 	amea9a potencial 	e 	n五o 	leal. O conservadorismo 	da 
elite dirigente n五o permite distinguir, ou talvez seria 
dizer que ela n5o est5 interessada em distinguir, parti- 
cipa95o polItica ampla (assegurada pelo sufr五gio univer- 
sai) de subvers5o da ordem publica. 

(60)Diario Liberal. 27 jan. 1935. 

(61) Ibidem. 
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ra que se retenha seu conte6do de seguranga para o conjunto 

da sociedade, e n豆o especificamente para uma parcela da mes- 

ma. 

Carone considera que "o pretexto para a Lei de Segu 

ranca Nacional 6 a constante instabilidade da sociedade (. ..) 

o que existe, na verdade,6 tentativa de camuflar uma reagao, 

pois tenta-se enquadrar como 'insubordinagao' toda luta con-

tra as leis de arrocho do governo, que restringem as liberda-

des conquistadas em todos esses anos.' (62) o texto da Lei 6 

claro: a Revolug5o deu ao povo brasileiro tudo que ele deseja 

va - Constituinte, voto secreto, legislag5o trabalhista - ago 

ra tornava-se necess5rio "combater aqueles que praticam a vio 

lincia contra os 'anseios legitimos da Nag5oI" (63) . Da mesma 

maneira como n5o se deixa claro em que constitui realmente "sub 

versao da ordem' , nao fica definido o que sao os "desejos re-

ais da Nag5o", ou melhor, esses desejos parecem concretizar-

-se na manutengao do grupo no poder. 

A questao que se coloca 6 a seguinte: esta preocupa 

g5o da elite governamental com a elabora頭o de uma lei defen-

siva corresponder5 realmente aos riscos reais que a articula- 

g5o da classe oper五ria representa? Ou, caso a resposta 	seja 

(62) CARONE , Edgard. Oligarquia e Classes Sociais na Segunda 

Repiiblica. (1930/1937). Op. cit. p. 331. 

(63) Ibidem. p. 333 e seguintes (detalhes sobre a LSN). 
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negativa, a organizag5o de uma esquerda revolucion5ria, ou mes 

mo de uma esquerda pac fica, poderia ser rotulada de "comunis 

ta"? 

Marilena Chaui em seu ensaio "Apontamentos para uma 

critica da AIB" (64 〕  aponta para duas quest6es, neste sentido, 

que s5o importantes de reter: l9 ) "A simples recorda夢o des-

ses t6picos (os da LSN)6 suficiente para perceber que a dlas 

se oper5ria n五o 6 um espantalho inventado pelo Estado a fim 

de justificar-se perante aos grupos que se lhe oponham. Se es 

ta afirmag5o 6 6bvia, contudo, dela decorre uma outra que tal 

vez n5o o seja: al6m de n5o estar passiva, a classe oper5ria 

n5o est5 ausente nem mesmo da "grande politica", pois se a re 

alizag云o de interesses de setores da classe dominante passa 

por certas aliangas de classes e pela concess五o de certos "be 

nef cios" ao proletariado, por outro lado, essas atitudes exi 

gem uma contraparte repressiva e, assim sendo, considerar uma 

Lei de Seguranga Nacional como algo exterior ou marginal 	5 

"grande politica" parece um tanto esdr6xulo ."(65) 

CHAUT, Marilena. Apontamentos para uma cr tica da A9五o 
Integralista Brasileira. in: Ideologia e Mobiliza95o Po- 
pular. S五o Paulo, CEDEC/Paz e Terra, 1978. 

(65) A autora entende que "6 verdade que a classe operaria es 
t5 ausente quando pensamos a polItica de baixo para cima7 
mas lる  est5 ela quando pensamos a polItica brasileira de 
cima para baixo, pois o simples fato de haver um "bai- 
xo" sobre o qual recai a Lei Monstro, indica, pelo me- 
nos, que este "baixo" faz parte integrante da "grande po 
l tica", 29) ". . . nunca 6 demais lembrar que o termo "c5 
munista", no Brasil, n五o tem um sentido preciso, mas pos 
sui um amplo espectro de significa95es, todas elas por6mT 
converaindo rara a imaaem de subvers5o e destruic5o da ordem vigen 
te por agitaaores que usam as insatista9oes dos poores para 上eva- 
-los 五  revolta." Ibid. pp. 94-95. A autora lembra como exemplo da 

(64) 
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No caso do Rio Grande do Sul, a intensa luta intra- 

-olig言rquica ocupa quase todo o espago da arena politica. Os 

primeiros sintomas da articulag5o de novos grupos aparecem com 

a fundag5o tardia (66) da Ag5o Integralista Brasileira (AIB), 

em Porto Alegre, e com a articulagao do movimento oper5rio com 

vistas, tamb6m, as eleig6es de 1934, atrav6s, principalmente, 

da Liga Eleitoral Prolet5ria (LEE). 

Se as eleig6es de 1933 haviam se caracterizado pelo 

enfrentamento quase que exclusivo da F.U.G. e do PRL, as elel 

gaes de 1934 para deputa戸o. federal e estadual, sao mais dis-

putadas que as de 1933, apresentando, no RS, seis opg6es de vo 

to: 1) Partido republicano Liberal, 2) Frente o nica, 3) Inte- 

gralismo, 4) Liga Eleitoral Prolet5ria, 5) Trabalhador ocupa 

o teu posto, 6) Sem legenda (avulso). 

A introdug5o de pelo menos tr6s elementos novos na 

competig5o eleitoral demonstra alguma vitalidade na busca de 

canais pr6prios para as camadas m6dias e populares. Entretan- 

to, os resultados tendem a demonstrar a pouca flexibilidade de 

um sistema ainda viciado pela competig5o intra-olig五rquica 35 

que a , apurag5o final revela: das 32 cadeiras na Assemb16ia Es 

tadual, 21 serao ocupadas pelo PRL (65,63%) e 11 pela Frente 

0nica (34,37%). 

amplid5o que o termo possui o fato de que a Legi o Revo1ucionる- 
ria (de Miguel Costa)6 , na 6 poca, considerada comunista e infil- 
七rada por marxis七as. 

O Integralismo, fundado em outubro de 1932, chega ao Rio 
Grande do Sul, de forma organizada, somente em 4 de janei 
ro de 1934. 

(66) 
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Quanto a Camara Federal a proporg5o 6 a seguinte 

das 20 cadeiras pertencentes ao Rio Grande do Sul, 13 f o r am 

para o PRL (65,00%) e 7 para a Frente o nica (35,00).Nenhum dos 

outros partidos competidores consegue eleger representantes, 

por6m, os resultados eleitorais apresentam como mais votados, 

numa ordem decrescente: o Integralismo, a Liga Eleitoral Pro- 

let5ria, o Trabalhador ocupa teu posto e finalmente os candi-

datos avulsos. 

A AIB obteve votagao em 44 dos 83 municipios exis-

tentes e teve resultados considerados altamente favor5veis em 

Novo Hamburgo, Cachoeira, Erechim, Caxias e Montenegro ・  

Surgiam no cen5rio gaflcho novas formas de agrega頭o 

para os grupos politicos apresentando alternativas variadas e 

trazendo no bojo de usas propostas a tentativa de solucionar 

os problemas nacionais. Cabe salientar que estas propostas se 

relacionavam muito diretamente a massa trabalhadora seja o pro 

letariado urbano ou o pequeno propriet5rio 

na rural. 

e o campon6s da zo 

O chamamento. a classe operaria j fora feito, desde 

1933 (67) , pelo PRL com base nas vantagens que a classe traba-

lhadora recebera do Governo Provis6rio. Em contrapartida colo 

cava-se a questao: poderia o operariado votar com a 	F ・ U.G.? 

( 67 ) 'tOPERARIOS" - "Lembrai-vos de que Get6lio Vargas vos deu 
todos os direitos". Di5rio Liberal. 3 abr. 1933. 
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Os anos de governo de Borges de Medeiros durante a Repiblica 

Velha nada haviam dado al6m de repress5o ao movimento traba- 

ihador e estudantil(68 ). Sob o titulo "OPERARIOS, ATENc八O:T a 

parece este lembrete: "O Governo Provis6rio, de que o Partido 

Republicano Liberal 6 sustent5culo, criou o Minist6rio do Tra 

balho, as comiss6es de conciliagao e julgamento; decretou 	a 

Lei de Sindicalizagao e a Lei dos Dois Tergos; assegurou a Lei 

das 8 horas para os oper5rios e de 6 horas para os banc5rios; 

し fetivou as Caixas de Aposentadorias e Pens6es, reformou a lei 

de f6rias, fez nova lei de Acidentes no Trabalh e, a par de 

varias outras garantias aos vossos direitos, sempre 	sonega- 

dos, deu-vos participag五o direta nas assembl6ias constituin-

tes e nos parlamentos nacionaisに" 69) 

Entretanto, a luta do governo no sentido de atrair 

a massa trabalhadora encontra entraves, ou melhor seria dizer, 

concorrentes. Dotados, pela nova Constituigao, do direito de 

ioto, os trabalhadores passam a se constituir parcelas signi- 

Eicativas politicamente e passam, portanto, a sofrer press6es 

-ias diversas facg6es politicas. 

N o 6 nossa intengao aqui entrar numa an五lise mais a 

curada das relagaes entre o Estado e a classe 	trabalhadora, 

(68) H五  que se ressalvar, destas acusa96es, a Greve de 17, 
nalisada por BODEA, Miguel. A Greve de 1917 ' (As origens  
do Trabaihismo Gaflcho). Porto Alegre, Le PM ed, s/d., 
referenciada por ANTONACCI, M. Antonieta. Op. cit. 

(6 q ) Dl -Diario Liberal. 10 out. 1934. 
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por6m, seria interessante lembrar o conceito de cidadania re- 

guiada de Wanderley G. dos Santos como refer6ncia esciarecedo 

ra do papel deste segmento no sistema politico instituido no 

p6s-30. Sob -a "proteg5o" de um Estado que se via obrigado .a 

encetar mudangas em diversos setores, principalmente no econo 

mico, ("o Estado deveria intervir na ordem da acumulagao e re 

estrutur五-1a"..30)o trabalhador se via incorporado a categoria 

de cidad5o sob condig6es espec ficas. 

"Por cidadania regulada entendo o conceito de cida-

dania cujas raizes encontram-se, n5o em um c6digo de valores 

politicos, mas em um sistema de estratificagao ocupacional, e 

que, ademais, tal sistema de estratificagao ocupacional 6 de-

finido por norma legal. Em outras palavras, s5o cidad5os to-

dos aqueles membros da comunidade que se encontram localiza-

dos em qualquer uma das ocupag6es reconhecidas- e definidas em 

lei. A extens5o da cidadania se faz, pois, via regulamentagao 

de novas profiss6es e/ou ocupag6es, em primeiro lugar, e me-

diante ampliagao do escopo dos direitos associados a estas pro 

fiss6es, antes que por expansao dos valores inerentes ao con- 

ceito de membro da comunidade. A cidadania est5 embutida 	na 

profissao e os direitos do cidad5o restringem-se aos direitos 

do lugar que ocupa no processo produtivo, tal como reconheci- 

(70) SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Cidadania e Justiqa. Rio 
de Janeiro, Editora Campus, 1979. p. 74. 
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do por lei: Tornam-se pra-cidadaos, assim, todos aqueles cuja 

ocupag5o a lei desconhece. A implicagao imediata deste ponto 

clara: Seriam pra-cidadaos todos os trabalhadores da 5 rea 

rural, que fazem parte ativa 

tante, desempenham ocupag6es 

do processo produtivo e, nao obs 

直fusas, Para efeユ to legal" (71)difusas, para efeito legal" 

Incorporado, pois,a sociedade politica atrav6s des 

te "achado de engenharia constitucional" o trabalhador brasi-

leiro passa a ser requisitado pelos diversos grupos politicos 

em atividade. 

Sua associag5o mais corrente 6 feita, provavelmen- 

te, no periodo, com a Alianga Nacional Libertadora (A.N.L.) ・  Es 

te movimento, entretanto, articula-se tardiamente no Rio Gran 

de do Sul - sua dura頭o legal 6 de apenas dois meses, - ape- 

sar, de contar, neste periodo, 一  com um potencial de recrutamen 

to muito alto. 

Mas, antes de formalizar-se o ANL como movimento i坦  

iitico, o operariado principalmente, foi objeto da ateng5o de 

muitos programas, al6m do5 j5 citados "chamamentos" dos parti 

dos do governo - tipo PRL. J5 em meados de 1933, os jornais a 

tentam para o problema com manchetes como "O proletariado e 

seus falsos defensores.. ." a prop6sito da presenga nos progra 

mas partid5rios de origens mais variadas, de reivindicag6es 

(71) Ibidem. p. 75. 
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tendentes a atrair o voto oper5rioJ 72) Note-se o que j foi 

referido na quest5o da cidadania regulada - o trabalhador ru- 

ral 6 completamente ausente das propostas politicas, com exce 

c o, talvez, do Integralismo. A esta situag5o refere-se, tam- 

b6m, um Manifesto do Partido Socialista Prolet5rio do Brasil, 

langando seus candidatos h deputag5o federal sob a legenda: 

"Trabalhador Ocupa teu Posto". Interpretando a realidade bra- 

suleira a partir da Constatagao de que a origem dos problemas 

est5 nas contradig6es inerentes a s sociedades capitalistas e 

no regime de propriedade que aguga a luta de classes, o PSP 

do Brasil prop6e: 1) Garantia e ampliag5o das liberdades demo 

cr5ticas; 2) Revis5o de toda legisla戸o social em vigor, tor- 

nando-a extensiva aos assalariados agricolas; 3) Promulga頭o 

de novas leis que beneficiem as massas trabalhadoras em ge- 

ral; 4) Defesa do princ pio de autonomia organica e adminis-

trativa dos Sindicatos relativamente a partidos e governos; 

5) Revisao imediata da Constituig5o Federal; 6) Ampliagao do 

sistema representativo democr5tico, de modo a garantir a re- 

presentagao direta do proletariado em todos os niveis; 7) Su- 

fr5gio universal, direto e secreto aos maiores de 18 anos in-

clusive analfabetos; 8) Revogabilidade dos mandatos politicos; 

"N五o h五  programas de partidos, chefiados por cavalheiros 
cujo passado puramente burguミs e reacionるrio todo mundo 
conhece, que n o enfeitem seus partidos, com declarag5es 
de direitos prolet5rios, neles arrumados como mercadorias 
nas parteleiras das bodegas para chamar a aten95o da fre 
guesia". Correio do Povo. 22 mar. 1933. 	 - 

( 72) 
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9) Direito ao povo de iniciativa pr6pria na apresentagao de 

leis; 10) Ado頭o do regime plebiscit5rio para a solugao de to 

dos os problemas fundamentais do povo; 11) Separagao absoluta 

entre Estado e Igreja; 12) Gratuidade e obrigatoriedade do en 

sino prim5rio e proibi頭o do ensino religioso em qualquer n-ー  

vel. 〔 73) 

Ao nivel eleitoral, por6m,adisputa travada em torno 

das eleig6es de outubro de 34 tem maior significagao para os 

partidos tradicionais (PRL versus F.U.G.) j5 que a TTrepresen- 

tacao" da classe trabalhadora se far5 atrav6s do representan-

te classista, sugest5o vitoriosa do Clube 3 de Outubro na cons 

tituinte Federal. 

A maior mobilizag5o das camadas mgdias e populares 

comega a se fazer sentir mais concretamente no Rio Grande do 

Sul, de um lado, com a expans5o do movimento integralista, prin 

cipalmente em Porto Alegre e na zona colonial, de outro com a 

tentativa da Federagao Oper5ria de articular os trabalhado-

res e os Sindicatos em torno de1aJ74) O surto de greves que 

Correio do Povo. Jul. 1934. 

"Pedimos sim, e periria, pedimos a u麗乳
muito
os trる par abaihad

ふ；。 letividade
em torno 了e-os 

：貿；catoso1etrジestes em toruma vez inte器dan Federimente ar麗o1姦ta .tad) A dastada e uni- 
da no seio de~ suas organiza96es sindicais , e estas filia 
aas a reaera9ao, estarao isentas ce meciiaaores improvIsa 
dos。  ent
t adoresな

o Capital s e o
ortunistas, 0器賢な ou me lhormentet idade m&xima doぎ【慧言  

ihadores rio-grandenses entender-se-五  diretamente com a了  

(73)  

(74)  
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eclode a partir do inicio de 35 est5 intimamente relacionado 

com o movimento de sindicalizag5o que se observa a partir des 

te periodoJ75) 

Se o surgimento de in6meras greves em Porto Alegre, 

principalmente,no m6s de janeiro de 35 (t6xteis, metalirgi- 

cos, transportes, para relacionar apenas os setores cruciais 

da vida econ6mica) parecem indicar maior articulag5o da dlas- 

se oper5ria, e neste sentido h5 uma alterag5o qualitativa e 

quantitativa em relag5o aos movimentos anteriores, de outra 

parte o poder politico regional n5o parece estar capacitado a 

absorver este conflito. Questionado pela imprensa quanto as me 

didas a serem tomadas frente a greve dos metal6rgicos (em so-

lidariedade aos t6xteis) , o inspetor regional do Minist6rio dd 

Trabalho no RS responde j5 ter entrado em contato com o gayer 

no do estado para estabelecer um curso de agao. Segundo ele 11 0 

governo, ao que estou informado, agir5 com rigor contra os e-

lementos perturbadores, a fim de restabelecer o ritmo do tra 

baiho e da produg5o, que n5o podem ficar a merc6 dos agitado- 

autoridades do Minist6rio do Trabalho, Indこstria e Com6r 
cio, e estas com os legItimos representantes dos traba- 
ihadores... - (Manifesto ao proletariado rio-grandense - 
Federa95o Operるria). Correio do Povo. 19 ago. 1933. 

O indice de Sindicaliza9五o, no setor industrial, reconhe 
cido pelo Minist&rio do Trabalho at6 34, como apresenta 
Werneck Vianna, 6 baixo, mesmo para um estado pouco inー  
dustrializado como o RGs. ～ー～一ー一ー一  一  

(75) 
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res e dos demagogos (76)res e dos demagogos. 

O surto grevista de janeiro de 35 6 um marco impor-

tante na perspectiva deste trabalho - obviamente o 6 mais am 

da na hist6ria do movimento oper五rio no Rio Grande do Sul - pe 

lo que representa de potencialidade de conflito, positivarnen- 

te para os grupos de ''esquerda" (inicio da ANL e setor regio- 

iial do PCB) , e negativamente para os grupos vinculados る  poll 

tica tradicional, seja os da vertente liberal quanto da auto- 

rit5ria. 

J5 adiantamos que o aparecimento da ANL no Rio Gran 

de do Sul se fez tardiamente (junho de 35), em termos oficiais. 

Sua articulagao, realizada por Agildo Barata, entretanto, 6 

bem anterior. Em relag5o ao movimento aliancista, pode-se ob-

servar seu estreito relacionamento com o grupo regional do Par 

tido Comunista Brasileiro. 

Em relat5rio (77) enviado ao Comit6 Central, em maio 

de 35, pelo Comit6 Regional, que deixa perpassar no texto uma 

sensivel desarticulag5o entre estes dois niveis, s5o apresen-

tadas v5rias justificativas para a baixa produtividade do tra 

balho realizado no estado. Acentua-se, por6m, que apesar 	da 

restrita penetrag5o do partido, o abandono do campo ser5 mais 

( 76、  
Correio do Povo. 16 jan. 1939. 

(77) D ocumento dat ado de 21 mal. 1935. Sem assinatura. Arqui- 
vo Flores da 、  Cunha. UFRGS. 
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desastroso dada a tend6ncia que j5 h5 no Rio Grande do Sul de 

tornar-se o foco deflagrador da contra-revolug5o. H5 refer6n- 

cias, tamb6m, a s greves de janeiro, onde houve participag5o do 

partido junto 五  presid6ncia da FORGS (que terminou por ser fe 

chada) que 6 acusada de reformismo por um dos membros do gru- 

po, mas n5o pelo conjunto do comit6. 

H5 em Porto Alegre tr6s c61u1as t1que se reunem para 

falar em comunismo, distribuir manifestos, fazer inscri 6es mu 

rais, colocar bandeiras, etc." Os tr6s grupos vinculam-se, res 

pectivamente, aos ferrovi5rios, metal6rgicos e tecel6es, com 

um total de onze elementos. O trabalho sindical 6 quase nulo, 

a n五o ser entre os metal6rgicos. Talvez o setor mais prornis- 

sor seja o militar, onde existe grande n6mero de interessados 

na organlZag5。． (78)na organiza o. 

Quanto る  ANL "recebemos uma carta dos camaradas ( ・ ..) 

sobre suas finalidades. Foi entho responsabilizado urn camara-

da do regional, a fim de ligar-se com a pequena burguesia e 

tirar dela a direg5o regional. Esse companheiro conseguiu reu 

fir um grupo, que n5o ficou organizado como diret6rio regio- 

nal, pois os elementos desse grupo (um m6dico, tr6s oficiais, 

(78) Carone refere-se a polItica anti-militarista (antimil.) 
do partido como uma das estratるgias fundamentais para 
sua rearticula9五o: para ser efetivada esta polItica tor-
na necess5ria a entrada nos quart6is, e isto aconteceu 
em larga escala, principalmente no Ex6rcito e nas mili- 
cias estaduais (For9a Publica de Sao Paulo, Brigada Mill 
tar etc.). CARONE, Edgard. Oligarquias e Classes Sociais  
na Segunda Repuiblica . Op. cit. p. 243. 
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um jornalista, um advogado, e um estudante) resolveram espe- 

rar diretivas do Rio e autorizag5o para organizar a diregao 

regユonal".(79
)regional". 

O trabalho do Partido, no interior, tamb6m 6 fraco. 

Em S五o Leopoldo h5 grupos organizados no Sindicato do Couro, 

mas praticamente aut6nomos devido a impossibilidade de comuni 

eagao freqUente. Pelotas e Rio Grande, duas zonas industriais 

de suma importancia regional tamb6m se encontram fora do alcan 

ce do grupo. O mesmo acontece com Santa Maria (maior centro 

ferrovi rio) onde h5 um potencial significativo e pouca orga- 

niza頭o. J5 Passo Fundo, outro local promissor, apresenta um 

problema curioso conforme o comunicado. Nesta cidade h5 um 

"caudilho pequeno burgu6s" que n5o reconhece o comit6 local 

cm。  。rganlsmo do partld。． (80)como organismo do partido. 

(79) Documento citado. 21 mai. 1935. 

"No tuia 19 de Maio, Rocha e seus elementos, se propunham 
a realizar uma passeata pelas ruas da cidade e ir 三  reda ~ 
gao do jornal "O Nacional". Alegava ele que a ida a esse 
jornal era um pretexto para sairem 乞  rua. Nossos camaraー  
das protestavam, dizendo que o 19 de maio n5o era um dia 
de regozijo, mas um protesto contra as arbitrariedades 
cometidas contra os trabalhadores. Protestaram tamb6m con 
tra os chopps e as entradas de cinema que companhias ca-
pitalistas iam distribuir aos oper5rios nesse dia, com o 
apoio de Rocha. Essa diverg6ncia foi motivo de fortes dis 
cuss5es. Depois de muitos debates, ficou resolvido que7 
nるo aceitariam os chopps e as entradas, nem sairiam ミ  
rua". Esta delibera9五o levou ao rompimeno com Rocha e, 
na realidade o operariado de Passo Fundo estる  dividido 
em dois blocos": o de Junqueira Rocha (Sindicato benefi- 
cente) e o que acata as decis5es do Comit6 Local. 

(80) "N。  
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O epis6dio de Passo Fundo, a desarticulag5o remrlan- 

te nas demais cidades, inclusive na capital, a aus6ncia de um 

contato mais direto e constante como Comit6 Central, s5o de-

monstrativos da fragilidade da atuag5o do PCB no RGS. (81) Es- 

ta car6ncia de capacidade organizativa abria um vazio onde as 

forgas que politicamente se situariam mais . esquerda n5o en-

contravam canais de expressao. Dentro desta perspectiva enten 

de-se o porqu6 do crescimento intenso da Alianga Nacional Li- 

bertadora, interpretada a ni:vel nacional como um caso de' 'gi- 

gantismo", deitando raizes em dois meses, praticamente em qua 

se todas as cidades mais importantes do interior (Pelotas, Rio 

Grande, Passo Fundo, Santa Maria, S5o Gabriel, Santana do Li- 

vramento, Sao Leopoldo, Uruguaiana, Bag6). 

A Alianga caracteriza-se, desde o inicio, pelo fato 

de ser uma frente ampla que re6ne membros do PC, tenentistas, 

socialistas, democratas, liberais (membros do partido Liberta 

dor), etc. Langado o manifesto-programa em fevereiro de 35, 

a ANL gaiicha tem seu Diret6rio Estadual Provls6rio escolhido 

apenas em 8 de junho. Era ele constituido por Dyon6lio Macha- 

do, presidente, (m6dico);Cap. Aguldo Barata, vice-presidente 

(oficial do 	ex6rcito) ; 	Aparicio 	Cora 	dc 	Almei- 

(81) A fraqueza do PCB n五o る  uma caracterIstica local. Desde 
sua funda9io, em 1922, o Partido lutava pela manuteng5o 
de seus aderentes e conquista de novos, nas raras fases 
em que gozava de legitimidade. Para maiores detalhes ver 
PINHEIRO, Paulo Sるrgio. Op. cit. p. 107-139; PEREIRA, As 
trogildo. Forma9五o do Partido Comunista Brasileiro. Rio; 
ed. Vit5ria, 1962; DIAS, Everardo. Hist6ria das lutas 
ciais no Brasil. S五o Paulo, Alfa-Omega, 1977. 
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da, Secret言rio Geral (advogado); Jos6 Julio Parise Igl6sias, 

19 Secret5rio (acad6mico) ; Raul Francisco Riff; 2 9 Secret五rio 

(comerci rio); Antonio Mespl:, delegado de publicidade, (advo 

gado; Japy Salgado Freire, delegado de publicidade, (acad6mi- 

co); Severino Ronchi, delegado de propaganda, (acad6mico); Mar 

ciano Belchior Filho, delegado de propaganda (gr5fico); Cami- 

lo C. Brand5o, tesoureiro, (comerci5rio). 

A atuag五o da Alianga em Porto Alegre que est5 asso-

ciada a criag5o de niicleos que podem ser residenciais (por bair 

ros) ; escolares (por faculdades) e profissionais (por f5bri- 

cas, escrit6rios etc); tem seu momento alto nas comemorag6es 

do 5 de julho de 1935 (festejado nacionalmente) realizadas no 

Teatro S5o Pedro (com a presenga do chefe de policia e de os- 

tensivo policiamento) . Os temas abordados pelos 	aliancistas 

prendem-se basicamente a s necessidades de libertar o pais do 

jugo do capitalismo internacional. 

"Contra o latifiindio 】  

Contra o imperialismo: 

Contra o Integralismo! 

Contra as leis opressoras das nossas liberdades只！( 82) 

O enfrentamento mais constante com a Ag5o Integra- 

lista Brasileira se d5 ao nivel da imprensa. Imputado de fal-

samente nacionalista, dadas as suas vinculag6es com o PCP, a 

(82）  一  
uorreio do 1-'ovo. lb jun. 1935. 
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Alianga 6 acusada pelos Integralistas de seguir a estrat6gia 

utilizada pelo partido conforme determinag o da lila. Interna 

cional (83) . Em resposta h s promessas de p5o, terra e liberdaー  

de, os integralistas estabelecem comparag6es com a situag5o 

do operariado na Russia: "Na Russia um oper5rio precisa traba 

ihar 17 horas para obter o alimento que um oper5rio, nos Esta 

dos Unidos, obt6m em 4 horas. (. . .) Na Russia, a terra 6 do 

campon6s, mas a colheita pertence ao governo. (.. ・ ) Na Russia, 

acaba de ser declarada a pena de morte para criangas de 12 a-

nos 
para cma'\(84

)nos p ra cima". 

Os aliancistas, por sua vez acusam os integralistas 

de "vendidos ao capitalismo internacional" e proclamam os seus 

pontos essenciais: 1) suspens5o definitiva do pagamento da di: 

vida externa; 2) 一 nacionalizagao imediata de todas as empresas 

imperialistas; 3) protegao aos pequenos e m6dios 	propriet5- 

rios e lavradores; 4) gozo das mais amplas liberdades popula-

res pelo povo brasileiro; 5) constituig5o de um governo popu- 

lar. Em suma, enfatiza o seu car5ter de frente ampla que luta 

pela independ6ncia nacioiial, contra o fascismo, repudiando a 

associag5o que os advers5rios da Alianga procuram fazer com o 

governo sovi6tico para evitar o crescimento do movimento. 

(83) Sobre as vincula95es com a III? Internacional e a estraー  
t6gia ANL ver PINHEIRO, Paulo S., Op. cit., DIAS, Everar 
do. Op. cit. 

(84) C orreio do Povo, 23 jun. 1935 
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A capacidade de recrutamento surpreendeu as liderari 

gas, por um lado, mas por outro criou para a esquerda mais ra 

dical (principalmente as liderangas do PCB) uma falsa impres- 

s5o de intensa politizag五o e organizagao de massas. 

O movimento intenso (formag五o de n6cleos, comicios, 

manifestos, o carisma de Prestes junto aos setores populares) 

provocado pela Alianga serviu, tamb&m, para dar elementos 乞  

oligarquia tradicional, tanto aos grupos autorit5rios quanto 

aos relativamente liberais para a execug五O de medidas contro-

ladoras das atividades dos grupos populares. 

A Alianga surgindo, pois, em plena vig6ncia da Lei 

de Seguranga Nacional, mas tamI6m numa conjuntura particular 

marcada pela constitucionalizag5o dos estados
(85)

, sofre, pau 

latinamente, primeiro a oposig5o dos grupos de direita (tipo 

AIB), para depois tornar-se problema para o governoJ86) 

A repress5o desencadeada pelo governo nacional, p0- 

r6m, toma formas mais brandas quando 6 realizada por alguns 

setores da sociedade civil. Por exemplo, a forma de reag五o do 

(85) Em 29 de j unho de 1935 6 promulgada a Constitui9五o do Es 
tado do R. C. do Sul. 

(86)  Neste momento Filinto MUller toma a iniciativa clenuncian 
do as articulag5es do movimento com o PCB a lila. Inter 
nacional. (politica de mobilizacio atravas de frentes a石  
pias). O Decreto (n9 229) proibe o funcionamento da Ali- 
an9a por 6 meses e vem acompanhado de medidas do Minisー  
tro da Guerra visando a apurar a participag5o de milita-
res no movimento. 
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grupo intelectual, cat6lico e politizado 6 a criag o da Ag5o 

Social Brasileira, cujo objetivo 

mos (entendidos ai os de direita 

6 lutar contra os extremis- 

e esquerda) ( 87) . 	Apenas a 

luta contra a A.I.B. ter5 um desenrolar bem diverso. Outra for 

ma de rea頭o manifesta 6 a tentativa de articulagao, primeiro 

dos dois partidos dentro da pr6pria Frente tinica (unificar pa 

ra fortalecer) e, mais tarde, da Frente o nica com o partido 

do governo. Seria interessante lembrar aqui, ainda, a refer6n 

cia que comega a ser frequente da necessidade de partidos na- 

cionais. Tornava-se claro, tanto para a elite governante, quan 

to para as oligarquias de oposi師o, que uma das fontes de di- 

namizag五o e de aquisig5o de poder, de movimentos como a ANL e 

a AIB, advinha do fato de possuirem organizag5o e propostas 

nacionais. 

"豆  do Rio Grande do Sul que parte & iniciativa de fazer 
do catolicismo um partido politico. Ate entao, a L iga Lー  
leitoral Catolica, dirigida por 'lristao de Ataicte e ou- 
tros, pretende apoiar ou n五o candidatos, influir na opi- 
ni5o cat6lica, mas n5o se organizar politicamente. Ape- 
sar da Acho Social Brasileira desaparecer logo, sua exis 
tencia mostra que as condigoes para o tascismo ainca 一  SUB 
sistem no Brasil, mesmo havendo uma A95o Integralist百  
Brasileira. t ' CARONE, Edgard. A Segunda Repiblica. Op. cit. 
p. 306. Dirigida por D. J0 0 Becker a ASC congrega ele-
mentos da vida politica e intelectual no Rio Grande do Sul. E- 
ram da: A AO SOCIAL BRASILEIRA: Armando C5mara, Jos6 
Luis Martins Costa, Roque Degrazia, Adroaldo Mesquita da 
Costa, Felix Contreiras Rodrigues, Amadeu de Oliveira Frei 
tas, D&cio Martins Costa, Augusto Meyer, Armenio Macario 
Ribeiro, Carlos de Brito Velho, Francisco Machado Carrion, 
Adalberto Camara, Alvaro Maga1h五es, Ruy Cirne Lima, Luiz 
da Cruz. Ernani Fiori. Ary de Abreu Lima, Victor de Brit 
to Velho, Elias Cirne Lima, .Lvo Uorrea Mayer, Kaul. r 1orei 
ra, Valdemar Romero, Frederico Falk, Armando Dias Azere- 
do, D云maso Rocha, Coelho de Souza. 

(87) 
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O fechamento da Alianga provoca pouca reagao, se to 

marmos em conta que ele se d5 no momento em que o pais procu-

ra restabelecer suas coordenadas constitucionais. Entre as ra 

ras vozes que se levantam contra a medida surge a proposta, da 

minoria parlamentar, de que o Ministro da Justiga expusesse, 

em sessao fechada, o conteido dos documentos referidos pelo 

chefe de policia como prova das ligag6es da Alianga com o PC 

e os planos da lila. Internacional. Obviamente esta exposig5o 

de motivos nunca se efetivou o que, entretanto, n5o impediu o 

legislativo de continuar respaldando o executivo nas subseqilen 

tes medidas de forga que tomou. 

O fechamento da ANL, no Rio Grande do Sul, teve seu 

desmantelamento acrescido da pris5o do seu presidente Dyone 

h o Machado e sua posterior condenag五o a 10 meses e 15 dias de 

deteng五o. Carone atenta para o fato de que "apesar de fecha- 

da, a ANL funciona na ilegalidade" (88) , sendo dissolvida ape-

nas em dezembro de 1935. 

de do Sul, 

t - r .rlo 
( 89

)torio 

Retomando a quest5o da articulagao do PC no Rio Gran 

6 interessante observar as informag5es de urn rela- 

enviado nas v6speras das eleig6es de 1935 ao C.C., 

e que permite avaliar o papel desempenhado pela ANL como ele- 

mento, dinamizador e agregador de novos adeptos.' radicalmen 

te diversa a situagao apresentada, se tomarmos como compara- 

(88) CARONE , Edgar d. Oligar quias e Classes S oc iais. Op . cit . 

p. 261. 

(89) Relat6rio s/data, assinado por Vellozo. Arquivo Flores 
da Cunha. UFRGS. 
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・5o as informag6es do relat6rio anterior. Na regi5o da capiー  

Lal h5 uma c61ula de metalirgicos, uma de comerci5rios, uma 

le ferrovi rios, duas de rua (sendo que uma articulada com u- 

Ina cervejaria e com o setor t6xtil). H5 tamb6m quatro c6lulas 

-m Passo Fundo, al6m de duas no campo (articulando-se corn a 

」nassa camponesa) ; quatro c61ulas em Santa Maria; quatro em San 

tana do Livramento (sendo que a do frigor fico faz a ligag五o 

com o campo) . C6lulas tamb6m em Pelotas e Rio Grande, sendo que 

na primeira o partido definiu, vitoriosamente, uma greve no 

"Moinho'T. A industria vinicola tamb6m se encontra organizada, 

com c6lulas em Caxias, Bento Gongalves e Farroupilha. 

Al6m deste trabalho de organizagao especificamente 

partid5ria, h5 refer6ncia 五  intensa atividade nos sindicatos. 

Isto se deve, principalmente, h situa頭o criada com o enfren- 

tamento entre a Federag5o Oper5ria Rio-Grandense e os ministe 

rialistas, na luta pela defesa de um programa de reivindica- 

g6es. H5 indicag6es explicitas 

dos metaliirgicos, ferrovi rios 

avinculagao com os sindicatos 

(S ta . Maria), mineiro(90), fri 

gor ficos, construg五o civil, barriqueiros, em v5rias cidades, 

principalmente Pelotas. 

Pode-se observar, desta forma, que o movimento de 

esquerda adquiriu bases mais s6lidas. O elo agregador das for 

(90) No caso do Sindicato mineiro de Minas de Buti., gra9as ミ  
a95o de um membro do partido, pode-se impedir que os pa-
dres fundassem um sindicato ミ  parte. 
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gas ainda permanece sendo a ANL pois nos 6 ltimos meses de 35, 

.eguem funcionando quatro grupos em Porto Alegre, um grupo em 

S5o Leopoldo, tr6s em Passo Fundo e v5rios em Pelotas,articuー  

dos a〇s camponeses. (91)dos aos camponeses. 

Entretanto, se haviam pr6 condig6es muito promisso-

ras 乞  criag5o de um movimento de massas no RS; com a simpatia 

de amplos setores da classe m6dia e mesmo de alguns propriet三  

rios rurais desgostosos com a m5 situag5o econ6mica e dificul 

dade de cr6dito (92) , isto em grande parte,se perdeu com o 

feito negativo causado pelos leyantes de novembro (em Natal e 

no Rio) e a ampla utilizag5o feita pelo governo, do fato, 

l6m do impacto que a colocag5o da Alianga na ilegalidade J 五  

Cabe ressaltar aue esta documentac五o enfatiza. nor moti 
vos obvios, a participa9ao do operariado nas atividades 
partid5rias (via ANL ou nるo), podendo parecer que o movi 
mento aliancista gaflcho fosse tipicamente prolet5rio. Tal 
fato, entretanto, n5o る  verdadeiro, mantendo, a ANL lo- 
cai, as mesmas caracterIsticas da similar nacional (pe-
quena e m6dia burguesia, proletariado, intelectuais e to 
da a massa "difusa" que costuma acompanhar a caracteri- 
za9五o classista da Alian9a). 

Carta de Dyonelio Machado (6-9-35) refere-se ao descon-
tentamento de alguns membros da F.U.C. com a aproxima9五o 
das lideran9as com o governo Flores e as conseqU6ncias 
disto para o ANL. "J5 me vieram anunciar (6 certo que an 
tes do fechamento da A.N.L.) que v5rios elementos de de百  
taque da Frente Unica (entre eles Mauricio Cardoso) e 6百  
por cento do eleitorado frente-unista se passaria para 
n6s. A ilegalidade a que lan9aram a Alianga h5 de ter ne 
cessariamente modificado um tanto essas disnosic5es." (AF 
quivo iiores na し  unna). uLviamente na um otimismo exces-
sivo nesta observag5o, principalmente se tomarmos em con 
ta os v5rios movimentos, como a A95o Social Brasileira, 
surgiam com o objetivo de contestar os extremismos, mas 
enfaticamente os de esquerda. 

(91)  

(92)  
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causava. 

"A revolta de 1935 leva parte dos grupos dirigentes 

ao panico e a um conseqUente radicalismo de atitudes, marcado 

pelas suas posig6es acentuadamente direitistas. Uma minoria, 

no entanto, se revolta contra a parcialidade de repress五o, e- 

xigindo maior respeito . lei e 五  democracia. A dualidade de 

posig5es contra tend6ncias contradit6rias, onde os primeiros 

canalizam o medo ao comunismo e, atrav6s de uma propaganda te 

naz e continua - auxiliada pelo estado de sitio e a psicose 

anticomunista - exageram o perigo existente. A press5o gover 

namental 6 incentivada pelos segmentos mais reacion5rios do E 

x6rcito - at6 do tenentismo - e da burguesia, o que permite 

superar logo todasas barreiras oposicionistas"J 93) 

Duas quest6es tem que ser ressaltadas em relag5o 五  s 

medidas tomadas pelo governo no combate ao comunismo, termo pe-

lo qual passou a ser tratado generalizadamente o problema: 1) 

a reagao de Flores da Cunha afirmando que nao necessita de a-

poio externo para o controle da situagao estadual, pois ele 

mesmo garante a manutengao da ordem interna (e para tal apre- 

(93) CARONE, Edgard. Oligarquias e classes sociais. Op 	cit. 
p. 342. 
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enta 20.000 homens prontamente mobi1iz5veis) (94) ; 2) o sur- 

cimento de uma situag5o ambigua para a A.I.B., pois que mesmo 

Pcuando num contexto que justifica e aprova o seu anti-comu- 

・nismo, se v6 ameagada de sofrer o mesmo golpe sofrido por sua 

rival ANL - ser langada 

(95) 

na ilegalidade acusada de extremis- 

Em conseqU6ncia deste quadro de radicalizagao 	das 

correntes politicas, tanto ao nivel interno quanto ao nive1 

das quest6es racionais, a oposig5o tradicional passara por u- 

cia profunda revis5o de sua estrat6gia de a頭o frente ao gover 

no Flores, tendendo, num movimento que pode ser observado ao 

longo de todo o ano de 1935, a uma aproximag五o crescerte com 

。  ex-Interventor e agora Governador do Rio Grande do Sul. 

Flores j5 havia demonstrado sua eficiミncia no tratamento 
da questio da ANL cuja repress五o culniinou com a pris5o e 
condena9五o de Dyonelio Machado e do oper5rio Bernardino 
Garcia, e mesmo contra a pr6pria AIB em incidentes num 
comIcio na zona colonial alem五  (S. Sebastiao do Cai). 

Desde inicios de 1935 as re1a95es do AIB com o Governo 
Flores n5o eram das melhores, O m6s de fevereiro havia 
sido marcado por incidentes na zona colonial, mais pre-
disposta 五  inf1u6ncia da propaganda integralista, levan- 
do o governador a afirmar que se a AIB estava provocando 
desordens, fazia-se necess5rio tomar provid6ncias para a 
defesa do poder Constituido (A Federa95o, 26 fey. 1935). 
A necessidade de combater a AIB aparece em v三rios edito-
riais da Federa9五o, inclusive criticando, em 37, o gover 
no federal (depois dos incidentes de Campos), que estimu 
la o movimento direitista. A aproxima95o que Flores ter; 
com os integralistas, mantida de forma secreta ser云  mais 
pr6xima do golpe do Estado Novo e numa fase de crise to-
tal com o Governo Federal. 

(94)  

(95)  
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Esta mudanga de estrat6gia deve-se, em parte, ao sur 

gimento de novos grupos, nao s6 atrav6s da formag5o de outras 

correntes politicas, mas tamb6m pelo aparecimento de alas mais 

radicais dentro dos partidos Republicano e Libertador; mas 6 

provocada, tamb6m, pela fal6ncia da estrat6gia golpista arti-

culada durante todo o periodo de exilio pelas liderangas da 

F.U.G. Abandonados pelos antigos aliados paulistas (agora sob 

o comando de Armando de Salles Oliveira) e desiludidos com o 

grupo militar ao qual se uniriam contra a ditadura(96) , a opo 

sig5o gauicha retorna ao estado para entrar nas regras legais 

do jogo. 

Participando das eleig6es de 34, onde obt6m urna vo- 

tag云o mais significativa em relag5o h de 33, a F.U.G. enfren- 

ta, tamb6m, a m5quina florista em pleno funcionamento. As no-

ticias de viol6ncias, pris6es, coagao, assassinatos s5o cons- 

tantes neste perIod。． (97)tantes neste per odo. 

Carta de Oscar Fontoura a Baptista Lusardo faz refer6n- 
cia a expectativa da oposi戸o num golpe de C6es Montei- 
ro, que apoiariam para a presid6ncia da repiblica. Diz 
Fontoura: "O Gal. Isidoro afirmou-me que G5es s6 iria pa 
ra qualquer agao se o narcotizassem acordando-o depois d石  
ganha a partida" (. . .) "O Cal. nao esta disposto a 'obeー  
decer ao ilnDerativo da Nacao rara salvar a P5tria da rui 
na e d a clesagregagao' porque irie 工 aica aquiio que nao 
faltou a Floriano: coragem e decisao". 	Carta de Oscar 
Fontoura a Baptista Lusardo. 	12 mai. 1934. Arquivo Raul 
Pilla. UFRCS. 

Um dos casos mais evidentes da violミncia polItica foi o 
assassinato de Waldemar Rippol. Membro do Partido Liber- 
tador, exilado em Rivera (fronteira com Livramento), es- 
te polItico era elo entre os exilados de Buenos Aires e 
os setores ativos da oposi ao em Porto Alegre. Assassina 
do barbaramente enquanto dormia, Rippol transformou-se i 
mediatamente na prova da extensao da repressao de Flores 

(96)  

(97)  
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A den6ncia do governo de Flores ser5 feita, na Cons 

:ituinte, por Minuano de Mouta (FL), contrabalangando a dis-

creta atuagao do representante do PRR - Mauricio Cardoso ・  O 

i der libertador denuncia nao s6 quest6es especificamente p0- 

liticas, relativas ao pouco espago para a atuag5o da oposi- 

g5o, com a montagem de uma m5quina repressiva por parte do go 

rerno, mas quest6es de ordem econ6mica, como o problema do sin 

dicato da banha e outras quest5es financeiras que o Estado en 

frenta e que s5o associados a politica econ6mica florista. 

Apesar de tudo, Raul Pulla, em entrevista posterior 

as;eleig6eS de outubro, aponta v5rias vantagens conseguidas pe 

ia oposi戸o nestas eleig6es, dadas as condig6es relativamente 

superiores 5s de 33,Para que a F ・ U ・ G ・ fizesse ・ por exemplo ・  

numa campanha ampla de alistamento. Isto em parte foi conse- 

guido, pois, segundo ele, o acr6scimo havido no eleitorado be 

neficiou claramente a F.U.G. Como exemplo disso Filia cita 

os totais partid5rios conseguidos em 33 e 34 pelo governo e 

pela oposi頭o que sao os seguintes: 1933 - PRL: 127.000 votos; 

FUG: 36.000 votos; 1934 - PRL: 125.000 votos; FUG: 72.000 vo- 

5 oposi95o. A situa9ao tornou-se mais embara9osa para o 
governo estadual quando a identifica9五o do assassino foi 
feita e constatou-se ser ele empregado de Francisco Fio- 
res da Cunha (irm5o do Interventor). O caso Rippol deu 
margem a outras mortes, de testemunhas, gerou profunda 
revolta na opiniio publica e terminou por cair no esque-
cimento como mais um caso perdido pela justi9a. 
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tos. (98) 

A oposig5o ga6cha, neste periodo readquire maior mo 

bilidade e passa a atuar de forma mais concreta, procurando a 

tingir duas novas metas: 1) fundir realmente a FUG tornando-a 

realmente um partido 6 nico, (isto 6 condig5o necess5ria, em 

parte, para a formag5o de um grande partido nacional de oposi 

頭o); 2) reaproximar-se de Vargas com o objetivo de na esfera 

federal encontrar eco h s den6ncias feitas contra os desmandos 

de Flores. 

Quanto ao primeiro objetivo - h言  refer6ncia da dis- 

cussao sobre a fus五o dos partidos desde meados de 34. As difi 

culdades comegam na transformag5o dos principios republicanos 

e libertadores visando 五  elaborag5o de um programa minimo con 

junto para a Constituinte Estadual. Um dos pontos que provoca 

maior pol6mica,6 o referente a questao religiosa. Com  pontos 

de vista firmados desde o Congresso de Rivera os libertadores 

n o est五o dispostos a retroceder a fim de adaptar-se a s deter 

minag6es repub1icanasJ99) Se ao nivel estadual as dificulda-

des para unificar a oposig5o sao grandes, em termos nacionais 

(98) Os dados aproximam-se dos reais mas nao sao exatos. 

(99) Ver carta de Bruno de Mendonca Lima a Raul Pulla apresen 
tando uma serie de sugestoes para que naja uma coerencia 
m nima entre os postulados libertadores do Congresso de 
Rivera e o programa m nimo conjunto. Carta de Bruno Lima 
para Raul Pilla. 22 set. 1934. Arquivo Raul Pilla. UFRCS. 
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a busca de elementos, agregat6rios para os diversos grupos re 

gionais tamb6m tender5 a se tornar um processo longo ・ pleno de 

marchas e contramarchas. Ainda em agosto de 34, Lusardo noti 

fica Pilla das articulag6es que Borges vem realizando no Rio 

de Janeiro,com vistas h formag o de um partido nacional. Para 

tal, o velho lider republicanoLprocura entender-se corn Bernar 

des, Mangabeira, Sampaio Correia e Lauro Sodr6, entre outros. 

Interpelado, logo ap6s as eleig6es de 34, sobre;a ne 

cessidade da coligag5o das oposi 6es estaduais Pulla responー  

de: "Dispenso-me de reincidir aqui na batida tecla da necessi 

dade de partidos nacionais.E j5 um lugar comum. A politica 

brasileira ser5 sempre fragment5ria e regionalista, enquanto 

tais partidos n5o se formarem e n5o prosperarem (...) A id6ia 

de um grande partido nacional j5 est5 langada. Estamos,por oー  

ra, no primeiro est5dio: associag5o de partidos regionais. E- 

ra quanto se podia fazer no momento. A formag五o de urn verda-

deiro partido 6 coisa mais delicada e s6 depois de instalado 

o novo parlamento,6 que se poder5 tratar dela. A sua gesta- 

cao ter5 de ser forgosamente intra-parlainentar. (100 

O outro passo ensaiado pela oposig5o 6 a reaproxirna 

c5o com Vargas, ainda muito timida e ensaiando explorar mais 

os conflitos entre Flores e o Presidente da Rep6blica do que 

um entendimento em bases mais s6lidas. 

(loca Entrevista de Raul Pilla . Dezembro /1934. Ar quivo Raul P11 
la. UFRGS. 
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Depreende-se da leitura da imprensa da 6 poca que Var 

gas estaria empenhado em "preservar seu quatri6nio constitu-

cional de perturbag6es previsiveis a ser mantida nos termos a 

tuais e compress5o politica do Rio GrandetIJl01) 

Isto explica seu interesse pela "pacificag5o" do es 

tado. Segundo a mesma noticia, Get6lio teria manifestado sua 

estranheza com m6todos usados por Flores pois que ambos ti-

nham a mesma formagao dentro das fileiras do PRR ・  

Voltando 乞  s relag6es centro-periferia, Vargas rece 

be,dos lideres da F.U.G., um documento onde s5o relacionadas as 

viol6ncias ocorridas no Estado. Essas den6ncias tomavam como 

ponto de partida, a data da promulgagao da Constituinte Fede- 

ral, ou seja, dentro do periodo em que se implantou uma ordem 

democr5tica e legal. Os fatos s5o relatados em dez itens: 1) 

Assassinatos em Palmeira (na tentativa de organizar um comit6 

para propaganda eleitoral, um membro da F.U.G ・  foi morto pelo 

sub-prefeito e dois dias depois eliminadas as duas 6 nicas tes 

temunhas); 2) Atentados五  Caravana da F.IJ.G. (a) em um comiー  

cio em Cruz Alta, Borges de Medeiros e Baptista Lusardo foram 

ameagados de morte pelo ordenanga do sub-prefeito; (b) em La-

goa Vermelha o prefeito, o juiz distrital e o promotor junta-

mente com seus capangas cercaram o comIcio da F.U.G., osten- 

sivamente armados e aparteararn violentamente os oradores); 

(10D 一 しor re工o ao rovo. 0 flOV ．  上ソコ叫．  
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3) Perseguig6es e pris6es (em v5rios municipios os lIderes da 

H.U.G. sao objeto de prisao constante e controle por parte das 

iutoridades, principalmente naqueles onde a perspectiva de vi 

t6ria eleitoral dos frentistas 6 maior. H5 o h5bito, tamb6m, 

da agressao em via p6blica, por elementos que se apresentam co 

mo investigadores. Deles foram vitimas v五rios jornalistas e 

inorto a bala um estudante; 4) Inc6ndio do "Libertador" (foco 

de constantes ameagas o jornal frentista de Pelotas foi vItiー  

ma de atentado) ; 5) Caso de Dom Pedrito (munic pio de maioria 

libertadora, antes do pleito foi morto a bala, pela policia, 

um frentista) ; 6) Situagao de Encruzilhada (viol6ncias prati-

cadas pelo prefeito, pessoa de confianga de Flores); 7) Subs- 

titui頭o de Prefeitos (nos municipios em que a F.U.G. venceu 

houve imediata substitui 5o de prefeitos, sendo que os substi 

tutos desenvolveram uma politica radical para a reconquista 

do terreno perdido); 8) Transfer6ncias, demiss6es e aposenta- 

darias (funcionalismo em geral e oficiais e membros do escaー  

l5o hier5rquico mais baixo da Brigada Militar foram aposenta- 

dos, transferidos e despedidos por n五o terem trabalhado corre 

tamente para o partido do governo) ; 9) Acontecimentos de Sole 

dade (tr6s assassinatos em dois dias seguidos, realizados por 

elementos identificados como a mando do prefeito 	municipal, 

levaram a F.U.G., neste municipio, a se abster nas eleig6es 

de outubro); 10) Boicote oficial ao Correio do Povo (o jornal 

devido a sua neutralidade - segundo o documento - passou a ser 

atacado pela "Federagao", ent5o Di5rio Oficial do Governo do 

Estado do RGS e teve a sua circulag5o proibida nos trens e es 
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tag6es da Vlagao F6rrea), (102)ta es da Via o F rrea) 

Acenava, desta forma, a oposig5o, para Vargas abrin-

do um canal de comunicagao que tenderia a se desenvolver - a 

crescente oposig5o a Flores. Este vinculo se manteria mesmo 

nos momentos de aproximagao propiciados pelo Hmodus vivendi" e 

levaria alguns membros da F.U.G. a uma participag五o cada vez 

mais ativa junto ao governo federal na luta pela deposi戸o de 

Flores e conseqUentemente (e ai reside um dos elementos con- 

tradit6rios, aparentemente, do processo) pela implantag五o do 

Estado Novo. 

Se a oposig5o procurou, de alguma forma, reaproxi- 

mar-se do governo federal (e o far5 concretamente mais tarde), 

Neste momento ela tentar五  estabelecer um di logo, ainda com 

Flores, - devido a necessidades mais imediatas - neste contex 

to de atuagao ampla dos diversos grupos politicos. O teor de 

uma carta envlada pela F.U G ao InterVentor emabrllde35 (103)uma carta enviada pela F.U.G. ao Interventor em abril de 35 

exp6e basicamente a necessidade de reformulagao radical da or 

ganiza頭o policial.E enfatizado o fato de que a solug5o mais 

correta para o caso rio-grandense seria a indicag5o, para o 

governo do estado, de uma pessoa livre de vInculos 	partid五- 

rios. Entretanto, como j五  se encontra assentada a candidatura 

de Flores para o cargo e o seu partido disp6e de maioria pa- 

Integra do Documento no Correio do Povo, 20 dez. 1934. 

Correio do Povo. 17 abr. 1935. 

(l0D 

ao3) 
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ra eleg6-lo, s6 cabe a F.U.G. fazer algumas sugest6es 	com 

vistas h manutengるo das garantias minimas de liberdade e di-

reitos humanos (revis5o nos quadros policiais, assegurar o li 

vre exerc5:cio das atividades eleitorais, readmitir os despedi 

dos e reformados por motivos po]Jticos, adog五o de concursos 

p6blicos, assegurar a liberdade de imprensa, de tribuna e de 

reuni五o). 

A resposta do Governador aos lideres da F.U.G. 	6 

imediata: sob seu governo todas as provid6ncias ser5o tomadas 

no sentido de "pacificar o Rio Grande't. Dois meses mais tarde 

toma a iniciativa para a aproxima頭o, j5 como governador, con 

vidando Pilla para a nova Secretaria que deveri ser criada: 

Secretaria de Educag5o e Sa6de P6blica. Acentua que o convite 

n5o 6 feito ao polTtico, mas ao professor Pulla e que, portan 

to, n5o haver5 no convite nenhuma intengao de obter o apoio 

da Frente 口  nica para seu governo. 

Pilla n五o aceitando a dissociagao sugerida recusar5 

a este primeiro convite, alegando que "dada a posig o 	espe- 

cial, em que me encontro, de presidente do Diret6rio Central 

do Partido Libertador, dificultoso, sen5o impossive1, 	seria 

cindir o m6dico e professor do politico militante.tt (104) 

No contexto da chamada "pacificag5o do Rio Grande", 

que envolve entendimentos da F.U.G. com o governo Flores, ob- 

jetivando maiores garantias para a atuagao da oposig5o e yin- 

(104)Diarlo de Noticias. 14 jun. 1935 
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culando-se, tamb6m,a necessidade de encontrar uma f6rmula que 

permita maior entrosamento entre as elites tradicionais (no go 

verno ou na oposigao) para enfrentar a onda crescente de par- 

ticipagao popular, surge a f6rmula Santos-Pulla, proposta ao 

Governo Federal. Este sistema, porteriormente implantado no 

Rio Grande do Sul, previ algo similar ao parlamentarismo para 

que haja uma divis5o de responsabilidades no exercicio do go- 

verno. 

O projeto n5o 6 aceito, ao nivel federal. A comis- 

s5o encarregada por Get6lio para analisar a f6rmula manifesta 

-se contr5ria a ela pois que a adog5o do instituto da Presi- 

d6ncia do Conselho de Ministros exigiria por si s6 uma revi- 

sるo constitucional. (105) A f6rmula, al6m do parecer da Comis- 

sao Federal, sofreu muitos ataques na Camara Federal. Obvia- 

mente eia estava sendo proposta num momento em que todas as ten 

d6ncias politicas levavam para o lado oposto, ou seja, procu- 

ravam dar ao executivo maiores recursos de poder (vide a Lei 

de Seguranga Nacional e as demais concess6es de estado de sI- 

tio e estado de guerra). 

Entretanto, ao nivel estadual, dadas as circunstan- 

dias que cercavam o governo Flores, em crescente incompatibi-

lidade com o poder central, interessava manter alguma forma 

de articulag5o com a oposigao. A "pacifica頭o" do Rio Grande 

(105) A comiss5 o , designada em outubro de 1935, era constituI- 
da por Antonio Carlos, Pedro Aleixo, Jos6 Pereira Lira, 
Barbosa Lima Sobrinho, Codoifredo Vianna e outros. 
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passava a se constituir numa mediagao 乞  intervengao federal 

pois Flores, com um governo de coaliz5o, ganhava uma base de 

legitimidade mais s6lida. Livre do conflito b5sico que o carー  

trai, Flores se abria a s novas perspectivas politicas. Estava 

consciente de que para realmente ter algum peso como poder re 

gional ele necessitava de uma base coesa (fosse para urna ai- 

ternatlva legal (106)ternativa legal 
	ou golpista) e isto a pacificag5o em par 

te lhe garantia. Por outro 1ado, a unificag五o dos grupos poli 

ticos tradicionais se realiza num momento de alta mobiliza95o 

s6cio-politica, atrav6s dos ; movimentos de esquerda e de diー  

reita, que vai culminar com a chamada "intentona" de novembro 

de 35. 

Por6m, antes do acordo com o governo Flores, a FUG 

ainda passou pela experi6ncia eleitoral, novamente traumati- 

zante, devido ao alto indice de viol6ncia verificado durante 

a campanha, do pleito de novembro. 

As duas quest6es b5sicas, entretanto, permanecem sen- 

do, ao nivel interno, a possibilidade de entendimento de Ploー  

res com a oposig5o e, ao nivel federal a tentativa do, agora, 

governador do RS de, intervindo na politica dos outros esta- 

dos, fazer crescer seu poder. Isto, consequentemente, 6 fonte 

de conflitos com Vargas. 

Para Flores n5o estava excluida a possibilidade de uma 
candidatura ミ  Presid6ncia da Repこblica no quadriミnio 38- 
42. Antunes Maciel a isto se refere em carta a Flores. 
Para ele, tr6s pessoas t6m direito 5 sucess5o de Vargas: 
Aranha, Flores e Antonio Carlos. Arquivo Antunes Maciel. 
CPDOC!FGU. Documento n9 06.10.29. 

けn Ap Tl、十Pr八7pl、十nl一  lhA canYava exioindo lealdade ao Doder cenー  go de Interventor lhe cauxava exigindo lealdade ao poder 

(l06 
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A tentativa de Flores no sentido de uma participa- 

c5o mais direta na politica nacional prende-se, neste caso,a 

sucess5o do governo estadual do Estado do Rio, quando ap6ia 

abertamente o candidato de oposi頭o a Get6lio (Gal. Crist6v5o 

Barcelos). O candidato apoiado pelo governo federal (Gal. Pro 

t6genes Guimar5es), respaldado por Vicente Rao, vence as elel 

g5es (realizadas numa conjuntura conflituosa) levando Flores 

a denunciar a manobra do Ministro da Justiga e exigir a sua 

demiss5o. Seus protestos n5o encontram eco e servem apenas para 

desgastar mais sua imagem. 

A outra quest5o - a da pacificag.o - adquire maior 

relevancia no ultimo m6s de 35. Declarag6es de Baptista Lusar 

do, na C mara Federal, anunciando o prov5vel entendimento en-

tre as forgas politicas gaichas levou imediatamente a cogita- 

g6es como: a unificagao da bancada ga6cha, trazendo as demais 

oposig6es nao arrastar5, tamb6m, algums membros da maioria ? 

Se tal acontecer o governo federal encontrar5 dificuldades no 

seu relacionamento com o legislativo. 

Entretanto, a unificag5o dos grupos polIticos n5o 6 

uma tarefa levada a cabo facilmente. Apesar dos pontos de vis 

ta em comum entre Raul Pilla e Flores da Cunha
(107) 

quanto ao 

Ver entrevistas de ambos no CORREIO DO POVO. 11 dez. 1935. 
No que diz respeito aos riscos dos levantes comunistas 
no estado Flores responde: "A rapidez na organiza9ao de 
recursos militares 6 o atestado suficiente da decisao do 
meu Estado ante a ameaga comunista. O Rio Crande, como 
sabem, nao oferece a menor possibilidade a expansao das 
doutrinas pregadas pelos agentes de Moscou, merca da i n- 
dole do povo, do teor da vida e das condi95es econ6micas 
e sociais dominantes. Aqui nio existe mis&ria como nるo 
existe a classe dos potentados. Reina por toda parte o 
verdadeiro regime da igualdade, sem adios sociais nem lu 
tas de classes." 

(107) 
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combate aos extremismos e a necessidade de se unir as forgas 

politicas numa frente verdadeiramente democr5tica, subsistem 

v5rios pontos de atrito que ter五o que ser analisados antes de 

um comprometimento final. 

Os 6 ltimos dias de dezembro sao marcados pela reali 

zag5o de reuni6es dos tr6s partidos envolvidos no acordo. No- 

ta-se, neste momento, que as preocupag6es que envolvem os liー  

deres das diversas agremiag6es t6m origem variada. Enquanto o 

PRL, respaldando a decis5o de Flores, abre m五o do monopdlio 

absoluto dos cargos de governo e enfatiza, por outro lado, que 

esta mudanga n5o significa um golpe estrat gico de oposig5o a 

vargas (108) , o PRR encontra entraves maiores por parte de seus 

adeptos devido ao conte6do nitidamente parlamentarista da f6r 

mula. Pulla comparece a uma das reuni6es do PRR a fim de elu-

cidar as d6vidas republicanas, e termina por declarar que ba-

sicamente o acordo 6 o que Borges de Medeiros nrop6s, como me 

dida de salvag5o nacional, ap6s os acontecimentos de 1932. Nes 

ta reuni5o muitas vozes se manifestaram contr5rias a f6rmula, 

inclusive o PRR de Rio Pardo (contr5rio a qualquer entendimen 

to ou acordo com os governos estadual ou federal) e Marcial 

Na reuni5o do partido fica estabelecido que ser5 enviado 
um telegrama a Getilio justificando a possibilidade de a 
do95o da f6rmu1a Pulla pelo governo gaucho. "Em qua1queF 
caso pode ilustre correligion5rio estar certo s6 aceita-
mos solu95es polIticas venham prestigiar Governo do Esta 
do e Uni o. Congra9amento for9as polIticas Rio Grande n5万  
poder5 ser feito contra ningu6m e sim para o bem geral." 
Correio do Povo. 24 dez. 1935. 

(108) 
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Terra (li:der republicano de Julio de Castilhos). A aus6ncia 

de um consenso sobre a aceitag5o da f6rmula leva a direg五o do 

partido (apesar do constante papel de conciliador desempenhaー  

do por Mauricio Cardoso) a optar pela consulta h s bases, ou 

seja, 五  s direg6es locais. Entretanto, apesar destes desenconー  

tros iniciais, o PRR, como um todo, acabar5 por acatar as de- 

terminag6es das liderangas. O PL, como proponente do acordo, 

dispunha, neste sentido, de uma base mais coesa. 

O que 6 importante ressaltar, neste processo,6 que, 

apesar de se observar um movimento no sentido aglutinador do 

sistema partid五rio, aparecem como forgas resultantes desta si 

tuag5o, componentes desagregadores dentro de cada partido, in 

dividualmente. Poder-se-5 dizer que as concess6es feitas, de 

ambas as partes, no sentido aproximativo, s5o fruto de uma con 

juntura especIfica marcada pelo trago da radicalizag五o politi 

ca de alguns setores e possibilidade de um ascenso dos movi-

mentos de massa (com base, principalmente, nas 丘  nicas forma- 

g6es de car5ter nacional ent5o existentes - a AIB e a ANL). 

A solug5o buscada, tanto pela PUG como por Flores, 

tem sentido na medida em que a agregag5o das forgas polIticas 

significa, tambgm, aumento de poder. Para a FUG apresentavam-

-se garantias mais concretas para o seu funcionamento e a pos 

sibilidade de alguma inger6ncia mais direta no aparelho de Es 

tado com a posse de duas Secretarias. Para Flores, fortaleci- 

do militarmente a coes五o politica interna agregava mais ele-

mentos para a resist6ncia ao avango do poder central (e conse 

qllentemente com vistas 五  incorporag5o da Brigada Militar ao 

Ex6rcito). 



3 - DA CONVERGBNCIA CONSERVADORA PRL - FUG 

A DESARTICULAgAO DO SISTEMA PARTIDARIO 

A problem言tica evidenciada no final da conjuntura 

(32/37), que precede 五  implantagao do Estado Novo, reine duas 

quest5es fundamentais para o entendimento do processo politi-

co rio-grandense. Ela refere-se, de um lado,a tentativa de re 

aproximag5o da Frente o nica com o governo Flores da Cunha, a- 

trav6s de um acordo denominado "modus vivendi", que visava a 

pacificag五o regional e ao fortalecimento polTtico do Rio Gran 

de do Sul face ao crescimento do poder central; de outro, ap6s 

o一  rompimento do acordo (antes de completar um ano de vig6n- 

cia) , se desencadeia um processo de desarticulag5o do sistema 

partid5rio rio-grandense atingido por cis6es no seio dos tr6s 

partidos regionais (PRL, PL e PRR). Esses dois fatos encadea- 

dos ser5o essenciais a an5lise da fase final da 	conjuntura 

1932/37 e em torno deles desenrola-se um dos periodos mais cru 

ciais no relacionamento entre o poder central e o poder regio 

nal, abrindo espago para a implantagao, sem resist6ncia, do Es 

tado Novo. 
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A assinatura do "modus vivendi"aoの  , entre Flores e 

a F.U.G. , ocorre numa conjuntura extremanente agitada da polエ  

tica brasileira. A revolta de 35 levar5 as elites do poder a 

um radicalismo defensivo, solicitando ao Congresso a 

s5o para declarar estado de sitio e encaminhando uma 

licitagao para prorrog5-lo por mais noventa dias, em 

36. 

permisー  

nova soー  

margo de 

O governador ga6cho, entretanto, continuava afirman 

do que as milicias estaduais eram capazes de suprimir even-

tuais levantes ou perturbag6es da ordem sendo desnecess5ria, 

desta forma, a dotagao ao executivo de uma dose tao significa 

tiva de poder. Al6m do estado de sItio, o governo recebe maior 

reforgo legal para a repress5o que passa a desenvolver, com a 

incorporag5o de novos dispositivos a Lei de Seguranga Nacio-

nal atrav6s da ampliagao do conceito de crime contra a segu- 

ranca interna. 

Reagindo a este avango centralista, a unificag5o da 

elite polItica ga6cha significava um marco de resist6ncia na 

tentativa de reter para o estado a parcela de poder que at6 

entao lhe correspondera. Flores da Cunha se articula e aceita 

barganhar com a F.U.G. nao somente porque pressente alguma mo 

aO9) 
O "modus vivendi" foi assinado, em 17 de janeiro de 1936, 
estabelecendo as bases do acordo entre PRL e FGU para a 
"pacifica9五o" do Rio Grande do Sul. 
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vimentagao de base popular alo) , (que seu esquema policial - te 

pressivo absorve completamente), mas porque identifica na p0- 

l tica anti-extremista de Vargas, Vicente Rao, Filinto MUller, 

G6es Monteiro e outros, a origem e o fundamento de uma estra- 

t6gia centralizante, autorit5ria e, conseqUentemente, anti-re 

gionalista. 

Esses elementos elucidam, pelo menos do ponto de vis 

ta do interesse politico dos grupos, os objetivos de ajuda mi 

tua entre o situacionismo e a oposi 5o que estavam implicitos 

no "modus-vivendi". O seu rompimento significar5, 'por outro 

lado, a definig5o da politica a ser estabelecida, e mais, a de 

fini頭o dos "perdedores". O problema, visto sob uma 6tica mais 

abrangente permite afirmar que Flores (obviamente tomado aqui 

como figura-sintese de todo o aparato politico-administrativo, 

partid5rio, policial e olig5rquico do poder politico do Rio 

Grande do Sul) significava o obst5culo regional, por excel6n- 

cia, a ser vencido para a constru頭o do Estado Nacional. 

O t'modus vivendiH dispunha, basicamente, sobre as 

responsabilidades que os secret5rios assumiam perante o gover 

nador e os partidos integrantes do acordo (PRL / FUG) e a pos-

sibilidade de inger6ncia do Legislativo nas decis6es implemen 

tadas pelo executivo. Havia a ressalva b sica de que cada par 

(110) 
O inIcio de 35 ser五  marcado por uma s6rie de incidentes 
entre o governo e a AIB, assim como a atua95o da ANL n三o 
cessara de todo, principalmente dentro dos quart6is. 
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tido guardaria completa autonomia e liberdade de ag5o, salvo no 

estatuido pelo acordo, 

O acordo pode ser dividido em duas partes: uma pri-

meira que diz respeito a s atribui 6es dos secret言rios de Esta 

do, e outra cujo teor contam v5rias medidas e cl5usulas que os 

partidos se comprometem a cumprir para que haja um real fun-

cionamento do "parlamentarismo" adotada para o Rio Grande do 

Sul. 

Os secret5rios continuam nomeados e demitidos pelo 

Governador, mant6m as mesmas atribuig6es que a Lei lhes confe 

re mas, "para assegurar a uniformidade e a efici6ncia da ati-

vidade administrativa das secretarias e combinar medidas para 

a boa gest5o dos neg6cios p6blicos, os secret5rios de Estado 

dever5o reunir-se em Conselho, uma ou mais vezes por semana, 

lavrando-se uma ata das reuni6es." Para a formagao do secre- 

tariado, o governador escolher5 antes o presidente do secre-

tariado que o auxiliar5 na escolha dos outros membros. O pre-

sidente coordenar5 as atividades das demais secretarias, Lis- 

calizando, tambgm, a execugao do orgamento. Al6m desta tute- 

la, os secret5rios s5o responsa'eis perante a Assemb16ia Le-

gislativa podendo esta "convocar qualquer secret瓦rio de Esta- 

do, para prestar, perante ela, informag6es sobre quest6es pr亘  

via e expressamente determinadas". Constituido, o secretaria-

do apresentar5 5 Assemblgia o programa de governo. 

Entretanto, a esta "coopera頭o" de car5ter adminis-

trativo juntam-se proposig6es espec ficas que os dois grupos 
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politicos se comprometem a cumprir: 1) congregar esforgos pa- 

ra a estabilidade das instituig5es democr5ticas; 2) readmitir 

aos lugares que ocupavam ou indicar para outro equivalentes os 

funcion5rios p6blicos, civis e militares que foram reformados, 

demitidos, transferidos por motivos politicos; 3) nomear co- 

missao de tr6s juristas para elaborar um ante-projeto criando 

a politica de carreira. para ser apresentado a Assembl6ia, asse 

gurando-se que este projeto vedar5, por completo, todo crit6ー  

rio politico-partid5rio para o provimento dos cargos. A16mdis 

to, para a nomeag5o do chefe de policia o governador dever5 

ouvir o secretariado. (111 

Especificados todos os detalhes que envolviam o a- 

cordo, a F.U.G. fazia no- final uma ressalva: "os secret5rios 

escolhidos de acordo coma Frente o nica s6 se manter5o nos car 

gos enquanto merecerem a confianga dos respectivos partidos". 

Assinado pelos tr6s lideres, o "modus vivendi" teria uma tur- 

Enquanto estas medidas n5o entrarem em vigor providen- 
ciar-se-る  para: a) que nos municIpios administrados pela 
PUG as autoridades policiais sejam nomeadas ou propostas 
pelos prefeitos; b) que os elementos n5o id6neos sejam 
exclu dos dos quadros policiais; c) que as comiss5es de 
inqu6rito (com membros da PUG e PRL) devam apurar as res 
ponsabilidades de funcion5rios que valem-se dos cargos 
para exercer press五o partid5ria; d) que sejam instaura-
dos inqu6ritos para elucidar os crimes de natureza polI- 
tica ocorridos no ultimo pleito municipal; e) que o pro-
vimento dos cargos se fa9a por concurso, e excluIdo o 
crit6rio partid5rio na promo95o; f) que o direito de im- 
prensa, reuni o, associa9五o e propaganda seja garantido; 
g) que sejam suprimidos oe entraves ao funcionamento da 
livre concorrミncia na vida econ8mica, salvo o que a le- 
islac五o federal j5 tiver disposto sobre a organiza95o co 

operativista, e mantido o equilIbrio or9ament&rio. 	ー  
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bulenta e ef6mera vida de nove meses, findando por conduzir a 

demissao os secret5rios frentistas - Lindolfo Collor (Fazen- 

da) e Raul Pulla (Agricultura). (112) 

O otimismo inicial que cerca a f6rmula conduz a ten 

tativa de aplic5-la em nivel nacional. Ainda em abril Lindol- 

fo Collor, Baptista Lusardo e Mauricio Cardoso reunem-se com 

Borges de Medeiros para definir as bases para a pacificag5o 

nacional. Preocupados com a defesa das instituig6es democr5ti 

cas, acenam os oposicionistas com a possibilidade de colabora 

c5o com o executivo, via medidas legislativas com criagao 

de comiss6es t6cnicas e parlamentares que examinem os proble-

mas de ordem econ6mico-financeiro-administrativas. (113) 

O funcionamento efetivo do acordo no Rio Grande do 

Sul, entretanto, n5o chega a ser satisfat6rio sem que sirva co 

mo parametro para os demais estados, como pretende a proposta 

nacional. 

A aproximagao da F.U.G. com Vargas, que se torna mais 

Em decorr6ncia do acordo Raul Pulla e Lindolfo Collor, 
representavam a F.U.G. no governo: o primeiro, o PL e o 
segundo o PRR. 

Enfatiza-se, da mesma forma, a impossibilidade de puni- 
戸o de funcion三rios por motivos politicos. Por6m, o fun-
damental para a pacifica95o 6 o adiamento da "discuss o 
do problema da sucess五o presidencial para a 6 poca que bem 
consulte aos superiores interesses do pais. processando 
-se em ambiente de maior calma''. Uiario Liberal. Z4 abr. 
1936. 

(112)  

(113)  
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isIve1 com os contatos que Mauricio Cardoso, Baptista Lusar- 

do e Jo5o Neves mant6m com o presidente a partir de margo de 

36, conduz pela sua l6gica, ao reconhecimento de que se trata 

de uma estrat6gia getulista onde entram as oposig6es num sen-

tido ampio (114 como elementos a serem cooptados e o pr6prio 

legislativo como fonte geradora de conflito. 

Em meio a esta disposig5o crescente a coligag6es e 

projetos pacificadores d5-se, em maio de 36, a primeira crise 

do "modus vivendi" levando Pulla a se demitir da Secretaria da 

Agricultura. Os motivos, estao ligados a discuss5o, na Assemー  

b16ia, do orgamento de um municipio, o prosseguimento da polエ  

tica de Flores de criar Batalh6es Provis6rios e, tamb6m, um 

discurso pronunci.ado pelo Governador considerado ofensivo a 

alguns principios da Frente Onica. Esta crise ser5 soluciona-

da atrav6s de entendimentos entre os secret5rios frentistas e 

Flores da Cunha, mas nao deixar5 de ser interpretada como pro 

Neste sentido, a F.U.G. integrava-se num processo coop- 
tativo ao passo que Flores exigiria medidas mais radicais. 
Provavelmente o pre9o a ser pago por Vargas pela coopta- 
戸o de Flores da Cunha seria muito alto - sua indica戸o 
como candidato 三  Presid6ncia da Repib1ica. 	(H5 referミn- 
cia explIcita a este fato em carta de Vargas a Protる- 
sio Varaas em 29 abr. 1936. ap. SILVA, Hblio. 1937: 	To- 
dos os Golpes se parecem. Rio de Janeiro, Civi1iza犀石  
Brasileira, 1970. p. 232-233.) 

(114) 
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va da capacidade disruptiva que o acordo possuia. ("5 

O processo de ruptura do " modus vivendi' 一 tem ini:cio ニ  

quando Pulla e Collor se demitem das respectivas secretarias 

em fungao do voto de oposi9ao de Flores dado pela bancada da 

F.U.G. na Assembl6ia Legislativa. A elei真o para vice-presi-

dente da Assemblgia realizada em 15 de outubro, marca n5o ape 

nas um momento inicial da pressao interna regional que Flores 

passar5 a sofrer, mas traga, tamb6m, a cisao dentro de seu,pr6 

prio partido. Pilla e Collor mantendo-se correntes com a l6gi 

ca do fato demitem-se abrindo a perspectiva para a indicag5o 

de novos membros da F.U.G. .E da articulag五o da F.U.G. para a 

escolha dos substitutos dos secret5rios demission5rios que sur 

gir5 o momento de crise do acordo. Questionada pelo PRL no 

sentido de comunicar suas deliberag6es internas, a PUG relem-

bra os termos do "modus vivendi" de autonomia de ag5o dos par 

A crise ter5 efeitos desmobilizadcres sobre o projeto, 
nacional levado a cabo por J050 Neves e Baptista Lusardo, 
que termina n5o tendo condi95es de ser implementado, de- 
vido, principalmente, 五  s dissen95es internas geradas pe-
la campanha sucess6ria. Sobre as conseqU6ncias de um rorn 
pimento no Rio Grande manifesta-se Lusardo: "a represen- 
ta戸o Federal, isto 6 , Neves, Cassal, Vergueiro e eu, a- 
chamos que o rompimento do 'modus vivendi'Rio-Grandense, 
neste momento, 6 o maior desastre que poderia sobrevir, 
n五o s6 para o Rio Grande como tamb巨m para o Brasil (. . .) 
Pois, ent5o, n五o 6 critica a situa95o em que se enconー  
tra nesta hora o iIder da Frente 6 nica, 	negociador da 
pacificag5o geral do pais ? N5o preciso empregar muitas 
palavras para convencer os nossos amigos daI qie o nosso 
caro Neves esta tanto e por demais "gauche". Carta de Bap 
tista Lusardo a Raul Pilla. 	14 mal. 1936. Arquivo Raul 
Pilla. UFRGS. 

(115) 
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tidos J116) Com as demiss6es de Pu la e Collar rompe-se o acor 

do. A fragilidade desta politica cooptativa era patente e, co 

mo j foi lembrado, devia-se mais a atitudes t5ticas de ambos 

os lados (oposi 5o e situag5o) numa conjuntura caracterizada 

por uma profunda dindefinigao do jogo politico, do que uma real 

articulagao dos partidos com a finalidade de executar mudan- 

gas politicas efetivas. A participag五o marginal da FGU (ape-

sar das duas secretarias) e a manuteng5o da politica tradicio 

nal de Flores demonstram o conteiido puramente formal do acor- 

do. 

O fator crucial provocador da ameaga de instabilida 

de politica devia-se principalmente a politica executada pelo 

governo Vargas: a repress5o desencadeada a partir de 3 5; o 

desprezo pela lei constitucional com a delegag5o de poder'es 

especiais ao executivo; o estImulo a ameaga do "perigo comu- 

nista", ou extremista, para os que se preocupavam, tamb6m, com 

o crescimento da AIB. Todos esses fatores levam a construg5o 

de um quadro ca6tico e esquisofr6nico que, em determinado ma- 

mento, descola da realidade configurando-se mais na imagina- 

g5o das elites tradicionais do que na pr巨 tica concreta dos di. 

Em resposta a uma nota oficial do PRL onde se enfatiza 
que o partido, sabedor das reuni5es promovidas pelo PRR 
e pelo PL, "aguarda que os referidos representantes trans-
mitam ao Partido Republicano Liberal as resolu9oes que 
forem apresentadas". (Di rio de NotIcias. 30 out. 1936). 
a F.U.G. denuncia o "modus vivendi". 

(116) 
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rersos grupos sociais em conflito .(11乃  

Este processo 6 percebido com extrema arg6cia por 

Osvaldo Aranha que escreve a Vargasl:lexpondo o problema: 

ょ4inha impress五o 6 muito m5 da agao do teu Ministro da Justi- 

ga. O movimentode novembro foi militar, uma vez que o elemen-

to civil n5o participou praticamente da agまo. O teu Ministro 

e a Policia comegaram a prender civis, professores, mulheres, 

enfim a dar lIderes e proporg6es ao movimento, contrariando a 

finalidade mesma do governo no seu dever de resguardar o povo 

de inquietagao, alarmes e sustos. A coisa tomou 	proporgoes 

tais que em dado momento, justamente porque respondi a uma car 

ta de D. Iaia, cheguei a temer que me apontassem entre os co- 

munistas brasileiros: Cheguei a receber avisos amigos: 	Esta 

gente, nao tendo mais que fazer, deleita-se lendo a minha cor 

Uma vista geral das manchetes dos jornais da 6 poca per-
mite vislumbrar a importミncia da montagem de urn quadro 
de amea9as e tramas que visam despertar na popula9ao um 
sentimento de instabilidade e perigo. Por exemplo, en- 
tre janeiro e novembro de 36 vi-se tItulos como estes: 
"Ser5o cassados os diplomas dos deputados classistas com 
id6ias comunistas"; "O Senado aprovou o ato do Governo 
Federal, prendendo os parlamentares envolvidos em atiー  
vidades extremistas"; "foi aprovado o parecer para pro-
cessar os parlamentares presos"; "Os agentes de Moscou"; 
"Tentativa de assalto ao quartel da PolIcia Especial do 
Rio": "Pris五o de v5rios aeentes extremistas"; "Prossegue 
o inqu6rito sobre a descoberta da calula comunista daーVi 
la Militar"; "Trama comunista descoberta no ceara"; "De- 
fendendo o Brasil dos ataques do Comunismo"; "Descoberto 
o programa dos agitadores"; "Comunistas presos no 	Rio 
Grande do Sul". 

,, 
. ' " 

(117) 
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respond6ncla". (118)respond ncia". 

Noutra carta, Aranha prossegue sua an5lise: "A mi-

nha impress5o 6 de que promoveu-se a confus言o e a balbirdia, 

no iinico interesse da impunidade dos criminosos reais e, j5 

hoje, ap6s oito meses, n五o h5 quem possa separar autores, co- 

-autores, cimp1ices, favorecedores, simp5ticos. Ora, Getiilio, 

isto ou 6 manobra comunista, ou expediente politico, ou enfim, 

o que quiseres.. . A minha correspond6ncia 6 toda censurada ・  

Eu n5o tenho segredo. Mas, Get6lio, quanto a atmosfera,6 de 

desconfianga profunda e geral e nem os mais altos agentes do 

governo inspiram confianga, a situagao nao pode ser julgada 

favor5vel". (119 

Em sua manifestagao Aranha capta, perfeitamente, o 

sentido subjacente da estrat6gia em realizagao com as pris6es 

em massa, censura, violag5o de correspond6ncia, que tern por 

objetivo gerar um ambiente inst5vel. Entretanto, ainda asso- 

cia estas manobras a agao comunista quando ela faz parte 	da 

pr6pria pr言 tica do governo. 

Dentro deste quadro onde ressaltam elementos desa- 

gravadores das instituig6es politicas b5sicas, com uma 6 nfase 

Carta de Osvaldo Aranha a Getiulio Vargas. 27 jul. 	1936. 
ap. SILVA, H61io. 1937 - Todos os Golpes se parecem. Op. 
cit. p. 188.. 

(119j 

(llめ  

(h19 Carta d e O svaldo Aranha a G e t6lio Vargas. 14 ago. 	1936. 
Ibidem. p. 194. 



196 

especial no legislativo, inicia-se, no Rio Grande do Sul, um 

processo de rupturas em cadeia, no interior do sistema parti- 

d5rio e que tem como alavanca desencadeadora, provavelmente, 

a quebra do pacto do "modus vivendi". 

O 6 ltimo ano de vida democr5tica, que precede o Es-

tado Novo, marca a redefinig5o de toda a estrutura dos parti- 

dos. Se o germe da desagregagao j5 existia no congragamento da 

situag5o e da oposigao no acordo de janeiro, e levou 五  fal6n- 

cia do mesmo, este fato teve outra conseqU6ncia mais radical 

- a desarticulag5o interna das organizag6es partid五rias. 	Os 

tr6s partidos sao palco de cis6es profundas nesta mesma con- 

juntura: PRL, PL e PRR ・  

Se a votag5o da 2a. vice-presid6ncia da Assemb16ia 

foi o fato desencadeador das demiss6es e conseqUente rompimen 

to do "modus-vivendi", 

bor, fazendo profundas 

ruptura do acordo, vai 

o manifesto, langado por Lindolfo Col- 

criticas a Diregao Regional do PRR na 

gerar um agugamento da crise j esboga 

da no PL pelo apoio que vai receber de significativa ala des-

se partido ・  

Trazendo a p6blico uma an5lise da g6nese e da morte 

do pacto de janeiro, Lindolfo Collor aponta o que considera 

crucialmente negativo na tomada de posi頭o da F.U.G. : ' 'A onl- 

entagao da 'Frente o nica resume-se na sua maior aproxima恒o do 

Governo Federal e no afastamento gradual do governo do Esta- 

do. E ao mesmo tempo que esta orientagao prevalecia nas altas 

esferas da Frente 6 nica, era ela a corrente diretora das Opo- 
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sições Coligadas contra o governo da RepÚblica e mantinha com 

o governo do Estado um acordo administrativo, em tudo e por 

tudo favorável aos seus interesses partidários!" (l 20) Mantendo 

esta polÍtica, a F.U.G. a justificava pelo fato do acordo ter 

caráter, apenas, administrativo. Mas, segundo Collor, na medi 

da em que assim agiam, transformavam a relação em uma relação 

política, de opos1çao. A proposta de pacificação nacional,que 

deu origem a um octólogo a ser discutido pelas oposições e Va~ 

gas, encabeçadas pela F.U.G. levou a concessões tão discutí-

veis que Collor teria assumido a posição de princípio de nao 

aceitar soluções, tais como: adesão pura e simples, franca ou 

disfarçada à política do Catete; prolongamento, por via Cons-

titucional ou não, do mandato do atual presidente; e afasta-

menta da F.U.G. das oposições coligadas. 

Contrariamente à opinião de lÍderes como Pilla, Col 

lor acredita que o "modus vivendi" foi positivo na medida em 

que garantiu "um ambiente de tranqUilidade e confiança", ten

do resolvido várias questões políticas em municÍpios convul

sionados e iniciado a discussão da readmissão dos funcionários 

afastados por questões polÍticas. 

O questionamento básico é relativo à atitude do Di-

retório rompendo abruptamente o pacto, no momento em que en-

tendimentos estavam sendo entabulados, e assumindo a respons~ 

(120~ . - . d ~ . 9 6 
D~ar~o e Not~c~as. 15 nov. 1 3 . 
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bilidade do ato sem uma consulta pr6via a s suas bases. Segun- 

do Collor, o acordo n5o cumpriu uma de suas finalidades - a de 

educar politicamente seus signat5rios. 

Diante desta situag5o, Collor considera que se tor-

na necess5ria a convocag5o de um Congresso do partido para que 

se analise as modificag6es requeridas pelo programa e para que 

novos nomes sejam indicados para a Comiss5o Executiva Central. 

O manifesto de Collor tem profunda repercussao den-

tro do pr6prio PRR (deputados Aur6lio Py e Adolfo Dupont) e, 

ao mesmo tempo, provoca um manifesto-resposta do 	Diret6rio 

(com o apoio de Borges de Medeiros); segundo, porque 6 apoia-

do por membros do Partido Libertador, que al6m da quest5o do 

rompimento ao TTmodus_vivendit, estao preocupados com o posi-

cionamento politico-ideol6gico do partido, na conjuntura pre- 

sente, e possuem restrig6es a lideranga de Raul Pu1la nesta a 

gremlagao. 

A resposta do Diret6rio do PRR a Collor aborda to-

dos os itens por ele levantados, e utiliza a argumentag五o de 

um discurso pronunciado pelo pr6prio ex-ministro do Trabalho, 

referindo-se a disciplina partid5ria, poucos meses antes, com 

o seguinte teor: "Os dois termos dessa identidade - o chefe e 

a disciplina - s5o equipolentes na vida dos partidos. Sem che 

fe n5o h5 disciplina e sem disciplina nao h5 chefe. Por dis-

ciplina partid5ria se entende o abandono dos pontos de vista 

pessoais em benefIcio de uma opini o coletiva, expressa pela 

chefia do partido. Fora dessa definig5o, n5o h5 e nunca pode- 
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ria haver disciplina politica. Depois que o chefe do partido 

assenta uma orientagao, ela deve ser seguida sem 	restrig6es 

pela massa partid5ria. Quando assim nao acontece, o partido 

se desagrega em facg6es". (121)se desagrega em fac es". 

A crise no Partido Libertador, por6m, havia se mani 

festado, embrionariamente, antes do rompimento do "modus-vi- 

vendi" e do manifesto de Collor que alguns membros ir5o apoiar. 

Ainda em setembro a direg5o do partido em Pelotas renuncia co 

letivamente. Cabe lembrar que o diret6rio pelotense 6 consti- 

tuido de personalidades politicas importantes (Bruno Mendonga 

Lima, Jos6 Pereira Lima, Anacleto Firpo, Alberto Amaro da S11 

veira, Jo五o Barros Cassal e outros). A an五lise da origem des-

ta cis5o revela que ela j5 encontra-se vinculada a exist6ncia 

de duas correntes dentro do partido; a corrente dominante, su 

bordinada a direg5o de Pulla, de tend6ncia conservadora-libe-

ral e uma nova ala, considerada como a "esquerda" do partido, 

que irrompe sob a inspiragao de alguns membros preocupados com 

o crescimento dos problemas sociais e com a incapacidade 	do 

programa do PL de apontar solug6es. 

A corrente esquerdista 6 encabegada por Bruno Lima 

e pretende uma revis5o do programa do PL no sentido de acompa 

nhar o momento hist6rico que requer proposig6es mais amplas 

do que, apenas, "representag5o e justiga". O libertador pelo- 

tense tem seu nome cogitado para o cargo de Secret5rio da A- 

(121) Di rio d e Not cias. 29 nov. 1936. 
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gricultura, quando da ren(incia de Pulla, n五o aceitando 	esta 

indicag5o, peremptoriamente, e, ato continuo, apoiando as de- 

clarag6es de Collor sobre o momento poli:tico. A aproximag五o 

entre estes dois li:deres 6 interpretada como entendimento mni 

cial para a criag5o de um novo partido. Como o Sr. Borges de 

Medeiros, afirma o Di5rio Liberal, "prestigiou a agao do Dire 

t6rio Central do seu partido, de que o Sr. Collor divergiu, 

ocorre que este, com o Sr. Bruno Lima, estariam sondando a pos 

sibilidade de criag5o de um partido trabalhista. O Sr. Collor 

6 autor de v5rias leis sociais, quando Ministro do Trabalho 

Governo Provis6rio, e o Sr. Bruno Lima 6 autor de um programa 

partid5rio de car5ter socialista avangado."(12り  

O programa a que a not5cia se refere havia sido cri 

ado em fung5o de diseng6es realizadas no Congresso do parti- 

do, em Pelotas, com vistas a reformulagao dos estatutos b五si- 

cos do PL, proposta j5 formalizada pelo pr6prio Bruno Lima. 

Defendendo o ponto de vista que os programas do PL e do PRR, 

estavam defasados, em relag5o ao momento hist6rico, Lima ha-

via sugerido uma s6rie -de reformas e introdugao de principios 

vinculados a quest6es econ6micas e sociais e n5o puramente po 

Liticos como o partido tradicionalmente se batia. Preso a cor 

rente de tradigao assisista (republicana-presidencialista), Li 

ma propunha que o partido passasse a se bater pela "represen- 

tag5o'1 da massa trabalhadora e pela "justiga" social. Suas as 

(122) D . -r .D iario Liberal. 19 nov. 1936. 
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serg6es 	feitas no Congresso do partido, foram ouvidas 	com 

restrig6es e sugeridas como base de estudo de iniTimeras comis- 

s6es e grupos que nunca chegaram a se concretizar. Tornava-se 

clara a limitag五o que as liderangas formais do partido inipri- 

miam 五  s reformas em foco. 

Rompendo com o partido, na medida em que dele sedes 

liga, e renunciando る  Camara Municipal, Bruno Lima recebe pe-

sadas criticas de Pulla 五  sua atitude: "H5 no seio do Partido 

Libertador uma corrente um tanto radical em mataria de refor-

mas sociais, corrente que tem sido liderada pelo Dr. Bruno Li 

ma. A questao foi apresentada, mas adiada no iiiltimo Congresso 

do Partido, h5 meses realizado. Julgou-se necess5rio, antes, 

um estudo mais aprofundado, para o que se constituiu uma coー  

miss5o, e um debate mais amplo, para bem elucidar a opini5o 

partid5ria. Que fez agora o ilustre Secret5rio da Fazenda? Bem 

conhecendo as explic5veis impaci6ncias do Dr. Bruno Lima na ma 

t6ria, exp6e a quest o, fala na necessidade da reforma progra 

m5tica, e o Dr. Bruno Lima, com uma simplicidade verdadeira-

mente evang61ica aprovaT o manifesto, volta atr5s das suas de- 

liberag6es 〔123) , porque o manifesto habilidosamente acaricia 

as suas id6ias socialistas mais ou menos avangadas. Pergunto 

eu: que nexo l6gico, que relagao pode haver entre o socialis- 

(12あ  Pulla afirma que Bruno Lima havia concordado corn todos 

os passos que conduziram ao rompimento do "modus vivendi". 
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mo do Dr. Bruno Lima e a ruptura do ?Imo dus _ vivendi"? (124) 

Na carta enviada ao Diret6rio Central, se desliganー  

do do partido, entretanto, Bruno Lima refere-se de forma ex-

tremamente sutil a contradigao do comportamento do PL dentro 

do quadro politico. 'tResta-me o consolo de que n5o abandono o 

	

Partido Libertador e a Frente o nica na hora do perigo. 	Pelo 

contr5rio, desde 1932, nunca as condig6es dos partidos alia-

dos foram t5o promissoras. Na politica estadual, a Frente Uni 

ca foi encontrar elementos de colaborag五o e talvez de alianga 

dentro da pr6pria bancada do Partido Liberal(12句 . Por outro 

lado, as relag6es entre o Governo Federal e o Estado sofreram 

modificag5es vantajosas para a Frente o nica. E finalmente, s5o 

not6rias as atitudes benevolentes do governo central em rela- 

c5o a s oposig6es rio-grandenses. Eu abandono todas as vanta-

gens que me pudessem advir de circunstancias t5o favor5veis, 

e vou arriscar-me, em pleno regime de falta de garantias de- 

	

correntes do estado de guerra, aos perigos de pugnar 	pelos 

verdadelros lnteresses populares.." (l26)verdadeiros interesses populares. 

Dec1arag6es de Raul Pulla. Dezembro de 1936. Arquivo Raul 
Pulla. UFRGS. 

Alus五o a alian9a com a Dissid6ncia do PRL na elei95o da 
Assemblる ia em outubro de 1936. 

Carta de Bruno Lima ao Diret5rio Central do P1. 12 dez. 
1936. Correio do Povo. 13 dez. 1936. Posteriormente, Li- 
ma anunciarる  a cria9五o de uma nova entidade, a Uni o De- 
mocr tica Nacional (UDN) que consubstanciara as i d6ias de 
reforma social que ele pretendia introduzir no programa 
do PL. 

(12Lt 

(125)  

(126)  
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Por sua vez, recrutando elementos dentro do PRR, Col 

lar dar5 origem a outra agremiag5o - o Partido Republicano Cas 

tilhista (PRC) - retomando a ortodoxia do velho lider e apro-

ximando-se politicamente do PRL. Criado no inIcio de 1937, o 

PRC possuia j5 em abril dezoito diret6rios municipais e conta 

va com a possibilidade de um retorno ao poder com a perspecti 

va da volta de Collor h Secretaria da Fazenda. 

Entretanto, a desarticulag5o partid5ria n言o aconte-

ceu apenas dentro da Frente o nica, a j5 referida questるo da 

eleig5o do vice-presidente da Assembl6ia abrira uma cis云o den 

tro do partido do governo, que tendeu a crescer na medida que 

havia uma estreita relag5o entre ele e Vargas. A Dissid6ncia 

Liberal, constituida por Viriato Dutra, Loureiro da Silva,Moど  

s6s Vellinho, Coelho de Souza, Julio Diogo, Xavier da Rocha, 

Paulino Fontoura, Cylon Rosa, Benjamin Vargas criar5o, at6 a 

renfincia de Flores, problemas de tal ordem que a Assemb16ia 

Legislativa tender5 a se transformar numa verdadeira praga de 

guerra por ocasi o de cada discussao ou votag5o de quest6es 

importantes. O grupo dissidente do PRL acarretar5, para Fio- 

res, a perda da maioria na Assemb16ia Legislativa, na medida 

em que estes se vinculam h F.U.G. numa frente anti-florista. 

A ligagao do grupo dissidente com o governo central 6 clara-

mente representada pela presenga, no grupo, de Prot5sio e Ben 

jamin Vargas, tendo esse, uma atuag五o mais radical e agressi 

va. 

A Dissid6ncia, entretanto, n5o se prende, somente, 

a uma polItica parlamentar de oposigao sistem5tica a Flores 
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da Cunha. A intensa correspond6ncia e palavras de ordem rece- 

bidas, pelo grupo, por parte do setor governamental, e a apro 

ximagao da F.U.G. com Vargas no plano federal levam o movimen 

to a adquirir uma importancia capital no processo de redug5o 

do poder politico de Flores e, conseqUentemente, do controle 

da polItica regional. Os dissidentes nao poupam crIticas a pos 

tura autocr言tica de Flores da Cunha na diregao do partido,a s 

viol6ncias utilizadas no tratamento da oposig五o a politica e- 

con6micoー financeira (127) que se caracteriza por um protecionis 

mo descarado aos grupos no poder, e pela consecug5o de medi-

das que visama defesa ea seguranga do governador antes que 

o desenvolvimento econ6mico do Estado. Para tal, apontam o pro 

blema da abertura de estradas que s5o realizadas, apenas, em 

lugares estrat6gicos para defesa (e nao onde h5 produgao para 

ser escoada) e que servem para encobrir o seu real prop6sito 

que 6 o de formar batalh6es (denominados Batalh6es 	Rodovi5- 

Segundo um manifesto de 24/4/37, a t! desordem financeira6 
de tal ordem que a dIvida interna fundada, que em 1930 
era de 5.683:000$600, hoje vai al6m de 200:000:000 $ 000. 
Os inativos que em 1930 absorveram apenas 2000 contos ho 
je exigem uma verba superior a 8.000 contos. Da renda dos 
impostos, 80% se dispende com pessoal." 

Na quest五o das aposentadorias h5 uma refer6ncia ao caso 
do Gal. Jo5o Francisco Pereira de Souza, velho caudilho 
da fronteira, ex-inimigo da famIlia Flores da Cunha, que 
o Governador readmitiu e automaticamente reformou na Bri 
gada Militar. 

(127) 
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(128) 
rios treinados em guerrilna. 一  

O esquema defensivo de Flores da Cunha crescia na 

medida em que cresciam as ameagas de interveng五o federal. Em 

fins de janeiro G6es Monteiro assumira o comando do l9 Grupo 

de Regi5es; em dezembro, Dutra 6 nomeado Ministro da Guerra. 

Imediatamente se anuncia uma viagem de inspe夢o de G6es 五  re- 

gi五o sul(1四）  e o governo solicita a prorrogag5o do estado de 

guerra ・  

A fal6ncia do acordo pretendido pela Frente o nica, 

dentro das oposig6es coligadas (oct6logo) e a ren6ncia de Luー  

sardo a lideranga das mesmas, aproximara cada vez mais o gru- 

p0 oposicionista gaucho de Vargas. A oposigao 	rio-grandense 

passa a discutir, cada vez mais frequentemente ・  com o chefe do 

governo, sobretudo em torno de duas quest6es: a sucess五o da 

Presid6ncia da Rep6blica e a substituigao de Flores da Cunha 

no governo do Rio Grande do Sul. 

Por outro lado, o governo ga6cho procurando respal- 

do ao nivel nacional estabelece com S5o Paulo e com a 	Bahia 

um acordo que visa a defender a autonomia estadual, no encami 

nhamento da campanha para sucessao presidencial, e auxilio m旦  

tuo no caso de intervengao federal. Flores adota, deste modo, 

Obviamente para auxiliar o potencial de for9a de Flores 
da Cunha. 

Correio do Povo. ・  25 abr. 1937. 

(128) 

0 29) 
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a candidatura Salles para a Presid6ncia. 

Planejada a largo periodo, a candidatura de Armando 

de Salles Oliveira 6 langada com expectativa de ser ratifica-

da por Vargas. N5o conseguindo isto, comega a articular com 

outros estados uma base de apoio nacional (130) . Fundada em 10 

de junho de 1937, sob a presid6ncia de Artur Bernartes, a U- 

ni o Democr5tica Brasileira (UDB) pretendia transformar-se nmi 

partido nacional com um candidato nacional.a3U 

Diante do impasse a que chegaram as for9as produtivas em 
exDansao. nada de estranhar clue Flores da Cunha e Arman 
do Saltes se deem as maos, e partam para uma nova 
zada democr5tica" pelo Brasil. Assegurar a continuidade 
do desenvolvimento dos mercados internos e a produ9ao 
agropecu5ria, intensiva る  um objetivo suficientemente po 
deroso para. justificar a uni5o dos dois partidos situa-
cionistas de Sるo Paulo e Rio Grande do Sul, levando a 
reboque todos os demais grupos que pelo pa壬s giram no 
cIrculo dos mesmos interesses. "Partido Oper5rio Leninis 
ta. A Situagるo Nacional. Junho 1937. Op. CARONE, Edgard二  
A Segunda Reptiblica. Op. cit. p. 401. 

O objetivo era criar um partido de exist6ncia definitiva 
que fugisse ミ  tradi戸o da Repiiblica Velha das agrega95es 
com vistas 五  s elei95es presidenciais, somente tendo como 
l deres no Congresso Jo五o Carlos Machado (RS,e Paulo de 
Morais Barros (SP). A UDB foi formada inicialmente pela a - 
lian9a entre o Partido Constitucionalista de SP, Partido 
Republicano Mineiro, Partido Republicano Liberal do RS, 
Frente-6nica Paraense, Concentra95o Autonomista da Bahia 
e Partido Republicano da Bahia. Armando Salles 	concen- 
trou sua campanha em Minas, Distrito Federal e RCS com 
um programa que enfatizava a manuteng5o da democracia e 
defesa dos direitos polIticos dos cidad5os. Seis 	pontos 
centrais do programa da UDB eram os seguintes: 1) Demo- 
cracia. com  a manutenc五o do voto secreto. iustica eleito 
rat. Dlural].dade Darticlaria e sistema de reDresentacaotDro 
porcional; L) cleェ esa cias iiDeroaaes puoticas; i) prepara 
9ao polItica do povo pela educa9五o; 4) defesa do regime 
federativo; 5) preserva95o da Carta de 16 de julho; e 6) 
observancia das regras do jogo democratico. Maiores deta 
lhes sobre a UDB em RAMOS, PlInio de Abreu. Os Partido了  
Paulistas e. o Estado Novo. Petr5polis, Vozes, 1980. 	pp. 
194-198. 

(130)  

(131)  
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A questao da sucess5o presidencial tornara-se 	as- 

sunto presente nas deliberag6es politicas no RS principalmen-

te apos o rompimento do "modus-vivendi", do afastamento da o- 

posigao gailicha das oposig6es coligadas e conseqUentemente a- 

proximag五o com Vargas. Na medida em que o presidente adiava a 

opg5o por algum candidato vi5vel, a oposi真o gaicha, tamb6m, 

se via cerceada em suas decis6es, principalmente porque encon 

trava-se dependente do poder central para a solug5o do "caso 

Flores". 

Esta circunstancia espec fica explica o afastamen- 

to, aparentemente incompreenslivel, do PL, do candidato paulis 

ta (132) . Tradicionalmente ligado a politica paulista, desde as 

articulag6es do Partido Democr5tico Nacional, com Assis Bra- 

sil, o PL terminar5 por aderir ao candidado do Catete, gestan 

do uma nova crise no seio do partido: diversas alas do inte- 

nior, contrariando a indicag5o partid5ria, se definem pela can 

didatura Armando Sallesa33) . Em manifesto p6blico, o Diret6- 

rio Central 6 questionado em sua deliberagao pelo candidato 

oficial, lembrando os ignat五rios que: a) o partido 6 de opa- 

sigao; b) sempre esteve mais identificado apolitica paulis- 

ta; c) o fato de Flores da Cunha apoiar o candidato n5o 6 mo 

O comportamento do PL provavelmente explica-se menos por 
diverg6ncias prograxn5ticas do que pelos grupos polIticos 
que ap5iam, em nIvel nacional e regional, a candidatura 
Armando Salles e o projeto partid5rio implIcito. 

A corrente que assume esta postura independente do parti 
do toma o nome de A9AO LIBERTADORA. 

(132)  

(133)  
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tivo para o PL se afastar - a quest五o 6 nacional e n5o inter- 

na. Este questionamento, entretanto, nao afastar5 a Direg5o 

Central da decis五o tomada. Pulla deixa apenas uma questao em 

aberto - se surgir um terceiro candidato, que v5 ao encontro 

dos principios do partido, a decis5o pode ser alterada. 

A ofensiva desencadeada pela candidatura Salles le-

vara Vargas a optar, sem maiores efusividades, pelo nome de 

Jos6 Am6rico de Almeida (cuja Campanha passa a ser articulada 

por Benedito Valadares) que recebe, prontamente, o apoio da 

F.U.G. edaDissid6ncia Liberal. A atengao da oposi戸o gaikha 

estava voltada para as duas quest5es :que consideravam capi- 

tais: a campanha presidencial e a deposigao de Flores. 

A situag五o interna de Flores da Cunha, com a perda 

da maioria na Assembl6ia e o crescimento do controle do ex6r- 

cito, estava se tornando cada dia mais fr5gil. Procurando res 

tabelecer sua forga atrav6s de um poderio militar s6lido, ele 

terminava por oferecer ao ex6rcito raz6es para intervir mais 

diretamente na politica do RS 〔1 34) . 

O cerco militar se torna mais concreto, inicialmen- 

te, com a vinda de Daltro Filho para o comando da regi5o mili 

tar com sede em Curitiba, em julho, seguida de uma solicita- 

(134) S五o inimeros os documentos apresentados por H6lio Silva 
(1937) onde hる  denuncias de compra de armamento e mobiー  
liza戸o de tropas no interior do RGS ・  

Ver tambるm relat6rio de Dutra, apresentado em anexo. 
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戸o de Dutra a Flores da Cunha da relagao do material b6lico 

que o RS deve devolver ao ex6rcito, e, finalmente, pela subs- 

tituig5o (na lila. Regi o Militar) de Lucio Esteres por Dal- 

tro Filho. 

Fechando-se o esquema militar, fundamental na ques- 

tao politica em jogo, abria-se a possibilidade do governo fe-

deral definir sua estrat6gia final para a interveng五o. 

Numa conjuntura nacional caracterizada pela mobili- 

zag5o politica crescente em fung5o da campanha presidencial, 

difus5o da "ameaga comunista", pressao do executivo na manu- 

tengao do estado de guerra e fortalecimento do ex6rcito como 

agente regulador e definidor do coflito, a questao crucial pa 

ra os politicos rio-grandenses 6 a queda de Flores. Entretan- 

to, a pr6pria oposig5o, maioria dentro da Assembl6ia Legisla- 

tiva, parece desacreditar na sua potencialidade corno 	poder 

constitucionalmente instituido, apelando para a solug5o ex6ge 

na - a intervengao federal. A vida legislativa tornou-se difェ  

cii, segundo os frentistas e dissidentes, pela freqUente amea 

ga que passaram a sofrer de policiais e elementos subversivos, 

interrompendo discursos e entrando armados no recinto da As- 

sembi6ia, diretamente ligados ao grupo florista. O esvaziamen 

to sofrido nas reuni5es comprova, de urn lado, provavelmente, 

o receio de alguns deputados de comparecerem 五  s mesmas, 	mas 

por outro, revela, tamb6m, a fal6ncia da via legislativa como 

arena decis6ria alternativa. Tornou-se claro, para a oposi頭o 

rio-grandense que havia uma solug5o realmente eficaz: a ag5o 

do executivo federal. E 6 neste campo que se concentram todas 
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as agoes ・  

Cartas trocadas entre Joao Neves, Baptista Lusardo, 

Raul Pulla, Borges de Medeiros, Mauricio Cardoso demonstram e 

xaustivamente este fato.(139 Os passos sao elaborados cuidado 

samente - a retaguarda dos governadores, o ex6rcito em geral. 

Unidos pela candidatura Jos6 Am6rico, Minas, Pernambuco, Ba- 

hia, PRP e PUG lutam, tamb 6m, contra Flores, na medida em que 

6base de apoio a Armando Salles J136 

Confer6ncia telegr fica entre Jo五o Neves, Raul Pu la, e 
Baptista Luzardo. Julho/1937. Arquivo Raul Filia. UFRCS. 
2) Carta de Lote para Raul Filia (4 ago. 1937) - Arquivo 
Raul Pulla. UFRGS. 3) Carta de Batista Lusardo para Raul 
Filia (30 ago. 1937) ー  Arquivo Raul Filia. UFRCS; 4) Car 
ta de Jo5o,Neves para MaurIcio Cardoso e Raul Pulla (a二  
gosto de 1937) ー  Arquivo Raul Filia. UFRGS. 5) Carta de 
Raul para Jo五o Neves (26 set. 1937) Arquivo Raul Pulla. 
UFRCS. 6) Caarta de Raul Pilla para Jo五o Neves (3 out.1937) 
Arquivo Raul Filia. UFRGS. 7) Carta de Raul Filia para 
Lusardo (17 out. 1937). Arquivo Raul Filia. UFRCS. 

Em rela9ao a Flores da Cunha e a candidatura Armando Sal 
les, Jo五o Neves refere-se a uma quest5o quando n五o de t5 
do esclarecida - as vincula96es do Integralismo coma ca 
panha do U.D.B. em geral e com Flores em particular. Diz 
ele: "Preciso dizer-lhes que a conspirac5o do Flores. Ju 
上 inno, iigueireeo e incessante. Creio nao estar fazendo 
revela95es a voc6s (...) H5 at6 conferミncias Juiinho, Col 
bor e Flores. Por aI se v6 um chamado ao Figueiredo pari: 
ir tratar de assunto de sua alcada (. . .) A correspond6n- 
cia rala tambem na alianqa ia feita com o integralismo. 
vei as copias ao (etu上1o..." (carta de Joao Neves a Mauー  
r cio Cardoso e Raul Filia - ago./1937. Arquivo Raul Pu1 
la. UFRGS. Esta mesma afirmac5o 6 feita por Ramos (os Pa 
ticios Yoliticos e o Lstado Novo): "Antigos integralistas 
comentam hoje (. . .) que, se as elei96es de 3 de janeiro 
fossem realizadas, PlInio Salgado desistiria de sua can-
didatura para fortalecer a vota95o de Armando. 

Esta vers5o n5o 6 , de todo, inconcebIvel. Hoje. n五o h五 mais 
duvida de que, do levante de li de maio de 1938, partici 
param todos os principais pr6ceres da Uni五o Democr三 tici: 

(135) 

(13の  
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Internamente, a oposigao ainda sofre revezes, com a 

perda da maioria na Assemb16ia devido a renincia de um deputa 

do (A. Rosa) . Isto fortalece a corrente que v6 na interveng五o 

a solugao para o problema. Pulla se refere a esse fato em car 

ta a Joao Neves e Baptista Lusardo: "S6 admito uma solug五o pa 

ra o Rio Grande: a solug5o legal. Dir-se-言 , por6m que esta nos 

fugiu com a maioria da Assembl6ia. Creio que ainda se poderia 

obt6-la, se a oposig5o tivesse firmeza e capacidade. B o que 

est5 faltando a Dissid6ncia, que s6 cr6 e s6 espera na inter- 

veng五o do Get6lio. A ela devemos a situag五o atual, porque, ten 

do abandonado a Assembl6ia, tendo chegado, por esse abandono, 

a obstruir os trabalhos parlamentares, criou o desanimo e fa-

cilitou a deserg5o. Seja como for, e ainda em minoria, pode- 

riamos obrigar o Flores a retirada, se tiv6ssemos efici6ncia. 

Mas estamos hipnotizados pela intervengao..." (137) Pulla come- 

ga antever as consequ6ncias que o antecedente extra-legal ga旦  

cho poder5 significar como caminho para uma saida, tamb6m n5o 

legal, em nivel federal. E o que se pode observar, neste sen- 

tido,6 que h5 um consenso n5o sd quanto 五  quest5o de Flores, 

mas tamb6m quanto a perman6ncia de Vargas. "Dois dias ap6s 

Brasileira. Nas reuni5es conspirativas com o chefe inte- 
gralista, eram notadas as presen9as de Ot vio Mangabeira 
e Euclides Figueiredo, de emiss5rios do ex-governador Fio 
res da Cunha e de porta-vozes autorizados de Vicente Rao 
e Valdeinar Ferreira". RAMOS, Plinio de Abreu. 	Op. cit. 
p. 208. 

(13刀  Carta de Raul Pulla a Jo五o Neves e Baptista Lusardo. 26 
set. 1937. Arquivo Raul Pulla. UFRGS. 
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chegada do Loureiro da Silva", escreve Pulla, "eu, Mauricio e 

Palm tivemos com ele uma confer6ncia. Narrou-nos com evidente 

satisfag5o um epis6dio das comemorag6es do dia sete. O povo - 

diz ele - cercara o Get6lio, pedindo-lhe que ficasse. Palm sus 

tentou a 

cio, que 

rou que, 

tese que se lhe deveria permitir a reeleig5o. Mauri- 

6 o cidadao mais desconcertante que conhego, decla- 

a troco da saida do Flores, concordaria at6 com que 

Getiilio fosse imperador e o Beijo o seu sucessor. Dos quatro, 

o iinico que protestou contra a hip6tese, fui eut. (138) 

Estes detalhes s五o importantes para que se observe 

a forma como se encaminhou, nao apenas a substituig5o de teor, 

mas as condig6es politicas que condicionaram o golpe do Esta-

do Novo. Inclusive, a manuteng五o de Flores da Cunha at6 outu-

bro de 37, teve como efeito interino provocar um violento des 

gaste no sistema partid5rio local e impedir a sua rearticula- 

頭o imediata com vistas 乞  substituig5o, no executivo, por um 

elemento da oposig5o frentista ou dissidente. 

Entre a designagao de Daltro Filho como executor do 

Estado de Guerra,a entrega da Brigada Militar ao Ex6rcito, 

por Flores, e, finalmente, sua ren6ncia ao cargo de governa- 

dor, decorrem poucos dias. Saindo do Rio Grande, para o Uru-

guai (D. Jo5o Becker foi o mediador junto a Daltro Filho para 

que Flores renunciasse, sem resistir, obtendo garantias de u-

ma retirada tranquila) Flores da Cunha afirma faz6-io para que 

(138) Ibidem. 
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o~RS n五o seja envolvido numa guerra civil. 

Ora, esta mesma argumentagao vamos observar na jus-

tificativa de apoio a perman6ncia de Vargas, por parte de Bor 

ges de Medeiros, Jo5o Neves, Baptista Lusardo, Mauricio Cardo 

so: o pais necessita de ordem. A campanha presidencial 	est5 

completamente desacreditada, e s6 Vargas poder5 dar continui- 

dade seguraa obra governamental. O RS se v6, ent云o, plenamen 

te identificado com os objetivos nacionais de Vargas. 

No momento posterior a "deposi95o" de Flores da Cu- 

nha observa-se, ainda, uma tentativa de reestruturagao das for 

gas politicas, via PRL, que pretende permanecer a testa do e-

xecutivo rio-grandense com a colocagao de Antunes Maciel no 

cargo de governador. Deste mesmo objetivo, entretanto, parti- 

ihavam os Dissidentes e a Frente o nica. A todos Getilio desar 

ma com a decretagao da intervengao no estado e nomeagao de Dai 

tro Filho para o cargo de Interventor. As hostes partid言rias 

ter5o que se dispor a ocupar cargos menores e depender da con 

fianga do novo Interventor. Apenas dentro do PL observa-se u-

ma reag5o mais radical, por parte de Pilla, abandonando a Pre 

sid6ncia do Diret6rio e discordando, basicamente, do apoio da 

do h perman6ncia de Vargas e da aceitagao de Secretarias esta 

duais por membros de seu partido. 

A saida de Flores do governo do RS 6 consensualmen- 

te aceita como a retirada de um dos grandes entraves, sen5o o 

maior, ao golpe do Estado Novo. A necessidade do afastamento 

(ou deirota politica) de Flores se tornava clara na medida em 

que iam se tornando, tamb6m, claros, os mecanismos centraliza 
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dores;.do Estado. A sua politica de jogar com as forgas regio- 

nais, utilizar o legislativo como forma de pressionar e con-

trolar o executivo federal, manter forga militar pr6pria e pra 

ticar uma politica de autonomia estadual, entrava em choque 

direto com a nova politica que vinha sendo posta em pr5tica 

pela elite governante do centro, civil e militar. Disfuncio- 

nal, portanto, ao nivel federal, Flores da Cunha tornou-se in 

c6modo, internamente, quando perdeu o apoio t5tico 

c o e de parcela de seu partido (obviamente nao se 

considerar, aqui, o papel desempenhado por Vargas 

Beijo - na desarticulagao do PRL). 

da oposiー  

pode desー  

ー  atrav6s de 

Neste epis6dio - Vargas versus Flores - manifesta- 

-se, provavelmente, o caso mais tIpico de resist6ncia da poll 

tica regional frente aos mecanismos que visavam 乞  criag5o de 

um Estado centralizado e nacional. Evidencia, tamb6m, a dimen 

s5o adquirida pelo ex&rcito em sua fung言o de arbitragem na so 

lug5o de conflitos (139 . A aquisi頭o deste papel era fundamen-

tal para o desencadeamento do golpe de 37 e muitos outros. N5o 

havia mais a possibilidade de se desenvolver uma politica 

estilo pinheiro-machadista, que foi o pretendido por Flores, 

(139) O termo refere-se ao papel que o ex6rcito 	desempenhara 
no sistema polItico brasileiro, at6 o golpe de 64, 	con- 
forme analise de STEFAN, Alfred. Brasil los militares y  
la polItica. Buenos Aires, Amorrortu, 1974. 

Quanto ミ  miss五o polItica do ex&rcito s5o significativos 
os escritos de G6es Monteiro sobre o tema em A Revoluq五o  
de 30 e a Finalidade EolItica do Exるrcito. Op. cit. 
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de articular oligarquias. As lealdades, agora, deviam ser re

dimensionadas: não mais aos poderes regionais, mas sim a um 

poder central que as definia, aceitava, correspondia. 



TERC~IRA PARTE 

O PARTIDO REPUBLICANO LIBERAL: 
UM NOVO MODELO REGIONAL DE 

ORGANIZAÇÃO PARTIDÁRIA? 



A partir do amplo contexto em que se 	desenvolve o 

processo politico rio-grandense no periodo 1930/37, o objetiー  

vo desta 6 ltima parte,6 o de analisar, de forma mais detaiha 

da, a estrutura, o programa, o desempenho eleitoral e o papel 

na conjuntura 32/37 do Partido Republicano Liberal, cujo sur- 

gimento e articulag5o com os partidos tr・adicionais ser瓦 	um 

dos fatores principais da crise do sistema partid5rio regio- 

nal. 

A criag5o do Partido Republicano Liberal s6 pode ser 

entendida se tivermos presente a conjuntura p6s-revolug五o de 

1932 e a necessidade de se ver posto de forma concreta, atra- 

v6s de uma estrutura partid5ria, os principios b5sicos do mo-

vimento de outubro de 30. Conjugavam-se, neste momento, duas 

imposig5es: rearticular as forgas polfticas internas que 	se 

haviam cindido com a ades5o de republicanos e libertadores a 

causa paulista e formalizar, atrav6s de uma organiza夢o par- 

tid5ria, o apoio que o Rio Grande do Sul dava ao Governo Pro一  

visorio. 

A primeira fase do relacionamento de Vargas com 	o 

Rio Grande, que iniciara com uma presenga maciga do grupo ga旦  

cho no minist6rio e em postos-chaves do Governo Provis6rio e 
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que findara com o movimento paulista, teve seu ponto critico 

mais agudo com os acontecimentos de margo de 32 que ocasiona-

ram a demiss五o em massa, dos representantes da F.U.G. no go- 

verno. Deste rompimento a ades五o ao enfrentamento armado 	em 

julho de 32 e ao conseqUente exilio dos lIderes frentistas do 

Rio Grande at6 as tentativas de acordo, feitas principalmente 

atrav6s do Interventor, n五o houve o efeito almejado. 

A acefalia partid5ria rio grandense, principalmente 

por verificar-se num perfodo de governo discricion言rio, 	nるo 

teria maior repercussao se n五o houvesse uma tradi 5o interna 

s6lida de arregimentag五o politica em torno de partidos polIti 

cos e se n五o surgisse uma corrente politica organizada como 

saida alternativa. As contradig5es agugavam-se, por outro la- 

do, pelo fato do- Interventor rio-grandense, o Ministro da Fa- 

zenda, o Ministro da Justiga e o pr6prio Chefe do Governo Pro 

vis6rio pertencerem todos as agremiag6es em crise. 

Aranha, que havia tentado, num primeiro momento, in- 

troduzir as Legi5es Revolucionarias no Estado, vai 	sugerir 

mais tarde a Flores da Cunha a cria頭o de um partido que res 

paldasse o governo federal dentro do Rio Grande. Criado, a 

partir do aparelho de Estado, com o objetivo de legitimar 	o 

poder aqueles que nele se encontravam - tanto ao nIvel fede- 

ral, quanto ao nivel estadual e municipal - dada a inevitabi- 

lidade das eleig5es para uma constituinte em 1933, o PRL assu 

mir5 caracteristicas espec ficas ligadas a este fato. 

Tendo assumido, desde os primeiros passos da revolu- 

頭o, a interventoria ga6cha, Flores da Cunha disp6s, durante 
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os quase dois anos que medeiam at6 a criag五o do partido, dos 

vastos recursos de poder que seu cargo lhe propiciava. Nomeari 

do prefeitos, subprefeitos, funcion五rios, delegados de polr- 

cia, juizes distritais, fiscais, coletores, para citar alguns 

postos que dependiam de lealdade ao governo estadual, Flores 

detinha a possibilidade de arregimentar grandes contingentes, 

n o por sua vinculag5o politico-ideol6gica, mas por sua vincu 

lag5o direta . m5quina administrativa do Estado. O fundamen-

tal 6 que n5o se criava um partido que se organizava para con 

quistar o poder, mas sim um partido que viabilizasse, a par-

tir do aparelho de Estado, a legitimag五o da elite regional e, 

indiretamente, a nacional. Como a forma prevista, de aquisi- 

真o de legitimidade com a perspectiva de eleig5es para a Cons 

tituinte era a via eleitoral, cabia ao partido dar alguma coe 

s5o ao grupo a fim de que, atrav6s de uma comprovag五o 	pelas 

urnas, ficasse atestada a autenticidade representativa 	da 

classe governante. Portanto, com a criag5o do PRL, o Interven 

tor preparava a integra戸o de sua m5quina administrativa a s 

novas regras do jogo democr5tico. 



1 - PRINCtPIOS PROGRAMRTICOS 

E ORGANIZAGAO INTERNA 

Concebido como proposta politica de uma 	oligarquia 

regional que pretende se impor nacionalmente, mas que depende 

do benepl五cito do poder central ao qual dedica sua lealdade, 

o programa do Partido Republicano Liberal cont6m, j5 a primei 

ra vista, ambival6ncia e contradig6es internas que sao o re-

flexo do conflito b5sico vivido pela oligarquia: a defesa da 

autonomia estadual num momento de construg5o das 	estruturas 

nacionais em todos os nrveis e a consci6ncia de necessidades 

regionais espec ficas (principalmente no setor econ6mico) que 

levam a pressentir a viabilidade do Estado central como ag6n- 

cia de solug五o dos conflitos. 

Agregando-se aos elementos contradit6rios do progra- 

ma, existia, tamb6m, o fato do partido congregar, desde mem-

bros da oligarquia tradicional (agropecu5ria) , passando pelos 

profissionais liberais at6 os comerciantes /industrialistas 

que podem ser rotulados, genericamente, como setores econ6mi- 

cos em ascens5o (social, poJJtica e economicamente) , que assu 

mem posturas diversificadas, em fung5o das contradig6es 	de 

seus interesses, na interpretag5o da realidade s6cio-econ6miー  
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ca afetada pelos efeitos da crise de 29 e depress五o subseqUen 

te. 

O programa do PRL, discutido e aprovado no Congresso 

de novembro de 1932, apresentava quatro divis6es b5sicas: or- 

ganizagるo do sistema politico, quest6es de economia e finan- 

gas, politica social e politica externa. 

O PRL autodefine-se como um partido estadual com fi- 

nalidades nacionais que defendera a democracia, os 	direitos 

individuais, a autoridade e a justiga, visando a seguranga e- 

con6mica e a manuteng5o da ordem moral e social. O seu a mbito 

de atuag五o, portanto, nるo se prende as fronteiras regionais, 

mas declara-se possuidor de uma vocag五o nacional vinculando- 

se diretamente ao poder central. 

Os postulados politicos, onde se destacam a 	defesa 

do republicanismo federativo e da autonomia estadual e munici 

pal (desde que se mantenham dentro das normas da constitui o 

Federal) , s5o abrangentes, mas em muitos casos n5o 	definem 

qual ser5, concretamente, a linha adotada pelo partido. Desne 

cess5rio lembrar que, se a Frente o nica enfrentava dificulda- 

des de atuar em conjunto devido a irredutibilidade 	de seus 

programas em muitos nIveis, o PRL tamb6m enfrentava este pro- 

blema. Reunindo antigos militantes dos partidos tradicionais 

sob um mesmo programa, as quest6es geradores de conflitos ten 

deriam a ser as mesmas. 

O partido propugnava, no plano politico, pela federa 

cao, sistema representativo, divis5o e interdepend6ncia 	dos 
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poderes, poder executivo representado pelo Presidente da Reps 

blica e ministros (os quais ser5o respons5veis perante o Con- 

gresso) , sufr5gio universal e secreto. N5o h言 	especifica弾o 

se o voto 6 direto ou n五o, ou em que nivel ele ser5 	direto. 

Outra quest五o que suscita profundas discussaes no Congresso 

(principalmente por parte de alguns libertadores)6 a referen 

te ao sistema de governo: o programa mencionava, apenas, 	o 

termo "sistema representativo" sem especificar se se trata de 

um sistema parlamentar ou presidencial. 

Ao longo das discuss6es, alguns oradores apresentam 

a solug五o intermedi5ria: "E o meio termo que deve ser ouvido, 

6 a m6dia que convgm as legi:timas aspirag6es do povo brasi- 

leiro. A futura organizag五o do Brasil deve se estabelecer de 

sorte a que n5o haja nem o excesso do parlamentarismo, nem o 

excesso do presidencialismo, conforme 40 anos de regime 	nos 

tem ensinado."( 1) Esta alus五o h fus五o entre presidencialismo 

e parlamentarismo abriria a brecha, mais tarde, para que 	se 

aceitasse o "modus-vivendi" em 1936. A mesma quest5o, no que 

tange aos ministros, tamb6m ser言  lembrada. Dai o programa es-

tabelecer que deveria se criar uma lei fixando responsabilida 

des pessoais dos ministros e secret5rios de Estado. 

Seguindo o programa, a Justiga eleitoral deveria ga-

rantir a representatividade de todos os grupos politicos e a 

(1) 
Pr onun c iamen t。  de Ad。 lpho Peia ・ O Partido Repub瓦cano i三  
beral e seu programa. Porto Alegre, Globo, 1933. p. 51. 
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palavra chave era a verdade eleitoral. Os mandatos 	eletivos 

seriam tempor5rios, n5o havendo especificag5o do periodo rela 

tivo a cada um, assim como a representag5o seria proporcional 

para cada estado da federag五o. Este tema levanta quest6es soー  

bre a distorgho que poderia haver se a representatividade es-

tadual for definida pelo i ndice populacional de cada estado.O 

argumento (defendido por Victor Russomano) aponta como deter-

minante a exist6ncia, em certas regi5es (com alta incid6ncia 

de imigragao) de um grande numero de analfabetos, que nるo se- 

r o incorporados . massa eleitoral, mas que pesar五o no 	quo- 

ciente indicado pela proporcionalidade populacional. 

Outras quest6es, ainda no que se refere a politica, 

relacionam-se . ne'cessidade de uniformizar nacionalmente o ar 

cabougo juridico, definindo principios b5sicos do direito pro 

cessual( 2 );h fixag五o de direitos, deveres, responsabilida- 

des e representatividade dos funcion5rios pi:iblicos; ao plebis 

cito e referendum para as quest5es de importancia transcenden 

tal em nivel nacional (n五o h5 especificag5o do que ser5 uma 

quest五o de importancia transcendental) ; 五  regulamentag5o 	do 

exercicio das profiss6es liberais (3) e a medidas que assegu- 

L L)Este item diz respeito a organiza9五o de justi a estadual 
com a substitui9五o do Tribunal do Juni por Tribunais 	de 
Cons C i6ncia. 

( 3 )E s t e ultimo ponto est5 vinculado ao tradicional postulado 
republicano-castilhista de defesa da liberdade profissio- 
nal. Com  o crescimento e amDliac5o do sistema 	educacio- 
nal, principalmente o universitario, inicia-se uma senie 
de problemas de competi95o entre diplomados e autodidatas. 
O programa do partido defendendo os interesses do 	setor 
de profissionais liberais lan9a a questao em termos 	de 
que a regulamenta9ao das profissoes deve obedecer um pro-
cesso paulatino, mas irreversIvel. 

(2) 
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rem a defesa nacional, com recrutamento organizado, 	marinha 

de guerra eficiente etc. e alheiamento das classes armadas da 

vida polztica em geral. Esta 6 nfase final era o toque incon- 

fundrvel da inseguranga que os grupos politicos regionais em 

relag五o る  crescente atua頭o do ex6rcito nas tomadas de deci- 

s5o do poder central. 

Finalmente, ainda dentro da perspectiva politica, pa 

rece elucidativo incorporar a analise da opini o de Vargas so 

bre o programa, acentuando os itens que considera relevantes: 

"Cabe-lhe proclamar, como artigo de f6, o constante fortaleci 

mento da unidade nacional e o predominio de amplo sentimento 

de brasilidade. A par disso,6 justo cogitar tamb6m da reali- 

zag5o dos anhelos'pr6prios e das aspirag6es locais que em na-

da afetam, ao contr5rio, tornam mais s6lidos os lagos de fra- 

ternidade, quando tem em vista, entre outros, maior aproxima- 

c o dos centros consumidores nacionais, pelo desenvolvimento 

da cabotagem, barateamento dos fretes, desdobramento do regi-

me portu5rio, distingるo do sistema ferrovi rio e rodovi5rio, 

conjugados entre si e ultimamente ligados 乞  navega戸o fluvial, 

pelo aproveitamento do nosso excepcional regime hidrogr五fico 

e estabelecimento de rumos fixos e certos ao progresso indus- 

trial, principalmente agr cola-pastoril. 

Vargas adiante salienta: "Cumpre n五o esquecer, tam- 

b6m, a sua situag五o de vizinhanga com paises de s6lida cultu- 

ra, que o estimulam a considerar problema capital o da instru 

g五o piiblica, pela intensificag5o do ensino prim5rio e profis-

sional e indispens五vel padronizag五o dos pr6dios escolares, in 
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cutindo, por todas as formas, na mentalidade nova em preparo 

educativo, o amor ao Brasil e o orgulho pelo Rio Grande, como 

cooperador do progresso nacional, sem desejos de primaciaclos 

ou de situag6es predominantes, dentro da harmonia federativa 

da qual depende a grandeza da P5tria". O chefe do Governo Pro 

vis6rio apresenta, inclusive, sugest6es concretas: t1 Q meio de 

tornar pratica semelhante orientag5o seria fixar-se anualmen-

te uma percentagem orgament5rial de 20% sobre as rendas ordin 

rias, destinada exclusivamente ao custeio da instrug5o p丘bli- 

Ca. Em matgria de organizag五o politica, faz-se mister n5o per 

der de vista que a tend6ncia moderna de maior racionalizag五o 

e flexibilidade do poder p6blico n五o se coaduna com o rigoris 

mo dos padr6es cl5ssicos". Recomenda, tamb6m, no que concerne 

ao funcionamento do sistema politico que: Deve existir a mais 

completa e eficiente colaboragるo entre o executivo e o legis- 

lativo. A forma geralmente aceita pela experi6ncia, nesse ter 

reno, consiste em obrigar o comparecimento dos ministros 	ao 

congresso e estabelecer a possibilidade do executivo, em ai- 

guns casos, tomar a iniciativa de determinadas leis, submeten 

do-as ao referendum popular, segundo o processo mais 	conve- 

niente る  s condig6es do pais. Outra tend6ncia, tambgm, do mo- 

demno direito p6blico, j5 recolhida nas Constitui 6es mais re 

centes, outorga ao Congresso a escolha do chefe do executivo, 

principio este que parece perfeitamente aplic5vel ao Brasil, 

uma vez que o legislativo, pela reforma eleitoral se transfor 

me realmente em 6rg五o da soberania popular. Ressalvada, 	as- 

sim, a pureza do regime representativo, evitar-se-ia, ainda, 

que o pais fosse, periodicamente, abalado por agitagho profun 
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da e perturbadora, ao termo de cada periodo presidencial. S5o 

estas as r5pidas impress6es sugeridas pelo esbogo de organiza 

gao do novo partido rio-grandense, que te transmito com o meu 

aplauso".( 4) 

As indicag6es de Vargas s五o demasiado claras para ne 

cessitarem de uma an5lise interpretativa. Cabe ressaltar, po- 

rgm, que ele procura compatibilizar o programa do PRL com os 

interesses do Governo Provis6rio ao enfatizar a 	necessidade 

de uma uni o nacional submetendo os localismos 	desagregatiー  

vos; aponta a eleig5o indireta como solug5o para a 	proposta 

de continuidade no governo; lembra a importancia do ensino co 

mo afirmador da nacionalidade, e a quest五o econ6mica crucial 

na formula戸o das bases para uma economia nacional: a 	maior 

aproximag五o dos centros consumidores. Esta id6ia de um merca-

do interno nacional 6 fundamental nas diretrizes econ6mico-fi 

nanceiras que passaremos a comentar. 

As proposig6es no campo econ6mico constituem-se 	em 

14 itens, dos quais 4 ressaltam as medidas fundamentais para 

a retomada do desenvolvimento interno em novas bases: 1) am- 

pia concess五o de cr6dito, 2) participag5o do Estado na cria- 

g5o da infra-estrutura necess5ria . ampliag5o dos neg6cios e 

do mercado interno, 3) criagao de conselhos t6cnicos como con 

suitores e planificadores (objetivo de racionaliza頭o dos pro 

cessos produtivos) , 4) redug五o gradativa dos impostos e taxas 

incidentes sobre as atividades centrais da economia. 

( 4 )Telegrama de Vargas a O. Aranha. O Partido Republicano Li 
beral. Op. cit. pp. 48-49. 
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A ampliag五o do cr6dito hipotec5rio, agricola, pecu5- 

rio, m6vel, industrial, assim como a 6 nfase na necessidade de 

cooperag5o, tamb6m, com a pequena lavoura e a regulamentag五o 

do cr6dito particular, obviamente objetiva dinamizar, via me-

canismos de financiamento, as atividades econ6micas que sofre 

ram e estao sofrendo (n5o apenas as que viviam da exportag五o) 

os reflexos da recess五o econ6mica. A injeg5o de dinheiro nes- 

tes setores 6 condig5o fundamental para a articula戸o de 	um 

mercado dinamico que, dadas as caracteristicas da 	economia 

gaikha, dever5 ter seu centro no campo (na atividade agr cola 

e pecu五ria de qualquer dimens5o). 

Nessas condig6es, o Estado n5o desempenhar五  mais 	o 

papel formal do Estado liberal cl5ssico (que nunca chegou 

existir no RGS) -mas de um Estado agenciador desta nova regula 

cho da vida econ6mica, configurando as condig6es necess5rias 

para que as forgas produtivas adquiram capacidade reprodutiva. 

Dentro desta perspectiva o Estado responsabilizar-se-5 	pela 

expans5o e reorganiza戸o do sistema de transportes internos, 

assim como das vias nec6ss5rias para o escoamento da 	produ- 

c o. Dever5 realizar uma estatiza頭o gradual dos servigos pu- 

blicos e de interesse coletivo, assim como manter uma politi- 

ca de saneamento e urbanizag五o que garantam condig6es de vida 

sadia nas cidades em crescimento. 

Para melhor exercer esta sua fung5o, o Estado conta- 

r5 com Conselhos T6cnicos Consultivos que ter5o, primordial- 

mente, cinco fung6es: estudar e sugerir sobre projetos oriun-

dos das camaras no sentido de racionalizar a produg5o; articu 
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lar planos que visem o bem-estar do corpo social; estabelecer 

condig6es fiscais para intercambio com outros estados e pai- 

ses estrangeiros; avaliar as correntes migrat6rias e o proble 

ma das populag6es flutuantes; propor meios para a racionaliza 

戸o e desdobramento do sistema de transporte, principalmente 

atrav6s do barateamento dos fretes. A importancia dada 五  as- 

sessoria t6cnica, entendida aqui como a manifesta戸o de opi- 

ni5es e ponderag5es desvinculadas dos condicionamentos poii:ti 

cos, tem como argumento subjacente a id6ia muito ao gosto dos 

tenentes de que a solugるo t6cnica apresenta um alto grau 	de 

efici6ncia, racionalidade e neutralidade que os organismos ca 

racterizadamente polfticos nao possuem. ( 5) 

O impuls6 que o Estado deveria propiciar ao setor e- 

con6mico dominante, em termos de expansao do sistema creditiー  

cio, de infra-estrutura de transportes e outros 	mecanismos, 

deveria ser acompanhado da abolig五o do imposto de exporta戸o, 

redugるo gradual do de transmiss五o de propriedade inter-vivos, 

assim como a redug五o gradual dos impostos sabre a produg五o a- 

gricola, pecu5ria, mineira, maquinofatureira, 	substituidos 

por impostos diretos (renda, herangas, terras n五o aproveita-

das etc.). O programa sugere tamb6m que haja proteg五o る  s in- 

diistrias nacionais (que sejam vi veis) , demonstrando um rela-

tivo protecionismo ao setor. 

o c6digo dos Interventores, de 28 de agosto de 1931, 
havia introduzido a figura dos Conselhos Consultivos, 5 r- 
gio de assessoramento. origem. trovavelmente. do DASP (De 
partamento Administrativo de Servi9o k'ubIicO). riaiores de 
talhes ver CARONE, Edgard. A Seguranga Republicana. 	Op. 
cit. pp. 28-35. 

(5) 
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A terceira divisるo do programa, constituida pela P旦ー  

l tica social liga-se diretamente h s quest6es de regulamenta- 

頭o das relag6es entre trabalho e capital, previd6ncia social 

e associag5o profissional. Talvez o elemento mais importante 

deste capitulo e que n5o constava do anteprojeto do programa, 

6 a proposta de institui 五o de um sal五rio mInimo feita por Ai 

berto Bins. A quest五o da garantia de uma renda minima para a 

classe trabalhadora seria uma forma de controlar os desequili 

brios e redug5es violentas de demanda. Obviamente que a cons- 

titui戸o de um mercado interno dinamico e relativamente est言- 

vel requer a criag五o de uma demanda ampliada. A incorporagるo 

da classe trabalhadora como um dos elementos do novo pacto so 

cial que vai se estabelecer, agenciado pelo Estado, 	requer 

n五o apenas o seu enquadramento, no sistema produtivo como m五o 

de obra, mas tambgm, no mercado de consumo enquanto aquisitor 

de mercadorias. Para tal, a renda minima garante a manutengるo 

de uma demanda efetiva que age como forga reprodutiva no sis-

tema de mercado( 6 〕 ．  

O partido propugnava, tamb6m, pela equiparag5o 	dos 

jornaleiros e oper5rios do Estado aos funcion5rios de quadro; 

organizag5o de lar gratuito para as classes menos 	favoreci- 

das; famrlia monogmica, indissol6vel; concess五o de pens5es, 

aposentadorias, seguros, assist6ncia る  velhice etc.; reconhe- 

(6)o deb a t e,,em”ミ。r凸。 das reとvln夢ca95es hecon -.呼cas -O deb a t e em torno das reivindicaoes econornicas e analisa 
ao por IYIULLL氏, しera 上ao ・  t/e rzIer1a e UePenaencza ivaclona 1- ・  
Sao Paulo, USP, 1972, mimeo, pp. 141-146. 
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cimento das associag6es profissionais; criag5o de 	tribunais 

para solucionar os conflitos entre patr6es e empregados; oito 

horas de trabalho, restrigるo aos trabalhos noturnos, limita- 

g5o de turnos. Incorporava-se, desta forma, as reivindicag5es 

b5sicas do trabaihismo, sendo que muitas delas j5 vinham dos 

pressupostos partid5rios do republicanismo castilhista. 

O item referente ao ensino, principalmente no 	que 

concerne ao ensino religioso, provoca grande celeuma 	dentro 

do congresso partid5rio onde se mesclavam as mais 	variadas 

tend6ncias religiosas e de defesa de um estado laico (7) . 	o 

programa, acaba se definindo pelo ensino religioso facultatiー  

vo nas escolas piblicas e assist6ncia religiosa, tamb6m facul 

tativa, as forgas armadas. 

Finalmente, a parte final - poirtica externa - fica 

reduzida a duas proposig6es: de um lado, a vocag五o pacifista 

e cooperativa do Brasil leva-o a optar pelas solug6es de arbi 

tragem, se necess5rio; de outro, a aproxima頭o das nag6es sul 

americanas atrav6s de acordos econ6micos, sociais ou 	cultu- 

rais( 8). 

A discussるo provoca maior p o1さmica devido ao fato de in- 
c.Lulr, como questao religiosa, o problema do divorcio. 

Segundo MUller: "Os debates para a elabora9五o do programa 
do PRL indicam, em sIntese, quatro aspectos importantes : 
a) predominam os interesses vinculados ao capital, 	mas 
que buscam estabelecer uma conexるo dinamica, em termos de 
mercado, com o trabalho; tais interesses concebem o Esta- 
do-Na戸o como limite jurIdico-polItico de acumula95o legエ  
tima e b五sica; b) ao ミ  mbito estadual sulino, 	predomina而  
os interesses vinculados ao capital alocado na agropecu - 
ria, indistrias de beneficiamento e outras, induzidas peー  
la urbaniza戸o, ao com6rcio e conexos a servi9os urbanos; 
vinculados a estes interesses acha-se o governo pela ex- 

(7)  

(8)  
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Nascido numa conjuntura prenhe de press6es contradi- 

t6rias, e agregando elementos de origens politicas diversifi- 

cadas, o programa do PRL bem refletia esta situag五o mesclando 

proposig6es tradicionais e tipicas de uma oligarquia republi- 

canista pr6-3O (veja-se a intransig6ncia na defesa da autorto- 

mia estadual) , com propostas modernizantes de interveng五o esー  

tatal, regulamenta頭o social e asses'soria t6cnica, 	mais ao 

gosto de setores emergentes e identificados 	ideologicamente 

aos setores m6dios ou representativos de atividades mais urba 

nas de car5ter industrial, comercial ou burocr5tico. 

O PRL deixa, deliberadamente, amplas quest5es em a- 

berto, o que lhe assegura maior margem de manobra 	(deve-se 

ter presente que o partido prepara-se, antes de mais 	nada, 

para os debates e proposig6es na Constituinte) , tendo em vis-

ta que seus representantes ser五o os porta-vozes, em grande me 

dida, do governo federal e que as diretrizes varguistas ainda 

n5o haviam sido estabelecidas definitivamente. 

No Congresso de. 34, ao fazer a avalia戸o das ativida 

des do partido dentro da Constituinte, Augusto Sim6es 	Lopes 

observa, como prova do 6 xito obtido, que a Constituig五o Fede- 

pana霊
響nti罷 a；~？こbl工cosc)Pミ。cura~se ェncorporar 旺  Pヲns五o dos s erv叱。s 	 c) 	 rporar di 

mica 	omi 	 alh 	 ~ mercad6 ； dos se eun識ios pi b licos;camente o trab孟 procura-se inco
o 	expansao do interno estadual e nacional, mediante a readequa戸o da iー  

deologia das alian9as entre o capital e trabalho, agora, 
contando com o elemento 'nacionalismo'; d) predomina 
otimismo em relacるo a dinamizac五o da formac三o social bem 
como cia area, ciacia a possibi 上 idade de reaciequar o aparato 
estatal como motivador e mediador." MULLER, Geraldo. Op. 
cit., pp. 146-147. 
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i' al continha 85% dos postulados do PRL(9) . A heterogeneidade 

dos principios da lei magna de 34 6 por demais conhecida para 

que necessite maior explicitagるo.E suficiente, tamb6m, se to 

mada como parametro, para permitir que se forme uma imagem da 

conjugagるo de elementos dispares que o PRL realizou. 

Se os principios program5ticos do PRL continham con- 

tradig6es e ambival6ncias, sua estrutura organizativa era re- 

lativamente simples. Na capital havia uma comiss五o 	Diretora 

Central, com um presidente, e na sede de cada municipio 	uma 

Comissho Diretora Municipal tamb6m com um presidente local. A 

articula頭o entre a Comiss五o Central e a Municipal era feita 

atrav6s da figura do Secret5rio Geral e do segundo 	Secret-ー  

rio. Esta era a estrutura b sica do partido e a nominata dos 

seus dirigentes regionais, entre 1932 e 1937, quase nるo 

riou. 

1. PRESIDENTE DA COMISSAO DIRETORA CENTRAL 

Gal. Jos6 Antonio Flores da Cunha 

2. COMISSAO DIRETORA CENTRAL 

Augusto Sim6es Lopes 

Alberto Bins 

"Promulgada a constituic5o de 16 de iulh6 e confrontada a 
reaagao 工工na 上  cia mesma com o programa ao rar tiao 民epuD よ1一  
cano Liberal, verificou-se a gloriosa verdade de que 85% 
dos postulados do nosso partido, cabIveis em texto cons ー  
titucional, encontram-se consagrados na nova Carga Magna, 
o que demonstra o sentido renovador e brasileiro de nossa 
ideologia polrtica e consolida no mundo da doutrina e da 
ordem jurIdica a vit5ria da maioria riograndense, j五  inso 
fismavelmente revelada nas urnas." Depoimento de Sim5e了  
Lopes. Partido Repub瓦cano Liberal. 19 Congresso bi~enal, 
Porto Alegre, Oficinas Gr5ficas da Liv. Selbach, 	1974, 
pp. 173-174. 

(9) 
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José Antonio Netto 

Victor Dumoncel 

Protâsio Vargas 

Theobaldo Fleck 

Francisco Flores da Cunha 

Wazulmiro Dutra 

Quim Cesar 

Federico Dahne 

Miguel Muratore 

Antonio Soares de Barros 

SUPLENTES DA COMISSÃO DIRETORA CENTRAL 

Antenor Amorim 

Guerra Blessmann 

Mario Totta 

Braulio Oliveira 

Oscar Karnal 

Olmiro Azevedo 

Francisco Gonçalves Meirelles 

Carlos Mangabeira 

Antonio Carlos Pereira da Cunha 

Armando Annes 

Adel Bento Pereira 

Antonio Freitas Valle 

SECRETÁRIO GERAL 

Pedro Vergara 
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SUBSTITUTO DO SECRETARIO 

Danio Crespo 

PRESIDENTE DE HONRA 

Osvaldo Aranha 

A sede local do partido no interior eram as 	Comis- 

s6es Diretoras Municipais que encaminhavam as demandas ミ  Co- 

missるo Central ou diretamente ao Presidente da Central de onー  

de emanavam as decisSes do partido. Entretanto, havia 	outra 

modalidade de organizag5o do partido e que se combinava 	com 

atividades arti:sticas e recreativas que eram os Centros Repu-

blicanos Liberais (CRL) . Nos distritos de Porto Alegre e em 

muitas cidades do interior foram criados centros (CRL) que 

funcionavam como um corpo auxiliar da Comiss5o. Por exemplo, 

o Centro era muito utilizado no trabalho de qualificagるo elei 

toral que era levado a cabo pelo partido(10) . A fun戸o de 

listamento, provavelmente, se constituia na grande atividade 

da Comiss五o Municipal, para as eleig6es propriamente 	ditas. 

Este trabalho de recrutamento politico requeria conhecimento 

dos distritos do interior e s6 poderia ser realizado com o au 

xIlio dos coron6is locais. 

Para este recrutamento inicial, o governo n o encon-

trou maiores obst5culos utilizando, como j5 vimos, basicamen- 

(10） 登  comum nos jornais em 1933. a noticia de aue o Centro re 
aiizara reuniao para servi9o ce quaLirica9ao e ciramen- 
to de fotografidas das pessoas qualificadas". Di rio Libe 
ral. 15 abr. 1933. 
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te a sua maquina administrativa articulada com o 	mandonismo 

local. Contava ele com a solidariedade dos que havia nomeado 

para prefeituras, sub-prefeituras, promotorias, 	co letorias 

etc. , e caso nるo se encontrassem dentro destas categorias pas 

sava-se る  recomendag五o pessoal. Neste sentido, a atuag五o 	de 

Antunes Maciel (recrutando os setores libertadores) , Osvaldo 

Aranha, Zeca Neto, Gaspar Saldanha para a organiza戸o do par- 

tido, foi de grande valia. A possibilidade de concess5o de fa 

vores e ganhos politicos acabou definindo a posig5o de muitos 

l deres municipais. H5 que se recordar que o recrutamento co- 

ronelistico inicial foi feito num periodo de desagregag五o par 

tid5ria dos republicanos e libertadores, e n五o havia contradi 

g五o maior em permanecer apoiando a Vargas que foi o fator a- 

glutinador da Frente o nica. Realizada a cooptag五o das lideran 

gas, o monop6lio quase exclusivo do uso da coerg5o e da vio- 

l6ncia encarregava-se de facilitar o enquadramento 	polrtico 

da base. 

Neste sentido, o servigo de alistamento era fundamen 

tal para o partido, pois、  lhe dava atrav6s de uma pr6via apro- 

ximada, o potencial eleitoral do municipio. Logicamente o 

leitor tinha que sofrer um rigido controle, em muitos 

Em geral era tirado de casa, conduzido at6 a mesa e controla-

do na votag5o, recebendo a c6dula pronta, j5 que cada um con- 

fecclonava a sua(10)feccionava a sua 

Se haviam expedientes especIficos para induzir o 

Ver regras eleitorais vigentes, em anexo. 
(10) 
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leitor a votag五o, havia tamb6m, com muita freqU6ncia, 	expe- 

cientes para dissuadi-lo de votar, principalmente nos munici- 

pbos onde a oposig5o ia se fortalecendo, isto sem fazer men- 

g五o aos v五rios crimes de origem poli:tica que ocorreram em to 

cio o peri:odo e que j foram mencionados noutra parte 	deste 

trabalho. 

As den6ncias de viol6ncia nos periodos 	eleitorais, 

principalmente contra a Frente o nica ou mesmo os integralis- 

tas, aliancistas e dissidentes em geral (Partido Popular nas 

eleig6es de 35) s5o constantes 〔11) . 

Em todos a mesma queixa - a policia 6 tida como man-

dante do atentado em combina頭o com as autoridades municipais: 

o sub -prefeito J6lio Massena e Cantidio Morais, funcion5 

rio da prefeitura, organizaram forte grupo armado e 	langam 

terror no distrito procedendo rigorosa apreens五o de t5:tulos." 

Em outra noticia sobre as eleig6es 6 relatado que: uOs capan-

gas do ex-prefeito se acham em plena atividade, a servigo da 

Em S. Sebastiio do CaI "forte compress五o eleitoral, diver 
SOS espancamentos teitos por elementos civis armados", em 
Nova Petr6polis os fiscais com as urnas e alguns elernen- 
tos dissidentes foram retirados do autom5vel em que se en 
contravam e barbaramente espancados. Tamb&m em Nova Petr二  
polis "foram tirados de dentro de suas resid6ncias os ca五  
didatos a governadores, dissidentes Sr. Antonio Maria F9 
e o gerente da Cooperativa Schwantes e espancados". Em So 
ledade "no 19 distrito, nas zonas de Santa Cruz e Mormac. 
ainda na madrugada do dia 17 os capangas municipais per-
correram diversas estradas dando fortes descargas de ar- 
ma, a fim de amedrontar o eleitorado. Partindo do 119 dis 
trito h5 numerosa capangada que desde o dia 14 infesta a了  
zonas denominadas Morma9o, Pont五o, Pratinha e Volta Ale- 
gre ・  invadindo casas comerciais e particulares, espancan- 
do pessoas e apreendendo os tItu1os eleitorais." Correio 
do Povo, 20 nov. 1935. 

(11 ) 
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Prefeitura, fingindo-se conservadores de estradas e construto 

res de pontes inexistentestt (l2) 

O uso da viol6ncia no periodo eleitoral (ou n五o) far 

tamente utilizado durante a dominag5o republicana castilhis- 

ta no Rio Grande do Sul, se expandiu, no periodo de 	minoria 

liberal na Assembl6ia, para o controle da bancada dissidente 

e frente-unista desgastando mais ainda o modelo 	partid5rio 

florista. 

A concess五o de favores politicos, como a nomeag五o de 

funcion5rios, benefIcios econamicos etc. era o recurso 	mais 

utilizado como elemento de atrag五o de lideres e cabos eleito- 

rais. Este mecanismo garantia a realimentag5o da m5quina par 

tid5ria. O ponto 6timo de funcionamento do sistema foi o pe- 

niodo de interventoria, tendendo a decrescer na medida em que 

os controles constitucionais e formais do governo foram 	se 

concretizando. 

O bom funcionamento do esquema municipal era a garan 

tia do atendimento das demandas, de um lado; de outro, o cres 

cimento da oposig5o, a derrota eleitoral significavam, inva- 

riavelmente, a demiss五o, a remog五o, a transfer6ncia dos fun- 

cion5nios (prefeitos, chefe de politica etc.) dos municfpios. 

O modelo cooptativo, em determinado momento, foi ado 

tado por Flores da Cunha para atrair a oposi戸o e urna politi- 

ca de distribuig5o de favores aos advers5rios foi tentada du- 

( 12 ) Not cias levanta das no C orreio do Povo de 15.10.34 e 20. 
11.35. 
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rante o "modus vivendi". A dissid6ncia acusou o governador de 

autoritariamente usar o partido beneficiando a Frente 	tnica 

Lindolfo Collor especificamente) 

cag6es i nfimas dos liberais. 

n五o atendendo as reivindi 



2 - A HEGEMONIA DOS REPUBLICANOS-LIBERAIS 

Criado com a fung五o de ser o canal politico regional 

no apoio ao Governo Provis6rio, o PRL, buscando legitimar sua 

posig5o de poder, desempenhou coni6 xito o seu papel na campa- 

nha e eleig5o para a Constituinte Federal: das 16 	cadeiras 

que cabiam ao Rio Grande, o partido consegue obter 13, sendo 

derrotado em apenas cinco municipios (Candel5ria, S5o Pedro, 

D. Pedrito, Cagapava e S5o Sep6) dos 82 municipios do estado. 

O Partido elegeu: 

Augusto Sim6es Lopes 

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos 

Heitor Annes Dias 

Frederico Jo五o Wolfenduttel 

Jo5o SimplIcio Alves de Carvalho 

Renato Barbosa 

Dem6trio Mercio Xavier 

Victor Russomano 

Jo5o Ascanio Moura Tubino 

Pedro Vergara 

Frederico L)ahne 
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Argemiro Dornelles 

Gaspar Saldanha 

Raul Jobim BittencouTrt. 

Apesar de congregar, em sua chapa, antigos republica 

nos e libertadores, embora o n6mero dos primeiros seja maior, 

o PRL, como os dados demonstram, consegue uma votag五o mais s亘  

lida na zona menos tradicional e de ocupag五o mais recente no 

Estado ー  a serra 〔13) , como se pode observar pelo mapa abaixo. 

Utilizamos Dara a caracterizac五o regional do Rio Grande 
do Sul a divisao estabelecida por Jean Roche ( 'As bases 
fisicas da ocuDac五o do solo no Rio Grande do Sul". em RO- 
じFiI e A乙上乙  NAじ上b A1'SAbLK ・  Lres esvuaos rzo-9ran aenses ・  
Porto Alegre, UFRGS, 1966.), a partir das regi5es natu-
rais do estado. (Ver mapa abaixo). As areas s三o: Litoral, 
Campanha e Serra. O Litoral, segundo J. Love (op. cit. p. 
5-6) 6 I' area de solo relativamente pobre" mas "historica- 
mente, tem sido, nao obstante, a mais densamente povoada 
das trミs, bem como o local das exporta95es, do comるrcio 
interestadual e da indistria." (...) "a nrincital ativida 
de agricola da regiao tem sido o cultivo do arroz. . .ー  Ja 
a Campanha 6 a zona de cria戸o de gado, "se bem que o. so- 
lo possa servir 三  agricultura". Seus primeiros habitantes 
"formaram enormes propriedades pastoris - estミncias 	(ou 
fazendas) ー  que ainda predominam". A zona de Cima da Ser- 

a terceira regi o, "para fins hist6ricos (...) 	pode 
ser dividida em tr6s sub-regi5es: Zona Colonial. o Planal 
to Central e o Distrito das Missoes''. A zona Colonial tol 
povoada por alem五es e italianos, ligados a policultura. O 
Planalto Central foi ocupado, originalmente, por paulis-
tas que se deslocaram para o sul. ("Sertanistas e fazen- 
deiros"). As Miss5es, antigo local das redu96es jesuIti- 
cas (guaranis) foi a ultima zona da serra a ser ocupada. 

(13) 
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Um quadro, relativo る  s mesmas eleig6es, com a distri 

bui頭o geogr fica do voto na Frente o nica 	(eleitoralmente 

mais dependente da forga libertadora) , mostra que a tend6ncia 

dominante concentra-se nos municipios da Campanha (corn alguー  

mas exceg6es, como o caso de Livramento, cidade natal do In- 

terventor, na qual a influるncia politica local da familia Pio 

res da Cunha pesava) onde o sistema coronelista ainda 	tinha 

uma influ6ncia dominante e localizavam-se as principais bases 

politicas do Partido Liberal, do Imp6rio, do Partido Federa- 

lista e mais tarde Libertador, na RepiThlica. A forga da Pren- 

te o nica, tamb 6m, expressava-se, embora em menor proporgるo do 

que na Campanha, na zona do Litoral, conforme pode-se consta-

tar no mapa abaixo. 
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O る  xito do PRL pode ser comprovado, tamb 6m, se tra-

garmos um gr fico que demonstre, de um lado, a incid6ncia (%) 

do voto no partido oficial no total dos municipios, e, de ou- 

tro, a da Frente Unica. Esta 6 ltima possui, na maior 	parte 

dos municrpios, um baixo percentual de vota95o com o PRL em 

situag5o diametralmente oposta. 

0 exit° do PRL pode ser comprovado, tambgm, se tra-

garmos um gráfico que demonstre, de um lado, a incidencia (%) 

do voto no partido oficial no total dos municipios, e, de ou- 

parte tro, a da Frente anica. Esta tiltima possui, na maior 

dos municipios, um baixo percentual de votaqio com o PRL em 

situagio diametralmente oposta. 

GRAFICO DA VOTAGAO DO PRL E FUG NAS ELEICOES DE MAIO / 1933 GRAFICO DA VOTAÇA0 DO PRL E FUG NAS ELEIgOES DE MAIO 1933 
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As eleig6es dq outubro de 1934, para deputa頭o fede-

ral e Constituinte estadual oferecem um quadro mais diversifi 

cado que o anterior. Verificada numa fase de garantias consti 

tucionais formais, com novos grupos poLticos disputando maior 

possibilidade de participag5o, a campanha eleitoral de 34 j5 

apresentou novos componentes. 

Para a Camara Federal o PRL elege 13 deputados 	dos 

20 que cabem ao Rio Grande do Sul, quase todos participantes 

da elaborag五o da Carta de 34. 

Jo五o Carlos Machado 

Jo5o Vesp丘cio de Abreu e Silva 

Renato Barboza 

Dem6trio M6rcio Xavier 

Heitor Annes Dias 

Jo5o Simplicio Alves de Carvalho 

Pedro Vergara 

Victor Russomano 

Frederico Woiffenbuettel 

Raul Jobim de Bittencourt 

Jo五o Fanfa Ribas 

Jo五o Ascanio de Moura Tubino 

Francisco Antunes Maciel 

Para a Constituinte Estadual elege 21 representantes 

para as 32 cadeiras existentes: 

Argemiro Dornelles 

Antenor. Amorim 
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Cylon Rosa 

Jos6 Loureiro da Silva 

Jos6 P. Coelho de Souza 

Roque Degrazzia 

Benjamin Dornelles Vargas 

Hildebrando Wesphalen 

Moyses Vellinho 

Paulo Rache 

Guerra Blessmann 

Antonio Xavier da Rocha 

Viriato Dutra 

Favorino de Freitas Mercio 

Alberto de Britto 

Adoipho Pena 

Paulino Fontoura 

Julio Diogo 

Oscar Karnal 

Eurico Arthur Ferreira 

Antonio Assumpgio Junior 

Em termos profissionais, o grupo apresentava a 	seー  

guinte caracterizag五o: 
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PROFISSÃO CÂMARA FEDERAL CONSTITUINTE ESTADUAL 

Médico 5 8 

Advogado 5, 8 

Engenheiro 2 - 

Jornalista 1 - 

Militar - 1 

Farmacêutico - 1 

Agricultor - 1 

Proprietário - 1 

Comerciante/ 

Industrialista - 1 

Constatava-se uma tend6ncia crescente de envolvimen-

to com a vida politica dos profissionais liberais, na medida 

em que nるo rompiam (a exemplo de Aranha, Flores, Vargas, Ne- 

yes) com os vrnculos tradicionais da politica local. 

Constatava-se uma tendência crescente de envolvimen-

to com a vida politica dos profissionais liberais, na medida 

em que não rompiam (a exemplo de Aranha, Flores, Vargas, Ne-

ves) com os vinculos tradicionais da politica local. 

Em termos comparativos com a eleig五o anterior, o de- Em termos comparativos com a eleigão anterior, o de- 

sempenho do PRL revela um rec6o generalizado: ao inv6s de ex- sempenho do PRL revela um reciio generalizado: ao 'rives de ex-

pandir e consolidar sua forga eleitoral, recua relativamente, 

inclusive em sua base eleitoral mais importante. Embora apre- 

sentando, ainda, um peso significativo na zona serrana, 	n o 

mant&m, como demonstra o mapa abaixo, os mesmos niveis de vo- 

tag5o no nordeste do estado, exceto em alguns casos (Antanio 

Prado, Prata, Nova Trento). 

pandir e consolidar sua forqa eleitoral, recua relativamente, 

inclusive em sua base eleitoral mais importante. Embora apre- 

sentando, ainda, um peso significativo na zona serrana, 	não 

manta, como demonstra o mapa abaixo, os mesmos niveis de vo- 

tagão no nordeste do estado, exceto em alguns casos (AntOnio 

Prado, Prata, Nova Trento). 
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A divis五o de votos com a Frente o nica 6 um aspecto a 

ser considerado nos totais eleitorais de 34 do PRL, pois a e- 

xist6ncia de outras legendas, mesmo que sem se constituirem a 

meagas h dominancia do partido oficial, contribuem para dimi- 

fluir o impacto de sua votag五o. Em 1933 a AIB, mesmo com vota- 

g6es incipientes, rouba parte do eleitorado da zona colonial, 

assim como a Liga Eleitoral Prolet言ria e o Trabalhador Ocupa 

teu posto, em menor grau, tendem a obter votag五o mais expres-

siva nas cidades mais populosas, com presenga de operariado, 

como Rio Grande, Santa Maria, Pelotas, Porto Alegre. 
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A Frente o nica, entretanto, recupera sua forga elei- 

toral, revelando nas eleig6es de 34 um crescimento 	centrado 

na sua zona de domina頭o tradicional - a Campanha. 
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Em termos gr5ficos, o desempenho da FUG, nesta elei 

戸o, tende a se aproximar do PRL, ainda que com a inserg5o, no 

gr5fico, de um eixo imagin5rio no 50% dos votos, constate-se 

que a situag5o do PRL ainda 6 bastante mais s6lida do que a 

da F.U.G. 

Em termos grificos, o desempenho da FUG, nesta elei 

gao, tende a se aproximar do PRL, ainda que com a inserção, no 

grifico, de um eixo imaginirio no 50% dos votos, constate-se 

que a situagio do PRL ainda 	bastante mais s6lida do que a 

da F.U.G. 

GRAFICO DA VOTACAO DO PRL E DA FUG NAS ELEIGOES DE OUTUBRO/34 GRAFICO DA VOTAÇÃO DO PRL E DA FUG NAS ELEIOES DE OUTUBRO/34 
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As elei 6es municipais de 1935, apresentam caracte- 

risticas particulares, que devem ser apontadas principalmente 

se o objetivo 6 de captar a l6gica de atua頭o e o desempenho 

do PRL. 

Realizadas em novembro de 1935, sob o signo, por um 

lado, de uma crescente mobilizag五o social e conseqUente tenta 

tiva de controle por parte do executivo federal, e de outro, 

sob a ameaga iminente de um rompimento entre Flores e Vargas, 

as elei 5es significaram para o PRL algo de mais fundamental: 

um teste para o funcionamento de suas m5quinas municipais (e- 

leig五o de prefeitos .e vereadores) e reconhecimento da poLtti- 

ca local levada a cabo desde sua funda頭o. O car5ter de vio- 

l6ncia, que esta e leigるo, particularmente, vai adquirir deve- 

se, em grande parte, ao fato de in6meros prefeitos (nomeados 

pelo interventor/governador) concorrerem ao cargo sem que de-

le se descompatibilizem, no prazo estabelecido pela lei. Como 

35 foi observado anteriormente, a m5quina administrativa muni 

cipal tinha um papel crucial na atividade poirtico-eieitorai. 

A tend6ncia ao uso da forga e ao constrangimento pessoal foi 

constante em zonas onde a FUG tinha possibilidades de 6 xito, 

assim como nos municipios que criaram frentes pr6prias denomi 

nadas Partido Popular (v5rias dissid6ncias locais) ー  (Ver ma- 

pa n9 	8). 

Deste modo, h5 que se considerar os casos 	extremos 

onde o PRL obteve o total da vota頭o pois que n5o havia candi 

dato de oposig5o, nem seguranga para os eleitores das corren 

tes contr5rias. Este fato verificou-se ao menos em 12 munici- 
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pios, localizados, principalmente, na zona de dominag5o tradi 

cional do partido e, no caso de Livramento, onde o candidato 

a prefeito era Antonio Flores da Cunha. 

Apesar de manter a sua hegemonia eleitoral, como se 

pode observar no mapa dos resultados do PRL em 1935, a tend6n 

cia do partido situacionista 6 a de recuperar a forga de 1933: 

a vota頭o do PRL, ainda que um pouco inferior . da 	primeira 

eleig五o, superou, ao nivel municipal, o desempenho de 1934 re 

constituindo, em grande parte, sua forga inicial, O PRL yenー  

ceu em 60 do total de 86 municipios. 
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A vit6ria da F.U.G. , em 20 municfpios indica relati- 

va estabilidade, depois do crescimento da eleig五o anterior. 
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Desses 20 municIpios onde a F.U.G. 6 vitoriosa, 13 s五o repre-

sentantes do Partido Libertador, j5 que a indicagho 6 feita 

separadamente. Como anteriormente, os totais por 	municIpio 

er'm computados em conjunto, quer dizer, o voto era para 	a 

FUG e n五o para uni dos partidos especi:ficos, n5o era possivel 

medir a forga em separado de cada partido. 

Os resultados de 1935 podem sugerir que o Partido Li 

bertador manteve-se mais intato que o Partido Republicano, o 

bedecendo uma trajet6ria constante de votag云o, o que n5o te-

ria acontecido com o PRR, mais atingido pela criagho do PRL, 

qu、; lhe provocou uma sangria, possivelmente, mortal (14) 

Mapeando apenas os resultados das eleig6es em fung o 

de quem vence nas eleig6es locais, observa-se que a F.U.G. ob 

teve suas vit6rias predoniinantemente na zona de tradi戸o li-

bertadora - a Campanha. 

(14) 
A validade dessa afirmacio tode ser inferida. ai6s 45. 
quanco o r L mantem suas bases poilticas tradicionais e as 
lideran9as do PRL e PRR (Flores e Borges) transformam-se 
na pequena TJDN. 
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A recuperag五o da capacidade eleitoral da PUG obede- A recuperação da capacidade eleitoral da FUG obede- 

cia o sentido sul-norte, com uma aproximagるo maior 

ral do que com a zona dos Campos de Cima da Serra. 

cia o sentido sul-norte, com uma aproximação maior 

ral do que com a zona dos Campos de Cima da Serra. 

com o lito COM o lito 

Com exceg五o dos casos extremados de aus6ncia de can-

didatos da FUG ou outra corrente e consequente dominag5o do 

PRL, o perfil de desempenho obedecido pelos dois grupos mais 

importantes politicamente, tendeu a ser an5logo, embora 	com 

vantagem para o PRL, como pode ser observado no gr5fico abaixo. 

GRAFICO DA VOTAGAO DO PRL E DA PUG NAS ELEIgOES DE NOVEMBRO/35 

Com excegão dos casos extremados de ausencia de can-

didatos da FUG ou outra corrente e conseqUente dominagão do 

PRL, o perfil de desempenho obedecido pelos dois grupos mais 

importantes politicamente, tendeu a ser análogo, embora 	com 

vantagem para o PRL, como pode ser observado no grãficoaleixo. 
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As disparidades mais violentas, como as ocorridas em 

1933, cedem lugar a um enquadramento mais igualit5rio, equili 

brado, com todas as limitag6es anteriormente j5 referidas. Re 

constituindo-se, assim, por vias transversas, a polarizag5o 

rolitico-eleitoral ti:pica do sistema partid5rio rio-granden- 

se: a polarizag五o tradicional que, at6 1924, era Partido Repu 

blicano Rio-Grandense (PRR) versus Partido Federalista (PF), 

a partir de 1928 dicotomiza-se em Prr e Partido Libertador 

(PL), para, ap6s a fase da Frente o nica que se esgota em 32, 

transformar-se, progressivamente, na confrontag5o polarizada 

entre PRL e F.U.G. (PRR + PL). 

Um quadro comparativo da atuag5o dos dois grupos, ao 

longo das tr6s eleig6es observadas no periodo, permite ressal 

tar que o sistema partid5rio gaucho, pelo menos no que diz 

respeito as agremiag6es politicas tradicionais, caminhou no 

sentido de homogeneizag5o das forgas degladiantes. A F.U.G., 

de um lado, recuperando votos perdidos ao PRL, no inicio do 

processo e expandindo suas bases com a aquisig五o de novos e- 

leitores. O PRL, pagando um tributo a sua vinculag5o coin o po 

der (governo estadual, principalmente) via decrescer ou esta- 

bilizar suas hostes, na medida em que Flores da Cunha entrava 

em choque com o Governo Federal e com grupos regionais e n5o 

atraindo o novo eleitorado com propostas ideol6gicas mais de- 

finidas. 

し  



3 - O PAPEL DO PRL NA NOVA CONJUNTURA POLrTICA 

Fundado a 15 de novembro de 1932, em congresso convo 

cado para a organizagるo do partido, o Partido Republicano Liー  

beral congregou, desde a sua reuni o inicial, a classe politi 

ca vinculada .administrag5o estadual, realizando, neste sen- 

tido, de forma antecipat6ria, a estrat6gia que Vargas adotar言  

em 1945, para criar o PSD. Sem preocupag6es ideol6gicas defi- 

nidas, em fung五o da polarizag5o entre os conservadores-autori 

t5rios do PRR e os conservadores-liberais do PL, o PRL 	era, 

por natureza, um partido tipicamente situacionista, e, 	mais 

precisamente, governista, procurando capturar os segmentos ma 

derados dos partidos tradicionais. Inclusive, na escolha 	do 

seu nome procurara transmitir (inspirando-se na 	denominag5o 

de outro partido rio-grandense fundado em 1896 por dissiden-

tes republicanos do castilhismo) que era "republicano" e, ao 

mesmo tempo, "liberal" integrando as duas familias ideol6gi- 

cas tradicionais: o republicanismo do PRR e o liberalismo do 

PL. Reunindo, basicamente, prefeitos, sub-prefeitos, milita- 

res da Brigada, politicos comprometidos com o situacionismo, 

que foram os convidados a participar do encontro: 42 milita- 

res(15g),8l prefeltos(29、） ( 15)res (15%) , 81 prefeitos (29%) 	e 158 lideres 

(15
)Cabe salientar que pelo menos em dez prefeituras do inte- 
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(56%) , sendo que estes 6 ltimos procediam principalmente 	dos 

muni cipios 

ria, Bags, 

mais populosos eleitoralmente: Pelotas, Santa Ma- 

Caxias, S五o Leopoldo, Cachoeira, Taquara, 	Passo 

Fundo, Santo Ant6nio, entre outros, e, obviamente, Porto Ale- 

gre ・  

Tendo na presid&ncia Osvaldo Aranha que dirigira 	a 

discuss五o do programa partid五rio, a assembl6ia logo dar5 de- 

monstrag6es claras sobre seus objetivos primaciais 	enviando 

a Vargas uma mogho de solidariedade: 'tAs Municipalidades 	do 

Rio Grande do Sul, as correntes politicas municipais e os co-

mandantes de corpos da milicia civica rio-grandense, por seus 

representantes reunidos em Congresso na Capital do Estado, re 

conhecendo os supe'riores objetivos e a agるo patri6tica do Go-

verno Provis6rio- da Rep6blica, hipotecam-lhe integral solida- 

riedade moral e material para preservar a ordem p6blica 	de 

qualquer perturbag五o e para encaminhar o pais ao regime cons- 

titucional, por meio das eleig6es gerais em 3 de maio pr6ximo 

vindouro". (16) 

Esta solidariedade n5o 6 apenas i pessoa do chefe do 

Governo Provis6rio, mas do pr6prio governo, como 6 enfatizada 

atrav6s dos pronunciamentos de v5rios oradores, assim como sa 

(continua8三o) nior a adminis tra9五o, es tava entregue a mill 
しares ca Drigaca, como era o caso ce bage, reclu七o traciユー  
cional do federalismo. 

(16) O Partido Republicano Liberal e Seu Programa. 	Op. cit 
P. 33. 
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lientam a importancia de Flores da Cunha na condug五o do pro- 

cesso politico, na luta contra a anarquia 	pretendida 	pela 

Frente o nica e pelos paulistas. A vinculag5o lider-partido 6 

solidamente estabelecida por Aranha: "A minha vida tem um Va- 

、iueano: 6 o Rio Grande do Sul. ,E o Rio Grande, o verdadeiro, 

tem hoje, um chefe:6 Flores da Cunha. Servir a um6 servir a 

outro.E - atentai bem - muito mais:6 salvar o Brasil." 17 ) 

Proclamado por um representante do poder central, isto torna- 

va-se, nesta conjuntura, um atestado do reconhecimento da for 

ga da lideranga florista. Refazia-se, assim, o elo da alianga 

Rio Grande - Vargas, rompido com a Frente o nica ap6s a revolu 

頭o de 32. Flores demonstrara na efici6ncia e lealdade em ju-

lho de 32, e isto era reconhecido. Cabia-lhe, agora, o papel 

de articular o RS n5o em termos militares, para apoiar Vargas, 

mas em termos polftico-eleitorais. Era a passagem da 	fung o 

politica do Interventor como delegado ou preposto do Governo 

Provis6rio para a de futuro governador, legitimado, politica- 

mente, pelas urnas. A revolugao buscava, mais uma vez no Rio 

Grande, na seiva da tradig云o partid5ria, um dos sustentEculos 

fundamentais de sua hist6ria politica. 

A opiniるo de Vargas vem registrada em mensagem a Ara 

nha e visa fortalecer a imagem do lider e do partido coeso: "S6 

ontem, pela leitura que me proporcionaste do esbogo formulado, 

conheci o programa do novo partido rio-grandense, que surge, 

(17) 
Ibidem p. 23. 
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como o f6nix da lenda, das cinzas dos velhos partidos ga6chos, 

esgotados em sua finalidade, pelo abandono de seus princi:pios 

b5sicos. O predominio de um personalismo irritante, agravado 

por pequeninas ambig6es e despeitos min6sculos, 	precipitou- 

lhes o aniquilamento, culminando os seus erros ao pretenderem 

langar o Estado numa aventura para a qual n5o fora consulta- 

do. Salvou-o no momento mais perigoso da hist6ria polItica o 

brago vigoroso e a consci6ncia patri6tica de Flores da Cunha, 

mantendo i ntegros.os compromissos assumidos de assegurar a or 

dem, numa afirmativa que, conhecidos o seu car5ter e lealdade, 

ningu6m poderia por em d6vida. Julgo excelente o programa do 

novo partido, que satisfaz, com acerto, os objetivos do nosso 

quadro hist6rico. Surge em momento renovador e construtor 	e 

num instante dram5tico da vida brasileira, visando, precipua- 

mente salvar as conquistas da revolug五o, cujos princIpios con 

solida, continuando, na sua fase preparat6ria, a campanha da 

alianga liberal. Urgia concretizar em uma forte 	organizag5o 

partid5ria o material admir5vel, que 6 a intelig6ncia, a apti 

d5o realizadora, a capacidade de dedicag五o e de sacrif cio do 

povo riograndense. Uma vez que do Rio Grande parte o brado de 

alerta para o fiat renovador da reconstrug五o polftica do pais, 

6 natural que aparegam no programa partid5rio 	estabelecido, 

dadas as particularidades de sua situag5o geogr fica e de seu 

destino hist6rico, em f6rmulas precisas, os ideais 

vos ti (18 ) . 

coletiー  

(18)Ibidem, pp. 47/48 
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Portanto, o partido nascido com a perspectiva de ser 

o objeto realizador dos ideais aliancistas, e nesta medida en 

caminhava-se para ser o modelo a ser seguido pelas demais in- 

terventorias estaduais. 

d5ria, 

g五o do 

ment os 

Apesar da constante afirmagるo da sua lideranga parti 

Flores procura, retoricamente, dar ao fato da organiza 

partido um car5ter mais idealista, de reuni o de pensa 

homog6neos e apontando a possibilidade da entrega 	do 

poder para outro grupo, corno transparece no seu discurso: "Se 

eu estiver ainda no governo, presidirei imparcialmente o comf 

cio das urnas, ser5 para mim uma quest云o de honra reconhecer 

os vencedores. Darei eleig6es livres e farei respeitar o 

sultado do sufr5gio. N5o desejo tamb6m entronizar-me na che-

fia de nenhuma corrente polItica.E preciso banir das agremia 

g6es politico-partid5rias a influ6ncia dos personalismos que 

se imp6e discricionariamente" (19) 

Mas, apesar desta afirma車o, a tend6ncia foi de atri 

buir a chefia a Flores e esta transformar-se num sistema ex- 

tremamente rigido, autorit5rio, corn uma centralizag5o das de- 

cis6es personalistas em todos os niveis, durante os cinco a-

nos de exist6ncia do partido e ao longo de tr6s eleig6es. 

Entretanto, beneficiando Flores internamente 

talecendo, o PRL tinha (e para isto o apoiavam Vargas 

nha) uma finalidade menos declarada mas mais imediata 

e o for 

e Araー  

que era 

(19) Ibldem p. 41 
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o compromisso com o continuismo de Vargas no governo, ap6s 

constituinte. Havia a necessidade de garantir, atrav6s de uma 

bancada forte e numerosa, a defesa dos principios revolucion亘  

rios (do ponto de vista governamental) e a continuidade da oー  

bra varguista sob um regime democr5tico. Subjacente 五  id6ia 

do partido regional parecia haver a id6ia de um partido nacio 

nal ou um agregado de partidos regionais que defendessem 	os 

mesmos principios, que ser5 fundamental para enfrentar, como 

j5 foi visto, o desafio das novas organizag6es politicas na- 

cionais: AIB e ANL.(20 ) 

O PRL tem o seu desempenho mais positivo nas primei- 

ras eleig6es a que se apresenta - 1933, para a 	Constituinte 

Federal. Cumpre assim seu papel de garantir um apoio 	s6lido 

ao grupo governamental. Unindo tr6s fatores fundamentais para 

seu 6 xito: o apoio dos rio-grandenses, em geral, ao 	governo 

Vargas; as lealdades administrativas e funcionais ao interven 

tor; a desarticulagるo da FUG com o exilio dos lideres. O PRL, 

como foi analisado em capftulo anterior, vence coni larga mar 

gem, mas carece de politicos tradicionais, com 	experi6ncia 

parlamentar e plenamente convictos dos princIpios que defen- 

Esta tentativa & levada a cabo por Jo三o Alberto em visita 
ao estado, em fevereiro de 1933, quando tenta harmonizar 

conteidos liberais com os tenentistas que pretende de-
fender e cujas demarches conduzem a funda9るo da Uni o CI- 
vica Nacional (UCN) . Apesar do PRL abrigar a grande maio-
ria dos militares no RS, mesmo os vinculados ao tenentis- 
mo, a similaridade do seu programa com as propostas deste 
grupo prende-se mais a detalhes do que u.m corpo coerente 
de princ pios. A vincula95o dos militares com o partido 
se faz mais pela lideranga de Flores do que pelo conteido 
programatic o. 

(20 ) 
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dem, por isso, o 6 xito de sua bancada na Constituinte Federal 

ser5 relativo. 

A lideranga da maioria ga6cha na Assembl6ュa pertence 

a Augusto Sim5es Lopes, ex-prefeito de Pelotas e que se torna 

praticamente o porta-voz de Vargas dentro da 	Constituinte, 

com avangos e recuos que terminam por comprometer a atuag豆o 

da bancada como um todo. Outro representante com modesta atua 

cるo 6 Jo五o Simpli:cio, preso ainda a uma vis五o regionalista da 

polItica, ex-secret5rio de Estado e ex-deputado. Raul Bitten- 

court, Argemiro Dornelles (militar), Pedro Vergara (escritor, 

jornalista) e Vitor Russomano (jornalista) s5o politicos sem 

projegao no estado e que s5o levados a estes postos pela pro 

funda crise que ab'alou o sistema partid5rio em 32. 

O partido cumpre sua fung五o, na Constituinte, garan- 

tindo, de um lado a continuidade de Get6lio (atrav6s da pro-

posta de eleig5o indireta) e de outro projetando Flores nacio 

nalmente como expressるo politica regional. Situado, entretan- 

to, num contexto em que os mecanismos de centralizag五o esta- 

yam sendo acionados pelo governo federal, o 6 xito partid五rio 

nao era o aval necess5rio para o dimensionamento nacional de 

Flores. A atuag5o deste estava condicionada ao papel que Var-

gas lhe reservara dentro da arena polItica - como seu colabo-

rador e delegado - nるo como agente aut6nomo de decis5es (21 ). 

(2l)A tentativa de Flores de interferir na polItica de outros 
Estados, como Minas, Estado do Rio, Santa Catarina, para 
exemplificar, leva Vargas a assumir uma polItica de dis-
tanciamento relativo, como j5 foi visto anteriormente. 
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Realizada a constitucionaliza頭o do pai:s, o partido 

que atravessara com desempenho 6timo a primeira luta eleito- 

ral, prepara-se para o segundo teste: eleig6es para deputa戸o 

federal e para a Constituinte Estadual. Em 7 de setembro 	de 

34 reunia-se o 2 9 Congresso do partido para indicar um candi- 

dato る  presid6ncia do Estado e eleger nova comiss五o 	central 

do partido. Nesta ocasi o s5o discutidos tamb6m a participa- 

g五o da bancada na constituinte e a escolha dos candidatos 	a 

deputag言o federal e. constituinte do Estado. 

A representa頭o dos municipios 6 praticamente total 

(de 83 municipios apenas 5 n5o enviam representag5o) mas 	h言  

um decr6scimo da presenga militar dentro do partido. A preocu 

pag五o central 6 demonstrar o sucesso da administrag5o Flores 

da Cunha (22) , como garantir para sua indica9五o ao governo do 

estado. 

A base politica mais s6lida de Flores 6 o municipio. 

Deles recebe duas manifestagaes de apoio. A primeira 6 ainda 

uma mog五o, dentro do Congresso: "As comiss6es diretoras muni-

cipais do Partido Republicano Liberal, por seus legrtimos re- 

presentantes, reunidos neste Congresso, num preito de homena- 

Entre as obras realizadas por Flores contam-se: 26 grupos 
escolares, 250 aulas isoladas, nomea9ao de 966 professo- 
ras, construg五o de 6 edifIcios escolares, 10 	delegaci 
de saude, lmpLanta9ao do instituto de Previdencia do Es 
do, constru9五o de iniimeras estradas, prolongamento devi 
f&rreas, doagるo de lotes coloniais, constru極o de 3 "Pac-
king Mouse'', posto de Felotas, Frigorifico de Porto Ale- 
gre, matadouro modelo, Entreposto do leite, cria9ao do 
partamento Administrativo Municipal, redu9五o de taxas 
impostos. 

(22 ) 
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gem em que se honram a si mesmas, traduzindo o seu alto apre- 

go e inteiro acordo る  direg五o polItica do seu coordenador 	e 

supremo orientador e testemunhando, ainda, seu aplauso e gra- 

tid五o 五  grandiosa obra administrativa, clarividente, do gover 

nador do Rio Grande do Sul, hipotecam ao i nclito general Jos6 

Antonio Flores da Cunha, irrestrita e indefectivel solidarie-

dade pol tica e administrativa.?? (23) A segunda 6 uma homenaー  

gem prestada, ap6s o encerramento do Congresso, com a inaugu- 

rag五o de um retrato a 6leo do general Flores da Cunha ofereci 

do pelos prefeitos municipais e onde a t6nica do discurso 	6 

um apelo 五  continuidade da obra administrativa sob um regime 

constitucional, O Interventor reafirma sua decis云o de aceitar 

a indicag5o para o governo do estado e promete a reedi戸o do 

exito eleitoral de 33. 

Se o elo com os poderes local e regional era funda-

mental para o funcionamento do partido, nao ergue menos impor 

tantes, principalmente para a classe politica que atuava 	em 

n vel nacional, as ligag5es e o reconhecimento do governo Cen 

trai. Tal preocupag五o fica bem explicitada na mog5o que 6 a- 

provada e enviada a Vargas: "O Partido Republicano 	Liberal, 

reunido em congresso, para tomar deliberag6es politicas e exa 

minar atrav6s da palavra dos seus oradores a obra revoluciona 

ria do governo da Rep6blica e do Estado, resolve emitir um vo 

to de louvor, de reconhecimento e de solidariedade ao eminen- 

te dr. Get6lio Vargas pela benemer6ncia sem par da sua a戸o 

(23
)Partido Republicano Libera l. 1? Cotigresso biー  enal, 	 op . 

Cit. p. 173. 
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orno chefe que foi do Governo Provis6rio, formulando o desejo 

teihor e mais alto para que possa s. excia. continuar essa oー  

りra de harmonia social, trabalho construtivo e defesa da Na- 

c o na suprerna magis tratura t(24) . 

Este era um indicador de que havia uma lealdade par- 

lー id5ria ao governo central al6m da devotada ao poder regional. 

Partido hegem6nico em 33, corn uma dominag五o conquis- 

Lada dentro de um sistema partid5rio combalido pelas lutas in 

ternas e pela alta dose de recursos de poder que possuia en- 

quanto "partido do governou, o PRL encontra em 34 um 	quadro 

mais din mico, mas tamb6rn mais conflitivo que o anterior. Fru 

to das modificag6es de car5ter s6cio-econ6mico sofridas ap6s 

30 e que encontram viabilidade politica corn a abertura demo- 

cr5tica, a conjuntura que envolve as eleig6es de outubro 	de 

34 6 suficientemente complexa para englobar tend6ncias de di- 

reita, de centro e de esquerda. Participam do jogo eleitoral, 

no Rio Grande do Sul, a Ag5o Integrali.sta Brasileira (AIB), a 

Liga Eleitoral Prolet5ria (LEP), o Trabalhador Ocupa o 	teu 

posto, a Frente ロ  nica (PRR e PL) e o PRL. N5o podemos esque- 

cer, tamb 6m, como forga politica atuante embora n5o constitui 

da partidariamente corn candidatos pr6prios, a Liga Eleitoral 

Cat6lica que indicava os nomes que apoiava dentro dos parti- 

dos oficiais. 

A diversifica頭o do sistema partid5rio, aumentando a 

( 24) Ibidern, p. 165. 
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,ama de opgE'es ao eleitorado, de um lado, e a paulatina rear- 

ticulag5o da FUG com o retorno das liderangas exiladas, de ou 

tro, resultou numa redug五o da massa eleitoral do PRL. Os re-

sultados obtidos, como foi analisado, s5o bem menos alentado-

res que os de 33. A presenga do Integralismo na zona colonial 

Calem5 e italiana) que era forte reduto do situacionismo go-

vernista e de votagao expressiva da LEP em alguns munici:pios 

com contingentes trabalhadores mais significativos (Pelotas, 

Rio Grande, Santa Maria e mesmo Porto Alegre), explica em al- 

guns casos a redugるo da vota頭o do PRL. Em suma, apesar 	da 

competi頭o b5sica ainda continuar sendo a travada entre 	o 

PRL e a FUG, a entrada de outros grupos polfticos na 	arena, 

fez com que o partido tenha reduzida a sua capacidade agrega- 

tonia e geradora de votos. 

N五o & demais lembrar, tamb6in, que, na medida em que 

o pais se constitucionaliza e os apelos a s garantias mndlvi- 

duais e direitos humanos se tornam mais constantes e claros,o 

partido vai perdendo um de seus recursos de persuasao mais u-

tilizados - a coer頭o. Nascido no a mago do governo ditatorial 

e com objetivos muito definidos, o partido dispunha, obviamen 

te, dos recursos politicos vinculados ao Interventor. 	Seria 

desnecess五rio observar, tambgm, que a utilizag5o da forga 	e 

da viol6ncia no processo eleitoral n五o decresceu significati- 

vamente com a constitucionalizag五o, mas sua utilizagるo 	tor- 

nou-se mais sensIvel pelo simples fato de que podia ser denun 

ciada publicamente pela oposig5o. 
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Nestas circunstancias de diminuigho relativa do po-

tencial eleitoral de seu partido e com uma oposi 五o mais com- 

bativa, inclusive ao nivel federal (vide atuag五o de Neves 	e 

Lusardo, na Camara) , Flores assume em abril de 35 o 	governo 

do Estado. Respaldado em seu partido, dele retira, como j5 vi 

nha fazendo, seus auxiliares mais diretos. Tendo que enfren-

tar uma oposig5o regional, agora legitimada dentro da Assem- 

blgia Legislativa(25) (com a qual tem ao menos que dialogar), 

e n5o dispondo mais dos recursos que a Interventoria lhe ga- 

rantia, e ainda atravessando uma fase crItica nas suas rela- 

goes com o governo central, Flores se prepara para as 	elei- 

g5es de novembro de 35 que se realizar o no seu reduto de po- 

der - o munic pio. 

Disputada novamente com a LEP, os Integralistas e a 

Frente o nica, as eleig5es de novembro atestam um 	desempenho 

menos favor5vel ainda ao PRL. Demonstrando um alto grau 	de 

viol6ncia local e reforgando os mecanismos utilizados 	pelo 

partido nas situag6es anteriores (uso da Brigada, da policia, 

das administrag6es locais e da pr6pria justiga) os resultados 

obtidas pelo PRL s五o sintom5ticos de um decr6scimo de poder e 

de legitimidade que Flores comega a sofrer. Cabe lembrar, tam 

b6m, que um dos vfnculos de lealdade do partido 6 com o gover 

no central e que h5 um crescente antagonismo entre Vargas e 

(25)Diferentemen七e da Assemb16ia dos Representantes da Consti 
tuigao castilhista de 91, com funCoes meramente orcament五  
rias, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul recu-
pera a fungao legislativa inerente aos parlamentos libe- 
rais. 
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Flores. Representativa de um periodo de emerg6ncia 	politica 

das camadas m6dias e populares, principalmente urbanas, pois 

que em 1935 d5-se um sensfvel crescimento do integralismo e a 

concomitante mobilizag五o realizada pela ANL, como j5 tivemos 

oportunidade de observar, as eleig5es municipais atestam uma 

variabilidade mais ampla nas opgaes eleitorais e portanto uma 

quebra na tradicional polarizag五o partid言ria 	rio-grandense. 

Rompendo com o bi-partidarismo, por6m, o PRL n五o foi capaz de 

absorver as camadas emergentes que passavam a pressionar 	no 

sentido de participag5o politica. Em conseqll6ncia, o PRL tor-

nou-se um partido que n五o incorporava o apelo dos novos segー  

mentos sociais emergentes. Com  a retomada de alguns postos de 

comando pela F.U.G. e n五o incorpora頭o dos novos contingentes 

eleitorais, a tend6ncia do PRL era de paulatino enfraquecimen 

to eleitoral. 

E importante lembrar, tamb6m, que sendo um 	partido 

de base clientelistica, ele tenderia a perder forga na propor 

c o direta da impossibilidade de conceder benefcios que o Go 

vernador dispunha. Sua capacidade distributiva se reduzia na 

medida em que ampliava e aprofundava suas frentes de confli- 

to, tanto com o poder central, quanto com a oposig5o 	regio- 

nal. 

A lideranga autorit5ria de Flores e sua reduzida preo 

cupag五o com quest5es doutrin5rias, ou seja, a 	implementa戸o 

de politicos coerentes com os principios partid5rios, leva-o 

a realizar uma administrag5o com freqUentes alterag6es nas di 

retrizes econ6micas, sociais ou polIticas. Mais 	preocupado 
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com as ameagas de um rompimento com o poder central, ele uti-

liza o organismo partid5rio para promover o "modus -vivendi". 

Evidentemente que isto implica em reformulag6es de princfpios 

partid5rios e adaptag6es do pr6prio texto constitucional. Por 

tanto, em conseqU6ncia, pode-se afirmar que n5o h5, nesta con 

juntura, no Rio Grande do Sul, um governo partid5rio, 	porm 

um partido que se adapta る  s conting6ncias do poder. Corno foi 

aludido anteriormente, o acordo j5 trazia em si o germe 	de 

sua destrui戸o. Esgotadas as tentativas de ambas as partes - 

cujo objetivo era se fortalecer internamente - a alianga even 

tual 6 rompida, mas deixa manifesta uma quest5o b5sica para o 

PRL desde a sua criag五o - as lealdades politicas. Aproximan- 

do-se o rompimento radical entre Flores e Vargas um setor da 

elite governante, cuja lealdade fundamental direcionava-se ao 

governo federal, provocarる  a cis五o dentro do PRL ("Dissid6n- 

cia Liberal"). 

O PRL e seu lider m5ximo (Flores da Cunha) tornando- 

se minoria dentro da Assembl6ia, pressionados de forma cres-

cente pelo Governo Central, seja atrav6s do executivo e do e- 

x6rcito, seja/pela ag5o de oposig5o legislativa se arregirnenー  

tando, crescentemente, em torno de Vargas, passa a utilizar 

menos os mecanismos partid5rios e mais seus recursos de poder 

atrav6s da Brigada Militar, Batalh6es Provis6rios, Batalh6es 

Rodovi-5rios etc. Finalmente, a opgio partid5ria que ser5 fei-

ta no sentido de reforgar mais ainda o peso das decis6es pes-

soais do chefe, em detrimento dos pressupostos doutrin5rios, 

6 a ades五o る  candidatura de Armando de Salles Oliveira para 

a Presid6ncia da Rep6blica. 
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Fundado, portanto, para viabilizar a manuteng五o 	de 

Vargas e Flores da Cunha no poder, o PRL cumpriu, com 	larga 

margem, esta fung五o, derivando tambgm, como subproduto, 	uma 

pr5tica partid5ria um pouco diversa da realizada, tradicional 

mente, pelos partidos no Rio Grande do Sul. Baseado num 	pa- 

dr5o clientelistico, cooptativo, beneficiando-se, de um Esta- 

do em processo de expansるo no p6s-30, e visando preservar 	a 

m5quina administrativa montada durante o periodo da Interven- 

tonia, o PRL parece ter sido um modelo intermedi rio - j5 que 

tinha limitag5es estaduais - para o que futuramente, p6s-Esta 

do Novo, seria o padr五o t pico de formag五o do Partido Social 

Democr5tico. 
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曾  曾  ✩ 

I - INTRODUいO - Inicialinente dispunha o C6digo que 己  le 
iegularia em todo o pais o alistamento eleitoral e as eleic6es 
federais, estaduais g municipais, ampliando, assim, a comp. ・  .cia 
fpderal - nue era restrita oemo art. 34. n.。  21. da Constituic5o. 
ーー  no sentido da unitica9ao das normas regulacoras. em toaa a 
Rep6blica, do alistamento e das eleig6es. 

Dispunha, a seguir, que seria eleitor o cidadao maior de 21 
anos, sem distingao de sexo, alistado na forma por le determi- 
nada, extendendo, assim, o direito de voto h s mulheres sem 
porm, tornar obrigat6rio o seu alistamento (art. 2.。  e 120, letra b). 

N5o podiam alistar-se eleitores: a) os mendigos; b) os 
analfabetos; c) as oracas de prct. excetuados os alunOS das csco- 
ias miIitare; de ensino superior. nao compreenainos naqueia 
express5o os aspirantes a oficial, os sub-oficiais, os guardas-civis 
e quaisquer funcionarios da fiscali:aく io administrativa, federal 
,ou local. 

li~ JUSTIgA ELEITORAL - Instituindo a Justiくa Eleitoral 
(art, 5.u), com funく6es contenciosas e administrativas, estabeleceu 
o C6digo, como 6 rgaos da mesma: 1.。) um Tribunal Superior, 
na Capital da Rep丘blica; 2.。 ) um Tribunal Regional na Capital 
de cada Estado, no Distrito Federal e na s亡de do Governo do 
Territ6rio do Acre; 3.。) juizes eleitorais nas comarcas, distritos 
'ou tそrmos judiciarios. 

Aos magistrados eleitorais eram asseguradas as garantias da 
magistratura federal. A exoneraく5o dos membros dos Tribunais 
s6mcnte poderia ser solicitada dois anos depois de efetivo exerci- 
cio, salvo motivo justificado perante o Tribunal Superior, sendo 
lcito ap6s aqule periodo. recusar nova nomcaいo. 

TRIBUNAL SUPERIOR - O Tribunal Superior cumpunlia-se 
de cinco membros efetivos e oito substitutos, tendo como presi-
dente o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. sendo os 
demais membros designados do seguinte modo: a) dois efetivos 
e dois substitutos, sorteados dentre os ministros do Supremo 
Tribunal; 1) 	dois efetivos e dois substitutos, sorteados dentre 
os desembargadores da C6rte de Apelag5o do Distrito Federal; 
c) tr亡s efetivos e quatro substitutos, escolhidos pelo Chefe dc 
Govをrno Provis6rio dentre 15 cidad5os, propostos pelo Supreme 
Tribunal Federal, com os seguintes rcquisitos: 1) notvel sabei 
juridico e idoneidade moral; 2) n言o ser funcionario dernissiv& 
.ad rzutum; 3) n5o fa:er parte da administraくao de sociedade 

一  一一一  ，一．．ー一一一＝ユ血一一‘ ・ 
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くm exlユpr己sa que tivesse contrato corn os poderes p6blicos, ou 
gozasse, mediante concess5o, de isenに6es, favores ou privilgios; 
4〕 ser domiciliado na sede do Tribunal. Por sess言o a que 
comoarecesse. seria abonado ao juiz o subsidio de 100$, quando 
exercesse outra fung巨o p6blica remunerada, e 1)U. em caso 
contrario. Dentre seus membros, elegeria o Tribunal um vice- 
presidente. e um procurador para as tung6es do iVlifliSterlO 
P丘blico. (1) 

1ram atribuiC6es principais do 1 1ribunal: lixar normas unitor- 
mes nara a aplicaC云o das leis e requlaxnentos eleitorais, expedinao 
instruc6es aue entendesse necessarias; julgar, emb ltima instancia. 
ou recursos interpostos das decis6es dos' 1ribunais Keglonais; 
conceder habeas-corpus, sempre que' procedesse de I ribunal a 
coacao alenada: decidir conliitos de jurisdiぐao entre I riounaiS 
Regionais ou entre juizcs rlcitorais de regioes thlcrcntes; propor 
ao Chefe do Gov己rno Provis6rio as provid己ncias necessarias para 
que as eleiく6es se realizassem no tempo e forma determinados 
cm Iti. As suns dccis6cs, nas mat己rias de sua compet亡ncia. 
punham tとrmo aos processos. 

Os Tribunais Rcqionais compunham-se de seis membros 
eletivos e seis substitutos, tendo como presIdente: I) nos esta-
dos o vice-presidente do 」 ribunal de Justiga; 2) no iJistrito 
Federal o vice-presidente da C6rte de Apelas5o (2); 3) no 
Territ6rio do Acre, o presidente do Tribunal de Apelag5o ー  
Os demais membros seriam assim designados: I) quanto aos 
Estados: a) o juiz federal, servindo o da 2' Vara, se houvesse 
mais de uma; b) dois efetivos e dois substitutos sorteados dentre 
os membros do Tribunal de lustica local; c) dois efetivos e trs 
substitutos escornicios peio LflCIC do L0\'crno t'rovisoriO, acntre 
12 cidadaos propostos pelo Tribunal de Justica local; II) quanto 
ao Distrito Federal; a) do juiz federal da 24 Vara; b) dois 
efetivos e dois substitutos sorteados dentre os dcscmbzirgadores 
da C6rte de Apela戸o; c) dois efetivos e trs substitutos, esco- 
Ihidos pelo Chefe do Govこrno Provis6rio dentre 12 cidad5os 

(1) 0 Tribunal Superior Eleitoral in.ct i1Ou・sC cm 20 dc maio. de 1932, 
assim constituido: Presidcnte. o Ministro Hcrmencg型？  KoclrIgUeS 竺  りan「os; 
juizes eIctivos: ministros Jose Soriano de Souこa r碑o 一 （ y」 cS-presluenic’ ・ ‘e 
1oio Martins de Carvalho Mourio; dcsc'rnbarpdorcs Josg LInflどes e 誉円’児  
ae Carvalho Tavares (como proc.irador geral)：ダrs・ Alonso. i-'enna ！叩1'x・  
Prudcote de Morais Filho e Alonso Cclso. ー !uiニes subst野tOS: 聖nts'ros 
Eduardo Espinola e Plinio Casado; dcscmbarg叫o「り 1-c9powo . ('e才Im三  C 
Artur Colares Moreira; drs. lose Mirこ四a Valv三ざe・ Levi. reで月noes しarnc&ro, 
Nceu de Aュnoroso Lima e Francisco Carneiro Monteiro ac naics・  

(21 Pelo Decreto a・  21.207. de 28 dc mar'o, a prcsidCncia deveria 
caber ao desembargador thais antigo dos entio, e tr亡s vice-pres1(1CfltCS ('O 
Tribunal. 
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propostos pela COrte de Apela戸o (3) ; III) quanto ao Terni- 
t6rio do Acre: a) do juiz federal; b) dos dois outros membros 
do Tribunal de Apela戸o; c) tr己s substitutos nomeados pelo 
Chefe do Govそrno Provis6rio dentre seis cidados propostos pelo 
Tribunal de Apela戸o1 sendo o juiz federal substituido em sua 
falta ou impedimento pelo juiz dc direito da sとde do Govとr- 
no. (4) 

ー  Por sess5o a que comparecesse, era abonada ao Juiz do 
Tribunal a remuneraく5o de 80$, quando exercesse fun戸o p丘b1ica, 
e I 20$ em caso contrario. 

Corno principais atribuic6es, competia aos Tribunasi Reqionais: 
1) decidir, em primeira instanCla, os processos eleitorais; LI 
processar e julgar os crimes eleitorais; 3) julgar, em segunda 
inst白ncia, os recursos interpostos das decis6es dos juizes eleitorais; 
4) conceder liabcas.-corpus cm mat亡ria eleitoral; 5) fazer publi- 
car, diariamente, no jornal oficial, a lista dos inscritos na vespera; 
6) fazer a apura'ao dos sufragios e proclamar os eleitos. 

- Jizi:cs ckitorais. - Cabiam aos juizes locais vitalicios,. 
pertencentes a magis:. 二  ura, as funs6es de juiz eleitoral. Onde 
houvesse mais de uma vara, competia ao Tribunal Regional 
designar aquela, ou aquelas, a que se atribuia a jurisdi戸o eleitoral. 

Competia aos juizes eleitorais: 1) preparar os processos・  
cleitojais; 2) dirigir e fiscalizar os servi'os de identifica'5o nos 
cart6rios eleitorais; 3) despachar, em primeira instancia, os 
requerimentos de qualificagao e as listas de cidad言os incontestき-' 
velmente alist白veis, enviadas pelas autoridades competentes. Era- 
-lhes abonado o subsidio de 1:200$ por ano, pago em quotas 
mensais. - Subordinado a cada juiz, funcionava um cart6rio. 
composto do respectivo escriv5o e dois funcionarios nomeados pelo 
Tribunal Regional, cart6rio que tinha a seu cargo as operas6es. 
iniciais de inscri恒o. 

III - DO ALISTAMENTO - A qualifica戸o seria feita ex-officio 
ou por iniciativa do cidad巨o. 

Eram qualificados ex-officio: a) os magistrados. os militares 
de terra e mar, os funcion白rios p6blicos civis; b) os professOres 

(3) Fi亡ou assim constituido o primeiro Tribunal Regional do Distrito 
ledcral: presidente, desembargador Ataulfox.de Paiva; membros: doutor 
Octavia Kelly. juiz federal da 2' Vara; dcscmbargadores Morais Sarmento e 
Vicente Piraaibe: drs. Edoard Costa (juiz de direito) e Ant6nio Fcrnandes 
Junior, como procurador regional. 

(4) Essa foi a constitui'5o dada ao Tribunal do Acre pelo Decreto 
n' 21 .321. de 28 dc abril. altcrando o disposto no art. 21.I 2' III, do 
Cdigo Eleitoral. 

3 



. 

, 

i ー- 137 - 

de estabelecimentos de ensino oficiais ou fiscalizados peloG ovとrno; 
c; as pessoas que exercessem, com diploma cientifico.pr ofissao 
imeral; a; os comerciantes e os s6cios de firmas cO nerciais 
registradas; e) os rcservistas dc P categoria do Ex亡rcit o e da 
Armada, licenciados nos anos anteriores. Competia aos c :e fes das 
repartiく6es p丘blicas, civis ou militares, aos diretores dc escolas. 
aos presidentes das ordens de advogados, aos chefes das repa rtis6es 
onde se registrassem os diplomas e as firmas sociais, renet er, nos 
15 dias imediatos 白  abertura do alistamento, ao juiz d】eito ral sob 
cuja jurisdi戸o estivessem, listas de todos os cidad5os quzh Fic自veis 
ex-o fficio, contendo, em refer己ncia a cada cidad5o, o iome e 
prenome, o cargo e profiss三o, e o que constasse quanto a n aciona- 
lidade, idade e resid己ncia. Recebidas as listas, declara'a o juiz 
qualificados os que se encontrassem nas condi6es legais, dando 
conhecimento ao Tribunal Regional. 

Qualびica戸o rcqucrida 一 O requerimento de qua】 i ficag5o. 
levia ser escrito pelo peticion-自rio, com letra e firma recon iecidas. 

'declarando a idade, naturalidade, filiaく言o, estado civil, prof iss5o e 
residそncia do alistando, e contendo a afirma頭o de se a char o 
mesmo quite quanto ao servigo militar, ou de n三o estar olri gado a 
Este. Seria instrudo com a prova de maioridade e da c alidade 曹鷺 G1or:ithe

et
toilirThvais,ili.niofa)ri1u 

de nacional. 
Inscrio. ー  Deferida a qualificag5o, o processo era entregue 

ao requerente, que deveria, para ser inscrito, comparecer a secre- 
tarja do Tribunal ou ao cart6rio eleitoral, onde seria identificado, 
se ja n5o o tivesse sido, O pedido de inscri戸o seria acompanhado 
de trそs fotografias e da prova da qualifica'5o, quando requerida; 
n5o sendo tomado em considera戸o, podia o alistando requerer 
sua inscri戸o -ao presidente do Tribunal Regional ou ao juiz 
eleitoral. 

Competia a secretaria do Tribunal ou ao cart6rio eleitoral 
organizar a ficha d'cti]osc6pica do peticion白rio, em trそs vias, e 
preparar, em outras ::s vias, o titulo eleitoral, com a fotoqrafia 
do alistando e sua impressao digital, cuja entrega, ao prprio ieitor 
ou quem apresentasse o reribo da entrega do pedido de inscris5o, 
seria ordenada a s respectivas, secretariaspelos Tribunais Regioiais. 

Domicilio eleitoral - Era permitido, para o exercicio do voto. 
a escoina oe domicilio diferente do domicilio civil; domicilio eleitoral 
era o lugar onde o cidad三o comparecia para inscrever-se. No 
era permitida mudanくa de domicilio senるo um ano, pelo menos. 
depois de inscrito o eleitor; o que o transferisse nao'p'oderia votar 
antes de ・  decorridos tres meses. Essas restriく6es n言ose aplicavam 
aos funcion言rios p丘blicos civis ou militares quando removidos 

4 
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Causas de cancc!ancnto ~ Eram causas dc cancelamento: a 
infrac言o de qualquer dos requisitos do pedido de qualificaら o; a 
condenac5o a pena de pris言o celular maior de seis anos, o que 
imnortava a suspens5o dos direitos politicos (art. つ  D do LOaigO 
Penal): a suspensao ou perda desses direitos; pluraliaaae ae 
inscric言o; falecimento; e ausencia declarada em juizo de acorao 
com o lei civil. A exclusio dos inscritos seria promovida ex-OJticiO 
ou a requerimento de qualquer eleitor ou dclegaao de partiao・  

IV - DAS ELEIC6ESー  O sistema de elei戸o era o do sufragio 
universal direto, voto secreto e representagao proporcional. 

Voto secreto - Resguardaria o sigilo do voto um dos 
seauintes processos: 10 - a) uso de sobrecartas oficiais, unhror- 
mes. opacas, numeradas de 1 a 9 em series, pelo presidente, a 
medida que f6ssem entregues ao eleitor; b) isolamento do eleitor 
em cabine indevassavel para o s6 efeito de introduzir a cectuia na 
sobrecarta e. em seguida, fech-la; c) verificagao da iclenticlaae 
da sobrecarta a vista do n丘mero e rubricas; d) emprego cie urna 
suficientemente ampla, para que n言o se acumulassem as sobrecartas 
na ordem em que eram recebidas. 29 - registro obrigatorio dOS 
candidatos atと  5 dias antes da elei戸o e uso das maquinas cie votar. 

Representa戸o proporcional - Processar-se-ia a representa- 
c5o proporcional nos seguintes tそrmos: 

1) Seria permitido a qualquer partido, alian'a de partidos ou 
aruno de cem eleitores, no minimo, :こgistrar, no 1ribunal Regional. 
言tと 1 5 dias antes da eleig5o, a lista de seus candidatos, encima9a 
nor uma legenda. Considerava-se avulso o candidato que nao 
constasse de lista registrada. 

2) A vota戸o seria feita em dois turnos simult,neos・  em uma 
s6 c亡dula, enc...da, ou nao, de legenda.. INas ceciuias estariam impressos ou dactilografados, um em cada lixiha, os nomes aos 
candidatos, em n6mero que n云o excedesse. ao  dos elegencios mais 
um. reputando-se n云o escritos os excedentes,. cons:cleranclo-Se 
votado em priェneiro tuF。。 Prirneiro nome. de cada ceciula・ e・ em 
segundo・  os demais, salvo o diSPOStO a seguir. 

Estariam eleitos em primeiro turno:. a) os, candidatos que 
livcssem obtido o quociente cleitoral;一 b) na ordem cia votauo 
obtida, tantos candidatos registrados sob a mesma legenda quantos 
indicasse o quociente partidario.ー  Determinava-se: o quociente 
eleitoral, dividindo o n6mero de eleitores que やn叩rrcsS三m了  
elci嚇o pelo n6mero de lugares a preencher. no ci誓uio. eIeito円1. 
desprasada a fia戸o；一 o quociente partidario・ diy子甲cio pelo 
quociente eleitoral o n亡mero de votos cmit.dos em ceduins soDi1 

、  
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mesma legenda, dcspresada a fra‘ミo. ー  Estariam eleitos em 
segundo turno, os outros candidatos mais votados, ate serem pre-
enchidos lugares que n豆o o fossem no primeiro turno. (3) 

Se a c亡dula contivesse um s6 nome e lecenda reaistrada. 
consiacrava-se esse nome votado cm l? turno, e, cm 2, t6da a 
lista registrada sob a referida legenda; se contivesse legenda 
registrada e nome estranho h respectiva lista, considerar-se-ia 
inexistente a legenda; se contivesse apenas legenda registrada. 
considerava-se voto para a respectiva lista em 29 turno e voto em 
branco no segundo. 一  Podia-se repetir o primeiro nome da cedula. 
caso em que considerar-se-ia votado o candidato em primeiro e- 
segundo turno, muito embora n巨o se devesse reputar simultanea-
mente eleito nos dois turnos. N云o seriam tomados votos do 
primeiro turno corn os do sequndo. nem se acumulavam votos em 
quazquer turno. r.m caso de empate, estaria eleito o candidato 
mais idoso. 

Estabelecia o C6digo, a seguir, as regras que se deveriam 
observar no uso da m自quina de votar， ー sistema que nio foi 
usado. 

Condic6es de elegibilidade一 Eram condic6es de cleaibili- 
aacie: ij ser eleitor; Z) ter mais de quatro anos de cidadania.. 
- Os casos de inelegibilidade seriam determinados em lei especial. 

V - PROCESSO ELEITORAL - Cada municipio cue n言o tivesse 
mais ce 吐  UU eleitores constituiria uma segao eleitoral; excedendo a 
esse rnmero. o Tribunal Regional distribuiria em seく6es com こ  sse 
maximo, atendendo aos meios de transporte e a comodidade dos 
eleitores. 

A cada seく5o eleitoral corresponderia nina Mesa Receptora 
de votos formada de um presidente. um  lり  e 2' suplentes nomeados 
pelo Tribunal Regional 60 dias antes da eleis5o,' (4) e dois 
secretariaos. Eram condig6es para ser nomeado presidente ou 
suplente: a) ser eleitor; b) ser, de preferncia, magistrado. 
membro do ministerio pblico, professor, diplomado em profisso 
liberal, serventuario de justiga formado em direito, contribuinte 
de impOsto direto; e) n言o ser funcionario demissivel ad-nutum. 
nem pertencer a magistratura eleitoral. Os sccret白rios seriam 
nomeados pelo presidente da Mesa 24 horas, pelo menos, antes da 

(3) Excrnplos: 1) Votantes. 4S.000; lugarcs a preencher. S; quociente 
cicitOral, O.wu. -' J F'artgio A, i6.UUU votos; f'artido b, Jj,UiXj; candidato 
avulso,7 ・900.=3工 Eleitos: Partido A, 3 representantes (6.000 z 3); 
Partido B-, 2 (6.000 x 2), e candidato avulso. - Pelo 2 turno一  2 (os mais 
votados no apura'.' total). 

(4) Ver Decreto a' 22.607, dc 3 dc abril de 1933. 

l 
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・こlei戸o. devendo ser eleitores e. de prefer己ncia. servntuarins de 
justiくa. 

N三o se reunindo a Mesa, por falta ou Impedimento do 
presidente e suplentes, assistia aos eleitores a faculdade de votar 
em outra que estivesse sob a jurisdig5o do mesmo juiz. 

Os mcrnbros da Mesa, assim como os fiscais ou delegados de 
partidos e as autoridades, podiam votar perante as em que servis- 
sem, ainda que alistados em out 一  seく5o, anotando-se o fato na 
respectiva ata. 

As Mesas Receptoras remeteria o Tribunal Regional alm da 
urna. sobrecartas de papel opaco, tendo impressos o escudo nacional 

'e estas palavras: 《  Firma do presidente... Firma do secretrio... 
Aんnicいio... Se戸onり． .,Secretdrio ．・・お e cとdulヲs de qualquer 
candidato,. ou partido, que lhe tivessem sido enviadas para serem 
postas a disposiく云o dos eleitores no gabinete indevassavel. - As 
cdulas deviam ser de Forma retangular. de c6r branca, de dimen- 
s6es tais que, dobradas ao meio, ou em quarto. coubessem nas 
sobrecartas oficiais, e impressas ou datilografadas, sem mais 
dizeres ou sinais que os nomes dos candidatos e uma legenda 

.devidamente registrada. 
As Mesas 主  uncionariam em lugares designados pelo Tribunal 

sob proposta dos juizes eleitorais, de preferencia em edificios 
加blicos; n三o existindo そ  stes em n丘mero e condiS6es requeridas, 
recorrer-se-iam a edificios de propriedade particular, que obriga- 
t6ria e gratuitamente seriam cedidos para E sse fim. No recinto 
da Mesa, separado do p丘blico, s6mente teriam direito a perma-
necer os seus membros, os candidatos e seus fiscais, os delegados 
de partidos e o eleitor durante o tempo necess合rioa vota'5o. 

O recebimento dos votos comeにaria ら  s 8 horas durando・  
seguidarnente. at亡乞  s 18 horas. Dispunha o C6digo com min6cias 
s6bre o ato de votar. Apresentado o titulo, achan'do-se o mesmo 
em ordem e n5o contestada a identidade do seu portador, receberia 
o eleitor uma sobrecarta oficial, numerada, no ato, passando ao 

mnete indevass自vel, onde colocaria na sobrecarta a cそdula da 
escolha, colocando-a, ao sair do gabinete, na urna, depois de 

examinada. sem ser tocada, pelo presidente e fiscais, assinando, a 
seguir, a lista dos eleitores, em duplicata. Se a identidade do 
eleTitor f6sse contestada, a sobrecarta contendo o seu voto seria 
<olocada em sobrecarta maior, em que seria anotada a impugna戸o 
e o nome do impugnante・  sendo tomada as inpress,es digitais e a 
ass・  natura do eleitor em f6lha apropriada. iricluida tambem na 
sobrecarta maior. Da mesma forma proceder-se-ia se o nome do 
'eleitor tivcsse sido omitido ou fiqurasse crradamente na lista. 

'rermiiada a votacきo. o presidente encerraria o ato eleitoral: 
selando a abertura da urna, com uma tira de papel forte, que 

、  
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levaria a sua assinatura e as dos f:scais e delegados de partklos; 
assinaria a ata com os demais membros da Mesa. candidatos, seus 
fiscais ou delegados de partido que quisessem: entregaria A 
secretaria do Tribunal ou a agencia do correio mais pr6xima. 
pessoal e imediatamente, a urna e dentro de sobrecarta, devida- 
mente rubricada, todos os documentos do ato eleitoral. No 
Tribunal Regional ficariam as urnas a vista dos interessados de 
dia e de noite. 

VI - DA APURA夢O - Competia aos Tribunais Regionais a 
apura頭o dos sufr白gios e proclamag言o dos eleitos nai regi6es 
eleitorais respectivas, apura‘言o que come9aria no dia seguinte ao 
das eleig6es devendo terminar, -ー  salvo motivo iustifiとado p e- 
rante o Tribunal Superior, - dentro de 30 dias; podia ser feita 
simultaneamente em duas ou tres turmas, cada uma com a pre- 
seng5o minima de dois membros do Tribunal. 

Preliminarmente, devia o Tribunal verificar: 1) Se havia 
indicios de viola頭o das urnas; 2) Se houvera entrega imediata 
da urna e demais documentos; 3) Se o n丘mero de sobrecartas 
correspondia ao dos votantes; 4) Se o ndmero de urnas era igual 
ao de Mesas Receptoras. Se houvesse falta de uma ou mais 
urnas ou se n云o tivessem sido acompanhadas dos documentos 
legais, e se o nmero de socrecartas autenticadas em cada urna. 
n5o correspondesse ao declarado na ata, o Tribunal deixaria de 
computar os votos da se95o, ordenando o presidente que se reali- 
zasse, nela, nova eleis言o, sob a presidそncia do juiz eleitoral. 

Na conta yem dos votos observar-se-iam as seguintes regras: 
a) o presiaente leria ou taria ler por outro membro do' 1ribunal 
cm voz alta, as cdulas extraidas, uma a unia, das urnas; b) se 
houvesse, na mesma sobrecarta, mais de uma c己dula, valeria uma 
delas, se fossem iguais, e n5o valeria nenhuma, se f6ssem 
diferentes; c) seria nula a c亡dula que nao preenchesse os requi-
sitos determinados; d) no caso de falta ortogr白fica, diferena 
leve de nomes ou prenomes. invers5o ou suoress5o de alauin 
oestes, decidir-se-ia pela validade do voto em tavor do candidato 
not6rio, desde que n言o fosse nossivel confus5o com outro candi- 
aato que rigurasse na chapa; e; as impugna'Oes de cedulas 
seriam resolvidas no inicio da apura戸o. - Seria declarado nulo 
o voto se as impress6es digitais do eleitor impugnado n5o 
coincidissem com as existentes na f6lha pessoal de sua inscri‘三o; 
se coincidissem, o voto prevaleceria, voltando a c亡dula a urna; 
num ou noutro caso providenciaria o Minist亡rio P白blico quanto ao 
processo a instaurar-se contra o eleitor fraudulento ou contra o 
autor , da falsa imouqnac5o. - N5o havendo. s6bre aualロuer fato 
ua apura'ao, unanimidade de votos entre membros presentes do 
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Tribunal rcscrvar-sc-ia para o, final dos trabalhos a discuss5o da 
duvida・  que ent云o se resolver旧 por 皿a竺la deやtos・ 	一  

Da proclama戸o dos eleitos - 1erminada a apura9ao・ 』  o 
presidente do Tribunal anunciaria em voz alta: iJ . a sorna. total 
dos votos lquidos em t6da a regiao;z ) o quociente eleitoral 
resultante, para o primeiro turno; 3) os nomcs votauos・  naoracm 
dccrcsccntc dos votos recebidos;4 ) os nomes . rios eleitos flO 
prinwiro turno: 5) os flonns dos eleitos no s eijundo turno; I)l OS 
nomes dos suplentes. ー- Da apuraSao seria lavrada ata., gerai. 
assinada pelo presidente. demais membros e secretario ao i riouna', 
ata que, acompanhada de todos - os documentos enviados . pelas 
Mesas Receptoras. seria remetida ao . presidente GO iriouflal 
Superior. - Qualquer candidato, fiscal de. candidato ou aeiegaao 
de partido podia recorrer das decis6es tomadas durante a apuraao. 

Dos diplomas - O candidato eleito receberia, como aipioma・  
um extrato - da ata geral. Se contestado そ  sse diploma, enquanto o 
Tribunal Superior n言o decidisse o一  recurso interposto, pocua o 
diplomado tomar assento na assembl己ia, exercendo o manoato em 
t6da a plenitude. - A nulidade de votos s6 importaria nuuaaae ao 
diploma, quando deduzidos os votos nulos, ticasse o seu titular em 
inferioridade de votag5o em一  segundo turno,. a outro oa , mesma 
chapa de partido, ou quando, sendo candidato nao registrado. 
ficasse sua votagao inferior ao quociente eleitoral. - is vagas 
que, por qualquer motivo: houvesse na representa9ao ae caaa 
partido. alianga de partidos ou candidatos. registrados・  . seriam 
preenchidas pelos suplentes respectivos, na ordem em que tivessem 
sido declarados eleitos. Se nao houvessem suplentes, a vaga seria 
provida mediante elei95o dentro de 30 dias. 

VII - DAS NULIDADES - Seria nula a vota戸o realizada pe-
rante Mesa constituida por modo diferente do preceituado no LO- 
diao e em dia, hora ou lugar diverso do legalmente aesignaao; 
fe正a' mediante listas de eleitores falsos ou fraudulentos; quanGo a 
urna n云o houvesse sido remetida em tempo. salvo motivo一  ae. torga 
maior, ao Tribunal Regional, ou n三o tivesse sido acompanhada aos 
documentos do ato eleitoral, ou quando o n貢mero das sobrecartaS 
autenticadas nela existentes f6sse superior ao n丘mero de votantes 
consionado na ata; quando se provasse ter sido recusaqa, sem 
fund云mento legal, aos candidatos, aos seus fiscais ou a deiegaaoS 
de nartidos. a assistencia aos atos eleitorais e sua tiscallzagao; 
ouailくlo se orovasse violaく5o do sigilo absoluto do voto・ C・りnaiー  
mCntC. coac5o ou fraude, que alterasse o resultado tinal ao pleito. 
Se a nulidade atingisse a mais de metade dos votos de uma re- 
al三o eleitoral. julgar-se-iam prejudicadas as demais votagoes e 
mandar-se-ia lazer nova eiei'ao. 
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VIII - DISPOSIg6ES COMUNS - Dispondo s6bre as garantias 

eleitorais, assegurava-as o L6digo nos seguintes t己rmos: I) nm- 
gUとm podia impedir ou embara'ar o exercicio do sufr白gio; desde 
cinco dias antes e ate 24 horas depois do encerramento da elei戸o, 
nenhuma autoridade ,odia prender ou deter civalciuer cicitor. salvo 
.uagrantc aento; cornicios, manirestaくoes ou rcuniOcs publicas de 
carMer pn加‘icn. nibo .ccriazil permit idas desde 2'1 1lor;is antes atと  
24 horas depois da eleig5o; 2) nenhuma autoridade estranhaa 
Mesa podia intervir, sob pretexto algum, cm seu funcionamento: 
os membros da Mesa, os fiscais de candidatos e os delegados de 
partidos eram inviolveis durante o exercicio das sua sfung6es. 
n言o podendo ser presas ou detidos salvo em flagrante delito em 
crime inafian'avel; 3) seria proibida, durante o ato eleitoral, a 
presenca de f6rca p丘blica dentro do edificio em aue funcionasse a 
iviesa 」く  eceptora ou nas suas imeciiagOes; ') seria 上eriaclo nacional 
o dia da eleicao; 5) o Tribunal Superior e os Tribunais Recionais 
ciariam habeas-corpus para tazer cessar oualauer violencia atual 
ou iminente, poueuao ser reQuerido, em casos uroentes. ao  juiz 
eie:torai, que o aecicliria sem demora, com recurso necessario nara 
O I riounal Keglonal. 

IX - DOS PARTIDOS POLiTICOS - Eram considerados partidos 
poiiticos para os ereitos ao Lodiqo: .1) os cue adQuirissem ner- 
sonaucacie pontica, meciiante inscricao. no recustro a cue se re- 
ren】a o art. 」 o cio しocugo Livil;2J os que, nao a tendo adquirido, 
se apresentassem para os mesmos fins, em carater provis6rio, com 
um minimo de 500 eleitores; 3) as associaに6es de classe legitima・  
mente constituidas. - Uns e outros deveriam comunicar oor es-
crito ao i riounai auperior e aos i ripunais i-egionais cias regiocs 
em cue atuassem, a sua constituic言o. denominac5o orientacきo no- 
nuca, seus orgaos representativos, o enae.re'o cie sua secie prin- 
cipal, e o de um representante local pelo menos. 

Para todos os atos referentes ao alistamento, era facultado 
aos partidos, por meio de delegados seus ou representantes. que 
nomeiassem junto aos juIzes ou Tribunais eleitorais: I) examinar, 
no arquivo eleitoral, quaisquer autos ou documentos; 2) apresen- 
tar alegag6es e protestos, por escrito, produzir todo gとnero de 
provas e den6ncias perante a autoridade competente os funcion ・  
rios eleitorais; 3) acompanhar o processo de qualifica'5o e 
inscri‘云o dos eleitores; 4) requerer que, com a sua assislncia, 
se interrogasse, em forma sumria. o alistando quanto a identidade 
e se verificasse seu conhecimento de leitura e escrita. 

X - DA FISCALIZAgxO - Quando registrados, podiam os can-
didatos individualmente ou em conjunto, e os partidos e alian'as 
de partido, nomear fiscais para os atos referentes a vota戸o e 
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apuraく5o, e ter junto a cada Mesa Receptora um delegado, e, at乏  
trこs, junto ao Tribunal; o candidato avulso, n5o registrado, podia 
tamb亡m fazer id亡ntica nomeag5o junto a s Mesas Receptoras. 
mdiante comunica'5o escrita, assinada pelo menos por 50 eleitores: 

XI - DOS RECURSOS - Dos atos, resolu'6es ou despachos dos 
juizes eleitorais e do presidente do Tribunal Regional caberia re- 
curso. dentro de cinco dias, para o mesmo Tribunal. 

Dos atos, resolu'6es ou despachos dos Tribunais Regionais 
caberia recurso, dentro de dez dias, para o Tribunal Superior. 

XII - DAS SAN戸ES PENAIS - No capitulo I do thulo III enu-
merava o C6digo, minuciosamente, os delitos eleitorais e as respec-
tivas penas, e, dentre そ  les, os seguintes: 1) inscrever-se fraudulen- 
tamcnte mais dc uma vez como eleitor: pcna: 3 meses a l ano de 
pris五o celular; 2) fazer falsa declarag含o para fins eleitorais, ou 
de que pudesse resultar qualificag5o ex-ofjcio: pena - multa de 
500$ a 5:000$ conversivel em posi戸o; 3) fornecer ou usar 
documentos falsos ou falsificados, para fins eleitorais: pena - I a 
4 anos de pris5o celular e perda do cargo p丘blico que exercesse; 
1) reter titulos eleitoral contra a vontade do eleitor: pena ー  
I a 4 anos de prisao celular e perda do cargo p丘blico que exercesse; 
5) recusar ou renunciar, antes de dois anos de efetivo exercicio, 
sem causa justificada e aceita pelo Tribunal comDetente. o careo 
ou munus PUDIICO ce natureza eleitoral, para que tivesse sido 
nomeado ou sorteado, ou passar, nas mesmas condig6es, o seu 
exercicio; pena - multa de 2:000$ a 5:000$, perda do cargo 
p6blico que exercesse, al乏m de inabilita頭o, por dois anos, para 
exercer qualquer outro; 6) deixar o juiz eleitoral, ou membro do 
Tribunal, com viola頭o de dispositivo expresso de lei, de julgar 
qualificado ou de mandar inscrever, no registro eleitoral, cidado 
que provasse evidentemente estar no caso de ser eleitor: pena ー  
suspens三o do cargo por seis meses a um ano; 7) embarasar o juiz 
ou qualquer magistrado eleitoral, o reconhecimento de direitos 
individuais de natureza eleitoral: pena - 6 meses a 2 anos de 
pris5o celular e, em caso de reincidそncia, perda do cargo; 8) com 
iguais penas o juiz eleitoral, ou qualquer magistrado ou autoridade 
eleitoral que deixasse de remeter aos representantes da justisa os 
pap己is e documentos para que se iniciasse a ag5o penal por delitos 
eleitorais, cuja exist己ncia f6sse patente de documentos, papそis ou 
atos submetidos ao seu conhecimento; 9) votar ou tentar votar 
mais de uma vez, ou em lugar de outrem: pena - 6 meses de pi'!・  
s5o celular, e perda do cargo pblico cue exercesse; 10) oferecer 
ou entregar ceduias de sutragio onde tuncionasse a iviesa Kecepto- 
ra, ou em suas proximidades dentro de um raio de cem metros: 
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pena - 3 a 12 meses de pris云o celular, e perda do cargo p丘blico 
que exercesse; 11) violar ou tentar violar o sigilo do voto: penaー  
6 meses a 3 anos de prisao, e perda do cargo p丘blico que exercesse; 
12) oferecer, prometer, solicitar, exigir ou receber dinheiro, 
dadiva ou qualquer vantagem, para obter ou dar voto, ou para 
conseguir absteng言o, ou para abster-se de voto: pena - 6 meses 
a 2 anos de prisao celular; 13) falsificar ou substituir atas ou 
documentos eleitorais: pena - 2 a 8 anos de pris言o celular, e 
perda do cargo p丘blico que exercesse; 14) praticar ou instigar 
desordens, tumultos ou agress6es que prejudicassem o andamento 
regular dos atos eleitorais: pena - 1 a 4 anos de pris巨o celular. 
e perda do cargo p6blico que exercesse. alem das demais penas 
em que incorresse; 15) arrebatar, subtrair, destruir ou ocultar 
urna ou documentos eleitorais, violar os sとlos das urnas ou os 
inv6lucros de documentos: pena - 3 a 10 anos de pris云o celular, 
e perda do cargo que exercesse; 16) recusar ou renunciar, sem 
causa justificada e aceita pelo Tribunal Regional, o cargo de 
membro de Mesa Receptora: pena一perda do cargo pbblico que 
exercesse e multa de 1 :000$ a 2:000$, conversivel em prisao. 

As infrag6es eleitorais definidas no C6digo eram'crimes 
inafiansaveis e de a戸o p丘blica, n5o se suspendendo a execuく5o 
da pena. Em todos les, a reincidEncia elevaria a pena ao 
m自ximo; haveria reincidencia sempre que o criminoso, depois de 
condenado por sentenga irrecorrivel, cometesse crime eleitoral. 
embora n云o infringisse a mesma disposig5o de lei. 

Da a戸o penal - A iniciativa da ag5o penal competia aos 
procuradores eleitorais, ou a qualquer eleitor. A den丘ncia seria 
oferecida ao presidente do Tribunal Rer'ional, que, ouvindo o 
procurador, designaria, por distribui戸o, um de seus membros, para 
servir de juiz preparador. 

O crime comum, ou de resoonsabilidade conexo com crime 
eleitoral, seria processado e julgado pelas autoridades judiciarias 
competentes para o conhecimento deste. 

A a'5o penal pescreverja em 10 anos. 
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Os partidos riograndenses,peユos representantes dos seus org'os 

directores abaixo tirinados・ com o. Intuito de promover a pacIfIca9にo dos 

espiritos e o bem geral do Estado,porlderando a gravidade doa prob1enae 

politioos,economicoa e administrativos da actualidade o entendendo pro- 

Veitosa a collabora 9動  no governo de todas as correntes ponderaveis de 

Opiniao ・  dlcidirani,depois de auscultar o pensamento dos seus respeotivos 

correユlgi onarlos,estabelecer as bases deste modue-vivendi que regularL 

daqui para o futuro,as suas re1a95es reciprocas: 

12)cada um doa partidos guarda喧  completa autonomia e liberー  
dade de ac9云o politica en tudo que'nにo contrarie o disposto neste do- 

cumento; 

22 )08 mesmos partidos .cdncordam corn a aprova9るo do 	seguinte 

projecto de lei: 

証；工  Ng 

DIS］心E SOBRE AS ATパエBU報6ョs ］泊$ SECHEニrAmlOs DE ESTADO. 

Ar七lgo 12 -Os secretarios de Estado,nomeados e des注七ldos pelo 

Governador, sこ。  os seus auxiLjares dire七。s na adrninIstraqミo dos nogocios 

PUbll C OS, 

Paragraf o 19-As secretarias atualm・ ,nta existentes 	continuam 

‘ 、‘ 

	

て．  

し  

com as atribuig5es que lhes conferem as leis e regulamentos em vigor, 

salvo as mcdlficaQよes da presexite ユei. 

Paraマafo 22 .. 	。  t、raslleirc nat。,aior de 25 anos, alistado 

eleitor, poder云  g 'r Secretario de Estado. 

Ar七1go 29 -Para assegurar & uniformidade e a e貴cicacia 	da 
atlvid旦de 8dに  1:1str ー二 tjva das Seoretorja9 e colbinar medidas paro: a h6a 

geo七ao dos negom ニos publi(05,os Se。二・etsr-. rs de Erjado dave蓮o -relmoir-se 

cm conscThっいun-i OU mais Va2eS ンor らョm9na, lovra::do一 Se Urna a土a das 	reu" 
~ 

-nユ038 ． 	 、  

Artigo Ze -Antes do lUVror as no: 」eC9oes dos. demaIs Secrc:;rIos 
dら  E' tad。・ es。。1h a孟  。  Gover;A&or C pr、プ:、プ  i'】,ntd. do 3o。ret.arIr 、】o, 12U0 	。  

ouxili 只r' ia 。ユこ！ー n5. z2I'ニo こ  C;‘コ  c:. コ ．  

鱈t電o 42 ・  こっ l、I・e’証elい、 do らhorこ七ariニミC 1・。1・；山e 	coorden&r C'Ofdaflar 

q し tlv 4 「1じ je'lali]nis とrユしlvd ．ユユ,,Jl、・、立‘：、 I心  sっこェ、ト：ににフiとり  e r」］call3、とr it ereー  



cu9ao do or9amento,tomando para isso as rnedi-as convenientes. 

Artigo 5! -Os Secretarjos de Estado sにo solidariamente responsa一  
veia perante a Assemb妬a いgislativa,se皿  prejulzo da responsabj1jdade dー  
vil ou criminal prevista na Conetltui9Zo. 

. 

2-siso regdanientos,compete aos Secretariog de Estado: 

a)-subscrever os atos do Governador; 

b)-expedir 1nstruc95es para a b&a oxecu9にo das leis e regula一  
mentos; 

。）ーapresentar ao Governador o relatorlo dos servi9os de sua Se一  
oretaria,。  qual se産  d!stribuido aos membros da Assenibl6a Legislatjva,加n.. 
tamente corn a mensagem; 

a）ー。Ompara cer' As semb妬a Legislativa a seu aprazinent.o e 	nos 

.CasOzeparacs fins especificados na Cc'nstitui9'o; 
e）ーpreparar as propostas de or9amen七。 das respet士vas Secretaー  

ri as; 

I）ーtomar parte nas delibera95es do Secretariado. 

Paragrafo unico-Ao Secretario da Fazenda compete ainda organizふ  
a proposta de or9amento geral da rac吐ta e despesa,corn os dudos de 	que 

dispuzer e os fornecidos pelas outras SecretLrias,o apresentar anualrnen. 

ts ao Governador,para car anviado' Aasembl6a,。  balan9o definitivo da re一  
ceita e despesa e do patrimonjo no ultimo exercidユo. 

Ar七lg。  72' A Asscmb1'a Legislativa pode孟  convocar qualquer Se一 

竺tarjo de EstE.Edo,papこ  pros 七ar, rcr・enと。 e ］・a, mnr erraq58e sohrc 	quest灸s 
previa e expressaにente de七emin月dos ・ h feita de Cm'parecimento do Secreー  
turio ser' juet' fica9Zo, cons tituir' crime de respor,sabj'lidade. 

P cragrafo 1! -Ig’二二al fs cu:Ld.de e nos moemos termos cabe 云e 	。。ー  
in is a5os dr・ AR く・じ「止，ュム ．  

た‘ rユs'afo 22 -A Asaembl6a o as con isaこes designargodia : 	ho:a 

para ouvir or Socretarjcs de Eotad9 quo lhes quei血is collcitこr provi3eri- 
。ユas leいslst.ivas ou prestar esclarecimentos. 

Paragrsro 32 -A convoca95。 eaS。ユlcita9こ。  de mlo しm上。 e; te といー  

tigo,quoriiofeitas errvrela9動 aqun lluer pr叫eto do loLontend。1・ーs己ーこo Va ー  
1 idas 自  efetives para toda p els。へr白 9動 do nesm proj。 to, a三  o f5 cりrd。,P。ー  
rc m,。 seこrct ぐ jC ciO Eミt;adD obriこらeo a c:.;p、‘'、‘フcc' dia 吃8 r',iyte 品  
3ee3. 

. 
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Paragrafo 4! -A convoca9'o e a solicitaq5o podem ser feitas ver- 

balmente,para qusiquer assunto que figure na ordem do dia,quando o 	Se一  

cretarlo de Estado estiver presente 'sees ao. 

Artigo 8! -Depois de constituido, o Secretariado apresentara ' 

Assembl6a Legislativa o programa de governo. 

Convem e consentem os mesmos partidos na adop9にo das medidas 、  e 

olausulas consubstanciadas nos seguintes 竺ens: 

．工  

Concorrer com os seus esfor9os para a estabilidade das institui- 

95es democraticas,na f6rma do que foi adoptado pela isaembl'a Legislatlー  

vaさm voto expresso por occasiに。 do surto extremista no norte do paiz . 

na Capital da Repub].ica. 

工工  

Readmittir aos lugares que occupavam ou provei-os era outros e. 

quivalentes, contando-se一lbee pera os effeitos da an七lguidade o tempo em 
、  

que tenham estado afastados das respectivas f'unc9&s -os emArcgados puー  
blicos ・ civis e militares,demitidos , reformados,aposentados ou transferidos 

por motivos politicos,providenciando-se oporttnamente p.rc que sejam acs 

funcionirios saseguradas as vantagens correspondentes ao cargo. 

Para estes efeitos,remodelar-se ー云 a coiniss5o instituida de acer- 

do com o ar七igo 14 da Constitui9こ。 do Estado,integrando..a de dois 	reー  

presentantea do Partido Liberal e dois da Frente Unica,sob a presidencia 

de urn desempatadoi' escolhIdo a aprazimento dor mei必rca da referida comiaー  
sao. 

工工エ  

Nomear uma conissgo de tros juristas de notoria comcetencja pa-

ra elaborar um ante-projecto croando a polici,a de carreira,。  cua1 dever' 

ser apresentado 五  delihe.&95。 CIa As'seric16a na pro.irna sessgo logIsiatIVa. 

Nesse projeeto,se vedar. por completo todo criterio politIco 	partidarie 
no. provimen七o doa (iTとos. 

Para m二e＆マ加 dc chefe cio policia o Governador ouvira sempre 	。  

. 

1 
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secretariado. 

Enquanto isso nにo acontecer,ser'o tomadas as seguintes providen- 

cias: 

a)-as autoridades 'o)ictees,nos municipios administrados 	pela 

Frente Vnica,aer5o nomeadas por proposta dos prefeitos;" 

b)-deverにo ser excluidos dos quadros policiass todos os elemonー  
tos inidon os. 

S 
工V 

Apurar as responsabilidades doa funoionarjos que venham a valer一  
se dos cargos que ocupam para exercer prcssにo partidaria eia favor de um 

partido sobre os seus subordinados ou quacaquex' cidad'oa. 

Em cada caso que 9correr, deve孟o instituir-se corijas5es de inー  

querito compostas de membros do Partido Liberal e Frente Unica,em numero 

egual e sob a presidencia de pessoa escolhida a aprazimonto dos mesmos, 

・caapxtri3tendo-se o Governo a agir de conformidade 。。皿 as conclus5es 	doa 

inqueri-tos e tomar as medidas qua delle dependerem,inclijsjve o imediato 

afastamento dos rosponsaveis. 

V 

Instaurar ou renovar os inqueritos pol1oi.es procedidos com rと  

ferencia a factos crimInosos de natureza po]五lcs cnne t】 os por occ.asio 

das ultimos pleitos 】  rur1ici'aes,doajgnando.so para presidil-os 	autorida一  
des policiaes do indiscut!ve1 isen9にo de animo, 

Vェ  

Prover 03 cargos por corLcurso,ria torna da CorstItuiqに。,exclui do 
。  criterio p&rtidcrjo ria promoq'n 。  acCcaaO dos furioionarjos ,obsorv旦da a 
rigorosa ordum na c］」issif'Ice9go .para as rcape.t」 vas nOraa 95es. 

V工工  

Effcetivar ri, crosamente 。  E,XQrめcio dos d5reito旦  
reuni 'o, ass oema戸。 e propaganda,dc acc&do con a lei. 

V工工工  

Impre ris a,cio 

SupprimIr tひdcs oi an trtve: I’」.5。ユ2ち , iracいs Cu Indi:ectoa, 	a 

『、  

c」  rculu9こ。  dc rict.eLa o nrc.Hleい。b nr・ 	ど、 	こュ1マre eー二にし」 ‘・el〕。」 LiJsnlvo 
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as disposi95es da legisla9にo federal llo referente ' o rgani sa9に。  coopera一  
tivista e protec9にo da sade publica. 

e 

工x 

Des env。ユvor'as vias de cornmunica9扇 sobre a base da o labora 9に。  

de um plano racional de transportes e conmunica95es. 

x 

Perseverar na adop9io do medidas conducentes ao equilibrio orー  
9amentario. 

xェ  

Condicionar a realisa9ミo de gastos extraordinarios ao seu caー  

racter reproductivo,。  a das opel・a95es de eredito e ezaprestimos a que os 

servi9os do juros e amortisa95es n動 venham a determinar desequilibrio 

or9amentarjo. 

Fica estabelecido ainda que,approvada a lei que institue o Se- 

cre tariad。・ a pessoa q叩 houvorBido designada pelo Governador para pro一  
sidilー。  r r' -ee量 em contacto c'm as chef" - da Frente Uillca a fixュ de 。。m" ーーー一一  ー  rv一  “v " v"‘ 、’v"’ノ“し ‘ハノ  しv‘・」 ‘ユこ  じ“ロ」 .Iユs uti rrりuLe unica a工ユla ae corn- 

binar com ellas a escolha doa seus representantes que devam fazer partJ 

do Governo. 

Convenciona.-ee outrosim neste compromisso que,ind.epondente 	do 

que dispoe o proJecto da lei que 」natitue o Secretariado nos artigos ye一  
feren七es as reiB95es politicas doa SecretarIes 。αュ  a Assenbl'a いgislaー  
・tiva, os secrctarioe essolhidos de ace8rdo con a Frente tm ユca s6 S・  man- 

terao nos carg's enquanto nereeorらm a eonfiana dos respectivos partidos. 

二どヘメ芸プ慧篇ニニ二か一二：て  

7C-- '4 r'-二亡'--.'1 '1- :Z-& b- 	 嘉戸叫2～ー一、  
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4 - CARTA AO COMITE CENTRAL DO PARTIDO COMUNISTA 
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Inronne de Veilつso ・・ do R立） (lfwm加 STL 
~ 

Situaqac econo加ica e politics do z(io Grande da Sul  

Iユn virtude tie n云o possuir_aロui dados 'stRt1st1rn- nZn ，、h。α、 m. aprorundarh丁est"dn盲了器器器旦器、器ニ状。C君‘恐君磐？S己警と聖，や me ．」  二に黒ご豊巴 “二’ミとUU生9生siubCao economlc8da regiso; entretanto.p re1i- 

I「鷺纏熱難熟難麟蒸舞鍵襲ぎ 二二二と誉ど二と S CL CLIで？ aj usjviujeziw ecunoinico ae l9Z7, onde se destaca a 
誇織譜青tal．製i69. 7o2隅Iぷ．畦賢誌需爵謹議幾薫曹； iiぎru1 
tJDr1 flnfl・・Ca ,rtn esta'rerere一se ' a'rlcらlt這訂 Aよら品二篇ご示証マニご‘ ニ二＝’と‘七竺，“γ C? '.a z CL CI C一bC“一 gvcuttraj reoresenta 5O' a !!Els. 
聖生些z que a nr'oducc'o industrial る  de 580.060.00S. De 面rte 逼工‘ obser.n cue'Drodlk、h云n 円p，叫 - -. - -n -,," -‘ニーににニマ二にニでに’．，でし  ？三  ＝で＝；と『翌L‘七どIIJU些望土“'rico.ia equivaie a mais da metade da lrdustria1 e 皿且to mais da pastorli． ロue em t6A.s 	h元証5t‘ー而に孟ー，ニ〒；器“一  '.＝ニ二「ニ  ー‘にに二三二＝r二で” ，ー一 “""y"v 'oユJIcP」’bヒI」 ‘a r"La狙  ユnr皿a mmnつria. Disto deduz-se‘ うot 】a existenc丘麗「面下裕弘需ri二二n‘談C'-" +。1 ーー  ーー  ーーーーー  ーー  ー  rーー～  ー一、ーレ、一“、‘‘ロ IW'4」」 P』u」c'mユuuo coロo i8L 
I-一  N, estado de 2.900.000 habitantes os maiores 比COS tirletttr1ne’。品．  
Iferr9y垣叫Oscorn media de ユ2 mIl ope元Fl5るiてii》菟戚おi“読雀詣器塔 に器i 
m 叫lurgico§一 corn ma media de 20 1; r r i面§て誌 iぐ S.20  mi  mineiro『  un1ricad-- eIn tin svndl n tnn ”に ー‘ に二ーに“L；て Jにと‘7と巴二二‘マ二ど．， 竺＝ auij' Cut'!‘」」 syriuicato. com  uma media de 6 mIl:textlS c--' meis da l4 mil.emou且nto 且‘n"t ，‘, 品 に．ごに 二にご＝=’二とfl VJ. Oと？I』I ＝二ごと」了 ’」 cuiquanu , s outras inaustrias nmvinmαiteee c'mo T.l,ht 
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麟鷺
estatistico da area coloDisada represeritan-res de terra, em comaraao corn a area del.EO0.300 hectargs e ye-se que todas as 0erlorrnente, que sao propriedades pequasranalha corn sua ramilia, levando-se em ntarrente aos 2.900.000 habitantes doEstado,urnero de assalriados auricolas (Deoes . 

vaqueiros os quaes amo parires taives a 5O do totde l2mil assalariados agi-do companheiro secretariovida do interior do Estado響stos nem comprath terra, so inn-pu].aeo, representante, portanto menosis todo o estado segundo 1norinaoesque tern conhedrnento8 praticos da 

響灘clue-se que toda a roraa numerica da populao do campolocos; corno classe_serijj um crime esconder por mais rem-sse o numero de peoes. Por qtstao de conhecimentos pra-e espciricar eis linhas germes quaes os andes proprieta- 

・  
00 00 
. 
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caqao de metralhadoras pesacas nas chacaras dos inimigos Politico5, 
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pr1s5es, deportac3es te militantes operarios. cresce cada vez mais o 
odlo popular e a desagj・regacao dつs partidos Libertador e RepUbユユcr-no, 
ao men】6 tempo nos proprios caudlihos e nas camadas operarias que per- 
dam diariamente as lllusoes com os proprios partidos e aumenta o caio 
contra as camarilhas dつminantes. 

Otriciaes do Exercito como o com.mndante d0RSU, convidado' para o 
movimento cIa ANL, declara, que contra o gov,rno og riores 十utaragaoー  
ユado de qualquer grupo sam qu9rer asPer一 se e9竺nao 99皿I】聖些t聖三些でe 
alit 皿且to tmbaiho Ce mass. L necessario e堰mcar que wUりbr声e""Iー  
tidas, tanto o Hepubllcano como o Liberta9or, aPesar ce s輿S.9ザ些9’乞  
serem de burguezes e pequeno-burguezeS, a望un覧 ao些quaes U媛里墨o響enbe ' 
reaccionarios. teem base da Ph与sa, especiaL mente ng e甲聖o・ V'5し誓U,, 
Cつnta co皿 86 thuflicipios; ram to!皿】りiciplo つnae」りaら叫共」I月早一三e9e一一一．．一  
corn 、皿 directorlo ae l皿 e outro partiao, agいipanoo os cauu1.inJs e peque- 
no-burguezes, rurses, mesmo sem darem reunio見s re型星些S.P竺,王99asi 
いdo indlvidt ou muito mm e aquelLe que nau perT.ence, 讐ThS叫U,, 
pglOs coroneis, caudilh?s1 B典e些a」  au史聖t聖照聖！ 9U然．思三警翌？”費  
nao ao partiao・ nos 皿UIFcipius, UIcUe嶋I」」’yり！」．翌き竺乞押とロU,9とと三とと！竺一で一  
elles teem menos oase ae massas, coma .amru se pruceesa"uピb""'"gaり】  
nos Pmprios niuniciplOs・  

aaz3es da luta cosi Morena: 

Baseou-se tundamenta1mdlte (isso'por minha parte) sobre as tケ  ‘ 
reras do P na premrsco de revoluq'o. eltCe as quaes一  destaca-se prin- 
と1血1zatllt' asbua§t6eS de brigadas. elevacao do trabalり？ no campo, 声ra 
垣antauento d' guerrilhas. a一 comeぐar do trabalho das l叱as camponezas, 
sobre_o traballiコTha luta p6la unidade syndical nos ferroviarios e sobre 
叫・mc5es com a pequena buiguezia, des多acami）ーse taxnbaui tal多a de capaー  
cidade como elemento proletarlo_p(Ira lij-ar-se com pequeno-burguezes 
onde Morena apoiou urn pmpつsiCi6 de Cicero. de que para ligar-se com 
Tccqueno-bur1」ezes era 戸eclso ter boas tras6s. e tina cony蛇sa 努radavel 
Daん enthus丘sInar o pehueno-burguez. Coso tamb4m o meu nivel 却’y' 
1deologico sendO moi5 baixo queo de Lino, podia facilmente ser corram- 
pido, dito isto por Iorena. 

Na auestio das brigadas para a l bnnaciO das guerrilhas, 」‘tendo 
sido dad's as 1n昌trucC6es ao&elegado de Fasso Fundo, 一  secエor onae tesos 
una regular ligaqac com os campinezes e sobretudo quanao suo os.proprios 
cOrrfnhe1ros desta zona que organizam grupos az-rascos para aepemajrar 
banaeiras e pintar muros, Morena mr-nirestazce contra as instrucqoes 
de crear depbsito. de az-ruas, sob a allegaqao aos companh叫ro多． serem 
novos e trahstormareni a luta era "putch"..Sobre a creaqao Ce ligas cam- 
ponezes, tomando-se coso base&composiCao social dos一caWpos 9o Estaco, 
'erir1c8mos que a forma mais justa de englobar a populaqao pelos 
seus interesses ユmnediatos, rコrena tambem rnanirest，・・se contra,Po 
pretexto de qua ha uns resoluCao da ISV de que se deve crear primeiro 
6synd1ca二o de assalariados agricolas, para depois organisar as iigas 】  
ou coisas semelhantes. 	 I 

Lobre a que stao dos_terroviarlos, tin mez antes do BP enviar una 
carta propondb una_reuniao de delegados para discutir-se como porem 
pratic' as resolu6es do Congress9 de Victotia, rol. por mim levantaaO 
us狙 Cつnterencia dos fgrroviarlつs (delegados) para al糾utir一seu】】 Pmー  
gramxoa de reivindicacoes e ao mesmo tenpo a unlricaCao dos rerrovia-,, 
fios. pois o syndicate est'S dir;dido, havendo urpa parte soba dl.rec9ao 
da siユcとursal de Santa L'aria (Cu加 sucursal esta sob nossa,,lnrluencia) 
e outrs.parte desligada_de qualquer tem1encia, Morena oppoe-se sob a 
allega恒bde que este maoe o problema, por jd 加yeL um dos directo叩S 
do syndigato de Porto Aigre enviado um memorial a nores.e. senao pela 
uniricaCao a prl - c却io somente por interuneaio ae cartas, teieFarnica a 
e entendimentos dos directores syndicaes. 

Lipac3es com.pequena-burguesia: Nesta questミo em paいe, COuP fOI 
feitas minha liga9ao, eu estive 

e cOntユnun estanco de 8dC31’ロoc叩  
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elle. (Esta 9田Stio一 9ue 昌  e trata aquユ ‘dirrerente do ユ・ ponto, que 
tatnbem Se rerere"li四Caq corn a pquena burguezia).coso consequencia 
aa pouca ou nenhl皿過ユlIフ1lC8つ que o kartido tinha co皿 o operariado na_ 
capital, e ao ue興o t卿po que era necessarlo por motivo da realisaq'o 	I 
aas proprias zareras ao p. eu liguel-円e a multo pequenos burguezes. 	I 
com co ns equemia desta多 multas llgacoes descuidelー皿e delユellr-me dlー  
rectamente at り  born nucleo cic opeじari3s em boear da pequena burguezia, ; 
aecorrenco obsto mgzns vaciiiaroes,mentt.nto mesmo ligado a eleinen- 、  
los pequeno-burguezes. por intermedio delles liguei-me a operarios mi・  
neiros. E essas llgaCpes deram gptimo resultado. Contribuiu pera levam-i 
tar-me us syndlcaao que a reacqao tinha dissolvido das minas de iut1a. 
AO iresmo tempo coordenar com as 皿nas de 3, .2 eronymo, Cqrno tainbem spa- ~ 
nrtei liga'ao com alguns rerrovlarios cujo resultado 旨  er a unlficaCao 
mais gapida aos rerrovlarios. Outrascoisas menores nao incluo aqulq por-
que mao interessam muito. Aaeanto mais q ue inclusive houve tendencies 
ralsas para evitarmつs o direito a votaao e a propostas. justama】 te em 
urna一  reuniao do CR, quando se discutia a vinda dos E, ools& que gu nunca 
poaia estar ae accorno,Doユs serユal皿 atraso enorme 胆re a regao. し  e・  
vantel inclusive a questo de vir pa ultimo, 」  porein c3ino a quest'o era de 

'erupo, ficou approvada a vinda dos E como ja exp,iquel sin carta ante.' 
nlor. 

2) Na ultima..reuniio do CR.. onde haviamos de discutir o schema 
do informe da Reglao, a ordem do dia. roi substituida pela disfusso 
da proposta que j rol enviada por l'. Ao mesmo tempo que rol leyanIado 
por L!3rena para que eu asslJn1sse o compromisso de sustentar a p osle百o 	i 
rreqte ao CC de que o CR est瓦  capaz de levar ta且  luta ettecti血 pela to占  
mCao do P. 

N o t a: 

Toda a minha actua恒o, apesar de tpda esta luta. realisel todos osl 
esroros no sentido de mao provocar descontentamento~do CR contra CC e 
nem prejudicar o trabalho db Partido. Corn a maior cordialidade sustentei' 
que raz'arererenc1as. ao CC de que de tacto_o CR corn o auxilio do cc nas 
condloes em que est' pode lev'ntar a regjao. t!as aauj. trente ao 
eu neo sou louco para sustentar tal posiぐao. En reutii'o explicarei por-
que ou depois, se for necessarlo, mesmo por carta explicarei. 

O grau de prepnracミo de Ree10 para a insulreicミo: O sector onde 
rral● tetos rorhs戸se 加 os os る  ecto1es g o Sector iiii.itar. ten面瓦二  
gaqoes corn var,os batalhoes; temos liga6es_com ferroviarl6s. corn ml- 
り些rose hlg零oes co叱o一 campo. -stashigac6es e mais Outrasimesmo pelo 
拠色更’3rganicO 9ue deェ yerl具C＆ーse que existe pou現 P1・ePa尾c云o d且 ‘ 
Re夢ao para o combates revolucionarlo亘  pelo pode". No一 atr dfzer no 
，匹興to q磐， ape些しdesse一  pouco traba].や， as~ nossas torcias n云o oossam 
influir 8 himuitop言ra a viqtoria do movi血ento em outros'secstoreも  do ー  
paiz. AO mesmo tempo que nao'' conveniente dar informe baluarte. porMem' 
ドdemos nos' basear emSanta Lanla e Passo Fundi, auxiliado aelaる加r'as 
de. Livramento e S. Leopoldo e contribuir para o'movlinsito nど  rest61面  
patz, abrindo luta immdlatammte nestes§ ectores. 

kio, 2-12-35. 	 . 	

I 

I 
. 

I 

ー」ーー~ 

、  

I 

1. 

' 

! 



5 - A ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO LEGIONÁRIA 
E DA A.I.B. 



ESTADUAIS I 
．ー  .一ー  一l ー  ー  ~ 	玉 に  

、  

・・’‘亡竺竺5 

I'-- 
，’ ー 	 ノ  ’ 

己N讐聖竺ど竺価  

CHEFE MlL I TA R 
, 

iDE LECTAぐ6E5 15TA DUAi 5 】  

DELEGAぐOt6 )1tJfflcjpN5I 
L ーーーー 	 」  

' 
' 

ー  ー  ー  ］一  ー  一  ー  ー  ー  「」  

r 	  

ESTRUTURA JA OR-ANIZAタk LE&IO!JA灸IA 

F- 

CONSEL1O 5りPREMO 

I 
CI-EFE 	CIvIL 

l ー  1 1 
【 5EGRhIARlADO GERAL! 

IEうrA D！ 両に詞  
’ 	くコ、v 、し 	’ 

     

F二奉お51品ふ5司  
L 	t tiLt -r R 

二二に二lニー二一, ー二11111ー  

I -'t -Kv I\-C.) !YE. I-l‘て， 	! PgccU e.410e.E SI 
El、」干O1 M・モ cDk!!R」」 	！ Iモくキ、くつ IvA食Ic,s ・  

  

~ 

  

       

        



輿J忙lAR鱗  S昨TA舶  ~ ~1叫  ~1~ 
'‘ぬ叫札匡  ~風．α 叱m以ー  WmAL Dc 
αソ各×沢承 叫」mm 戸O(McRI DE PR OPAー  
ESERVI 	S E aどIca E FIPANCAS GA N DA 
ELEITORAIS ESTUDOS F1SICA) 

I ~ IーコーーTーーT一  

O R G A N I Z Ac 三  O 	D A 	A I. B. (MAROー  1934) 

SAI I NET E 

CIV IL 
CONS E LNO 

C HE FE N ACION A L 

SAI INETE 
	

N AGI ONAL 

Ml LI TAN 

I  
, 

PE PA RTA ME N TO 
'NACIONAL DE 

DOUTNI NA 

10(PARTAM ENTO 

NACIONAL DE 

FINAN'A・  

I 
DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE 

PROPAGANDA 

DEPARTAM (P410 

NACIONAL DE 
CULTURA 

ARTISTIC A 

I 
DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE 
ORGANはACAO 

P0しI TI CA 

1 
DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE 

MI LI CIA 

HEFt INTEGRAUSTA 

I 
DE PA RT A M EN TJ 

PROVI NC I AL 
Da 

DOUTRI NA  

GAS IN (TE 
CIVIL 

GABINETE 
"l し I て A 員  

I 
DEPARTAMENTO 

PROV INC I AL 
oE 

FINANCAS 

DEPARTA M ENTO 

PROVI NCIAL 
DE CULTURA 

ANTI STICA 

DEPARTAMENTO 

PROVINCIAL DE 
ORGAN IZA‘五0 

POLl TICA 

CONS E LII O 

PROVINCIAL 

I 
DEPARTAMENTO 

PROVI MCI AL 
DE 

P R OP AGANDA 

1  ' 
DEPARTAMENTO 

PROVINCIAL 
DA 

MI LI CIA 

O R G A N 1 Z Ac 瓦  O 	DA 	& I. B. (JUNHOー  1936) 

CONSEL HO 

CHEFE NACIONAL 

」 C 入MARA 

コ DOS 
jQU AR E NTA 

SUPR EMO 

・一l DOS 
I CAMARA 

p UATROC ENTOS  

I  」ーー 111」ーーエ ー」ー  」一  」一  」ー1  1 
電沢EIZRLA \SDIEWU 、三  1ETFU 田コ  EUlRIA 
咋ARR鵬ト  DE DE DE DA 

~ 	 ~ 

?dENTACAO CULTURA ASSISTEN- NP RENSA R且A( 
FmINLNAE 駅TISTICA DA如はL 	 叫 

かR●M加 	 Exlモ‘ 

ゴー  I  

×“・mmA 
DAS 

RLA笹ES 
叫  O 

EXTEIIOR 

CHEFES 

ARQUIPROVINCI AIS 

I 

CHEFES 

PROVINCIAIS 



B IBLI OGRAFIA 

I - OBRAS CITADAS 

1 - ALIANA LIBERAL
.f 

Documentosa da Cam
p

anha Presidencial. Rio
de Janeiro , Of . Graf. Alba, 1930 . 

2 - ANTONACCI, Maria Antonieta Martines. A luta O1ig5rnhliranr) 
Rio Grande do Sul na Rep6blica Velha. S豆o PaU O, FELCH 
da USP, 1978. Cinimeo). 

3 - ATHAYDE , Trist o de. Os cat6licos e a polftica . A Ordemn . 55 , set , 1934 . 

4 - BARATA
,an 

Agu d
o.E 

Vida de uni
ノ 

 revo1ucion5rio: Mem6rias . Rio
de Janeiro , Ed. Melso . s/d. 

5 - BASBAIJM , Leoncio. 。  Hist6rja sincera da Rep6blica (1930 a

1960). S o Paulo, Fulgor , 1968 . 

6 - BODb猛1驚農6cA  greve geucho. Porto競姦 1郵Me asd origens do traN, s/d. 

7 - BRASIL, Assis. A atitude do Partido Democr言tjco Nacional  
na crise da. renovagao presidencial para 1930-34. Porto 

8 - BORGES
,

a Vavy Pacheco
.Br G

etilio Var
g
as

9 

e a Oligarquia Pau
-lista . S o Paulo, Brasiliense , 1979 . 

9-CA響
, Aspsia. A qs de base (T3護tao) agraria crise de poder e re964) . Rio de Janeiro, INDIPO/FGV 

10 - CARONE
,

D Edgar
d.

97 A S
eg

unda Rep6blica (1930- 1937)  . S5。  Pau
-lo, DIFEL . 1974 . 

(19 30
1 Oligarquias e classes

E 
sociais na Segunda Repillica

(1930- 1937)  . Sao Paulo, DIFEL , 1974 . 

	 ・  O Tenentismo. S5o Paulo, DIFEL, 1975. 

FEL , 

1Revo lug6es do Brasil Contem
p
oraneo . S言o Paulo, DIー  

14 - CARNEIRO, Glauco. Lusardo, o 6 ltimo caudilho. Rio de Ja- 
neiro, Nova Fronteira, 1978. 

11 

12 

13 



313 

15 - CASTRO, Maria Helena一  de Magalh言es. O Rio Grande do Sul na  
Lonstituciona1iza ao: de . protagonista a coadjuvante. Rio 
cie janeiro, Lk'JJUL/FIIU, S/cl. 

16 - CHASIN, J. O一   Integralismo de Plfnio Salgado. S5o Paulo, 
Liv. Ed. Ciencjas Humanas Ltda, 1978. 

17 - CH聾1羅糞態裟裟嘱蕪鳶 cremEC.麟Zdaa 
Ao Inzao Popu 

18 - CINTRA, Ant6nio Octavio. A politica tradicional brasilei- 
ra: .uma,interpreta ao das relagoes 、  entre o centro e a 
perireria., in: bALAN ・  Jorge (org.) Centro e Periferia 
no  aesenvolvimento Drasileユro. Sao Paulo, DIFEL, 1974. 

19 - CORTES
,er 

Carlos
.

f Gaficho Polities inl Brazil . Alb
uq

uer
q

ue
University of New Mexico Press , 1974 . 

20 - COUTINro. 聖V 麗ri農.lh0lho舞en鷲 G6es dep6e ... Ri19S6 . 	 ode Janelー  

21 - DIAS Everaldo, Hist6ria das lutas sociais no Brasil. S5o 
Paulo, Alfa-Omega, 1977. 

22 - DIN1為ノ識.E5 .器麗rio,Jane監ado ePaz 舞舞誇mo 78 no Bras1978. 	l1 

23 - DOCUMENTOS HIST RICOS
. 

N Revo lui5o

l 

de

2 

Outubro . Rio de Jane
i-ro , Ed. da Imprensa Nacional, 1932 . 

24 - DULLES
,an 

John 

W.No F.

a Anarquistas
l 
e Comunistas no Brasil . Rio

de Janeiro , Nova Fronteira . 1977 . 

25   . ,Getiilio Vargas.(Biografia polftica). Rio de Janei- 
To ， 七a. genes, lyb ノ．  

26 - ENCICLOPEDIA RIO-GRANDENSE. Porto Alegre, Ed. Cosmos, 1957. 
Voよ  j. 

27 - FAUSTO, Boris. A Revolug5o de 1930. Histografia e Hist6ー  
ria. S5o Paulo, Brasiliense, 1972. 

28 	. Pequenos ensaios de Hist6ria da Rep6blica. 	S o 
Paulo, CEBRAP, Caderno 10, 1972. 

29 - FERREIRA Filho, Arthur. Hist6rja Geral do Rio Grande doSul. 
Porto Alegre, Globo, 1958. 

30 - FLYNN,ー  Peter. A一  Legi5o Revolucionaria e a 一  Revolug5o de 30. 
と？ ： ジしyLl些r. uuこ L9ri c9 些 Lima (oIg ・ ) ・ 9S militares e a  
icevoiugao ae .)U. Kio,cle Janeiro, Paz e I'erra, 1979. 

31 - FONTOURA. Jo五o Neves da. Mem6rias. 29 vnl 一  Pnrtr A1Pav 
nlハkハ  lO人て  



314 

32 1 	. Por S5o Paulo e pelo Brasil. S5o Paulo, s/ed. 1933. 

33 	. Perfis parlamentares. n. 8. (Introdug5o de H6lgio 
Trindad). Brasilia, Camara dos Deputados,1978. 

34 1 FRANCO, Virgfiio de Meio. Outubro, 1930. Rio de Janeiro 
Schmidt, 1931. 

35 1 GUl識鷲ci票覧響a者tr器裏2 弧誌鷲。轟gc鏡Iadlー  

36 - KI言言O,elジ＃議誉認言証lR義覧霊兜ぷ霊ic蓑o siste0 . 	ー  
37 1 LIMA Sobrinho,

s 

A .。  J.a Barbosa
.ta 

A verdade sobre a Revo lug5o

de  Outubro . S o Paulo, Unitas , 1933 . 

38 - LOVE
,lu 

Joseph L
.93 

O re ionalisnoP gaficho e as origens da Re-

volu  o de 1930 . Sao Paulo, Pers
p
ectiva , 1975 . 

39 1 MO昔麗ミgrci驚蕊驚。捺認ge え鱗S話でフ
lldade p01nュca 

40 - MULLER, Geraldo. Periferia e depend6ncia nacional. (Estudo 

41 - NOGUEIRA Filho, Paulo. Ideais e lutas de um burQu6s  

ra c e.ra  civ窓罷競貰a蕊e dudeち霊畿5 g：ぎ譜横g 鏡,erー  
43 1 O GENERAL FLORES DA CUNHA

l 
AO
l 
RIO GRANDE DO SUL . Rio de Ja-

neiro , Imprensa Nacional, 1932 . 

44 1 O GENERAL FLORES DA CUNHA E A REVOLUCAO PAULISTA. (Deci.sjo 

45 - OLIVEIRA
,36 

Alcibiades . Um drama banc5rio. Porto Al
eg

re , Glo-

bo. 1936 . 

46 - O PARTIDO REPUBLICANO LIBERAL. 19 Congresso Bi-Enal. Por- 
to Alegre, Of. Graf. Liv. Selbach, 1934. 

47 - O PARTIDO REPUBLICANO LIBERAL E O SEU PROGRAMA. Porto A- 
legre, Of. Graf. Liv. Globo, 1933. 

48 - OS6RIO. Joaauim Luiz. Os Dartidos noifticos no Rio Grande 
cio b ui. F'eiOtas, UIODO, lyjU. 

49 1 PAlM Filho, Firmino. Ao Rio Grande do Sul e a Nag5o. Bue- 
nos Aires, La Ma五ana, 1930. 



315 

50 - PEREIRA , Astrogildo. Ensaios hist6ricos e 
po

lfticos . S5o

Paulo, Alfa- Ome ga, 1979 . 

51 - PINHEIRO , Paulo S6rgio. Pol tica e trabalho no Brasil. Rio
de Janeiro , Paz e Terra . 1977 . 

52 - RAMOS , Guerreiro
.

l A crise do poder no Brasil . Rio deJane
i-ro , Zahar , 1961. 

53 - RAMOS ,。  Pl nio de。  Abreu
.es 

Os p
artidos 

p
aulistas e o Estado

Novo . S o Paulo, Vozes , 1980 . 

54 - REVOLU録O DE OUTUBRO. (l 9一Anivers5rio). Discurso do Chefe 
uo， しoverno provisorio. Rio de Janeiro, Imprensa Nacio- 
nai, 」ソ j上 ．  

55 - RUSSOMANO
,P 

Victor ., Hist6rja Constitucional do Rio Grande

do Sul. Pel tas , Globo, 1932 . 

56 - SA,Agr Hem 
de.a

J A politizag5o do Rio Grande do Sul. Porto Al
e-g

re , Tabajara , 1973 . 

57 - SA婆習諸認為豊r詔者詣語a 姦豊；ュ級潰晋務買意譜二  
58 - SANTOS

,an 
Wander ley Guilherme dos . Cidadania e Justiga. Rio

de Janeiro , Cam
p

us , 1979 . 

59 - SCHWARTB ras I秒濃oSimonos. n.7.需presde J器携。 ecIUP繍talgoo 
polit1970. 	lcano 

1973 S5
o Paulo e o Estado Naciona l. S五o Paulo, DIFEL

1973 . 

61 - 	. As eleig6es e o problema institucional (1) : Esta- 
do e sociedade no Brasil. Dados, n. 14, Rio de Jan6iro, 
IUPERJ, 1977. 

62 - SILVA, H61io. 1930:ARevo1u更o traida. Rio de Janeiro 
し  iviiizagao brasileira, 19bt. 

63   . 1931: Os Tenentes no poder. Rio de Janeiro, Civi- 
lizac五o Brasileira, 1966. 

64 - 	ー・聖32LA guer讐一Paulista. Rio de Janeiro, Clviii ー  
zagao brasileira, 19b ノ . 

65 - 	. 1933: A crise do Tenentismo. Rio de Janeiro, Ci- 
vilizag5o Brasileira, 1968. 

66 	一 	.1937: Todos, os golpes se parecem. Rio de Janeiro, 
しlvi」ユzagao bras ile ira, Iりノo. 

67 	SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Getuilio a Castelo. Rio de Ja- 
neiro, Saga, 196うT 



316 

68 - SOARES
, 

s Gl ucio。  Ary Dillon
.

97 Soc iedade e 
po

l tica no Bra-sil. S o Paulo, DIFEL . 1973 . 

69 - SO鼻arMaria do Carmano na Primeir慧ampepu繊oa de . I O processo poltico-par-ca. In: MOTA , Carlos C. (org〕  
irasiiハ  em perspectiva. Sao Paulo, Difus5o Europeia do LI- 
vro ，  」ソノ .1.. 

70 
- 	 s5。  .s5。  Pa E

stado e 
p
artidos politicos no Brasil . (1930 a 1964

)S o Paulo, Alfa- Ome ga, 1976 . 

71 - STEPAN, Alfred. Brasil: los militares y la politica.Buenos 
Aires, Amorrortu, 1974. 

72 - TAVORA , Juarez . Urna 4 vida e muitas lutas . Rio de Janeiro
Jose Olynipio, 1974 . 

73 - TRINDADE, H6igio. Aspectos politicos do Sistema Partid5- 
rio.Kepubilcano Rio-Grandense (1882-1937). In: RS: Eco- 
nomia e Politica. Porto Alegre, Mercado Aberto, 1979. 

30) sa  I

nte
gralismo . (o fascismo brasileiro na d6cada de

30). Sao Paulo, DIFEL . 1979 . 

75 - VIANNA ,de Luize Wernec
k.Z 

Liberalismo e s indicato no Brasil
Rio de Janeiro , Paz e Terra . 1976 . 

76 - WI麗競n Dde 島農詳cF話環es en Vo Get霊imenyo Var誠a er19慧Var- 

II - JORNAIS 

1 - A FEDERAGAO. Porto Alegre, jan/31 a set/37. 

2 - CORREIO DO POVO. Porto Alegre, out/30 a out/37. 

3 - DIARIO DE NOT CIAS. Porto Alegre, jan/31 a dez/34. 

4 - DIARIO LIBERAL. Pelotas, dez/32 a out/37. 

5 - O LIBERTADOR. Pelotas, jan/33 a dez/35. 

6 - ESTADO DO RIO GRANDE. Porto Alegre, Jan/31 a dez/3 

III - ARQUIVOS 

1 - ARQUIVO GETULIO VARGAS. Rio de Janeiro, CPDOC/FGV. 

2 - ARQUIVO J.ーF. ASSIS BRASIL. Porto Alegre, Nicleo de Pes-
quisa e uocumentagao da Politica Rio-Grandense, UFRGS. 

a dez/3l. 



317 

3 - ARQUIVO OSVALDO ARANHA. Rio de Janeiro, CPDOC/FGV. 

4 - ARQUIVO RAUL PILLA. Porto Alegre. Nilcleo de Pesauisa e Do- 
cumentagao da Politica Rio-Grandense, UFRGS. 

5 - ARQUIVO J.一A. FLORES ~ DA 一  CUNHA. Porto Alegre. N6cleo de Pes-
quisa e Jiocumentagao da Politica Rio-Granderise, UFRGS. 

6 - ARQUIVO F. ANTUNES MACTEL Jr. Rio de Janeiro, CPDOC/FGV. 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

