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PREFÁCIO
Uma drástica mudança na trajetória da Nação, a da derrocada do Império, após quase quatro séculos em que fomos Colônia, Vice-Reinado e
Monarquia, analisada a partir da instauração do Regime Republicano, é
objeto desta obra, acrescida e atualizada pelas mãos competentes do professor, doutor e cientista social Hélgio Trindade.
Há uma característica que singulariza estes “Subsídios para a História
do Parlamento Gaúcho”: os fatos são examinados, com objetividade e critério, a partir da evolução de nossa Assembléia, e da forma como ecoaram
em seus projetos, manifestações de tribuna e debates parlamentares.
Por isso mesmo, é valiosíssima contribuição a quantos se debrucem
sobre um período marcante da História do Brasil e do Rio Grande que se
prolonga até a posse do Presidente Getúlio Dornelles Vargas, quatro anos
passados depois de transposto o estágio revolucionário de 1930.
Pretende, com este livro, que se integra a uma série de quatro, o Poder
Legislativo gaúcho, no ano em que comemora os seus 170 anos de História, lançar novas luzes à marcante jornada parlamentar de seus integrantes
e a seus importantíssimos reflexos econômicos, políticos, sociais e culturais na sociedade que aqui se construiu.
Boa leitura!

Palácio Farroupilha, janeiro de 2005.

Deputado VIEIRA DA CUNHA
Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado do Rio Grande do Sul
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“O jacobinismo republicano, cujo projeto constitucional fora
derrotado no plano federal, transforma-se em suas linhas gerais no projeto
castilhista de Constituição da Republica Rio-Grandense, e será aprovado em
poucos meses pelo Congresso Constituinte, em Porto Alegre, em 14 de julho de
1891. Evita-se o termo ditador, adotando-se a terminologia da Constituição Federal,
mas a concentração de poderes é a mesma na figura do presidente, com semelhantes
mecanismos de elaboração de leis pelo executivo e ratificação pelas autoridades
locais, e uma Assembléia dos Representantes com uma função puramente
orçamentária. A Constituição Rio-Grandense vigorou entre 1891 e 1934”
Hélgio Trindade, A república positivista: teoria e prática, in Trindade, H. (org) O Positivismo – teoria e prática, Porto Alegre, Editora da Universidade/1999, p.127
(Conferência pronunciada no Colloque International Bicentenaire de la naissance
d´Auguste Comte, Bibliothèque Nationale de France, Paris, 14-16 mai 1998)

A ASSEMBLÉIA DOS REPRESENTANTES
(1891-1930)
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INTRODUÇÃO
Este livro – que integra o esforço da Assembléia Legislativa do Rio Grande do
Sul em preservar a memória do parlamento gaúcho – pretende ser uma obra de
referência para os estudiosos da política rio-grandense, sempre sequiosos de novas
fontes e análises destinadas à melhor compreensão da política regional. Busca ainda dirigir-se a um público mais amplo e diversificado. Se, por um lado, visa estimular a pesquisa histórica entre os professores e alunos de nossas escolas e universidades e incorporar-se aos lacunosos acervos de nossas bibliotecas estaduais e
municipais, de outro, procura ser - numa sociedade que tende a perder sua própria
memória política - um instrumento de formação de cidadania e de reflexão políticoideológica sobre o papel fundamental que deve ser reservado ao legislativo na construção de uma sociedade democrática.
Seu conteúdo retoma em novas bases um livro escrito em
1980 – Poder
1
Legislativo e Autoritarismo no Rio Grande do Sul (1891-1937) - num contexto
em que a transição democrática em curso, revalorizava o papel do legislativo na
reconstrução da democracia brasileira. A iniciativa do então Presidente da Assembléia, o deputado Nivaldo Soares (1977-1978) de buscar na história do parlamento gaúcho as bases para o novo papel do legislativo no pós-ditadura, estimulou, em
convênio com o Núcleo de Pesquisa e Documentação da Política Rio-Grandense
(NUPERGS) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma pesquisa inovadora sobre o tema. Sob minha coordenação foi feita uma viagem fascinante nos
poeirentos Anais da Assembléia dos Representantes (1891-1930) e da Assembléia
Legislativa (1935-1937), da qual participaram as professoras Celi Regina Jardim
Pinto (Diretora do IFCH da UFRGS) e Maria Izabel Noll (coordenadora do
NUPERGS). A iniciativa do atual Presidente da Assembléia, o deputado Vieira da
Cunha, com a Coleção 170 Anos do Parlamento Gaúcho, amplia as bases temporais através de uma série de estudos que são fundamentais para a preservação
da memória política do Rio Grande do Sul e de sua riquíssima história.
No final dos anos 70, o período escolhido tinha um significado político simbólico para a conjuntura. Analisar uma assembléia, sem poder legislativo, no período
autoritário castilho-borgista, marcado pela confrontação pelas armas em 1893 e de
1923 e pela luta político-ideológica após o Pacto de Pedras Altas (1923) e sua

1

TRINDADE, Hélgio. Poder legislativo e autoritarismo no Rio Grande do Sul (1891-1937).
Porto Alegre, Sulina, 1980.
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transformação, com a Constituinte de 1934, em uma Assembléia Legislativa com
seus poderes próprios, possuía uma dimensão desafiante. A leitura dos debates ao
longo desse período, transcritos nos Anais das duas assembléias, testemunharam a
confrontação entre republicanos e liberais (chimangos e maragatos), mas revelaram também aspectos inesperados que resultaram do processo político real.
A realidade da história era tão marcantemente diferenciada que esperávamos
um contraste radical entre as duas casas legislativas: a hipótese inicial era que a
Assembléia dos Representantes seria apenas ratificadora da vontade do poderoso
Presidente do Estado do RS, sob a hegemonia maciça dos republicanos que aprovavam anualmente, pro forma, suas contas e próximo orçamento nos exíguos dois
meses de reunião. Essa câmara, tolhida pelo autoritarismo da ditadura republicana de inspiração positivista, era a metáfora perfeita para o legislativo reduzido em
suas competências durante os vinte e um anos de autoritarismo militar. A nova Assembléia Legislativa de 1935, embora interrompida em suas atividades pelo golpe
do Estado Novo, em 1937, significava a oxigenação política que se aspirava para
a transição democrática.
Se formalmente as diferenças entre as duas assembléias eram marcantes em
muitos aspectos fundamentais, a dinâmica da política regional polarizada, em que o
Rio Grande do Sul era uma exceção diante dos Estados brasileiros dominados por
partidos republicanos únicos, introduziu, de fato, mecanismos de funcionamento na
Assembléia dos Representantes que, no final do período, evoluíam claramente para
um perfil de poder legislativo convencional. Esses aspectos que são retomados na
reestruturação desse trabalho consolidam e renovam a reflexão sobre o parlamento
gaúcho à luz de novas pesquisas sobre o tema.
Cabe agradecer nesta nova etapa da pesquisa, a colaboração de Regina Noll,
na pesquisa e na leitura dos Anais, a Ana Patrícia Bauer, na digitação dos originais,
bem como a disponibilidade e competência de Ana Cristina da Silva, Maria Conceição Rocha Gonzales, Maria Regina Barnasque e Maria Gabriela Orden Flores,
da Divisão de Biblioteca e Memória Parlamentar da Assembléia Legislativa.
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I – A ASSEMBLÉIA DOS REPRESENTANTES
“A Assembléia dos Representantes era eleita por sufrágio direto, não
podendo, porém, ser composta por mais de 32 membros. Reunia-se,
anualmente, na capital do Estado, a partir do dia 20 de setembro, por
dois meses corridos, estando previsto que este período poderia ser alongado, caso fosse necessário. O primeiro mês, em principio era consagrado à votação da receita e da despesa do ano seguinte, a partir da
mensagem presidencial e de acordo com o exame das despesas do ano
anterior. O mandato dos deputados durava quatro anos, sendo que o
período de reunião da Assembléia era incompatível com outra função
qualquer”
Hélgio Trindade, Poder Legislativa e Autoritarismo no Rio Grande do
Sul (1891-1937), Porto Alegre, Núcleo de Pesquisa e Documentação da
Política Rio-Grandense/co-patrocínio da Assembléia Legislativa do RS,
Editora Sulina, 1980, p. 15.

A análise do processo de evolução política da Assembléia dos Representantes
num quadro institucional marcado pelo autoritarismo castilhista e borgista – desde
suas origens em 1891 até sua crise nos anos 30 - bem como o resgate da memória
parlamentar forçando a conquista de novos espaços políticos, é uma lição de grande atualidade.
Ainda que a visão corrente na vida política gaúcha, no período, esteja marcada
pela hegemonia do republicanismo autoritário, nascido nas entranhas da Constituição de 91 e institucionalizado pela condução política personalizada de Borges de
Medeiros ao longo de quase três décadas, a história da Assembléia dos Representantes e, no após-30, da Assembléia Legislativa, é um exemplo, empiricamente
comprovado, de como se pode, via legislativo, abrir brechas no monolitismo político dominante. As transformações que ocorrem, tanto na estrutura interna da Assembléia dos Representantes quanto nas suas relações com o poder executivo, a
partir da década de 20, merecem profunda consideração para penetrar-se nos
meandros do processo político mais amplo que desembocará no fortalecimento
das oposições e da própria assembléia; na confrontação eleitoral entre Borges e
Assis Brasil; na Revolução de 1923 e no Pacto de Pedras Altas, que decreta o fim
do borgismo. Sem o papel crucial do debate parlamentar, atingindo, pela voz de
seus tribunos, a sensibilidade política de uma opinião pública crescentemente participante do jogo político, não se pode compreender a unificação, em Frente-Única,
da classe política gaúcha e a mobilização provocada pela Aliança Liberal e, mais
tarde, pela Revolução de 30. Da mesma forma, em plena vigência do autoritarismo
11

de Flores da Cunha, será no seio de uma Assembléia Legislativa revigorada pela
Constituinte de 1935 que surge a tentativa de pacificação política no Rio Grande
com a fórmula quase-parlamentarista do modus vivendi e que, também, se engendra a crise com o rompimento do bloco republicano liberal, provocadora da renúncia de Flores em 1937. Em ambos os exemplos, a função básica da assembléia
política foi apontar na direção, nem sempre bem sucedida, da democratização dos
processos políticos, ainda que nos estreitos limites aceitos por uma sociedade
oligárquica tradicional.
A leitura sistemática dos Anais de Assembléia dos Representantes do Rio Grande
2
do Sul , desde os primórdios do regime republicano castilhista em 1891 até a sua
dissolução com a Revolução de 30, oferece uma dupla perspectiva ao analista
político: de um lado, o processo de legitimação do sistema político autoritário regional, apoiado num partido republicano dominante; de outro, a emergência, numa
atmosfera de contínua luta política, parlamentar ou revolucionária, de uma oposição
liberal organizada. A singularidade do sistema político rio-grandense, face a outras
experiências republicanas regionais da Primeira República, define-se nesta ótica de
análise pela presença hegemônica do Partido Republicano Rio-grandense (PRR),
com forte disciplina hierárquica e ideológica e pela constituição de uma oposição
política de tradição liberal, estruturando-se, inicialmente, através da contestação
insurrecional à “ditadura científica” implantada com a Constituição Castilhista de 91
e que, pouco a pouco, penetra na cidadela parlamentar formando a combativa
representação federalista e, mais tarde, libertadora.
Entretanto, o fenômeno da formação de uma oposição organizada no sistema
político rio-grandense da Primeira República não parece ser o resultado apenas de
divergências ideológicas ou pessoais no interior da classe dominante. O surgimento
e consolidação de uma oposição
estável, que não é um fenômeno corrente na mai3
oria dos sistemas políticos , supõe a configuração de outras condições que vão
além da mera contradição político-ideológica. Estudos de política comparada têm
demonstrado que a oposição somente atinge um certo grau de estabilidade quando
a relação de forças entre o governo e a oposição não cria uma situação de domina-

2

As onze legislaturas são as seguintes: 1ª legislatura (1891-1892); 2ª legislatura (1892-1896); 3ª
legislatura (1897-1900); 4ª legislatura (1901-1904); 5ª legislatura (1905-1908); 6ª legislatura (19091912); 7ª legislatura (1913-1916); 8ª legislatura (1917-1920); 9ª legislatura (1921-1924); 10ª
legislatura (1925-1928); 11ª legislatura (1929-1930).
3
Se os sistemas políticos que comportam partidos de oposição legal são uma minoria no momento em
que nós penetramos no último terço do século XX, que podemos esperar do século XXI? Os trinta
sistemas que existem atualmente não são, por acaso, flores exóticas de um clima singular e passageiro?
Ou são produtos de vigorosos de uma longa evolução e de uma espécie de política atualmente
bastante resistente para prosperar, em outros céus, talvez menos aceitáveis? “E acrescenta o autor, “o
fato de que um sistema fundado em sobre a oposição pacífica e legal seja um fenômeno menos raro,
significa que deve ser extremamente difícil de introduzir um tal sistema ou de mantê-lo.” DAHL,
Robert. “L’avenir de l’opposition dans les democraties”, Paris, Futuribles, 1966, p.10.
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ção absoluta e esta dispõe de recursos políticos capazes de enfrentar a disposição
do governo de domesticá-la ou eliminá-la. Nesta abordagem, para que a oposição
consiga manter-se estável, é necessário que o custo político de sua destruição seja
superior à necessidade de tolerá-la.
Uma pesquisa comparativa sobre a oposição nas democracias liberais demonstra que esta só atingiu um certo nível de consolidação nas situações em que, de um
lado, a concentração da coerção governamental não fosse absoluta e, de outro, a
idéia da oposição já tivesse sido incorporada à cultura política dos cidadãos. Robert
Dahl, ao tentar estabelecer um esboço de uma teoria da oposição estável em
diferentes países, estabelece um axioma sobre a conduta de todo grupo político
que disponha de poder central num sistema político dado. Teorizando, a partir dos
resultados de pesquisas sobre a oposição em todos os sistemas democráticos liberais, ele pode estabelecer “um grupo que governa usará dos poderes de coerção
do governo para recusar aos opositores a possibilidade de se opor, sempre que ele
considere que a coerção tenha uma chance razoável de ser bem sucedida e que as
vantagens de uma tal ação sejam maiores do que seus custos”. A seguir o autor
estabelece dois fatores que favorecem o desenvolvimento de uma oposição estável:
primeiro, a oposição tem chances de viabilizar-se politicamente onde o governo
tem uma espécie de preponderância limitada no acesso aos meios de coerção, ou
seja, onde o grupo no poder tem fortes chances de insucesso se tentar reprimir a
ação de seus opositores, ele permitirá e mesmo encorajará o desenvolvimento de
instituições que facilitem a negociação pacífica”. Dahl considera, porém, que esta é
uma condição necessária, mas não suficiente para constituir-se uma oposição estável e acrescenta, como segundo fator, a valorização da oposição ao nível das crenças, ideologias e valores dos membros do sistema político: “Pode-se estimar que o
custo da coerção aumenta cada vez que as elites e o conjunto da população de um
país englobam a oposição na idéia que eles fazem da comunidade nacional, professam a não violência, vinculam-se a uma ideologia liberal,
ou se fixam objetivos
4
econômicos e sociais que exigem a estabilidade interna” .
Partindo desta interpretação não se pode deixar de atribuir, no caso do Rio
Grande do Sul, um papel crucial na formação da oposição o fato de que esta, em
função do poder econômico de que dispunha e da condição de Estado fronteiriço
podia contrapor ao monopólio político coercitivo dos republicanos no poder: a
força das idéias (que na expressão de Silveira Martins, “não são metais que se
fundem”) e, sobretudo, a força dissuasiva das armas. Neste sentido, desde os conflitos da Revolução Federalista de 93 até a consolidação institucional da oposição
após a Revolução de 23 (com o Pacto de Pedras Altas), ela conseguiu criar seu
espaço político mediatizado pelo enfrentamento com o poder republicano de armas

4

DAHL, Robert. Op. cit, pp. 11 e 14.
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na mão, limitando assim, o monopólio da coerção governamental e obtendo condições favoráveis para o reconhecimento de sua existência política. Na verdade, o
conteúdo do texto do acordo, assinado pelos líderes em luta, em dezembro de
1923, demonstra o avanço político da oposição e o recuo do governo em pontos
centrais das reivindicações oposicionistas, consentidas, sem dúvida, a contragosto,
levando em conta a intransigência da política de Borges de Medeiros.
O outro aspecto a considerar é que, além da impossibilidade dos republicanos
imporem uma coerção total e bem sucedida, a tradição política rio-grandense, desde a Revolução Farroupilha, configurava-se, na prática política, através de uma
polarização que começa no Império com os “legalistas” ou “caramurus” de um lado
e os “farrapos” ou “farroupilhas” de outro, e que na República se dicotomiza em
Republicanos e Federalistas. A persistência deste padrão de polarização partidária
5
que prosseguirá, além do período analisado deve, provavelmente, ter deitado raízes
na cultura política das elites políticas regionais e, em amplos setores da população
rio-grandense.
Se de um lado esta hipótese, ao nível de uma interpretação do sistema político
regional, parece plausível, de outro é preciso explicar também sua relação com a
nova classe dirigente gaúcha que, após a Revolução de 30, assumirá um papel em
nível nacional. Seria legítimo refletir sobre a importância a ser atribuída na formação
política da segunda geração de republicanos (Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha,
Lindolfo Collor, João Neves da Fontoura e outros), a experiência de enfrentamento
parlamentar na arena política da Assembléia de Representantes que começava a
acentuar-se na década dos 20, criando hábitos de conflito e negociação com a
bancada federalista, liderada por Gaspar Saldanha. É provável que o clima de
radicalização política provocador de eclosão da Revolução de 23 contra a reeleição de Borges de Medeiros para Presidência do Estado, e o processo de negociação que conduziu ao Pacto de Pedras Altas, desembocando sob o Governo de
Vargas no Rio Grande do Sul (1928-1930), na formação da Frente-Única Gaúcha
(FUG) coligando governo e oposição, tenham servido de escola na formação de
novos líderes republicanos. A experiência vai trazer uma flexibilidade política mais
ampla do que permitiam as paixões regionais preponderantes até então no contexto
político da Primeira República.

5

“As análises desenvolvidas anteriormente sobre o período multipartidário (1945/65) revelam com
toda a clareza que a luta eleitoral no Rio Grande do Sul, tanto ao nível local quanto no âmbito
estadual, reduzia-se a uma disputa polarizada por duas coligações: o PTB (coligado com pequenos
partidos populistas) e o anti-PTB (reunindo geralmente o PSD, o PL e a UDN)”. TRINDADE,
Hélgio. A polarização eleitoral numa comunidade agro-industrial moderna. IN Reis (Fábio W.).
“Os partidos e o regime”, S. Paulo, Símbolo, 1978, p. 150. Ver também Hélgio Trindade e Maria
Izabel Noll. Estatísticas Eleitorais do Rio Grande da América do Sul. Porto Alegre, Editora da
Universidade/UFRGS, 2004, para a análise do período recente, 1982/2002, quando a polarização se
dá entre PT e anti-PT a partir dos anos 90.
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I. O RIO GRANDE DO SUL E A HEGEMONIA DO
AUTORITARISMO CASTILHISTA (1890-1912)
O fenômeno político vivido pelo Rio Grande do Sul na sua experiência republicana ficou conhecido como castilhismo, referência ao nome de seu principal líder e
também articulador intelectual – Júlio de Castilhos. Pelas características singulares
de que se revestiu o modelo adotado, diferente da versão republicana aceita pela
Assembléia Constituinte Nacional de 1891 ou pelas demais constituições estaduais, marcará a história política gaúcha de forma indelével, assim como as lideranças
que se geraram
nesse período. O que já foi chamado de “um projeto político alter6
nativo” foi marcado pela presença de um partido – o Partido Republicano RioGrandense (PRR) – forte, organizado e disciplinado, um aparato de controle coercitivo policial representado pela Brigada Militar e um arcabouço constitucional
7
amparado na “ditadura republicana” da doutrina positivista de Augusto Comte.
O “castilhismo”, a vertente gaúcha do positivismo político, tomou seus contornos mais nítidos ao longo da década de 90, após a proclamação da República,
quando o PRR teve que assumir o poder no Estado, e o partido majoritário era o
Partido Liberal sob a liderança inconteste de Gaspar Silveira Martins. Este, um dos
chefes políticos de maior prestígio durante o Império – várias vezes ministro e chamado por D. Pedro II para assumir a direção do que seria o último gabinete da
monarquia – representava, com seu partido, a classe dominante liberal oligárquica
que tinha sua base8 de sustentação na economia pastoril do grande latifúndio da
região pampeana.
6

PINTO, Céli Regina Jardim. O Positivismo. Porto Alegre, L&PM, 1986.
A inspiração comteana da Constituição de 14 de julho de 1891 não exclui a presença de outros
mecanismos autoritários locais e toda uma estratégia política de implantação e consolidação do
poder republicano regional.
8
O Estado do Rio Grande do Sul é dividido em três grandes regiões: o litoral, a serra e a campanha.
O litoral, de ocupação mais antiga, abriga as grandes cidades, Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande e
possui uma economia de base industrial e comercial. A serra, a última região a ser ocupada (segunda
metade do século XIX) foi colonizada predominantemente pelos imigrantes alemães e italianos que
fundaram uma economia de base agrícola, diversificada e de pequena propriedade. Nesta zona, o
comércio e o artesanato geraram capitais importantes para a futura base industrial da região. A
campanha, a região próxima da fronteira com o Uruguai e Argentina, é também mais próxima da
economia desses países. Domina aí a grande propriedade de criação de gado numa zona plana (la
pampa) de campos ricos em pastagens. Durante o século XIX foi a região economicamente dominante,
devido à produção do charque e demais derivados. A pujança da região serrana, a partir do final do
século, começa a mudar o quadro econômico regional e a campanha vai reduzindo seu peso econômico
e político, ao que se agregam as alterações geradas pelo novo regime republicano.
7
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Os dez anos que podem ser chamados de “anos de consolidação” da república no Rio Grande do Sul, correspondem a um período extremamente conflituado
onde Castilhos tem que criar mecanismos internos para o controle da máquina do
9
Estado pelo seu partido, e tem que enfrentar uma guerra civil, iniciada em 1893 ,
desencadeada pela oposição federalista.
O Partido Republicano Rio-Grandense passa a adotar seu viés positivista a
partir do retorno, na década dos 80, de um grupo de jovens, a maior parte deles
egressos da Faculdade de Direito de São Paulo entre os quais encontra-se Júlio de
Castilhos. Devido ao início tardio do movimento republicano no Rio Grande do Sul
(embora a tradição republicana seja antiga, remontando à Revolução
dos Farrapos
10
que implantara a República de Piratini durante a Regência) , esse grupo era significativamente mais jovem que os republicanos das outras províncias. Além de
Castilhos, eram presenças importantes no movimento: Assis Brasil, Pinheiro Machado e Borges
de Medeiros. Todos teriam importantes papéis ao longo da Repú11
blica Velha. A propaganda republicana gaúcha ganha um impulso suplementar
com a criação de um jornal diário – a Federação – em 1884 que participará ativamente da campanha abolicionista e terá um desempenho fundamental na “questão
militar” no final do Império. Como porta-voz dos interesses “lesados” da corporação
militar, Júlio de Castilhos fará uso do jornalismo ininterruptamente na sua luta pela
implantação da República e para a adoção de suas idéias positivistas.
O positivismo comteano, Castilhos o conheceu na Faculdade de Direito de
São Paulo onde era grande o número de adeptos dessa filosofia. Apesar do
conservadorismo da universidade imperial, “o ambiente universitário da época era
bastante agitado” e os estudantes das faculdades de São Paulo e Recife “abriam-se
às novas correntes de pensamento.” Encontravam eco entre eles “as idéias do materialismo vulgar e do positivismo”. Nas pensões e repúblicas de estudantes, conheciam-se autores como Comte, Littré, Gambetta, Laffitte etc. “Não raro aconteciam fortes discussões entre católicos12e livres-pensadores” e “era tema de atualidade o reformismo social e político.” Como ressalta, também, Cruz Costa, “em
9

A guerra civil vai durar de 1893 a 1895, apresentando índices altíssimos de violência política.
A Revolução Farroupilha foi o mais longo movimento enfrentado pela Regência e II Reinado
(durou de 1835 a 1845) e, de um levante contra o centralismo do Estado monárquico, defendendo os
interesses econômicos dos grandes proprietários charqueadores liderados por Bento Gonçalves, evoluiu
para o separatismo com a Proclamação da República de Piratini em 20 de setembro de 1935. A nova
república organizou um governo e uma constituinte, porém foi reintegrada à nação brasileira pela
pacificação promovida por um militar que teria longa carreira no Império: Duque de Caxias.
11
“O notável progresso do PRR em face da dominação política do Partido Liberal e de Silveira
Martins é devido, em grande parte, aos esforços de um grupo de advogados que se haviam empenhado
em criar uma república brasileira durante seus dias de estudantes na Faculdade de Direito de São
Paulo. Além de Assis Brasil, este grupo incluía Júlio de Castilhos, José Gomes Pinheiro Machado
e Antonio Augusto Borges de Medeiros. Todos os quatro tinham-se formado entre 1878 e 1885 e
provinham de famílias de estancieiros; três deles governariam o Rio Grande e o quarto, Pinheiro
Machado, tornar-se-ia o principal representante estadual no Senado Federal.” LOVE, Joseph. O
regionalismo gaúcho. São Paulo, Perspectiva, 1976. p. 31
12
RODRIGUES, Ricardo Velez. Julio de Castilhos. In: Curso de Introdução ao pensamento político
brasileiro (O castilhismo e o trabalhismo pós 30). Brasília, UnB, 1982. p. 18
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1870, novos matizes de idéias começavam a se fazer sentir na vida intelectual brasileira. O positivismo, o naturalismo, o evolucionismo, enfim, todas as modalidades
do pensamento europeu do século XIX vão se exprimir agora no pensamento
nacional e determinar um notável progresso do espírito crítico. Este processo de
crítica era concomitante – resultado talvez – do notável progresso econômico que
se expressa no Brasil, a partir de 1860”, pois que, segundo o historiador Caio
Prado Junior “é nesta época que o Brasil toma pela primeira vez conhecimento
do
13
que é progresso moderno e uma certa riqueza e bem-estar material”. Não se
tratava, porém, de uma mera agitação de idéias nos meios acadêmicos e intelectuais. Era preciso pensar as alternativas políticas face ao esgotamento do cambaleante Segundo Reinado com seu Imperador em precoce envelhecimento: “para que os
impasses políticos pudessem ser resolvidos e novos enfoques trazidos para a análise dos problemas sociais era necessário combater e desacreditar o ecletismo.”
Esta corrente que, até 1860, “predominou no Brasil e apaziguou a consciência da
elite dirigente”, com o advento de novas “ideologias” começa a ser abalada no seu
prestígio intelectual e consequentemente na sua capacidade explicativa das questões sociais. “A abordagem evolucionista às questões sociais apresentava uma vantagem sobre a ideologia predominante: ficava implícito que nenhuma organização
social duraria eternamente e que a evolução social não era somente natural mas
inevitável”. (...) “esta talvez tenha sido a contribuição mais importante que o
positivismo, e outras formas
de evolucionismo, deram ao desenvolvimento da aná14
lise social brasileira.”
A importância do positivismo não se restringe, na América Latina, à sua influência no Brasil que, aliás, foi relativamente tardia com relação ao México, Argentina e Uruguai onde a ação educacional do discípulo
de Comte, Gabino Barreda, no
15
governo de Benito Juarez se inicia em 1868. A especificidade, porém, do caso
brasileiro é que, embora tardio, sua influência será menos no campo da reforma
educacional do que da reforma política inserida na luta pela implantação da república e sua organização. Para o Rio Grande do Sul “Castilhos extraiu de Comte a
crença na forma republicana e ditatorial: abraçou a fé de Comte pelo governo das
classes conservadoras e defendeu fervorosamente a ordem como base do progresso social.” Neste sentido,
o positivismo foi um “modelo de desenvolvimento sem
16
mobilização social”. Foi essa dimensão de um positivismo político, inserido na
prática republicana nacional e sobretudo regional com a nova ordem política
castilhista, que levou Silvio Romero, em 1895, a dizer no seu libelo contra a presen13

COSTA, Cruz. Contribuição à história da idéias. Op. cit. p. 115
PRADO Jr., Caio. História Econômica do Brasil, p. 179, citado por Cruz Costa.
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SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Ordem burguesa e liberalismo político. 1978.p. 89
15
ZEA, Leopoldo. El positivismo en Mexico: nacimiento, apogeo y decadencia. Mexico, Fondo de
Cultura Economica, 1977
16
LOVE, Joseph. O Regionalismo Gaúcho. Op. cit. p. 38 e 79
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ça das idéias comteanas: “O positivismo é uma coisa perigosa e deve ser combatido com seriedade. Desde que uma doutrina qualquer que ela seja, tornou-se o pão
espiritual de algumas centenas de homens, essa doutrina constitui um fator social e
um estímulo de ação. (…) O Positivismo tem uma grande força no presente e é
preciso repeli-lo enquanto não cresce mais, enquanto
não se torna verdadeiramen17
te formidável e quase impossível de rechaçar.” É nessa atmosfera, pois, de ascensão de idéias positivistas que se pode entender o significado da influência de
Comte sobre a jovem geração de republicanos gaúchos.
Diferentemente da Igreja e Apostolado Positivista de Miguel Lemos e Teixeira
Mendes, no Rio de Janeiro, que adotou a versão ortodoxa do comtismo, ou do
chamado positivismo ilustrado cujos adeptos enfatizam as atividades culturais,
Castilhos partiu para a praxis política dos princípios pelos quais lutava. De Comte
foi retida a ditadura científica como dizem seus adversários liberais, não apenas
porém como forma de autoritarismo político, mas como o governo das classes
conservadoras no sentido positivista, baseado na crença da ordem como base do
progresso social. Os republicanos adotam como lema conservar melhorando que
retoma a idéia de ordem e progresso que os positivistas do Apostolado consegui18
ram incluir, durante o Governo Provisório, como divisa da bandeira nacional. Na
linguagem corrente se introduz o termo cidadão e a fórmula comteana saúde e
fraternidade na relação entre os correligionários castilhistas.
Desde o início de sua inserção na propaganda republicana, a influência de
Castilhos será crescente no grupo gaúcho, e, embora não procurasse forçar uma
ortodoxia entre seus companheiros desde a época de sua formação acadêmica
transparece a “tendência
autoritária que será um dos traços marcantes de sua con19
duta política.” Quando, em 1884, por ocasião do Segundo Congresso do PRR,
Castilhos (juntamente com outro positivista, Demétrio Ribeiro) elabora as “Bases
do programa dos candidatos republicanos”, constata-se a presença de idéias de
inspiração nitidamente positivistas. O programa postulava a eliminação gradual da
monarquia (“o processo adotado pelo partido não é o revolucionário, por considerar a revolução como um evento natural, que para produzir os efeitos desejados
20
precisa operar-se em seu tempo, como uma solução positiva da evolução”) ,

17
ROMERO, Silvio. Doutrina contra doutrina. In: Obra Filosófica. S.Paulo, José Olympio/Edusp,
1969. p. 13
18
A influência do Apostolado e Igreja Positivista na Constituição Federal de 1891 e no governo
republicano foi pequena. Apesar da proposta apresentada sob o título de “Bases de uma Constituição
Política Ditatorial e Federativa” o que ficou de concreto da atuação positivista em nível nacional foi
o lema “Ordem e Progresso” inscrito na bandeira brasileira.
19
FRANCO, Sérgio da Costa. Julio de Castilhos e sua época. Porto Alegre, Globo, 1967. p. 14
20
FRANCO, Sergio da Costa. Op. cit. p. 25
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embora a posição radicalize-se, em inícios de 1889, no Compromisso da Reserva
21
onde a ação revolucionária será admitida para derrubar o regime monárquico.
Os principais itens do programa eram: “descentralização provincial, mediante a
eletividade dos presidentes e a perfeita discriminação da economia da Província em
relação à do Império; descentralização municipal, com base na faculdade de os
municípios resolverem, soberanamente, sobre suas rendas; extinção do Poder
Moderador e do Conselho de Estado; temporariedade do Senado; liberdade de
ensino (…) inspirada nos ideais positivistas: ‘ensine quem souber e quiser – e como
22
puder’, suprimindo os “privilégios, civis ou políticos, à classe dos diplomados.” A
educação primária universal leiga, gratuita e obrigatória era fator determinante
como base da instrução e formação de novas consciências legitimadoras da futura
república.
Finalmente, adotaram ainda a visão protecionista do proletariado que deveria
ser incorporado à sociedade moderna. Castilhos realizou a sistematização desses
princípios, apoiando-se também no malogrado projeto do Apostolado (“Bases de
uma Constituição Política Ditatorial e Federativa), na elaboração da Constituição
Política do Estado do Rio Grande do Sul de 14 de julho de 1891, cujo projeto de
sua autoria foi aprovado pelo Congresso Constituinte com mínimas alterações. A
nova Constituição está dividida em cinco partes: 1 – Do Estado e de seu território;
2 - Do governo do Estado; 3 – Da organização municipal; 4 – Das garantias gerais
da ordem e do progresso do Estado; 5 – Da revisão da Constituição e começa por
esta proclamação – “Nós, representantes da sociedade rio-grandense, reunidos
em Assembléia Constituinte para organizar o Estado do Rio Grande do Sul, decretamos e promulgamos em nome da Família, da Pátria e da Humanidade a seguinte
Constituição Política.” A seguir, trata do “aparelho governamental”: do Presidente
do Estado, da Assembléia dos Representantes, da Magistratura e da articulação
entre o governo e a sociedade que se fazia por intermédio da cidadania política
(direito de votar e ser eleito), da organização
dos poderes locais e das “garantias da
23
ordem e do progresso do Estado.”
Os principais traços do novo ordenamento jurídico – inteiramente fora da sistemática adotada nacionalmente, sob a inspiração do presidencialismo americano –
21
Em março de 1889 um grupo de republicanos reúne-se na fazenda da Reserva da propriedade de
Julio de Castilhos e radicaliza a posição do partido face à aproximação do Terceiro Reinado.
“Reconhecendo a necessidade de organizar a oposição em qualquer terreno ao futuro reinado, que
ameaça nossa Pátria com desgraças de toda ordem, e a necessidade de preparar elementos para, no
momento oportuno, garantir o sucesso da Revolução, declaramos que temos nomeado nossos amigos
José Gomes Pinheiro Machado, Júlio de Castilhos, Ernesto Alves, Fernando Abbott, Assis Brasil,
Ramiro Barcelos e Demétrio Ribeiro para que se consigam aqueles fins, empregando livremente os
meios que escolherem. Nós juramos não nos deter diante de dificuldade alguma, a não ser o sacrifício
inútil de nossos concidadãos. Excluída essa hipótese, só haveremos de parar diante da vitória ou da
morte. Reserva, 21 de março de 1889.” Citado por Rodrigues, Ricardo Velez. Op.cit. p. 20 e 21
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RODRIGUES, Ricardo Velez. Op. cit. p. 24
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Maiores detalhes ver TRINDADE, Hélgio. O Jacobinismo castilhista. Op. cit. p. 142-145
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eram os seguintes: “Legislativo unicameral restrito a questões orçamentárias (Assembléia dos Representantes); Executivo (Presidente do Estado) com mandato de
cinco anos e poderes de legislar por decreto sobre questões não-financeiras, a
menos que a maioria das Câmaras Municipais rejeitasse uma lei determinada; reeleição consecutiva do governador, contanto que obtivesse três quartos24da votação
total; ampla e estrita separação dos poderes espirituais e temporais.” Dentre as
originalidades da nova carta constitucional estava previsto “um mecanismo de consulta e retificação das leis fora do circuito parlamentar: antes da promulgação presidencial dos projetos de lei, esses deveriam ser submetidos à apreciação dos cidadãos por intermédio das intendências municipais” e também estava prevista a possibilidade de revogação de uma lei promulgada, se a maioria das Câmaras Municipais se manifestasse contra a sua promulgação.
O centro do poder está no Presidente
do Estado que simboliza a ditador
25
republicano proposto por Comte : “O essencial do poder executivo e legislativo
se encontra nas mãos do Presidente do Estado que substitui a expressão ditador
do projeto do Apostolado positivista. Apesar disso, a ditadura republicana
castilhista, de um lado concentrou todos os poderes na presidência, embora criando um mecanismo próprio de ratificação das leis com a participação das autoridades municipais; de outro, limitou o papel da Assembléia dos Representantes a uma
função exclusivamente orçamentária” O artigo 8º previa que o Presidente “assumirá
inteira responsabilidade de todos os atos que praticar no exercício das funções, aos
quais dará inteira publicidade para completa apreciação publica”. Esta combinação
de poder concentrado com publicidade das decisões do Presidente se articula com
a função do controle orçamentário outorgado à Assembléia dos Representantes.
Os 48 membros da Assembléia, eleitos pelo sufrágio direto para um mandato de
quatro anos, se reuniam somente durante dois meses: o primeiro consagrado ao
voto do orçamento
para a o ano seguinte; a segundo, ao exame das despesas do
26
ano que findava .
Os republicanos gaúchos não participam do golpe militar de 1889, como ademais dele não tem conhecimento os setores radicalizados civis do movimento republicano. Entretanto, derrubada a monarquia a 15 de novembro, conseguem os
castilhistas se articular com o governo Deodoro, ainda sob a influência mais forte
do positivista Benjamin Constant Botelho de Magalhães do que do liberal Rui Barbosa, e incorporar um ministro da agricultura gaúcho e também positivista, Demétrio
24
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Ribeiro. Apesar da fragilidade do grupo republicano no Rio Grande do Sul face ao
poderoso Partido Liberal, constitui-se um governo provisório local, entregue ao
militar Visconde de Pelotas, mas com a presença republicana em postos chaves na
nova administração. A indicação de Castilhos para o cargo de Secretário do Governo Estadual logo se traduziu na expansão do aparato republicano com a criação
da Superintendência dos Negócios das Obras Públicas e da Secretaria da Fazenda
e, sobretudo, a instituição da Guarda Cívica, futura Brigada Militar, em substituição
à antiga Força Policial da Província sob o controle dos liberais.
Castilhos foi eleito deputado para a Constituinte Federal onde defende uma
proposta federalista radical. “Seus principais objetivos eram assegurar a demarcação rigorosa dos impostos estaduais e federais, evitando a dupla taxação; o direito
dos Estados de conceder privilégios a bancos de emissão, de estabelecer códigos
civil, criminal e comercial, de regulamentar e taxar jazidas de minérios e de controlar territórios sob o domínio público.
Além disso, o líder gaúcho defendia o Legislativo unicameral, a eleição direta
do Presidente e Vice-Presidente, voto aos analfabetos, a liberdade de ensino e
liberdade de profissão (significando, respectivamente, a não participação do governo27no ensino superior e a não regulamentação das profissões através de licenças.” A bancada rio-grandense, entretanto, viu suas idéias e as do Apostolado
positivista rechaçadas, já que preponderavam na constituinte as correntes liberais
de diversos matizes.
O feixe de idéias defendido em nível federal servirá – com as “Bases” do
Apostolado – para a elaboração da proposta de uma constituição estadual. Apesar
de uma comissão tríplice ter sido nomeada para redigir o projeto constitucional, na
realidade o documento é obra exclusiva de Castilhos. Os outros dois membros –
Assis Brasil e Ramiro Barcellos - se eximem da responsabilidade pelo texto com o
qual não concordam. Castilhos substituirá o termo ditador do projeto do Apostolado
por Presidente do Estado, mas permanecerá a idéia do poder concentrado e centralizado. O que é importante ressaltar – além dos traços principais da concepção
do arcabouço institucional já referidos – é que a promulgação da constituição riograndense de 14 de julho cria um fato doutrinário, ou seja, uma institucionalização
do comtismo. Embora “comtismo reformulado por Castilhos para fazer frente às
necessidades imediatas e aos projetos de longo prazo do setor da elite representada pelo PRR, mas mesmo assim nitidamente comtismo. E o que28é importante, sem
violência para a tradição doutrinária do Partido Republicano.”
A constituição rio-grandense passaria a ser um suporte de poder ao partido e
era a forma de institucionalizar a visão particular de república que o castilhismo
27
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veiculava. Pinto enfatiza esta ótica: como Castilhos tratou logo de caracterizar a sua
versão republicana como a única legítima e aceitável. Para isso remetia29toda e qualquer outra visão no rol dos “saudosistas do Império ou monarquistas”. Mesmo os
dissidentes republicanos, e a condução autoritária de Castilhos, não só dentro do
partido mas no poder gerou um grupo razoável de descontentes, eram tratados
como traidores. Não causa surpresa, portanto, que o grande debate político regional - e mesmo nacional - tenha sido travado em torno da problemática constitucional. Durante os 40 anos de República Velha a oposição se bateu pela reforma da lei
maior estadual, passando por duas guerras civis (em 1893 e 1923) até conseguir
uma revisão parcial (entre várias mudanças
a proibição da reeleição do presidente)
30
com o Pacto de Pedras Altas em 1923.
É interessante destacar que os princípios constitucionais e partidários formavam um conjunto harmônico permitindo, inclusive, com profunda coerência, a direção de ambos: Borges de Medeiros, que assume a sucessão de Julio de Castilhos
no governo do Estado, após a morte deste, em 1903, acumulará a Presidência do
Estado e do partido, até 1928, quando passará o poder a Getúlio Vargas. Borges
dividirá com Pinheiro Machado o domínio do republicanismo gaúcho. Numa divisão interna de trabalho, Pinheiro ficará com as relações externas, ou seja, a condução da política em nível nacional. Sua participação no Senado e na condução das
articulações das campanhas presidenciais - até a criação do Partido Republicano
Conservador em 1910 - garantem ao Estado o status de terceira força. Borges de
Medeiros, por outro lado, especializa-se na administração local e na condução do
partido dentro dos rígidos princípios herdados de Castilhos.
O Partido Republicano Rio-grandense (PRR), buscando ser um partido com
programa, pautava sua conduta pelas teses sociais, políticas e econômico-financeiras. Politicamente, postulava a fraternidade universal, reconhecendo as liberdades,
políticas e civis, contra o espírito bélico e recorrendo, quando necessário, à arbitragem internacional; a unidade da nação dependia da articulação entre centralização
e descentralização, entre unidade e desmembramento; garantia da ordem social
para a evolução e emancipação do indivíduo e da sociedade; ampla liberdade espiritual com completa ausência de interferência do governo. No plano econômicofinanceiro propunha-se a: desenvolver a agricultura e a indústria rurais; promover
os meios de transporte; organizar a viação para garantir a defesa do território e
promover o desenvolvimento industrial; o crédito agrícola e hipotecário; política de
29
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austeridade com supressão de despesas inúteis; verdade e equilíbrio dos orçamentos; estabilidade da moeda; preponderando os impostos diretos; criação do imposto territorial; protecionismo às indústrias do país; imigração espontânea, sem participação do Estado; repressão ao contrabando decorrente da situação fronteiriça;
estatização dos serviços industriais desde que sua destinação seja de interesse público; concorrência pública para as obras do Estado. As teses sociais dizem respeito à educação e instrução popular; ensino técnico profissional; supressão das distinções entre funcionários do quadro e diaristas; apoio oficial do Estado às leis de
assistência aos operários urbanos e rurais proporcionando ao proletariado condições materiais para instalação do lar e cultura moral, doméstica e cívica; regime de oito horas de trabalho nas oficinas do Estado e nas indústrias; regime de
férias aos trabalhadores; harmonizar os interesses do capital e do trabalho; proteção aos índios educando-os e incorporando ao convívio nacional; proteção de
mulheres, menores e velhos; direito de greve, com tribunal arbitral; abolição da
pena de morte; aposentadoria aos funcionários públicos; abolição das loterias; assegurar a saúde pública sem ferir a liberdade individual de consciência;
cancelar
31
as dívidas de guerra ou as datas que recordem lutas fratricidas.
Uma análise mesmo que superficial dos princípios partidários mostra sua inequívoca filiação positivista. Mesmo que a maior parte de seus membros jamais
tenha lido Auguste Comte, embora aderissem disciplinadamente a uma certa vulgata
positivista, é certo que também procuravam pautar suas atividades políticas pelos
princípios que reconheciam como legítimos. Além do mais, a maioria dos autores é
unânime em afirmar que, após a morte de Castilhos, ele se transformou no grande
teórico do partido, sobrepondo-se à própria figura de Comte. Borges de Medeiros
e outros líderes eventualmente referem-se ao filósofo de Montpellier, mas nada
comparável
ao papel central que Castilhos ocupará na hierarquia e no panteão
32
partidário. Esta assimilação do positivismo através de um longo período transforma-se não somente na cultura política dominante no Rio Grande do Sul, mas a
experiência política e institucional da ditadura republicana castilho-borgista será
fundamental para entender o contexto em que se formam, politicamente, Getulio
Vargas e outros membros de sua geração em suas carreiras políticas locais e nacionais antes da década de 30. Essa geração formada no recinto da Assembléia dos
Representantes, recebeu uma influência direta do ideário positivista e foi marcada,
também, pelo contingenciamento do espaço reservado aos deputados dentro da
Câmara Orçamentária.
31
OSORIO, Joaquim Luis. Partidos Políticos no Rio Grande do Sul – período republicano. Pelotas,
Globo, 1930. p. 39
32
Boeira distingue, no Rio Grande do Sul, três tipos de positivismo: positivismo político, positivismo
religioso e o positivismo difuso, dizendo que “O impacto do comtismo no Rio Grande do Sul não se
restringiu às esferas da política e da religião. Seu impacto foi igualmente significativo em várias
áreas da vida intelectual, embora aí sua “influência” seja mais dificilmente caracterizável.” BOEIRA,
Nelson. Op.cit. p. 39
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O Capítulo I da Constituição Estadual, nos artigos de 35 a 45, trata sobre a
Assembléia dos Representantes. Segundo suas disposições, ela será eleita pelo
33
“sufrágio direto dos eleitores”, sendo composta, no máximo, por 48 membros .
Reúne-se anualmente na capital do Estado, “sem depender de convocação” no dia
20 de setembro e deve funcionar durante dois meses, podendo ser prorrogada ou
convocada extraordinariamente. O mandato dos representantes terá a vigência de
quatro anos, sendo que o período de reunião da Assembléia é incompatível com
qualquer outra função pública. No primeiro mês devem os representantes consagrar-se à votação da receita e despesa para o ano seguinte, e, no segundo, examinar as despesas do ano anterior. Como os deputados passam dez meses do ano
sem se reunir, é de se considerar o montante de questões político-administrativas
que se acumulam para discussão. As sessões serão públicas, não podendo funcionar sem que estejam presentes a maioria absoluta de seus membros. As votações
poderão ser simbólicas ou nominais, sendo vedado, porém, o escrutínio secreto e,
quando o voto for dado por escrito, deverá ser devidamente assinado. Da mera
leitura do texto legal depreende-se que no modelo político construído pela Constituição de 91, a Assembléia dos Representantes não dispõe de nenhuma atribuição
legislativa, já que a decretação das leis é de competência exclusiva do Presidente
do Estado, pois cabe ao mesmo, conforme o artigo 20, “promulgar as leis, que,
conforme as regras adiante estabelecidas forem de sua competência”. Além dos
poderes consignados ao Presidente pelos 25 itens do artigo 20 da Constituição, o
processo de elaboração legislativa é externo à Assembléia dos Representantes,
salvo em questões de orçamento e tributação.
O art. 46 define as atribuições da Assembléia: “Compete privativamente à Assembléia: 1 – Fixar anualmente as despesas e orçar a receita do Estado, reclamando para esse fim do presidente todos os dados e esclarecimentos que carecer.; 2 –
Criar, aumentar ou suprimir atribuições, taxas ou impostos, com as limitações específicas da Constituição Federal e nesta; 3 – Autorizar o presidente a contrair empréstimos e realizar outras operações de crédito; 4 – Votar todos os meios indispensáveis à manutenção dos serviços de utilidade pública criados por lei, sem intervir por qualquer forma na respectiva organização e execução; 5 – Determinar a
mudança temporária ou definitiva da capital do Estado; 6 – Resolver sobre limites
territoriais do Estado, na forma do artigo 4 da Constituição Federal, não podendo
dispensar a informação do Presidente; 7 – Processar o Presidente e concorrer para
o seu julgamento, conforme dispõe o art. 21, nos crimes de responsabilidade, e
intervir no Processo quanto aos crimes comuns, na forma do art.23; 8 – Fazer a
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O número efetivo de deputados ficou em 32.
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apuração da eleição do Presidente e receber dela a declaração a que
se refere o
34
art. 16; 9 – Fixar o subsídio do Presidente e o dos Representantes .
No capítulo da Decretação das Leis fica claro que são os Intendentes municipais, isto é, os dirigentes políticos locais que se inspiram também na terminologia
35
de Comte , que deverão dar publicidade ao projeto de lei do Presidente aos
cidadãos da sua comuna municipal e transmitirão ao mesmo “as emendas e observações que forem formuladas por qualquer cidadão habitante do Estado”. O projeto fica sob o exame dos cidadãos, teoricamente, durante “três meses contados
do dia em que o projeto for publicado na sede do governo”. Embora caiba ao
presidente do Estado examinar “cuidadosamente as emendas e observações” e
manter inalterado ou modificá-lo “de acordo com as que julgar procedentes”, o
projeto ainda passa pelo crivo dos “conselhos municipais” podendo ser revogado
“se a maioria dos conselhos”, após ter sido convertido em lei, “representar contra
ele ao Presidente”. Em conseqüência, somente após esse procedimento fora dos
canais legislativos tradicionais é que o projeto torna-se “lei do Estado” e, no caso
em que a maioria dos Conselhos Municipais manifestar-se contra seu conteúdo, ela
será então revogada. Na prática, o executivo usou largamente seu poder de legislar
(inclusive na confecção da Lei Eleitoral – de importância capital para a existência
da oposição) e a metodologia da publicação do projeto para as “emendas populares” ficou, ao que consta, no papel. Além do rígido sistema partidário com o poder
36
representado ao nível local pelo coronel burocrata e sua militância , o que
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“Art. 47 – Só à Assembléia compete lançar impostos: I – sobre exportação; II – sobre imóveis rurais;
III – sobre transmissão de propriedade; IV – sobre heranças e legados; V – sobre títulos de nomeação
e sobre vencimento dos funcionários do Estado. Também compete exclusivamente à Assembléia criar:
I – Taxas de selo quanto aos documentos sem caráter federal e quanto aos negócios de economia do
Estado; II – Contribuições postais e telegráficas quanto aos correios e telégrafos que por conta do
Estado forem estabelecidos. “* 3 – Compete exclusivamente ao município o imposto de décima
urbana. E segundo o artigo 48, “Poderá a Assembléia tributar a importação de mercadorias estrangeiras
destinadas ao consumo no território do Estado, revertendo a renda do imposto para o Tesouro Federal,
quando a tributação tiver por efeito colocar em condições de igualdade, quanto aos ônus fiscais, os
produtos da indústria rio-grandense e os similares estrangeiros” e o art. 49 reza: “ Dos decretos e
resoluções que a Assembléia adotar no estrito uso das atribuições definidas neste capítulo, a sua mesa
dará conhecimento autêntico ao Presidente, a quem cumprirá dar-lhes execução, como leis do
Estado”. RUSSOMANO, Victor. História Constitucional do Rio Grande do Sul . Pelotas, Barcellos,
Bertaso & C., 1932.
35
“Para que o início da transição orgânica prepare uma decomposição que só ela deve efetivar, é
importante que o ditador francês diminua gradualmente uma centralização exagerada, que há
muito tempo suscita reclamações. Tal é o objetivo direto da instituição das Intendências,
ordinariamente compostas de cinco departamentos, através dos quais cada Intendente, sempre ligados
ao poder central, realizará todos os ofícios essencialmente administrativos, tanto concretos como
abstratos, hoje concentrados em Paris”. COMTE, Auguste. Appel aux conservateurs. Paris, août
1885. Imp. A. Dubuisson. 12 Rue d’Alésia. p. 121.
36
O coronelismo típico do Rio Grande do Sul, diferentemente do “coronel obediente” ou do “coronel
economicamente autônomo” do nordeste, dependia, era investido e fortalecido pela confiança do
chefe do partido e do dono do poder em nível estadual.
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desestimulava qualquer ação contestatória em função das diferentes formas de controle político e coercitivo, o executivo podia acatar a seu bel prazer as emendas e
dificilmente, diante da hegemonia política republicana, houve condições para uma
ação de reprovação majoritária.
Domado o poder legislativo e mantendo o controle do judiciário, o executivo
tornou-se o elemento chave no funcionamento da ditadura republicana de Castilhos.
Concentrando o poder nas mãos de um chefe ele montou como estrutura de apoio
um partido organizado e coeso (dispondo inclusive de uma ideologia própria) articulando como mecanismos de coerção: a fraude eleitoral, o controle político dos
coronéis burocratas e a penetração coercitiva através da ação da Brigada Militar.
Castilhos inaugurava, assim, uma prática política que seria a tônica de toda
República Velha com Borges de Medeiros; o leit-motif era o bem público e a
República era sua forma de execução. A sociedade moralizada por um Estado forte
seria educada para aceitar as imposições do interesse coletivo. Não havia mais
tempo para esperar pela evolução natural dos ‘espíritos’. Júlio de Castilhos apressava o processo fundando um Estado sólido, com base na ordem e na continuidade
das instituições políticas, pois que as condições que encontrava para sua praxis
política lhe eram adversas. Para Comte, “a sociedade, transformando as mentes e
os costumes dos indivíduos, é algo que deve preceder a qualquer tentativa de organização política”, a escola positivista deve propagar “a única instrução sistemática
que pode de agora em diante
preparar uma verdadeira reorganização primeiro mental
37
e, por fim, política.” Porém, não havia mais tempo para preparar o cidadão
republicano, a República se antecipara ao processo, portanto cabia inverter a ordem do mesmo. Tinha-se a República, construir-se-ia o cidadão.
A Igreja e Apostolado Positivista do Brasil acusa Castilhos de heterodoxo,
mas reconhece que a Constituição de 14 de Julho é38“um código superior a todos os
que foram inspirados pelas revoluções modernas”. Havia na concepção castilhista
a crença de que através da ciência se chegaria à verdade dos fatos políticos, sociais
ou econômicos. O ente realizador dessa vontade é o próprio Estado, daí sua imagem tutelar sobre a sociedade, em sua função moralizadora e racionalizadora.
O poder na ditadura republicana positivista deve ser assim centralizado porque as funções tradicionalmente executivas não são suficientes para realizar a missão que lhe é conferida. É por essa razão basicamente que, na lógica comteana, o
ditador deve ter a capacidade de legislar e intervir nas atividades políticas, sociais
e econômicas quando o interesse coletivo requerer, reduzindo a assembléia à mera
função orçamentária. No seu “Sistema de política positiva” Auguste Comte afirma
que “a ditadura, tornada progressiva, deve seguir uma marcha mais nobre e mais
37

RODRIGUES, Ricardo Velez. Op. cit. p. 75 .
LEMOS, Miguel. In: Lagarrigue, Jorge. La dictature républicaine d’après Auguste Comte Rio de
Janeiro, Fonds Typographique A. Comte, 1937. P. 61
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livre, se atribuindo, diretamente, sob sua única responsabilidade, a plenitude do
poder temporal, sem o alterar por formalidades pueris”. E acrescenta, “é preciso
conservar apenas a assembléia política que, dispensada de todo ofício legislativo,
consagrará o primeiro mês de sua sessão trienal para votar39 o conjunto do orçamento e os dois outros para controlar as contas anteriores.” A natureza da ditadura
republicana, porém, não se confunde com uma ditadura qualquer, como ressalta
Xavier-Guerra a propósito do positivismo mexicano: “A palavra ditadura deve ser,
evidentemente, compreendida num sentido particular, aquele que Emile Antoine
definiu na França, em 1893, dizendo que Comte e os positivistas ‘chamavam ditadura a ação que um homem político superior exerce sobre a marcha da sociedade
no meio da qual ele vive, ação necessária para modificar, segundo o interesse
público, os homens e as instituições, para realizar em circunstâncias difíceis, as
40
medidas extraordinárias exigidas para a salvação do Estado e da Nação’”.
A doutrina positivista e sua forma de organização política, ainda que tenha
exercido grande influência sobre diferentes países na América Latina, só no Rio
Grande do Sul conseguiu tornar-se uma ordem política historicamente vigente. E
mesmo assim a assimilação do positivismo não se fez de forma mecânica e total,
mas adaptando-se. O modelo de referência geral – ou talvez melhor, a ideologia
positiva – ficou fortemente inserida na ação dos homens e no espírito das instituições. Neste sentido, o positivista chileno Lagarrigue, num ensaio que escreveu em
Paris, no final do século XIX, endereçado ao General Boulanger (que para ele
parecia encarnar as virtudes do ditador positivista) destaca bem o “ethos” subjacente
ao comtismo político: “Graça às doutrinas políticas de Augusto Comte, o verdadeiros republicanos podem e devem se tornar verdadeiros conservadores”, e conclui
“o positivismo tem, com efeito, demonstrado que sempre e em todo lugar, o progresso é o desenvolvimento da ordem.(...) Fora desta feliz combinação existe lugar
apenas para a anarquia e para o atraso. Esta dupla necessidade de toda a sociedade fica plenamente satisfeita, no que tange ao domínio político, pela combinação do
Estado ditatorial com o Estado republicano, o primeiro assegurando a ordem
a
41
partir da autoridade, o segundo garantindo o progresso a partir da liberdade.” O
peso histórico do autoritarismo castilho-borgista ao longo de quatro décadas mostrou sua eficácia política derrotando a hegemonia liberal em todos os terrenos e
transformou-se numa verdadeira cultura política regional com efeitos duradouros
na sociedade brasileira.
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COMTE, Auguste. Système de politique positive. Paris, 5eme ed., tome 4, 1929. P. 394
GUERRA, François-Xavier. Le Mexique (de l’Ancien régime à la revolution). Paris, Ed.
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LAGARRIGUE, Jorge. La dictature républicaine d’après Auguste Comte. Paris, Apostolat
Positiviste, 1888.
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Entretanto, a ‘circunstância’ local exigia, além da pura concepção institucional
positivista, o desenvolvimento de uma ação estratégica para assegurar os resultados buscados pelos republicanos no Rio Grande do Sul. A estratégia castilhista
centra-se, num primeiro momento, na questão constitucional, fundamental para a
consolidação do partido (PRR) como força política dominante. Caracterizando a
sua interpretação da república como a única legítima, Castilhos evita excessivas
referências a Comte ou mesmo o uso do termo “positivista”, na medida42em que esta
adjetivação daria margem a propostas republicanas não-positivistas. O governo
federal aceita o documento constitucional gaúcho, apesar das evidentes contradições com a constituição federal, basicamente por duas razões: primeiro, devido às
simpatias dos próprios militares (ligados ao poder durante o Governo Provisório)
para com a doutrina positivista; segundo, pela existência, no Rio Grande do Sul, de
uma forte oposição ao Partido Republicano, que se reunirá, a partir de 1892, em
torno de Gaspar Silveira Martins (líder do Partido Liberal da monarquia) que ao
retornar de seu exílio na Europa, vai colocar em risco a posse da máquina administrativa por Castilhos.
No entanto, o Estado castilhista se impõe, apesar da guerra civil que enfrenta
a partir de 1893, recebendo apoio incondicional do governo de Floriano Peixoto
que mobiliza o exército nacional para o combate à oposição federalista. Assim
fortalecido, Castilhos ignorará as tentativas de pacificação levadas a cabo pelo
novo governo de Prudente de Morais (um paulista civil), conseguindo manter intactas
as instituições políticas do Estado, apesar do conflito armado, e inviabilizando a
representação da oposição por um largo período. Ao findar seu mandato governamental em 1896, considerando consolidada a ordem republicana, passará o poder
a Borges de Medeiros, por ele escolhido pelas suas capacidades de bom administrador. Não obstante, Castilhos continuará sendo o líder máximo, tanto na condução das questões governamentais como manterá a direção do partido até sua prematura morte em 1903.
A vasta produção jornalístico-doutrinária e a inquestionável liderança partidária farão de Castilhos a referência básica em termos de conduta política e postura
ideológica. Mais do que Comte, Castilhos passará a ser o Patriarca, o grande
inspirador, o criador do ideal de republicanismo no Rio Grande do Sul. Na sessão
fúnebre, por ocasião de sua morte, dele dirá Getúlio Vargas, então um estudante:
“Júlio de Castilhos para o Rio Grande do Sul é um santo. É santo porque é puro, é
puro porque é grande, é grande porque é sábio, é sábio porque, quando o Brasil
inteiro se debate na noite trevosa da dúvida e da incerteza, quando outros Estados
cobertos de andrajos, com as finanças desmanteladas, batem às portas da bancarrota, o Rio Grande é o timoneiro da Pátria, é o Santelmo brilhante espargindo luz
42
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para o futuro. (…) Identificando-se com uma doutrina sã, soube43melhor do que
ninguém moldá-la aos costumes e às necessidades do seu povo.”
A marca de Castilhos no republicanismo gaúcho com a rigidez de seus princípios seria a intransigência para com a oposição. Nacionalmente o castilhismo seria,
também, profundamente criticado pelos representantes liberais da elite. Um dos
seus críticos mais contundentes foi Silvio Romero, não só por chamar o Rio Grande
do Sul de “Comtelândia”, mas por caracterizar o regime como “um absolutismo
ditatorial positivista, instituído por Júlio de Castilhos e deturpado ridiculamente
pela
44
simplicidade sorridente e loiolesca do seu mumificado sucessor.”
Assumindo o poder em 1897, Borges de Medeiros exercerá dois mandatos
consecutivos em nome da continuidade administrativa, acumulando, a partir de 1903,
a direção do partido. Em 1907, o sistema mostra sua primeira fissura com o lançamento de um candidato de oposição ao governo do Estado, patrocinado por um
grupo de republicanos dissidentes: Fernando Abbott. O candidato de Borges de
Medeiros – Carlos Barbosa Gonçalves - facilmente vence as eleições, dando mostras da eficácia da máquina partidária e da fraude. E, findo o mandato de Carlos
Barbosa em 1912, Borges retorna ao poder, permanecendo até 1928. Após dois
mandatos sucessivos (1912-1917 e 1918-1923), já na sua quinta reeleição, Borges
vai enfrentar a candidatura competitiva
de Assis Brasil e diante dos resultados con45
siderados fraudados pela oposição, desencadeia-se a Revolução de 1923, cujo
pacto de conciliação em Pedras Altas assegura o compromisso dos republicanos
de não propor uma nova reeleição de Borges ao final de seu mandato.
Borges de Medeiros foi um executor implacável na aplicação do modelo
castilhista. De um lado manteve a disciplina do partido com mão férrea; de outro,
tinha o aparato do Estado (entre os quais a Brigada Militar) sob seu direto controle,
guardando para si, no executivo, a iniciativa de todo o processo decisório. Manteve o orçamento em constante equilíbrio (o que lhe valeu a admiração nacional) e a
ordem interna do Estado como princípios fundamentais. Apesar do autoritarismo
reinante e das violências cometidas freqüentemente,
mesmo seus adversários reco46
nheciam a sua moralidade administrativa. Resta acrescentar que, desde a pro43
VARGAS, Getulio. Discurso na sessão fúnebre no sétimo dia da morte de Julio de Castilhos.
Citado por Lins, Ivan. Op. cit. p. 192-193.
44
ROMERO, Silvio. O castilhismo no Rio Grande do Sul. 1912, p. 13
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Duas pequenas histórias são freqüentemente narradas para exemplificar o domínio do PRR. A
primeira refere-se a um coronel do Partido Republicano com altos serviços prestados durante a guerra
civil de 1893 e que se incompatibilizou com Borges de Medeiros. Tal foi o isolamento e clima de
hostilidade vividos por João Francisco Pereira de Sousa (assim se chamava o coronel) que ele
emigrou para São Paulo, já que o espaço político dentro do Rio Grande do Sul desaparecera. A
segunda, conta que um intendente do interior, numa audiência com Borges de Medeiros, teria dito:
- Presidente, eu penso…, no que teria sido imediatamente interrompido por Borges que completou: Coronel, o senhor pensa que pensa, mas quem pensa sou eu...
46
Joseph Love conta, a título de ilustração, que o governo no seu despojamento não possuía mesmo
um carro, e que Borges ia a pé para o palácio do governo, com chuva ou com sol. Quando havia um
visitante ilustre, se contratava um “carro de aluguel” (como eram chamados os taxis na época) para
cumprir as formalidades oficiais.
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mulgação da Constituição de 14 de Julho de 1891 até o término do mandato de
Borges de Medeiros em 1928, quando Getúlio Vargas o sucederá na Presidência
do Estado, a elite republicana regional atingiu seu objetivo estratégico: enfrentar a
poderosa classe dominante liberal implantada na região da grande propriedade
pampeana ligada às atividades da pecuária, e transformar-se na nova classe dirigente (mais tarde também dominante) construindo uma nova base de apoio no
espaço dinâmico das regiões de colonização italiana e alemã e na pecuária das
regiões missioneira e serrana.
Portanto, se a estabilidade das instituições republicanas no Rio Grande do Sul
explica-se, fundamentalmente, pelo autoritarismo castilhista da Carta de 14 de Julho, seguida à risca por Julio de Castilhos e Borges de Medeiros (agregando a
disciplina do Partido Republicano à lealdade da corporação militar regional), a legitimidade progressiva do sistema político será fruto, em grande parte, da confrontação que se institucionaliza ao longo do processo político, desde a contestação revolucionária de 1893 até a negociação política do Pacto de Pedras Altas em 1923.
Nesta perspectiva, a característica básica da classe dirigente gaúcha, originária de
uma economia regional de tipo agropecuário baseada na grande propriedade, é a
eclosão de uma clivagem política consistente, cuja fissura profunda atravessa todo
o tecido social exprimindo-se no radicalismo ideológico e, às vezes, insurrecional
de grupos em conflito permanente: no governo os conservadores-autoritários; na
oposição, os conservadores liberais. Este contexto político regional que corresponde
a diferenças, nos planos ideológico, econômico e social, tornar-se-á um dos fatores
básicos da politização típica do Rio Grande do Sul.
É neste quadro local que Getúlio Vargas, Flores da Cunha, João Neves da
Fontoura, Osvaldo Aranha farão sua iniciação política, seguindo uma trajetória que
pouco difere das seguidas pela segunda geração de republicanos de São Paulo ou
Minas Gerais. Curso de Direito, promotor, deputado estadual, deputado federal,
ministro, e, no caso de Vargas, presidente do Estado e, finalmente, no pós-30,
chefe do Governo Provisório e Presidente da República após a promulgação da
Constituição de 1934. A experiência regional dessas lideranças - estreitamente vinculada ao aprendizado do modelo governamental castilhista e de uma militância
partidária desenvolvida na estrutura hierarquizada e disciplinada de um partido dirigido por Borges de Medeiros – terá um papel fundamental para o dimensionamento
e a compreensão da ação política nos anos posteriores a 1930 na vida política
nacional.
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1. O Congresso Constituinte de 1891: a ditadura republicana
e a câmara orçamentária
A composição política do Congresso Constituinte estabelece o início da dominação castilhista no Rio Grande do Sul. As eleições para a Constituinte Estadual
efetuaram-se em maio de 1891 num pleito disputado e, apesar da representação de
duas chapas (uma homogeneamente republicana e outra apoiada pelo Partido Re47
publicano Federal, reunindo o grupo republicano dissidente e os liberais) , foi integralmente eleita a chapa republicana, integrada por 48 candidatos, escolhidos
a 16
48
de abril em prévia promovida pelo Partido Republicano em todo o Estado . Atendendo convocação do Vice-governador do Estado em exercício, Fernando Abbott,
o Congresso Constituinte realizou a primeira sessão preparatória a 17 de julho de
1891. Nos termos do decreto de 25 de março de 1891, os representantes a serem
eleitos teriam “poderes especiais do eleitorado para elaborar a lei fundamental do
Estado, servindo de base a este trabalho o plano de constituição que lhes foi submetido pelo governador, como primeiro objeto das suas deliberações”.
De acordo com prazo estabelecido antes da convocação do Congresso Constituinte, foi constituída uma comissão, integrada por Ramiro Fortes de Barcellos,
Joaquim Francisco de Assis Brasil e Júlio Prates de Castilhos, com o encargo de
elaborar o projeto de Constituição. Embora integrada por três membros, o autor
do projeto constitucional foi, de fato, Júlio de Castilhos, já que Ramiro Barcellos
estava no Rio e Assis Brasil recusou-se
a assinar o texto excusando-se de qualquer
49
responsabilidade na sua elaboração . Como relata Victor Russomano, concluído o
Projeto de Castilhos, o Vice-Governador, através do Acto nº 354, de 25 de abril
de 1891, “resolve mandar publicá-lo, com ligeiras modificações, para oferecer ao
50
exame e deliberação da Assembléia do Estado”.
47
O pleito, segundo Costa Franco, foi um dos “mais renhidos que o partido republicano teve de
enfrentar”, deu à chapa republicana a vitória completa: os republicanos obtiveram entre 28.994 e
28.669 votos, enquanto que o candidato oposicionista mais votado alcançou apenas 18.214. COSTA
FRANCO, Sérgio. O Sentido Histórico da Revolução de 1893, in Fundamentos da Cultura RioGrandense, quinta série, Porto Alegre, Fac. Filosofia – UFRGS,1962, p. 215. O P.R.F. foi fundado
em abril de 1891, sob a inspiração de Demétrio Ribeiro, reunindo os dissidentes históricos da União
Republicana e os ex-militantes da União Nacional.
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“O regulamento eleitoral continuava sendo o do Ministro Cesário Alvim, que confiava às
intendências o alistamento e a apuração e consagrava o escrutínio majoritário por lista completa,
cerceador da representação das minorias”. FRANCO, Sérgio da Costa. Júlio de Castilhos e sua
época. Porto Alegre, Globo, 1967, p. 102.
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Para maiores informações sobre a divergência entre Assis Brasil e seu cunhado Júlio de Castilhos
vide TRINDADE, Hélgio. Aspectos Políticos do Sistema Partidário Rio-Grandense (1882-1937), op.
cit., pp. 137-139. Cabe ressaltar, porém, que a atitude de Assis Brasil, discordando radicalmente da
doutrina castilhista, provocará a formação de um dos pólos de um pensamento político conservadorliberal que deverá aglutinar as oposições ao longo da história política do Rio Grande do Sul
convergindo com o pensamento político-liberal do Partido Federalista para dar origem, em 1928, ao
Partido Libertador.
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RUSSOMANO, Victor. Op. cit, p.236.
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Na Mensagem enviada pelo Presidente do Estado encaminhando o Projeto
de Constituição, por ocasião da instalação solene do Congresso Constituinte,
Fernando Abbott define nitidamente a orientação autoritária dos republicanos no
poder: “na elaboração desse projeto, procurei inspirar-me nas verdadeiras necessidades do R. G. do Sul, interpretando à luz do critério que me sugeria o seu longo
passado político, onde a esterilidade do regime parlamentar e a perturbadora
divisão do legislativo e executivo punham em evidência a sua absoluta
imprestabilidade como sistema de governo”. Inspirando-se, pois, numa concepção
republicana anti-liberal, tributária do positivismo comtista, afirma que, no projeto,
ficam satisfeitas “harmoniosamente as necessidade superiores do espírito
liberal e
51
orgânico do nosso Estado, a saber: - os da ordem e do progresso” .
O sentido autoritário da futura Constituição Rio-Grandense, aprovada quase
na íntegra pela esmagadora maioria republicana do Congresso Constituinte e atribuindo a Assembléia dos Representantes um papel meramente orçamentário e sem
capacidade legislativa , será um dos fatores básicos da confrontação política, ao
longo de quarenta anos de história política, entre os conservadores - autoritários e
os conservadores – liberais. Esta clivagem político – ideológica manter-se-á na
configuração alternativa e inconciliável entre dois modelos políticos conservadores,
assentados na mesma estrutura de dominação tradicional: República liberal versus
República autoritária.
O Congresso Constituinte,
instalado a 25 de junho, nesta atmosfera ideoló52
gica positivista dominante , com a exclusão de qualquer representação oposicionista, tinha como função básica ratificar o projeto governamental. O que se observa, no entanto, a partir da leitura dos Anais, é que, embora aprovado com pequenas alterações, ocorrem manifestações críticas, na comissão e no plenário, por parte de um pequeno grupo de deputados combativos, contra os aspectos autoritários
do documento.
Na realidade, a Comissão da Assembléia, conforme observa Victor
Russomano, “respeitando a doutrina republicana, entendeu introduzir ligeiras modificações no projeto”, o que acabou acentuando os aspectos autoritários do texto
original de Castilhos, obrigando um dos seus membros, o deputado Francisco
Miranda, a aprovar o parecer com restrições. Estava previsto no projeto: a eleição
dos intendentes juizes distritais, o aumento do período presidencial em mais dois
anos e a reeleição do presidente. A Comissão, em seu parecer, entendeu que “o
intendente deveria ser nomeado a fim de criar um vínculo entre o governo do Estado e o das municipalidades, que também devia ser nomeado o juiz distrital, obede51

Mensagem do Vice-governador Fernando Abbott em 25/06/1891.
“Os republicanos históricos, para reforço de sua posição eleitoral, acolheram em sua chapa os
candidatos indicados pelo Centro Católico, partido que fora o único a lhes dar combate nas eleições
gerais de 1890”. FRANCO, Sérgio da Costa, Júlio de Castilhos e sua época.Op.cit.,p.107.
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cendo ao mesmo princípio adotado para a magistratura e que, uma vez suprimida
a
53
reeleição, ficaria elevado a 7 o número de anos do período presidencial” . Como
54
observa Costa Franco, “a Assembléia parecia assim mais realista que o rei...” .
Entretanto, um pequeno número de deputados terá o desassombro de enfrentar o
rolo compressor republicano. Na fase de discussão do projeto, Marçal Escobar
defende, em discurso pronunciado na quinta sessão, a inserção no texto da Constituição da palavra representativo, no artigo 1º do projeto onde consta que o Rio
Grande do Sul constitui-se sob o regime republicano. Segundo o orador, esta
palavra seria indispensável “para significar a espécie de governo de que venho falar,
e como tal foi sentida por todos os diversos legisladores constituintes”. No fundo, o
que está pretendendo o orador é a valorização do Parlamento no equilíbrio entre os
poderes, na tentativa de atenuar os aspectos centralizadores do
projeto que atribu55
íam ao Presidente de Estado o essencial do poder legislativo . “Esse é o sufrágio
universal, origem e segurança do governo popular, a pedra de toque da democracia
moderna, o qual precisa ser dirigido de modo que não se torne, não origine a anarquia, a pura demagogia, que agita e convulsiona as sociedades regidas pela forma
republicana. É para o povo – a força única que faz e desfaz tudo, para a sua maneira de manifestar-se e corporizar-se no governo que o legislador constitucional deve
voltar toda a56sua atenção, regulando-a, afim de que seja uma verdade, seja legítima
e benéfica.”
A partir de uma análise histórica sobre a origem do Parlamento na Inglaterra, o orador critica o projeto que “considera a sociedade em desordem pelo predomínio da burguesia letrada no Parlamento”. À certa altura de sua oração, indaga
Escobar: “Por que este horror ao Parlamento? Ele pode ter em si congregadas
todas as paixões (...) mas nunca o Parlamento deixará de conter uma elite de uma
sociedade civilizada...” Diante de um aparte que acusa o orador de querer implantar “o parlamentarismo com os seus males” e que a Assembléia é sempre “um
verdadeiro anonimato”, ele responde com veemência: “Não será anonimato um
Parlamento desde que ele se compenetre do seu dever e de seus direitos (apoiados; muito bem!); desde que não obedeça às sugestões de quem quer que seja;
desde que se revolte contra a posição servil que porventura lhe queiram impor, que
cada um dos representantes, eu e qualquer de nós, compenetrados da importância
e grandeza do nosso mandato, venhamos para aqui novamente dizer o que entendemos e o que pensamos; assumido com toda a lealdade a imputação de seus
53

RUSSOMANO, Victor, Op. cit., p. 260. As emendas que propõem a nomeação dos intendentes, o
mandato de sete anos e a proibição de reeleição ao Presidente do Estado não foram aceitas.
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FRANCO, Sérgio da Costa . Júlio de Castilhos e sua época. Op.cit.,p. 68.
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A chamada “ditadura científica”, termo de inspiração positivista, resulta da concentração de
poderes nas mãos do Presidente de Estado que dispõe do poder de legislar por decretos, nomear
livremente o Vice-Presidente e ser reeleito indefinidamente, se referendado por ¾ do eleitorado.
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Anais, Marçal Escobar, sessão de 06/07/1891.
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actos, o Parlamento há de ser respeitável, tão digno como as mais dignas incorporações, tão responsável como o mais digno dos homens. (Apoiados! Muito bem!
Aplausos das galerias)”. E termina, exaltando o papel histórico do Parlamento, cuja
atualidade não precisa ser demonstrada: “Sr. Presidente, estas Assembléias não
são tal anonimatos, elas são uma função social, têm a sua legitimidade histórica;
nasceram da revolta popular contra a tirania; esta civilização veio delas, são a válvula de segurança dos governos, uma
força, um poder, e não podem ser suprimi57
das, talhadas de cima para baixo ...” .
Secundando o debate aos aspectos antiliberais do texto constitucional,
Lacerda de Almeida, na mesma sessão, critica o artigo 6º do projeto que define “o
aparelho governativo” através dos seguintes órgãos: “a Presidência do Estado, a
Assembléia dos Representantes e a Magistratura – que funcionarão harmonicamente,
sem prejuízo da independência que entre si devem guardar...”. Na opinião do orador, “pode parecer que nesse artigo o princípio da divisão e harmonia dos poderes
(...) é respeitado”. Entretanto, negando tal presunção, entende que “basta lançar os
olhos sobre a maneira por que a Constituição desenvolve o pensamento em germe
(...) para nos convencermos de que de nenhum
modo foi respeitada esta divisão
58
e harmonia dos dois poderes distintos” . Apoiando-se em Montesquieu e Hamilton, o deputado constituinte critica o positivismo como impermeável aos progressos da teoria política: “com exceção de uma escola filosófica que organizou-se
de uma forma original que (...) tem ousado negar o progresso, a evolução do pensamento humano sob forma política (...), felizmente para o bem da humanidade,
teve realização prática”. E, conclui o orador: “como não há povo algum até esta
data que se tenha acostumado com o absolutismo, com o despotismo, que é a
concentração de todos os poderes em um só indivíduo, assim como não há nenhum
que tenha posto em prática semelhante doutrina. (...) Há um princípio que deve
dominar todas as organizações políticas dos povos livres, sejam republicanos ou
monarquistas, tenham uma forma de governo misto ou não: - é o princípio da divisão de poderes. É incontestável, senhores, que só o poder limita o poder. Este
argumento é testemunhado pela história. (...) A irresponsabilidade de que há pouco
acusei o poder legislativo vai ser o apanágio do Presidente do Estado, porque, ou
aquele há de tomar-lhe contas e abrir luta, o que já um mal na administração, ou
então o Congresso há de conceder-lhe todos os meios de vida, relevar-lhe-á todas
as faltas em que incorrer, e assim teremos um governo verdadeiramente despótico,
governo de um só, que
estou longe de supor que fosse o pensamento dos ilustres
59
autores do projeto.” .
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Anais, Congresso Constituinte 1891, pp.35-39.
Anais, 1891. p.44.
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Outro deputado que critica a Constituição é Francisco Miranda. Na sétima
sessão, defende a representação das minorias na Assembléia, combatendo o dispositivo que prevê a cassação de mandatos pela maioria dos eleitores. Na sessão
seguinte, pronuncia-se contra a eliminação do Tribunal do Júri. E, ao final de sua
oração, desabafa: “É um sofisma, repito, e de sofisma é composta esta Constituição que, ferindo de frente todas as liberdades, manietando a liberdade de pensamento, transforma-se numa coisa (...)60um povo onde não há júri e habeas corpus
pode-se dizer que não tem liberdade” .
Nesta ótica de crítica ao projeto, merece destaque também o pronunciamento do republicano histórico, Álvaro Baptista, que ergue sua voz a favor da
eleição e não da nomeação dos Intendentes Municipais, invocando em defesa de
sua tese o período glorioso da propaganda republicana: “Eu não desejo que amanhã se venha dizer que a primeira assembléia republicana do Rio Grande do Sul
sacrificou a autonomia dos municípios, idéia por nós preconizada e defendida
outrora com tanto entusiasmo”. Prossegue seu discurso advertindo “sobre o perigo
61
a que estamos expostos: o governo republicano suprimindo o governo de opinião” .
Posteriormente, diante de um aparte, em defesa da tese contrária, que pergunta
como seriam preservados os interesses do partido, Baptista rebate que se o
intendente for nomeado “deixa de ser executor da administração do município e
vem tornar-se agente policial
do presidente do Estado (...) um espião (...) e pago
62
pelos cofres públicos” .
Outro aspecto combatido na Constituição é o capítulo sexto sobre o processo de “decretação das leis”. Lacerda de Almeida condena o sistema que “espera a reação dos municípios para alterar a proposta do executivo”, considerando
que “isto não é participação ativa no63processo legislativo” e que pode ser válido nos
Estados Unidos, mas não no Brasil .
Por paradoxal que pareça, face à maciça maioria republicana com assento
na Constituinte, somente após a seqüência de oradores que se sucedem no plenário, ao longo de dez sessões, lançando emendas críticas à Constituição (embora
quase sempre rejeitados pela maioria), é que Possidônio da Cunha, falando em
nome dos republicanos castilhistas, faz a defesa do projeto em seu conjunto, procurando demonstrar o caráter “representativo do sistema”, uma vez que o “Presidente é investido das funções previstas na Constituição e eleito pelo povo”, embora
também não concorde com a nomeação dos Intendentes. “...o governo parlamentar está completamente desacreditado pelas incertezas que acarreta na gestão dos
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negócios públicos, em virtude de substituição continuada dos seus agentes. Na
Inglaterra tem sido impotente para solver as grandes crises; na França, no tempo de
Luis Felipe, de 1830 a 1848, 70 ministérios se gastaram na direção dos negócios
públicos; e, se passarmos o período do último governo republicano francês, vere64
mos 80 ministérios se sucederem no curto lapso que decorre de 1870 a 1889!”.
Entretanto, como salienta Costa Franco, apesar das críticas quotidianas, “a
Casa votou celeremente, sem grandes discussões, porque as vozes discordantes
eram escassas”. E “na votação final prevaleceu quase íntegro o projeto original.
Somente foi repelida a eleição dos juízes distritais e ampliada a sua alçada; rejeitada
a cassação do Júri, assegurando-se-lhe ampla competência em matéria de criminal”, e determinada a nomeação dos primeiros Intendentes municipais, ainda que
estabelecida 65
a eletividade dos posteriores. De resto, “algumas emendas sem maior
significação” .
Em sua História Constitucional do Rio Grande do Sul, Victor Russomano relata que, concluída “a terceira discussão no dia 13 de julho de 1891, foi nomeada
pelo Presidente do Congresso, uma comissão encarregada de redigir a constituição
com as emendas, ficando composta pelos deputados Aureliano Pinto Barboza,
Epaminondas Piratinino de Almeida e João José Pereira Parobé. No dia seguinte,
14 de julho, era lida a Constituição Política do Estado do Rio Grande do Sul (...).
Enquanto se procedia a leitura da constituição, chegou ao edifício do Congresso o
vice-governador do Estado, Dr. Fernando Abbott (...). Finda esta, foi a relação
unanimemente aprovada pelo que o Presidente declarou promulgada a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Procedeu-se em seguida à eleição do Presidente do Estado, recolhendo-se 42 cédulas. Sendo apuradas, verificou-se obter
unanimidade de votos, para o referido cargo, o Sr. Júlio Prates de Castilhos, que foi
66
logo após proclamado, pelo Presidente do Congresso, Presidente Constitucional” .
Estava, pois, proclamada a República Castilhista, com sua estrutura autoritária de
poder, abrindo-se assim uma década de instabilidade política provocada por uma
crise de legitimidade do sistema político regional que somente seria consolidado
às
67
vésperas da passagem do poder de Júlio de Castilhos a Borges de Medeiros .
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FRANCO, Sérgio da Costa. Op.cit, p.109.
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RUSSOMANO, Victor. Op. cit. pp. 317 e 318
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“Do período histórico iniciado em novembro de 89 ao fim do governo Castilhos, em janeiro de 98,
transcorrerá quase uma década de grande agitação política, marcada por governos revolucionários
(1889-1891) e constitucionais instáveis (1891-1893), por uma insurreição liberal (Revolução
Federalista de 93), cujo término ocorrerá tão somente com a instalação, por Castilhos, da Assembléia
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em janeiro de 1898, a seu sucessor Borges de Medeiros”. In TRINDADE, Hélgio, op. cit. p. 126.
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Cabe enfim ressaltar que, mesmo num quadro institucional autoritário (sob a
dominação incontestável do Presidente do Estado), começam a aparecer, através
de vozes dispersas na Assembléia dos Representantes, as primeiras manifestações
– ainda que ineficazes – que inoculam o germe democrático-liberal no Congresso
Constituinte Rio-Grandense de 91, num processo de valorização crescente do poder legislativo.

2. A hegemonia republicana no poder e a Revolução
Federalista de 1893
Os primeiros anos de implantação do sistema republicano no Rio Grande do
Sul foram marcados por uma grande instabilidade política, causada pelas contradições oriundas do baixo grau de legitimidade do regime republicano no Estado onde
o Partido Liberal, a força política majoritária em nível regional, tenta se preservar
através do Partido Federalista face a um Partido Republicano, ainda politicamente
inexperiente, que teve que impor sua dominação como nova classe dirigente, utilizando-se de uma política autoritária de inspiração positivista. Da proclamação da
República, em novembro de 1889, até a primeira posse de Julio de Castilhos, após
ter sido aprovada a Constituição pelo Congresso Constituinte, sucederam-se seis
governos. Posteriormente, desde a queda de Castilhos, em fins de 91, passando
pela tomada do poder da Junta Governista Provisória (“Governicho”) ao retorno
deste, em janeiro de 1893, para um mandato de cinco anos, a direção do governo
estadual é transferida nove vezes. Como observa Joseph Love: “em parte alguma a
instabilidade
política dos anos iniciais da República foi maior do que no Rio Grande
68
do Sul” . Entre a queda do Império e a segunda posse de Castilhos em janeiro de
1983, o Governo Estadual mudou de mãos 18 vezes. A mobilização política, as
perseguições movidas pelos republicanos, as contra perseguições desfechadas pelos federalistas trouxeram ao Estado as agruras da guerra civil em 1893-95.
As contradições político-ideológicas acentuaram-se no processo político
provocadas pelas dissidências no seio do Partido Republicano, pelo reagrupamento
dos antigos liberais coligados com os dissidentes republicanos nas eleições para 69a
Assembléia Constituinte em 1891, sob o nome de Partido Republicano Federal
68
LOVE, Joseph. O Rio Grande do Sul como fator de instabilidade na República Velha. In História
Geral da Civilização Brasileira (Estrutura de Poder e Economia) – III, vol. I, S. Paulo, DIFEL,
1975, p. 110.
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“Já em 1890 assinalaram-se divergências entre os pro-homem do Partido Republicano e, a 8 de
junho desse ano, alguns dissidentes uniram-se aos remanescentes dos partidos monárquicos – os
liberais e conservadores – constituindo uma corrente que denominaram União Nacional, cujo órgão
foi o jornal A Reforma. Sob a inspiração de Demétrio Ribeiro, essa corrente, em 23 de abril de 1891,
se transformava em Partido Republicano Liberal, que não deve ser confundido com o Partido
Federalista”. AZAMBUJA, Darcy. “Correntes Políticas”. In: Rio Grande do Sul (Terra e Povo), P.
Alegre, Globo, 1958, p.343.
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e, mais tarde, com a ruptura da aliança dos liberais e dissidentes no episódio do
Governicho. Após o retorno do exílio, o liberal Silveira Martins distanciando-se,
tanto da ditadura de Barros Cassal como da posição republicana dissidente de
Demétrio Ribeiro, forma uma nova agremiação política com nome de Partido
Federalista, no congresso de Bagé (em março de 1892).
O novo partido gasparista, com seu ideário de inspiração parlamentarista,
entrará, a partir de 1893, em radical oposição com a ordem política republicana
castilhista, fundada na Carta Constitucional de 14 de julho de 1891. O
recrudecimento do processo político regional, provocado pelas posições inconciliáveis de republicanos e federalistas, desembocará
na Revolução de 93. A principal
70
conseqüência da Insurreição Federalista foi a de ter cindido por várias décadas
a classe política regional e criado um sistema bi-partidário “em contraste com o
sistema amorfo do partido único dominado pelo governador e pelos notáveis,de
quase todos os Estados na Primeira República”. Este fato marcante na política
gaúcha explicará segundo Love, porque “a família e a posição social de que tanto
caso se fazia
em outras partes do país, significaram relativamente menos no Rio
71
Grande” .
A leitura dos Anais da 2ª Legislatura (1892-1896) demonstra, de forma clara, o
ambiente de crise e de radicalização política que dominou o Estado. Esta tônica pode
ser percebida pela leitura das Mensagens Presidenciais, cujo teor, ao invés de justificar a apresentação da proposta orçamentária, era preponderantemente de natureza
política. A volta de Júlio de Castilhos ao poder é saudada como o início do retorno à
ordem: “...o governo que se inicia hoje não é uma carreira que começa, uma aurora
que desponta: é simplesmente um clarão que continua, depois de rasgado em estilhaços o véu espesso de trevas densíssimas que impediram
a propagação dos raios
72
luminosos durante sete longos meses de anarquia”. Com exceção da última mensagem de Júlio de Castilhos, quando instala a sessão ordinária de 1897, já em plena 3ª
legislatura, todas as mensagens presidenciais são relatos políticos referentes à situação da Revolução de 1893 e suas seqüelas. Exemplificando o tom político das mensagens de Júlio de Castilhos, seria interessante transcrever algumas passagens referentes a 1893 e 1894: “Infelizmente este plano de ação governamental, razoável e
escrupuloso, foi de todo desatendido, menosprezado mesmo, pelos chefes da facção
oposicionista”, e acrescenta: “sob a fantasiosa denominação de federalista estavam
agremiando em país estrangeiro recursos deletérios com que intentavam ensangüentar
70
Nesta luta, os Federalistas invadiram a Campanha três vezes, partindo do Uruguai e da Argentina,
mas nunca puderam conservar o território invadido contra o Exército Federal, a Polícia Estadual
(Brigada Militar) e os Corpos Provisórios do governo estadual. A guerra durou 31 meses e produziu
de dez a doze mil baixas numa população de um milhão de pessoas. O resíduo de ódio que fixou
desempenharia papel importante na política rio-grandense quase até o fim da República Velha...”
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nosso país” (1893). “Julgando-me (...) dispensado de fazer agora a triste rememoração
de tais ocorrências, limito-me a assinalar que elas deram origem à imperiosa necessidade de despesas extraordinárias, não só para ser restaurado em todo o seu vigor o
regime da Constituição, como, principalmente, para ser assegurada com eficácia a
manutenção da ordem, constantemente ameaçada por aquelas mesmas facções que,
depois de haverem espalhado por toda parte a anarquia e promovido a ruína do
Estado, abandonaram sem resistência séria a posição que tinham usurpado e foram
haurir em terra estrangeira os recursos inconfessáveis em que confiam para recuperar,
pela violência sangrenta 73
e pelo crime sem atenuantes, o posto que não souberam e
não puderam conservar.”
Na mensagem seguinte, ainda em 1893, Castilhos enfatiza as dificuldades do
governo em fazer cumprir suas metas frente a uma oposição acusada de monarquista: “ Tornou-se também patente que no âmago desse conluio abominável existia
uma aspiração vivaz ao regresso do regime dinástico... (...) Fiquei, portanto, convencido, de que os brasileiros desnaturados, confiando na aliciação de elementos
estranhos à nossa nacionalidade, trariam do exterior a guerra brutal, feroz, sanguinolenta, ao solo rio-grandense, escolhido para teatro das primeiras tentativas armadas contra a estabilidade da República. (...) Decorrido pouco tempo, foi o74Rio
Grande do Sul invadido por numerosos bandos, vindos do Estado Oriental.” Na
mesma direção se manifesta a Comissão do Orçamento em seu parecer: “Quase
um ano de guerra civil, da qual absolutamente a menor culpa não cabe a esta Assembléia, nem ao governo do Estado, determinou uma relativa confusão em todos
os serviços públicos, estancou grandes fontes de produção, assolou as melhores
regiões de nossa animadora indústria pastoril e agrícola, atrasou a cobrança de
muitas rendas e impostos, paralisou as relações comerciais em zonas importantes,
retraiu as expansões do capital (...) arredou as classes operárias e agrícolas do
trabalho dos campos, a cada momento vitimados pelas correrias dos bandos estrangeiros, ávidos de75saque e destruição, em suma gerou essa grave crise em que se
debate o Estado...” A Comissão reconhece que “o governo, absorvido pela incalculável tarefa de velar a segurança pública, não pode volver mais detidamente
76
suas vistas para a administração...” No ano seguinte o tom agressivo sobe mais
ainda. “A Revolução tudo estragou, tudo desorganizou. O Estado, que achava-se
relativamente próspero em janeiro de 1893, foi reduzido em quase dois anos de
latrocínios e assassinatos em massa, às mais atribuladas condições!”. A mensagem
de 1895 ainda faz o relato completo dos movimentos da guerra civil onde os
federalistas, mesmo que aparentemente derrotados com a morte de Gumercindo
73
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Saraiva e, posteriormente, de Saldanha da Gama, ainda contam com as forças de
Apparício Saraiva. Entretanto, a pacificação, liderada pelo governo federal, é recebida com desconfiança pelo governo de Castilhos: “Cabe-me congratular-me
pela proclamação do restabelecimento da paz sobre a base da submissão dos rebeldes. Mas faltaria aos ditames da consciência, se vos ocultasse que ainda não me
sinto definitivamente tranqüilo acerca de eventualidades futuras, atentas às conhecidas manifestações verbais de alguns próceres da revolta e a sonegação disfarçada
dos instrumentos bélicos de que esta disponha. Sintomas do presente, aliados à
amarga experiência de um recente passado, fazem suspeitar
da possibilidade de ser
77
mais para longe tentada alguma nova perturbação.”
A superaçãoda crise gerada pela revolução de 1893, pelos republicanos no
poder, impedindo a vitória dos federalistas, estabelece a transição entre a fase de
ameaçadora instabilidade política da República Castilhista e o processo de crescente institucionalização do modelo autoritário regional. Neste sentido, conforme
enfatiza Love, os principais resultados políticos da Revolução de 1893 foram a
consolidação do sistema político centralizado, “um sólido elo entre o PRR e o exercito nacional” e a “alteração da composição
da liderança política que passou da
78
elite dos estancieiros para uma quase elite” . Em conseqüência, “a máquina castilhista
emergiu da guerra como uma organização altamente disciplinada, capaz de
arregimentar poder militar e eleitoral desproporcionado à posição demográfica do
Rio Grande na nação. A guerra também convenceu muitos oficiais militares de que
o PRR, mais do que os partidos não ideológicos, orientados para a corretagem
de
79
Minas e de São Paulo, era o repositório das aspirações republicanas”.
Somente em 1897, ao iniciar-se a 3ª Legislatura, quando se aproxima o final
do mandato mais longo de Castilhos, (1893-1897), é que a linguagem do discurso
governamental torna-se mais branda. Na mensagem presidencial da instalação da
6ª sessão ordinária de setembro, o Presidente do Estado, embora reafirmando sua
disposição em defender a Constituição a todo custo, adota um tom menos grave do
que o das mensagens anteriores: “No grato dia em que se efetua a sessão inicial do
novo quatriênio da Assembléia dos Representantes, cabe-me o gostoso dever de
vos apresentar as minhas sinceras congratulações”. Não obstante, de forma secundária, refere-se a novas ameaças dos revolucionários que, segundo “versões autorizadas” estariam preparando “no Estado Oriental um novo movimento invasor contra
80
o Rio Grande do Sul”, sob a direção espiritual de Silveira Martins...”
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Porém, o núcleo político principal, da nova mensagem concentra-se na defesa
da Constituição, já agora ameaçada no plano jurídico e, também, na preservação
intransigente da autonomia do Rio Grande do Sul: “Bem sabeis que foi intensa a
celeuma erguida contra a Constituição do Rio Grande do Sul pelos reacionários de
todos os matizes, assim como pelos falsos pregoeiros da soberania popular e fermentados palatinos de um suposta democracia puritana.” Castilhos acrescenta uma
referência à ameaça revolucionária já como coisa do passado: “não ignoreis que
quando pesaram sobre o território rio-grandense os tremendos malefícios da revolta restauradora capitaneada pelo corifeu da cerebrina agitação plebiscitária, não
faltou quem lhe atribuísse, a princípio, o exclusivo escopo da abolição violenta do
nosso código político”. Após historiar as circunstâncias, de natureza diversa,
objetivando questionar a Constituição Rio-grandense, o Presidente do Estado, numa
atitude confiante reafirma sua fidelidade e intransigência com relação aos princípios
constitucionais em vigor: “devo asseverar-vos que dentro da Constituição da República, em cuja elaboração tive a imerecida honra de colaborar ativamente”, que
“dentro da invariável obediência à Constituição do Estado, de cuja guarda sou o
principal depositário legal, enquanto me couberem as funções presidenciais, devo
asseverar-vos, repito, que não me atemorizam as ameaças dos conspiradores, nem
me abatem o ânimo as reações ilegais e efêmeras”. E conclui: “quaisquer que sejam
as eventualidades ou os desregramentos das paixões desenvoltas, saberei sempre
defender com honra a autonomia do Estado, arrimando-me ao indestrutível
amparo
81
da lei e confiando na generosa solidariedade do povo rio-grandense” .
Superada a grave crise provocada pela Revolução de 93, Castilhos consegue
pouco a pouco consolidar o sistema político autoritário sob a inspiração de sua
Carta Constitucional de 1891. Este processo decorre, em grande parte, do estilo
de articulação regional do coronelismo republicano gaúcho que se desenvolve através do controle do partido sobre os “coronéis burocratas”. Os republicanos tentarão, pois, após a retomada do poder com Castilhos, articular de forma mais adequada suas relações com a classe economicamente dominante, marginalizada do
poder político regional com a Proclamação da República. O sucesso desta estratégia viabilizará a dominação do Partido Republicano Rio-Grandense na direção do
Estado, de 1892 a 1930, sem nenhuma alternança no poder, porque a interação
entre a máquina partidária e o controle do aparelho do Estado foi constante.
Castilhos, com sua pertinácia política, inaugura, ao final do seu mandato, a fase de
institucionalização do poder político regional. E, embora a legitimação do regime
político seja ainda o resultado de um processo político mais longo, associado ao
advento do borgismo ao poder, “a luta política transporá o nível contestatório do
conflito sobre o regime em direção da competição político-eleitoral no interior do
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regime através do fortalecimento progressivo das oposições” e, mais tarde, da
própria Assembléia dos Representantes.
A esta altura cabe uma indagação: “como esta Constituição política consegue implantar um sistema de dominação autoritária estável durante quase 40 anos?
A resposta à questão ultrapassa os limites do nosso propósito. Entretanto, uma das
chaves da resposta pode ser encontrada, historicamente, no fato decisivo de que a
ditadura castilhista, apesar de suas instituições de inspiração positivista, responde
também a um contexto político determinado. A classe dominante rio-grandense, no
sentido político e econômico do termo, manifesta uma hostilidade aberta à nova
classe dirigente que chega ao poder com a proclamação da República. È neste
sentido que a ditadura torna-se ao mesmo tempo (na definição de Emile Antoine)
ação necessária para modificar os homens e as instituições de acordo com o
interesse público e para executar em circuntâncias difíceis as medidas ordenadas para proteger o Estado. Esses dois aspectos traduzem, em última instância, o
objetivo do regime castilhista: de um lado, uma concepção anti-liberal do bem público, e de outro, uma estratégia de auto-preservação e de legitimação política
decorrente da fragilidade dos republicanos para impor a nova ordem política.
Sob essa perspectiva analítica o positivismo castilhista torna-se uma nova estratégia de dominação para fazer frente aos grupos que controlam tradicionalmente
o Estado. (...) Esse voluntarismo político castilhista impõe com sucesso sua dominação e cria sua própria legitimação através da adaptação do positivismo ao contexto histórico local. (...) Para criar uma nova forma de dominação, os castilhistas
se utilizaram de todos os recursos disponíveis que permitisse o estabelecimento de
uma nova base de apoio na sociedade. A única maneira de fazer frente ao poder
econômico e político de seus adversários liberais oligárquicos era articular a implantação do PRR com os novos setores dinâmicos da economia e da sociedade. A
experiência castilhista com sua estratégia de longo prazo conseguiu implantar um
sistema autoritário estável capaz de institucional politicamente e fazer da modernização oligárquica uma alternativa à sociedade agrária tradicional. A estratégia
castilhista se estabeleceu através da articulação de quatro elementos principais: o
coercitivo, o constitucional-partidário, o religioso e o cultural. Essa estratégia, na
qual o cimento ideológico é o positivismo de Comte, se desenvolveu de uma manei83
ra progressiva combinando ações de curto e longo prazo.”
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3. A primeira etapa do borgismo
O ano de 1898 inaugura uma nova fase na história política rio-grandense: inicia-se a era de hegemonia autoritária do borgismo, cuja primeira etapa durará uma
década, intermediada pelo governo Carlos Babosa (1908-1913), e restaurada, a
partir de 1913, por um novo período de quinze anos, somente interrompido por força
da cláusula proibitiva de nova reeleição inscrita no Pacto de Pedras Altas, que estabeleceu a paz entre os contendores da Revolução de 1923. Em 1898, encerrava-se, na
realidade, o período instável e iniciava-se a institucionalização progressiva da república positivista, sob a direção firme e carismática de Júlio de Castilhos. A consolidação
da república será obra, do trabalho voluntarioso e perseverante do sucessor de
Castilhos, Borges de Medeiros, cujo senso de equilíbrio político e controle rígido da
máquina partidária garantirão um longo período de estabilidade política que, ameaçada
pela Revolução de 23, engendrará, em contrapartida, a legitimação da oposição
liberal até então marginalizada pelo sistema político dominante.
Borges de Medeiros, mesmo não sendo um republicano engajado na primeira
linha da propaganda republicana, nem o mais brilhante sucessor de que poderia
utilizar-se o arsenal de líderes republicanos para substituir Castilhos, reunia, porém,
as qualidades necessárias à consolidação da hegemonia republicana, seguindo fielmente a obra de seu antecessor, como transparece na sua primeira mensagem à
Assembléia de Representantes em setembro de 1898: “Elevado à suprema direção
governamental e administrativa do Rio Grande do Sul, pela expressa determinação
de sua magnânime vontade, procurei servir aos seus altos destinos com tanto
devotamento, quanto
é necessário, para que possa responder à generosa distinção
84
que hei recebido” .
Cabe ressaltar que “o autoritarismo borgista seguirá literalmente as diretrizes
implantadas pelo modelo constitucional castilhista, apenas alterando o estilo político de atuação: enquanto Castilhos era uma personalidade política mais combativa e
carismática, Borges apresentava o protótipo
da eficiência organizatória combinada
85
com a sobriedade na condução política” .
Com seu estilo político sóbrio, mas dotado de uma linguagem hábil e vigorosa,
Borges de Medeiros fixa, desde o início do seu governo, uma linha de ação coerente e pertinaz na consecução de seus objetivos: “Jamais ousei aspirar tão culminante
investidura, que sempre reputei superior à minha apoucada competência e aos meus
resumidos serviços sociais. Já que aprouve, porém, a longânime opinião republicana de minha gloriosa terra conferir-me tão insigne honra, cumprirei sem vacilações
as imposições do dever cívico”. Reconhecendo, porém, sua rápida ascensão públi84
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ca, define sua fidelidade ao castilhismo: “Obscuro defensor de um ideal político, na
fase memorável de doutrinação evangelizadora, auxiliar convencido da fecunda obra
de regeneração política e social da Pátria Rio-grandense, não necessito certamente
manifestar que desígnios me animaram e que práticas hei de observar. Tendo por
dever primeiro zelar e desenvolver o opulento patrimônio de planos e aspirações
vivazes que resumem a administração do meu benemérito antecessor, hei de manter
a mesma continuidade de vistas e de ação, da qual depende essencialmente o progresso como desenvolvimento lógico da ordem”. E sua preocupação com a
institucionalização do regime republicano transparece logo a seguir: “Sob este ponto de vista fundamental, subordinado às sãs inspirações da moral e da razão, esforçar-me-ei a todo transe pela estabilidade do regime instituído”. A Comissão de
Orçamento em seu parecer corrobora esse espírito conciliador: “Calcando, sem
discrepância, sobre a proposta do governo o projeto de lei que ora submete ao
vosso exame e deliberação, relativamente à receita e despesa do Estado do Rio
Grande do Sul, no exercício de 1899, a comissão de orçamento nada mais faz do
que consagrar os benéficos resultados que até aqui hemos colhido com as tributações em vigor e com a escrupulosa aplicação dos dinheiros públicos pela honrada
administração republicana. Quer ao tempo do insigne estadista (...) quer no curto,
porém brilhante período presidencial do ilustre patrício que dirige os destinos de
nossa terra (...) as vantagens auferidas pelo Rio Grande, com a atual organização
financeira, são de tal ordem que
não nos é lícito tocar nem de leve no que está
86
estabelecido a contento geral.” Borges, resumindo sua posição política, lança
uma advertência aos inimigos do regime: “Zelando a honra e a autonomia do Estado, fortalecido pela consciência do dever e amparado pelo apoio da gloriosa opinião republicana, saberei em qualquer emergência defender com inteireza a ordem
pública cimentada pelo incomparável civismo
de meu defensor e pelo patriotismo
87
heróico de uma geração civil e militar” .
O apelo de Borges será acolhido com lealdade pela representação republicana
na Assembléia, como se inscreve na moção aprovada por unanimidade, em apoio à
sua posição de defesa da Constituição. Na sessão de 28 de outubro, por iniciativa
de Soares dos Santos, é aprovada uma moção que considera “a oposição declarada à política republicana rio-grandense como uma tentativa de intervenção que viria
ferir profundamente a autonomia do Estado” e, em conseqüência, “resolve manifestar os seus aplausos de solidariedade com o ilustre presidente do Estado que neste
momento de triste emergência para a pátria, tem sabido seguir a conduta 88luminosa
de Júlio de Castilhos na defesa da Lei da carta- modelo de 14 de julho” .
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Desde o início da 4ª legislatura (1901-1904) constata-se que a legitimidade
política do regime aumenta rapidamente sob o governo de Borges, com o apoio
disciplinado do Partido Republicano, uma vez afastada toda a ameaça oposicionista a curto prazo. Na mensagem com que Borges instala a nova legislatura, percebese no conteúdo explicito do texto, a exaltação das instituições vigentes, especialmente no que concerne à sistemática de elaboração das leis: “A sublimidade das
instituições rio-grandenses, que um rasgo genial concebera, dando-lhes vida e sadio vigor, cumpre atribuir a série inumerável de progressos que, na ordem política e
econômica, se exigem com admirável nitidez”. E acrescenta o seguinte comentário
sobre os méritos do mecanismo adotado pela Constituição: “Nenhum projeto, rezam os textos constitucionais, será convertido em lei antes do exposto à apreciação
pública durante o prazo de três meses, no prazo do que é facultado a qualquer
cidadão oferecer emendas que lhe aprouver. Promulgado com ou sem modificações, não prevalecerá afinal, se contra ele manifestar-se a maioria dos conselhos
municipais. Destarte, a intervenção da sociedade na elaboração das leis é real e
eficaz. Tal é o verdadeiro regime de opinião, cujas formas liberais se concretizam na
elaboração direta do povo, quanto ao exercício da faculdade89 legislativa, e no voto
soberano da Assembléia no que toca às finanças públicas” . Consagrada estava,
pois, por uma legitimidade provocada menos pela prática dos dez anos de existência contínua, a originalidade do modelo político autoritário da república castilhista
sob a formal aparência plebiscitária. Entre 1898 e 1902 os pareceres da Comissão
de Orçamento são unânimes em aceitar as diretrizes governamentais: “... não por
condescendência partidária e sim por imposição do dever cívico, a comissão de
orçamento um instante sequer vacilou para consignar, como consigna, no projeto
de lei, as mais amplas autorizações , a fim de que, por conta dos saldos acumulados
no Tesouro, possa a ação inteligentemente orientada do governo
derramar um sem
90
número de benefícios pelo amado torrão rio-grandense.”
Quando se compara a linguagem das mensagens de Júlio de Castilhos - no
atribulado período de implantação republicana, penetrada de espírito de luta e de
frases candentes - com o novo estilo político desenvolvido por Borges de Medeiros,
sempre procurando transmitir um clima de paz interna sem dramatizar as ameaças
inerentes ao regime, fica nítida a diferença de estratégia entre os dois estadistas.
Infere-se claramente que a meta política prioritária de Borges é a consolidação do
regime republicano rio-grandense, através da exaltação de sua estabilidade e
hegemonia incontestáveis, enquanto que Castilhos lutava, sobretudo, pelo controle
do Estado, visando à implantação do seu modelo político numa conjuntura de grande instabilidade política.
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A Mensagem de 1902, por ocasião da instalação da 11ª sessão ordinária é
típica do estilo inaugurado pelos republicanos através da ação governamental do
seu chefe: “A ordem interna é cada vez mais estável. Extintos os germes funestos
da demagogia perturbadora, sufocadas as paixões facciosas e dominadas as ambições irriquietas, consolidou-se, há mais de um lustro, a paz fecunda e duradoura, a
cujo influxo desdobra-se o plácido e laborioso viver rio-grandense. Nenhuma sombra se projeta nos amplos horizontes do território do Estado. A tranqüilidade geral
não sofreu a mais leve perturbação,
a segurança de vida e de propriedade é tão
91
completa quanto possível” . Quase a mesma frase se repete, literalmente, após a
reeleição de Borges em fins de 1902 quando, em outubro de 1903, reúne-se a 12ª
sessão extraordinária: “A estabilidade de ordem pública é perfeita”. A segurança
individual e da propriedade “existe em toda a sua plenitude, quer
nos centros popu92
losos e agitados, quer nas paragens mais remotas e desertas ”.
Com a morte de Júlio de Castilhos em 1903, Borges irá acumular a direção
governamental e a chefia política do PRR, contando para isto, inclusive, com o
apoio explícito de todos os representantes republicanos na Assembléia que aprovam uma moção apresentada por João Vespúcio, na sessão de 31 de outubro de
1903, em que a Assembléia “protesta a mais leal e completa solidariedade com o
eminente Dr. Borges de Medeiros, como sucessor do imortal estadista na direção
política
do partido republicano rio-grandense e digno continuador de sua obra ge93
nial” . A morte de Júlio de Castilhos será um divisor de águas na condução dos
negócios do Estado elevando Borges de Medeiros ao posto de maior condutor das
hostes republicanas. A precocidade do desaparecimento do líder repercute na Assembléia que autoriza a Presidência do Estado a abrir os créditos94 necessários para
as homenagens públicas que deverão ser prestadas a Castilhos.
Candidato à reeleição em 1902, Borges, segundo parecer da Comissão de
Constitução e Poderes, foi amplamente sufragado: “Na vida política do povo riograndense nunca se feriu pleito em que mais espontânea e eloqüentemente se tivesse verificado a manifestação da coletividade.” (...) Num total geral de 62.934 votos
onde também obtiveram indicações Fernando Abbott, Aureliano Pinto Barbosa,
Francisco Xavier da Costa, Joaquim Francisco de Assis Brasil, João Barros Cassal
e Alcides de Mendonça Lima, “somados os votos obtidos por esses cidadãos, que
91
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perfazem 302, e adicionados os 62.934 obtidos pelo desembargador Borges de
Medeiros, a soma total da eleição representa a cifra de 63.236 votos. Assim, pois,
tendo concorrido às urnas 63.236 votantes, dos quais 62.934 sufragaram o nome
do desembargador Borges de Medeiros, segue-se que s. ex. obteve uma votação
desproporcionalmente superior às três quartas partes do eleitorado95que concorreu
às urnas, conforme dispõe o artigo 9º da Constituição do Estado”.
No plano político, após a morte de Castilhos, a reação à concentração do
poder governamental com o controle da direção do partido do Borges de Medeiros,
desencadeará, por ocasião da sucessão à Presidência do Estado, em 1907, a dissidência de Fernando Abbott, prestigiado líder republicano que precedeu duas vezes (1881 e 1892), como vice-presidente em exercício, os mandatos presidenciais
de Castilhos. Até este momento, “tanto na chefia do governo como chefe político
regional dos republicanos, Borges não enfrentou nenhuma situação de crise partidária intestina, como as dissensões que ocorreram sob Castilhos. As eleições de
1907, porém, colocariam pela primeira vez uma situação competitiva na sucessão
de Borges. Este preferiu não concorrer à segunda reeleição e indicou96a candidatura
do Dr. Carlos Barbosa Gonçalves, médico e chefe de São Gabriel” . Na Mensagem de 1907 diz Borges: “Pela última vez, no exercício das funções presidenciais,
observo o impreterível e salutar preceito constitucional, expondo-vos a situação
dos negócios do Estado. Durante o decênio prestes a encerrar-se, celebrando a
vossa sempre auspiciosa reunião, coube-me a inigualável ventura de assinalar a
ininterrupta harmonia de vistas97e indissolúvel solidariedade existente entre os órgãos do aparelho governativo”. O primeiro período governamental de Borges se
encerra com a Assembléia dos Representantes reduzida ao seu papel constitucional
mais estrito. Não só a figura autoritária de Júlio de Castilhos, como a eclosão da
guerra civil e o governo borgista preso à doutrina do equilíbrio orçamentário, inibiram o crescimento da câmara. A ausência absoluta de uma oposição e a adoção
servil do papel de situação governamental, com raras vozes destoantes e críticas,
fez da Assembléia um recinto empobrecido onde a burocracia de algumas poucas
leis, pedidos de isenção de impostos e de favores pessoais justificavam
as sessões
98
além da obsequiosa concordância com as propostas governamentais.
95
Parecer da Comissão de Constituição e Poderes em 21/01/1903. Sessão Extraordinária de 1902/
1903.
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TRINDADE, Hélgio. Aspectos políticos do sistema partidário republicano rio-grandense (18821937), op. Cit. P. 148.
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Mensagem de Borges de Medeiros em 26/09/1907.
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Como exemplos podem ser citados: Petição do pintor rio-grandense Luis Augusto de Freitas
solicitando um pequeno auxílio pecuniário a fim de que na Europa possa prosseguir em seus estudos
de pintura empreendendo trabalhos da mais valia e importância (em 17/10/1902; Requerimento de
José de Araújo Vianna pedindo subvenção (20 contos) para ir à Europa ultimar o drama lírico de
costumes rio-grandenses em que atualmente trabalha (parecer aprovado em 14/11/1904); Lei nº 44 de
23/01/1906 que autoriza o governo a despender até 50 contos com a aquisição do prédio onde nasceu
Borges de Medeiros; Requerimento da professora pública Eudoxia Assumpção Almeida, de Livramento,
pedindo transferência ou promoção para a capital para poder matricular-se na Academia de Medicina
de Porto Alegre (parecer negado em 10/11/1908).
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As eleições de 1907 deram nova vitória ao candidato republicano: Carlos Barbosa99obteve 61.073 votos contra e 16.431 alcançados pelo candidato de oposição. “Essa dissensão no interior do PRR irá estimular os dissidentes a buscarem sua
reorganização política contribuindo nesta direção a convergência de três fatores: a
ruptura de Fernando Abbott abrindo uma brecha no partido; o retorno 100
à política de
Assis Brasil após uma longa ausência desde o início do “Governicho” e o fato de
que os dissidentes estavam sem partido desde a extinção do Partido Republicano
Liberal. Nestas condições favoráveis, Assis Brasil funda, com o apoio de Fernando
Abbott, o101
Partido Republicano Democrático em Santa Maria, no dia 20 de setembro
de 1908" .
Este episódio será um marco no processo de abertura de espaço político pela
oposição, cujo ponto de ruptura ocorrerá na sucessão de 1922, desembocando na
Revolução de 1923. Se a derrota de Fernando Abbott, como candidato popular,
sem o apoio do PRR, após a escolha do sucessor oficial (Carlos Barbosa Gonçalves) demonstra o controle político de Borges sobre a máquina partidária republicana, representa também a primeira manifestação político-eleitoral, com o respaldo
da oposição politicamente retraída após a Revolução de 93.
No qüinqüênio (1908-1913) em que Carlos Barbosa Gonçalves é escolhido
para ocupar a presidência do Estado em substituição a Borges de Medeiros, a
Assembléia mantém seu estilo rotineiro de funcionamento. Com exceção de alguns
pronunciamentos de Getúlio Vargas, Joaquim Osório e Flores da Cunha, o debate
político propriamente dito inexiste. Em 1907, juntamente com outros estudantes de
sua turma, Vargas criara o Bloco Acadêmico Castilhista, cujo objetivo era sustentar
a candidatura de Carlos Barbosa para o governo do Estado. A oposição estava
reunida em torno do nome de Fernando Abbott (ex-membro do PRR) e a disputa
eleitoral foi cerrada. O grupo fundou, também, na ocasião, um jornal – O Debate
– onde Vargas foi redator, juntamente com João Neves da Fontoura, Maurício
Cardoso e outros republicanos. Do Bloco participam, também, dois estudantes da
Escola de Guerra de Porto Alegre: Pedro Aurélio Goes Monteiro e Eurico Gaspar
Dutra, futuros líderes militares no pós-30. Vargas foi o orador da turma
que termi102
na sua formação em 1907, daí a referência à “geração de 1907” . No ano se99
“Total geral: dr. Carlos Barbosa Gonçalves, 60.936 votos e 330 em separado; dr. Fernando Abbott,
13.923 votos e 888 em separado. (...)... computados os dois resultados totais, o dr. Carlos Barbosa
Gonçalves acusa uma extraordinária maioria absoluta de 44.673 votos”. Parecer da Comissão de
Constituição e Poderes em 20/01/1908.
100
O Governicho corresponde ao período em que governa a junta composta pelo Gen. Manoel Luis
da Rocha Osorio, Assis Brasil e Barros Cassal, a partir de 17 de novembro. As novas autoridades
revogam a constituição castilhista e tentam se consolidar no poder.
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TRINDADE, Hélgio. Op. Cit. p. 150.
102
Quatro membros desta geração formaram-se na Faculdade de Direito de Porto Alegre em 1907:
Getulio Vargas, João Neves da Fontoura, Firmino Paim e Maurício Cardoso. O conceito porém é
mais amplo, envolvendo “uma segunda geração de políticos (…) em sua maioria filhos de republicanos
históricos”. Do grupo ainda participavam : Flores da Cunha, Osvaldo Aranha, Lindolfo Collor.
LOVE, Joseph. Op. cit. p. 233.
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guinte foi nomeado Segundo Promotor Público de Porto Alegre, seguindo posteriormente para São Borja onde passou a exercer a sua profissão de advogado e
estabeleceu os primeiros contatos políticos com vistas à sua eleição para a Assembléia dos Representantes, convidado que foi por Borges de Medeiros para integrar
a lista do partido.
Eleito para um mandato de quatro anos, principalmente numa Assembléia sem
o desafio da oposição discordante, Vargas terá um desempenho modesto, enquadrado dentro dos limites da competência restrita dessa, onde se alongam as discussões sobre o orçamento e os elogios à administração republicana que mantém as
finanças em perfeito equilíbrio.
A primeira fase de participação de Vargas na Assembléia dos Representantes,
que vai de 1909 a 1913, é marcada por manifestações esporádicas e se prende
geralmente a questões relativas a princípios partidários. Apresenta sua opinião sobre a importância de Júlio de Castilhos e de seu herdeiro legítimo, Borges de
Medeiros : “Se algum órgão está autorizado para interpretar o modo de pensar do
genial organizador do Rio Grande do Sul republicano, certo não seria os que não
seguiam as suas idéias nem professavam o seu evangelho, mas o Partido Republicano Rio-grandense, por intermédio de seu chefe, o benemérito Borges de Medeiros.
(…) Só Borges de Medeiros como representante fiel da tradição castilhista, podia
ser o intérprete dessa opinião
provável, em nome do partido republicano organiza103
do por Julio de Castilhos.”
A política imperial continua sendo objeto de críticas pelo seu centralismo. Daí
Vargas extrai um concepção jurídica que acentua o aspecto moral da ação dos
governos. “O forte que usurpa o direito do fraco é um tirano, o que respeita é um
justo, mas o que restitui uma usurpação em que não lhe cabe responsabilidade
nenhuma é, antes de tudo, um magnânimo. (…) Porque no ponto de vista jurídico
justo é o que está de acordo com o direito. (…) Como sabeis, o direito se forma
pelo consenso unânime dos cidadãos; a doutrina vai avançando104
e só quando consegue dominar os espíritos é que surge a lei para corporificá-la”. Se a política do
império cometera injustiças para com nações vizinhas (como era o caso do Uruguai
e o tratado da Lagoa Mirim), a grandeza da república estava em reparar um mal
que não havia sido cometido por ela. Sua concepção de lei correspondia a uma
visão evolucionista e positiva do social.
Outro tema bastante caro ao positivismo aparece nessas primeiras manifestações: a educação. A preocupação, entretanto, não se prende exclusivamente à educação como forma da sociedade chegar aos estados superiores, mas no caso do
Brasil, há uma nação a construir. As tendências separatistas que haviam aparecido
103

Anais da Assembléia dos Representantes do Estado do Rio Grande do Sul. Sessão de 9 de novembro
de 1909. P. 113-114.
104
Idem. P. 116
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por ocasião da Independência “procurando fragmentar a unidade da pátria” eram a
prova da “falta de um sentimento nacional e de um destino comum a realizar. (…)
Eram, como disse Euclídes da Cunha, movimentos centrífugos partindo da nebulo105
sa difusa”. A república evitara o desmembramento, a criação de pequenas pátrias hostis. O republicanismo gaúcho agregara dois elementos fundamentais à construção de uma nação: a instrução pública e o desenvolvimento dos meios de transporte. Porém, havia uma dimensão mais ampla ainda relativa a esta questão: “A
sociedade brasileira, composta de elementos díspares, resultantes de cruzamentos
diversificados, sem o padrão de um tipo étnico, atravessa uma crise delicada, profunda e subterrânea na procura do seu tipo nacional”. Pelo fato do Brasil ser uma
“nação nova” só o conhecimento pleno do país e das “condições especiais do seu
meio”, através de uma “instrução aperfeiçoada”, poderá “desenvolver o amor cívico pelas instituições. (…) É preciso plasmar na cera virgem que é a alma da criança
a alma da própria pátria, estimular-lhe a vontade para o desenvolvimento do caráter e ensinar-lhe
esta bela língua portuguesa que anda inçada de barbarismos léxi106
cos.” Essa preocupação com a face da nação manifesta-se vinculada à questão
da imigração. O Partido Republicano Rio-grandense colocara-se, desde o início,
contrário à imigração oficial nos moldes em que fora desenvolvida durante a monarquia. Na década de 80, ainda, o Rio Grande do Sul recebera grandes contingentes de imigrantes italianos que passaram a ocupar a zona setentrional da serra
gaúcha. A presença estrangeira, principalmente a alemã, mudara significativamente
a economia do Estado já nas últimas décadas do século XX, passando de uma
economia exclusivamente pastoril e charqueadora a uma economia diversificada.
São Leopoldo, a principal colônia alemã, já era ligada por via férrea a Porto Alegre
na década de 70, o que atesta sua importância econômica. A preocupação de
Vargas prende-se não só ao problema da imigração, mas às conseqüências lingüísticas do fato. O isolacionismo da maior parte das colônias fazia com que mantivessem a língua de origem até a terceira ou quarta geração, ignorando a língua nacional. Daí os riscos de uma “lenta infiltração absorvente
se não soubermos transfor107
mar essa onda civilizadora numa força simpática”. A educação será a fórmula
para definir o “tipo nacional”. Porém, juntamente com a educação deve haver a
integração, e esta só poderá ser feita evitando-se o isolacionismo. A unificação
territorial se dá, também, através de uma rede de transportes que assegure a circulação econômica e o contato com a comunidade nacional. “É preciso, ao lado da
civilização material criar uma civilização intelectual em que a contribuição de todos
os elementos aprendam a estimar as nossas tradições,
a se interessar pela vida
108
pública, a amar e defender o regime republicano.”
105

Idem. Sessão de 25 de janeiro de 1913. P. 174.
Idem. P. 175.
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Idem. P. 175.
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Idem. P. 175
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E, finalmente, o gesto político que encerra sua participação na Assembléia, a
renúncia ao mandato de deputado estadual, que obedece à seguinte lógica: 1) a
quebra da disciplina partidária no município de Cachoeira leva Borges de Medeiros
a impor a renúncia de dois eleitos pelo PRR; 2) como algo similar aconteceu em
São Borja, à revelia de Vargas, ele assume também para si a punição imposta aos
dois outros correligionários; 3) reconhecendo que seu mandato é uma doação do
chefe do partido, resolve não aceitar a delegação. “Sinto-me compelido a renunciar, como ora renuncio, o meu mandato, para que os meus dignos colegas não
julguem que eu pretendi ascender às escadarias deste recinto praticando um ato de
deslealdade política. (…) Não venho penitenciar-me porque nenhum ato pratiquei
que se me possa inculpar, (…) mas, uma vez que minha eleição infringiu as normas
da disciplina implantada entre nós, devolvo-a a esse
mesmo chefe que m’o confiou,
109
para que este dele faça o uso que lhe aprouver.”
O governo Carlos Barbosa caracteriza-se como um período de governo de
natureza transitória, sem iniciativa política definida, onde a própria mensagem presidencial adquire a estrutura de apenas um relatório administrativo, organizado por
cada Secretaria de Estado, com uma breve introdução formal do Presidente, evitando assim qualquer alusão mais explicita a uma orientação política própria. É o
tempo do marasmo político em que o sistema opera praticamente por força da
inércia e na expectativa do retorno de Borges, em janeiro de 1913, para uma longa
permanência à testa do governo por mais três mandatos sucessivos.
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Idem. Sessão de 6 de outubro de 1913. P. 73
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II. O BORGISMO E O CRESCIMENTO DA OPOSIÇÃO
1. O retorno de Borges ao poder
Nas eleições de 25 de novembro de 1912, Borges de Medeiros retorna ao
poder num pleito que, como proclama o parecer da Comissão de Constituição e
Poderes da Assembléia, “examinadas as autênticas dos 67 municípios”, verifica-se
que “concorrem à eleição 96.309 eleitores, tendo obtido o Dr. Antônio Augusto
Borges de Medeiros 96.284 votos, constituindo extraordinária maioria”. O parecer
termina exaltando o nível de participação do eleitorado, numa linguagem típica dos
padrões eleitorais da Primeira República: “o número de eleitores nesta eleição é
uma prova eloqüentíssima de que o dever cívico se desenvolve cada vez mais no
110
nosso Estado” .
Ao tomar posse na sessão solene da Assembléia dos Representantes, em janeiro de 1913, Borges é saudado oficialmente por Getúlio Vargas, que será o seu
sucessor em 1928 e futuro líder da Revolução de 30. Em seu discurso ele relembra
o ideário político legado por Júlio de Castilhos: “O ideal castilhista é o que se acha
consubstanciado na Constituição de 14 de julho e na prática contínua da moral
política que forma o nosso direito consuetudinário – liberdade de ensino, liberdade
profissional, função orçamentária das assembléias, necessidade do referendum popular para a eficácia das leis – e, de par com isso, o estímulo continuo das forças
produtoras do Estado, sem se abalançar em arriscadas empresas financeiras”. A seguir faz o elogio das virtudes de Borges como governante: “Na interpretação destes
princípios tem V.Ex. se mantido, quer como administrador do Estado, quer como
chefe político, sereno e inflexível”. E, finalmente conclui exaltando seu programa de
governo: “já v.ex., com preclara visão de estadista, destrinçou o problema de nosso
destino social lançado os fundamentos decisivos para a integração da alma
nacional
111
– a instrução pública e o desenvolvimento dos meios de transporte” .
Em setembro, quando se reúne a Assembléia dos Representantes, a mensagem
de Borges, acompanhada de exaustivo relatório sobre a situação dos negócios do
Estado, confirma o sentido de continuidade de ação governamental do Presidente
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Anais, 1913
Anais, S. Ext. 1913, p. 174.
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do Estado eleito, seguindo a trilha tradicional estabelecida por seus mandatos anteriores: “Reassumindo (...) o exercício das funções presidenciais obedeci às injunções
do dever inviolável e às imposições de um mandato que, por ser excepcionalmente
honroso, encerra por igual maiores responsabilidades”. Em seguida define sua filosofia política inspirada na concepção positivista: “O presente é sempre o elo entre o
passado e o futuro. Não olvidando jamais esses termos peculiares a toda evolução
estável, manterei intransigente continuidade política e administrativa. Interpretando
o bem público de acordo com as leis e à luz dos princípios orgânicos do inexcedível
programa republicano, resumirei toda a ação em – conservar, melhorar e praticar
112
sempre a sã política, filha da moral e da razão” .
Na realidade, a 7ª legislatura (1913-1916) será, politicamente, bastante tranqüila, embora comecem a transparecer, nos próprios Anais da Assembléia, as primeiras manifestações do ressurgimento organizado da oposição cujas vozes se exprimem através do Partido Federalista. Esta nova década que culminará com a
Revolução de 23 começa a mostrar progressivamente sua grande intensidade político-ideológica. Embora nesta legislatura tenha sido eleito apenas um representante do Partido Federalista (Jorge Pinto), o processo de emergência
parlamentar da
113
oposição já começa a ressoar no âmbito da assembléia : “..represento,
descoloridamente, a voz da oposição, separada há tantos anos dos altos poderes
dirigentes de nossos destinos políticos. Vejo, pois, senhores, que a minha posição é
imensamente difícil no seio desta Assembléia. (...) ... sou modesto pioneiro de aspirações políticas diferentes das vossas; venho dos arraiais federalistas empunhando
a bandeira do meu partido; sou modesto discípulo das idéias de114
Silveira Martins,
com quem aprendi a amar minha pátria, cultuando a liberdade.”
Em 1914, tanto Borges de Medeiros em sua Mensagem, quanto o parecer da
Comissão de Orçamento fazem referência aos problemas econômicos provocados
pela Primeira Grande Guerra: “Ante o terrífico espetáculo do cataclismo que inunda
de sangue o continente europeu sofre o mundo inteiro e diretamente os povos ocidentais, vinculados tão estreitamente pela comunhão dos destinos. Periclitam os
interesses materiais do comércio e das indústrias
e, mais do que esses, as grandes
115
causas nascidas da solidariedade humana.” Conseqüências diretas tem o conflito
para sociedades dependentes: “Oxalá se restabeleça quanto antes o dignificante
império da paz e sirva a sanguinolenta lição para ensinar inesquecivelmente aos
povos a indeclinável necessidade da sua perene manutenção.”
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Anais, 1913, p. 14.
O representante da oposição, Jorge Pinto, foi eleito por Alegrete, tradicional reduto oposicionista.
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Jorge Pinto em 26/09/1913.
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Mensagem de Borges de Medeiros em 28/09/1914.
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Numa das sessões de setembro de 1914, o republicano Pelágio de Almeida
comenta um artigo publicado na imprensa pelo representante federalista no legislativo,
“concitando o federalismo a organizar o seu diretório e a remodelar o seu programa
político”, e acrescenta em tom provocante: “a palavra formal e oportuna do digno
federalista causou, entre nós os republicanos, a mais viva impressão e a mais franca
alegria. De há muito o partido republicano rio-grandense, por intermédio dos órgãos mais legítimos (...) tem procurado estimular as energias do federalismo, provocando-o para que venha, perante as urnas, cumprir o seu dever constitucio116
nal” . O orador lamenta, no entanto, que “para essa obra colosso, para a qual
têm colaborado com todas as suas energias os republicanos, que o partido federalista
não tenha concorrido com o mínimo contingente, preferindo conservar-se como um
117
organismo estranho no meio da organização rio-grandense” .
Desafiado ao debate o representante da oposição, Jorge Pinto, refuta a acusação de que o partido federalista se constitua “numa ameaça à República” e denuncia
que, se este “não concorria às eleições era, muitas vezes, como um protesto às fraudes que se davam no Estado”. Desfecha o orador, a seguir, uma acusação aos republicanos: “o governo oferece todas as garantias, é certo, antes das eleições para cerceálas depois,118
fazendo com que os caranchos tirem os direitos dos representantes da
oposição” . Na réplica do deputado republicano reaparece o velho preconceito
contra a oposição afirmando que “em vez de tornar-se, como devia, um partido de
combate, em vez de organizar-se com um programa dentro da República, tem ao
contrário disso procurado atacar as personalidades mais eminentes das situações
dominantes, aquelas que assumem e têm assumido todas as responsabilidades, desde
que se proclamou a República”. E conclui Pelágio de Almeida, em tom cético: “Um
partido, como se apresenta o federalismo, desorganizado, sem um diretório, um partido que não pode dirigir os seus próprios correligionários, que não se entendem uns
com
os outros, não pode jamais aspirar à direção de uma parcela mínima de poder
119
“ . Jorge Pinto, entretanto, como representante único da oposição, busca construir
uma imagem acima das polêmicas o que pode ser demonstrado em sua manifestação
por ocasião da morte de Pinheiro Machado: “Venho apresentar a esta Assembléia
meu voto de pesar pelo assassinato do eminente brasileiro senador Pinheiro Machado e, ao mesmo tempo, protestar contra o ato violento que o eliminou do número dos
vivos. Nós, federalistas, como muito bem disse meu ilustre correligionário dr. Maciel
Júnior na Câmara Federal, queríamos a queda do senador Pinheiro Machado, nosso
adversário de sempre, mas lealmente, quer enfrentando-o na arena política em época
de paz, quer nos campos de batalha da cruzada
de 93. Sim, repugna-nos o assassi120
nato, a eliminação violenta dos homens...”
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O único debate político que acirrou as divergências político-ideológicas entre
os republicanos e o representante da oposição nesta legislatura foi resultado da
denúncia de Jorge Pinto, no início da sessão ordinária de setembro de 1916, sobre
a fraude nas eleições municipais de Alegrete. Estes incidentes eleitorais, segundo a
versão dos federalistas, tiveram como objetivo a chegada dos republicanos ao poder, adiando as eleições e nomeando um Intendente provisório. No debate parlamentar, enquanto os republicanos defendem a legitimidade da decisão governamental, a questão de fundo na discussão gira em torno da autonomia municipal,
desencadeando muitas acusações. “Nós, os federalistas de Alegrete, tendo em vista a lei eleitoral do estado (...) e atendendo ainda a uma concitação cívica do exmo.
Sr. Dr. Borges de Medeiros, exarada em sua mensagem a esta Assembléia e feita à
oposição, resolvemos comparecer às urnas e pleitear os cargos de intendente e
conselheiros. Atiramo-nos aos trabalhos eleitorais cheios de ardor e convencidos
que nossos adversários não usariam da chimarra nem de meios ilícitos, próprios
para defraudar a lei. Logo que começaram os trabalhos eleitorais e quando ainda
não era conhecido o número verdadeiramente respeitável de eleitores e alistandos
federalistas, tudo navegava em mar de rosas. (...) Essas dificuldades começaram a
aparecer e avolumar-se ao passo e a medida que crescia em número o eleitorado
121
federalista...”
A partir da 8ª legislatura (1917-1920), porém, começa a cristalizar-se, de forma
mais nítida, o confronto entre republicanos e federalistas no plano parlamentar, com a
eleição de três novos combativos representantes da oposição: Gaspar Saldanha, José
Alves Valença e Carlos Catharino Azambuja. O estilo da participação parlamentar
oposicionista torna-se mais agressivo, uma vez que os representantes federalistas não
se envolvem no debate somente quando provocados, mas tomam, sistematicamente,
a iniciativa na discussão e na crítica candente ao governo.
A primeira manifestação da nova postura oposicionista ocorre no início da
sessão de 1917, quando os deputados da oposição manifestam-se contrários à
tradicional visita de soliedariedade política que a maioria da Assembléia dos Representantes fazia, anualmente, ao Presidente do Estado, Borges de Medeiros. Este
episódio levou o deputado republicano, Carlos Penafiel, a denunciar a atitude oposicionista, com palavras veementes; “vós, federalistas, retrógrados com a idéia que
vos apraz sustentar, fruto do parlamentarismo, de considerar o executivo um mero
agente do legislativo, limitando seu papel ao de executor das leis formuladas por
este, esquecem que a organização do executivo, por122
sua própria natureza, sobreleva às dos demais poderes do regime presidencial?” .
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Jorge Pinto em 14/11/1916.
Anais, 1917, p. 64.

Ainda na sessão ordinária de 1917, o representante da oposição, Gaspar Saldanha,
provocado pelos republicanos a colaborar nos debates que diziam respeito aos interesses vitais do Estado, denuncia o limitado papel político da Assembléia dos Representantes: “contristados andamos nós, os federalistas, e decepcionados saímos, diariamente, desta casa, assistindo às sessões”
ao verificarmos que “estes se limitam ape123
nas à leitura e aprovação de atas” . Esta declaração de ceticismo do deputado
federalista sucedeu a protestos mais veementes da oposição numa das sessões anteriores, quando, sob o pretexto de “manter a ordem, garantia a regularidade dos trabalhos e decoro da Assembléia”, ... foi estabelecido, através de moção, que “não
sejam admitidos projetos, requerimentos, indicações ou declarações de qualquer natureza que não tenham por objeto algumas
das atribuições que à Assembléia são
124
conferidas pela Constituição do Estado ...” Gaspar Saldanha, numa demonstração
do vigor da linguagem oposicionista, denuncia: “não me surpreendeu, absolutamente,
a indicação de que se acha sobre a mesa”(...) “pois ela decorre, lógica e naturalmente,
do regime de intolerância que nos degrada e nada mais é do que o fruto dos princípios
ditatoriais consagrados na Carta de 14 de julho”. E conclui que “com a aprovação
dessa indicação será implantado nesta Casa, daqui por diante, o regime de rolha e,
uma vez restabelecido esse regime, desnecessário será dar trabalho ao eleitorado riograndense para eleger representantes que, num ambiente persa, silenciosos e submissos, venham para aqui dizer amém a todos os atos do governo” (palmas nas galeri125
as) . E diante da referência provocativa de que a oposição estaria na Assembléia
“em virtude da liberalidade, da tolerância da lei eleitoral do Estado”, Saldanha, proclama: “Paire, embora, sobre as nossas cabeças essa espada de Dâmocles, jamais se
enfraquecerão as nossas energias retemperadas em lutas ingentes por mais um quarto
de século e não enfraquecerão porque, discípulos
do grande Silveira Martins, com ele
126
nos habituamos as desapego das posições” . O tom da crítica é mais duro e tanto
Valença quanto Saldanha denunciam a ausência de liberdade sob o governo Borges:
“Como despertar o civismo de um povo, se este, como estímulo, é varrido a patas de
cavalo e fustigado a golpes de chicote, nas ruas da capital, quando reunido em comícios pacíficos? (...) E quem, senhor presidente, foi mais duramente sacrificada aos
vãos terrores do chefe de polícia? Foi precisamente a mocidade, foi a juventude
de
127
nossa terra, foi o que de melhor tem a nação para os sacrifícios de amanhã...”
No conjunto da legislatura observa-se que o nível do debate político, apesar
das restrições formais, torna-se mais amplo, permitindo uma discussão mais intensa
entre os representantes da oposição, especialmente de Gaspar Saldanha e os de-
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putados republicanos, onde se salienta, com grandes recursos de parlamentar, Getúlio Vargas. O retorno de Vargas à Assembléia dos Representantes se dá em 1917,
sob o terceiro governo Borges. A presença de deputados do Partido Federalista
torna o debate mais vivo excedendo em muito a temática puramente orçamentária.
Numa conjuntura marcada pela Primeira Guerra em nível internacional, e de problemas econômicos internos em nível nacional e regional, a participação de Vargas
será intensa e seus debates se travarão, principalmente, com o líder da minoria,
Gaspar Saldanha. A redução das exportações, que afetava mais profundamente o
complexo cafeeiro, atingia também o Rio Grande do Sul. Além disso, a principal
atividade do setor tradicional gaúcho, a indústria de carnes e derivados, sofria a
forte concorrência platina, principalmente argentina, onde os frigoríficos haviam introduzido técnicas mais avançadas que as utilizadas pelo setor rio-grandense, sem
falar no problema do contrabando que freqüentemente colocava o charque uruguaio em melhores condições no mercado nacional. Todas essas questões estavam
presentes. O orçamento era discutido intercalado com as intervenções da oposição
em sua crítica às instituições políticas castilhistas, à ditadura de Borges de Medeiros
e à política econômica levada a cabo pelo governo.
Pode-se dizer que a ênfase dada por Vargas nos debates situa-se no campo
econômico – mais especificamente na arena da intervenção do Estado na economia. A defesa dos processos de encampação das obras da barra e do porto de Rio
Grande, da compra da Viação Férrea, da exploração pelo Estado das minas de
carvão, não situa-se no âmbito exclusivo da defesa automática do governo de Borges
de Medeiros. Há uma crença, perfeitamente detectável, no papel do Estado como
promotor do bem público, como elemento dinamizador da economia, principalmente das economias periféricas, onde a ação do capital privado em setores pouco
rentáveis é quase nula. Cabe ao Estado, portanto, intervir para garantir o funcionamento dos setores de interesse público. A esta visão se articula a dos orçamentos
equilibrados, dos saldos, dos impostos diretos como complementos essenciais à
boa administração, filha da boa política.
Já as questões políticas situam-se em dois pólos: a defesa das instituições
rio-grandenses e da organização castilhista de um lado e as críticas à oposição
federalista de outro. Finalmente, o retorno constante ao tema caro ao positivismo
– o ensino público – e também a justificação constante da alta dotação orçamentária destinada à Brigada Militar, já que esses dois assuntos aparecem
freqüentemente relacionados.
Partindo do pressuposto de que o que deve haver é uma profunda harmonia
entre Estado e cidadão, uma vez que “o Estado é uma resultante da organização da
soberania popular, o seu órgão legítimo”, ao intervir nas atividades econômicas ele
está inspirado pelos interesses do bem público. Ao estatizar (“encampação”) o
porto de Rio Grande (antes concedido para exploração de uma companhia francesa), o objetivo do governo foi “salvaguardar o interesse do comércio sacrificado
57
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pela ganância da companhia concessionária.” Ao deputado federalista que argumenta que “a moderna orientação condena a intervenção do poder público em
serviços que podem ser feitos por particulares, o serviço público, além de caro, é
129
sempre malfeito…” , Getulio responde que o representante da oposição “está
filiado à velha teoria econômica do laissez faire, teoria essa que pretende atribuir
unicamente à iniciativa particular o desenvolvimento econômico ou industrial de
qualquer país, deixando de lado a teoria da nacionalização desses serviços por
parte da administração pública, amplamente justificada pelas lições da experiência,
não levando Sua Excelência, em linha de conta, que nos países novos, como o
nosso, onde a iniciativa é escassa e os capitais ainda não tomaram o incremento
130
preciso, a intervenção do governo em tais serviços é uma necessidade real.”
Esse papel propulsor de motor do desenvolvimento que o Estado deve dar à economia é feito em nome do interesse coletivo. Essa é, inclusive, a justificativa encontrada para a acusação de que realizando a intervenção na vida econômica o governo rio-grandense estaria em contradição com a teoria positivista
que “é contrária à
131
intervenção do poder público em semelhante matéria.” Ao que Vargas contrapõe: primeiro, porque a atitude do governo mostra como ele não está “fechado nas
quatro paredes de um sectarismo asfixiante”; e, segundo, porque o que move o
governo não é a doutrina, 132
mas o interesse do bem público e este em “nada contraria
a orientação positivista.”
A lógica subjacente ao pensamento de Vargas na matéria (além de revelar
como concilia a doutrina com uma postura pragmática) é a seguinte: “só os países
economicamente fortes são verdadeiramente livres” afirma. Cabe, pois, ao governo fazer o máximo para criar as condições para o desenvolvimento econômico. “O
problema é que deve predominar, como predomina, na orientação do governo
riograndense.” Assim, a administração “ao lado dos exemplos de inteireza moral,
de honestidade, de integridade, torna-se um agente propulsor do progresso econômico, não direi criando indústrias fictícias, mas protegendo, amparando
aquelas
133
que contribuem para o desenvolvimento da riqueza pública.” Sob o manto do
interesse coletivo, o Estado age plenamente justificado. O escopo, inclusive, dessa
intervenção é bastante amplo, permitindo que, ao manter o controle sobre os impostos, estes incidam mais sobre as grandes propriedades rurais do que sobre o
setor industrial para protesto dos latifundiários federalistas. Vargas sustenta que “as
industrias fabris, ainda incipientes, estão mais sujeitas às flutuações
da lei da oferta
134
e da procura, à concorrência estrangeira dentro de nosso país.” Além do mais, a
128

Idem. Sessão de 22 de novembro de 1919. p. 126.
Idem. p. 124.
130
Idem. Sessão de 26 de novembro de 1919. p. 144.
131
Idem. p. 125.
132
Idem. p. 126.
133
Idem. P. 130.
134
Idem. Sessão de 26 de novembro de 1919. p. 147.
129

58

experiência européia durante a guerra mostrou que os governos que agiram de
forma intervencionista, criaram, inclusive, monopólios, com bons resultados. A prova está, que, passado o conflito, têm-se mantido essa tendência. “E uma prova da
eficácia e da oportunidade dessas intervenções está na tendência quase generalizada na Europa, do operariado para a nacionalização das indústrias.” E conclui: “É
em face desta situação que Sua Excia. vem colocar-se como
defensor nesta As135
sembléia dos interesses dos grandes proprietários de terras.” Articulava-se, também dessa forma, o papel da oposição como defensora do interesse de uma classe
em conflito com o interesse geral defendido pelo Estado. Assim justificava Vargas
o governo, se batendo contra os privilégios internos e contra os abusos do capital
internacional, “arrancando ao monopólio duma companhia estrangeira para socializá-la em benefício do povo, com diminuição das tarifas,136
o único porto marítimo que
possuímos para o escoamento de nossos produtos.”
Esta posição do jovem
deputado Vargas pode ser considerada precursora, da postura de Vargas na fase
populista e nacionalista dos anos 50.
A questão da encampação das vias férreas coloca-se dentro da mesma perspectiva, sendo também objeto de crítica da oposição. Duas questões se agregam
ao debate: a primeira, em função da ingerência estatal; a segunda, a medida é considerada uma usurpação de poderes da Assembléia porque realizada sem consulta
prévia. Na medida em que a encampação acarreta em despesas para o Estado, a
bancada oposicionista se julga lesada no direito de opinar sobre a matéria. Volta
novamente, de forma subjacente o argumento do móvel último, da razão de Estado
– o interesse público – e da impossibilidade da Assembléia se opor a algo que é
feito em nome da coletividade. Além disso, segundo Vargas, “há serviços, como o
das estradas de ferro, que não podem ser melhoradas pela concorrência, impossível devido às grandes despesas que acarretam. E, quando são explorados por
empresas particulares, sempre necessitam a intervenção do Estado, como supremo
137
regulador dos atritos entre as empresas particulares e o interesse público.” Esse
é um argumento suplementar no contexto da problemática.
Os transportes, como podemos constatar, situavam-se num nível estratégico
para a ação estatal. E, se juntarmos a isso um outro elemento também lembrado
por Vargas – a defesa do território – entenderemos a lógica da ação administrativa
borgista. Como confiar num sistema de transportes dominado pela empresa privada? Nesse sentido, a presença da oposição no Rio Grande do Sul parece ter agido
não só no sentido de dar maior coesão ideológica ao partido no poder, mas pesou
na balança das opções econômicas e na definição dos elementos fortalecedores do
poder público, identificados, aqui, de forma indissociável ao republicanismo castilhista.
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No que tange à política tributária, o Partido Republicano Rio-Grandense defendia dois pontos: preferência pelos impostos diretos e criação do imposto territorial.
Este segundo ponto será objeto de longos debates com a oposição. Em 1919 dizia
o federalista Gaspar Saldanha: “A taxação sobre a terra atingiu o auge, excedeu o
extremo da tolerância quando outros setores são poupados.” Ao que Vargas contesta: “A isenção importa
em amparar-se a produção nacional contra a concorrên138
cia similar estrangeira”. Defendendo o governo acusado pela oposição de “socialista” – Vargas a esta altura já alçado a líder da maioria na Assembléia dos Representantes – responde: “Exatamente sobre a classe que aufere maiores proveitos
é
139
que deve recair o maior ônus na contribuição para a despesa pública.” Além
disso, essa taxação possui desdobramentos sociais já que leva a um processo em
que “se fragmentarão as grandes propriedades territoriais, os latifúndios incultos,
dando lugar à difusão
de pequenas propriedades, substituindo a cultura extensiva
140
pela intensiva.”
A questão da terra é intimamente relacionada à prática de exclusão dos impostos indiretos, já que estes “vem recair sobre o menos favorecido, que é o consumidor.” O imposto sobre a terra visa também a redução do imposto de exportação,
assim fazendo, o governo “propugna pela boa política econômica, que tem por fim
principal amparar as classes pobres, ao passo que a orientação contrária viria,
como conseqüência sobrecarregar o consumidor, deixando as vastas extensões
territoriais incultas, improdutivas, constituindo pontos de receio para os capitalistas,
para os grandes proprietários territoriais. (…) E esse monopólio improdutivo da
terra pelas classes privilegiadas foi, como sabe V. Ex., uma das causas da Revo141
lução Francesa.” Esta identificação entre oposição federalista e interesses
fundiários, para quem Vargas lembra o exemplo francês, aparece claramente quando justifica o aumento das taxas sobre heranças. Depois de acusar seu adversário de colocar-se “sob o ponto de vista burguês na defesa dos interesses dos
detentores da fortuna, daqueles que devem contribuir para o aumento das rendas
públicas”, informa que para o herdeiro direto nada mudou, e conclui ironicamente: “Quanto aos herdeiros colaterais e estranhos, confessemos que a taxa é elevada, mas é justa”, já que estes “não suaram no esforço de adquiri-la e é justo que
contribuam para as rendas
públicas, em virtude da oportunidade feliz e inesperada
142
que se lhes deparou.”
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O outro ponto, ainda ligado ao desempenho econômico do governo, refere-se
à atividade maior na Assembléia dos Representantes: o orçamento. O equilíbrio
orçamentário e a política de saldos são o atestado da boa saúde financeira do
Estado. Constantemente comparado com a administração central e outros estados
da União, sempre às voltas com déficits, empréstimos e dívidas, o modelo republicano castilhista segue sua política de equilíbrio orçamentário, não despendendo
seus recursos além de sua capacidade efetiva e de dispor de “saldos” para despesas extraordinárias. Este último elemento foi objeto de constantes críticas da oposição por considerá-lo um capital imobilizado, inútil, quando o Estado necessita de
amplos investimentos em diferentes setores, especialmente ensino e transportes.
Para Vargas, dentro da orientação borgista, não só o equilíbrio orçamentário é “a
função primacial da administração pública”, como este possui critérios válidos para
eleger os setores privilegiados. O equilíbrio do orçamento é a prova de que o dinheiro público está sendo bem administrado. As críticas da oposição, porém, concentram-se num ponto específico, sobretudo pelo peso significativo que a manutenção da Brigada Militar. dispõe no orçamento do Estado.
Esses três temas constantes em todos os debates, aparecem freqüentemente
juntos sem que, entretanto, tenham um nexo interno. A ligação decorre do fato que
a oposição sempre comparava, nos debates, a verba destinada à educação com a
proposta para a corporação militar. Sendo a força pública o elemento coercitivo
por excelência usado pelo Partido Republicano, era o alvo constante da palavra
oposicionista. Para os federalistas, a ditadura republicana se amparava no uso da
força, já que não tinha o apoio do conjunto da sociedade e, deliberadamente, abandonava a educação, com salários baixos para os professores, poucas escolas, principalmente as rurais. A crítica maior ainda era destinada à licença, que permitia o
desempenho de atividades profissionais sem a posse de diploma.
O argumento republicano para a manutenção do efetivo militar era a situação
de fronteira do Estado. “Entende o ilustre deputado que o governo do Rio Grande,
descurando da instrução, gasta uma grande parte da sua renda com a manutenção
da, no seu dizer, inútil Brigada Militar; esquecendo-se, no entanto, que essa “formidável” Brigada tem o efetivo de dois mil e poucos homens, ao passo que São Paulo
tem um exército de oito mil.” E acrescenta: a Brigada “é uma garantia de ordem e
de segurança públicas” e, frente a qualquer movimento “subversivo ela estaria apta
a reprimi-lo, mantendo a lei.” Além da circunstância de fronteira, há ainda no estado
a presença da oposição: “S. Ex., em
seus discursos, tem atirado sobre nós a ame143
aça velada de uma revolução…”
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Quanto ao ensino, a visão republicana é claramente positivista, enfatizando o
ensino fundamental, principalmente o primário (público) e deixando o superior para
a iniciativa particular. O governo investe no ensino “prático e utilitário” para um
Estado com as características do Rio Grande do Sul. São criados vários institutos:
Instituto Parobé, para o ensino técnico-profissional; Instituto Elétro-técnico; Instituto Borges de Medeiros para o ensino de agronomia e veterinária; Escola Industrial; Estações de Agricultura e Criação; Patronato agrícola, entre outros. Quanto à
licença, seu objetivo era democrático, na interpretação republicana, pois permitia
ao indivíduo fugir da ditadura do diploma imposta pela universidade. Apesar de
defender a necessidade do ensino público, Vargas não aparece como defensor da
licença, deixando a seus colegas essa missão e evitando, ao que parece, o assunto.
A centralidade da figura de Júlio de Castilhos na organização constitucional do
Rio Grande do Sul é constantemente lembrada por Vargas. “Júlio de Castilhos (…)
foi para nós o mestre querido, (…)
cultuando sua memória, consagramos na sua
144
pessoa a república vitoriosa.” A visão de Castilhos, ao reduzir, inclusive, as
atribuições da Assembléia dos Representantes, mostrava, nas situações históricas
concretas que tinha sentido, pois “a guerra européia demonstra a inépcia dos parlamentos para solucionar os conflitos.” Cada vez mais, segundo o então deputado
Vargas, ficava evidente a necessidade da concentração de poderes numa só mão.
“Na época das grandes crises os homens superiores conseguem imprimir a sua
direção, dominando a anarquia dos parlamentos, e não sendo dirigidos por eles.
Assim aconteceu na França com Clemenceau, a quem os próprios145soldados chamavam le père de la victoire; com Lloyd George, na Inglaterra.” Esse mesmo
posicionamento apareceria nos anos posteriores a 30, quando o descrédito dos
parlamentos seria lembrado pela direita fascista e pela esquerda comunista. No
presente, a falência dos parlamentos frente às crises era vista sob a ótica de uma
evolução histórica que comprovava o acerto das instituições moldadas por Julio de
Castilhos sob a inspiração de Auguste Comte.
Na visão de Vargas, à oposição, neste regime republicano, cabia exclusivamente o papel de criticar, sendo a prova do sentido democrático que as instituições
possuem e o sentido da existência da oposição. Essa, entretanto, nega-se a seguir
as regras do jogo, e quer mais, segundo ele, pois quer “destruir a organização
constitucional e política do Rio Grande do Sul”; quer restaurar o sistema parlamentarista; e quer defender exclusivamente os interesses dos grandes proprietários, em
contraste com o Partido Republicano que, através do Estado, garante a defesa dos
interesses coletivos. Sobre os princípios políticos da oposição dizia: “é a anarquia
disfarçada com o nome de democracia. Democracia é o que possuímos – é o
regime da liberdade e da concorrência, em que se permite o acesso a todos os
144
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postos, de acordo com a competência de cada um; é o regime da igualdade, pela
extinção de todos os privilégios, quer sejam de castas, quer sejam de diplomas.
“(…) “Democracia não é anarquia, não é atropelo, não é confusão. É o direito que
tem o povo de escolher para seu dirigente o mais digno, o mais capaz comprovado
pela longa experiência, o que faz da sua vida um voto de pobreza, pelo contínuo
sacrifício146dos seus interesses e do seu futuro aos interesses e ao futuro da coletividade. “ Primeiro, o que chama a atenção na concepção de democracia é a
ênfase na dimensão ordem. Sem ordem não há democracia, há anarquia, e na anarquia o progresso é impossível. Os princípios castilhistas-positivistas estavam bastante claros. Quanto à forma de escolha do líder democrático, visivelmente ela é
secundária, desde que garanta a escolha do mais apto, caracterizado como um
verdadeiro sacerdote. A vida política é a opção pelo coletivo numa anulação do
particular, daí o “contínuo sacrifício” vivido pelo líder que perde o direito sobre si,
tornando-se uma entidade coletiva.
A crítica federalista não se reduz às questões importantes da ordem econômica
ligadas às encampações e ao papel preponderante do estado, mas prende-se a
outras temáticas como os recursos destinados à Brigada Militar ou à publicação
dos trabalhos da Assembléia desde sempre realizados nas oficinas do jornal A Federação, órgão do Partido Republicano: “...no Estado do Rio Grande do Sul, a
verba mais dotada, mais vultuosa, é a destinada à manutenção da força pública,
verba, aliás, improdutiva, como tive ocasião de demonstrar pela discussão desse
projeto ...” (...) “Não me parece de boa orientação republicana o fato de se entregar o monopólio das publicações da Assembléia a uma determinada empresa. Se
não me falha a memória, diziam os arautos da propaganda republicana que para a
realização de todos os serviços públicos devia presidir o critério da concorrência
pública,
bem acertada orientação que, entretanto, na prática não tem sido observa147
da.” A oposição se investe do seu papel de crítica ao orçamento, às vultuosas
dotações à segurança, aos parcos recursos à justiça, à manutenção dos monopólios. Analisando a proposta de orçamento de 1920 “vê-se que as previsões orçamentárias foram feitas com manifesta timidez. Se é certa uma renda de 40 mil contos, porque se há de orça-la em 34 mil tanto mais quando está demonstrado que ela
vai subindo num crescendo constante? Será para que amanhã se proclame a existência de saldos? Tal existência não prova coisa alguma, por isso que o fim primordial e específico do imposto visa a satisfação das necessidades públicas”. Quanto
ao espaço político já restrito que possui a Assembléia, a oposição questiona as
autorizações especiais concedidas ao executivo: “Não vejo motivos para tais autorizações, uma vez que já são tão restritas as atribuições da Assembléia e tão dilata-
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das as do executivo. Seria passar diploma de incapacidade legislativa à Assembléia
supor que uma câmara não tenha capacidade para realizar um trabalho legislativo,
aliás de pequeno tomo, como o que visa a autorização. É corrente vitoriosa em
todo o mundo a dilatação da esfera do poder legislativo, só no Rio Grande se
observa o inverso. (...) os órgãos do poder público são ciosos de sua esfera de
ação. Só a Assembléia
não o é, porisso as não defende, e antes, dela faz outorga ao
148
poder executivo.”

2. O fortalecimento da oposição e a Revolução de 1923
A legislatura mais importante do período, seja pelo teor político do debate,
seja pela ampliação da bancada oposicionista que elegerá um terceiro representante (Arthur Caetano da Silva), é que se inicia em 1921 e termina em 1924, marcada
por três acontecimentos políticos cruciais e indissociáveis ao processo de legitimação
do sistema político regional: o confronto Assis Brasil versus Borges de Medeiros na
sucessão estadual; a proclamação da vitória de Borges pela quinta vez e a conseqüente resposta revolucionária de 1923 e, finalmente, o acordo de Pedras Altas,
que estabelece a paz arbitrada pelo governo federal, reconhecendo as principais
reivindicações políticas das oposições.
Nesse período haverá uma mudança significativa das regras do jogo político
com a emergência e consolidação da oposição parlamentar que atinge o seu nível
mais alto, até então, de legitimidade política, pela ação conjugada de seus representantes, institucionalizando os federalistas como bancada da Minoria na Assembléia. O grau de conflito interno, em decorrência do crescimento político da oposição influirá na introdução de práticas parlamentares e debates mais consistentes,
numa Assembléia que, conforme depoimento de João Neves em suas Memórias,
vivia numa atmosfera de marasmo político até 1921: “o Partido Republicano elegia
todos os deputados. Não havia Maioria nem Minoria, mas uma unanimidade. O
povo não tinha a sensação de possuir uma câmara. (...) O gaúcho sempre deu a
vida por ouvir discursos. Tanto melhor se houvesse polêmica e até vias de fato.
Ora, discursos e discussões
era o que ali não se escutavam. Quando muito, alguns
149
monótonos solilóquios” .
Neste sentindo, o fato mais sugestivo na transformação interna do modo de
funcionamento da Assembléia é a emergência natural da figura do líder da Maioria
para coordenar a ação parlamentar na confrontação com a Minoria ascendente e
agressiva. Na realidade, o que se constata, é que num processo consuetudinário, a
origem da liderança de bancada será totalmente espontânea e somente, mais tarde,

148
149

Gaspar Saldanha em 23/11/1920.
FONTOURA, J. Neves da. Memórias, vol. I, P. Alegre, Globo, 1963, p. 234.

64

formalizada pela bancada republicana: “A oposição elegera três dos seus mais
combativos representantes” (...) Líder da Maioria não havia. Não tinha havido no
passado. A tradição castilhista desconhecia a figura do Líder. Talvez porque o Partido Republicano até ali ocupara, unanimemente, todas as cadeiras. Líder dava a
idéia de divisão, de luta, de fracionamento” (...) “como sempre, as mudanças obedecem menos à vontade dos homens do que a imposição das circunstâncias. Assim
a figura do Líder iria aparecer no dia seguinte. A princípio, sem diploma expresso,
com Getúlio Vargas assumindo, na crise de 22 e na sessão extraordinária de 1923,
a posição de coordenador da ação da Maioria, respondendo em nome dela nos
lances mais graves da discussão. Quando Vargas veio para a Câmara federal,
ainda em meados de 1923, tocou-me substituí-lo no posto. Mas aí minha escolha
foi expressa, em reunião
dos Deputados majoritários e sob a inspiração do Sr.
150
Borges de Medeiros”.
A legislatura iniciada em 1921 vai defrontar-se também com um problema político maior, que irá repercutir amplamente na vida política regional e nacional: a
posição dissonante liderada pelo Rio Grande do Sul na sucessão de Epitácio Pessoa. Desde a histórica Campanha Civilista em 1910 não houvera um ato tão ostensivo de rebeldia do Rio Grande à candidatura oficial de Arthur Bernardes. O
candidato alternativo era Nilo Peçanha, apoiado pelos Estados do Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia, unidos à atitude rebelde do Rio Grande, sob o nome de
Reação Republicana. Este episódio será fundamental para viabilizar o
reagrupamento da oposição. Como observa Darcy Azambuja, “foi em 1922 que
o dissídio entre o governo Federal e o Estado, em torno da sucessão presidencial
da República, determinou a união das correntes oposicionistas para combater o
longo domínio do Partido Republicano. A sucessão presidencial no Estado veio
agravar a crise. O Partido Republicano Rio-grandense apresentou candidato à
reeleição, o Sr. Borges de Medeiros; as oposições coligadas apresentaram o Sr.
Assis Brasil, republicano dissidente”. Este contexto político terá atingindo outras
conseqüências importantes: “Feriu-se o pleito, deflagrou a Revolução de 1923.
Em 1924, constituir-se-á a Aliança
Libertadora, formada por elementos da opo151
sição, chefiados por Assis Brasil” .
Como se pode constatar, na conjuntura 1921-1924 as oposições ao
autoritarismo borgista conseguem dar um salto qualitativo no sentido de sua consolidação enquanto força política reconhecida pelo poder e com viabilidade de acesso legítimo à Presidência do Estado. Esta conjuntura, com suas conseqüências políticas projetadas para a década dos 30, terá um papel crucial no processo de
institucionalização do sistema bipartidário, beneficiando-se politicamente da erosão
interna do borgismo, provocada pela ausência de rotatividade no governo.
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Assim que, “num dos capítulos épicos, politicamente mais significativos da história do Rio Grande, a oposição conquistava seu espaço político: primeiro, tentando pelas eleições, dentro das regras do jogo, ocupar o poder; depois pelas armas,
insubordinando-se ao monopólio, por mais de três décadas, do Partido Republicano, cuja hegemonia aplastante só será rompida pela força e através do reconhecimento efetivo da existência de uma oposição com viabilidade política; e, finalmente,
pela imposição da arbitragem federal, aceitando a troca da linguagem das armas
pela negociação, desde que se reconhecesse a existência de uma nova relação152
de
forças políticas, até então apenas, decorativamente, consentida pelo poder” .
No início da legislatura, em 1921, os debates ainda não estão centrados nas
questões políticas mais polêmicas que marcarão o período 1922-1924. Mesmo
assim ocorrem algumas discussões envolvendo os principais representantes republicanos e federalistas. Inicialmente chama a atenção o pedido de Borges de Medeiros
para a autorização de um empréstimo de dez milhões de dólares com o objetivo de
realizar investimentos no cais de Porto Alegre e nas minas de carvão de Gravataí,
ambos propriedades do Estado, bem como para a amortização de dívidas anteriores. Este pedido será muito debatido, com acérrimas críticas da oposição. A oposição exercerá seu poder de controle exigindo todos os esclarecimentos para justificar o procedimento presidencial ad referendum da Assembléia. Lembra Gaspar
Saldanha: “Quando foi da encampação da viação férrea, o governo do Estado
lançou um empréstimo interno que teve ruinosas conseqüências, muito especialmente com referência à indústria pecuária do Rio Grande do Sul. O lançamento de
semelhante empréstimo, feito pelo governo para atender à encampação dessa grande
via férrea, trouxe como primeira conseqüência o fechamento por parte do Banco
Pelotense das contas correntes de seus comitentes medida essa tão vexatória quão
conhecida. (...) Agora trata-se de quantia muito maior e a experiência amarga deste
fato (...) nos deve servir para orientar e nortear os legisladores do Rio Grande, os
representantes das forças vivas do Estado...(...) Tenho ainda, senhor presidente,
algumas considerações a aduzir quanto à utilidade do empréstimo. Julgo ponto
muito discutível a aplicação do empréstimo na parte que se refere às instalações
e
153
máquinas projetadas para a exploração das minas de carvão do Gravataí.” Mas,
um novo pedido de empréstimo por parte do governo (para obras complementares
de abastecimento de água da cidade de Rio Grande) amplia o debate englobando
também deputados da situação (encabeçados por Ariosto Pinto) que pedem esclarecimentos ao governador. A crítica oposicionista não se atém apenas ao conteúdo
explícito do pedido, mas à forma, pressionando a Assembléia a uma aceitação “ad
referendum”, o que tem se constituído uma sistemática constante, segundo Saldanha:
152
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“Quando o chefe do poder executivo, o detentor de um dos ramos do poder público, investe pela esfera das nossas faculdades, os senhores representantes acham
que isso não tem a menor gravidade, que isso não tem a menor importância! Não!
A Assembléia deve defender as suas atribuições, a Assembléia deve zelar, com
todo o empenho, com toda a independência pelas suas atribuições e não permitir
essas incursões indevidas que, ao mesmo tempo que ferem de frente a Constituição
do Estado, vem ferir a independência dos membros desta casa e violar a harmonia
que deve existir entre os diversos ramos do poder público.” (...) “Enumerarei os
últimos casos em que o presidente feriu as atribuições desta casa e começarei por
um que a Assembléia acaba de ter conhecimento pela leitura de um parecer no
expediente de hoje (...) em que pede, mais uma vez, a homologação para um negócio já realizado.” (...) “O caso do empréstimo de dez milhões de dolares, coberto
em Nova York há muitos dias, conforme notícias dos jornais desta capital, quando
há poucos dias, apenas, foi dado ao governo a autorização para contraí-lo. Citarei,
ainda, o caso da encampação da viação férrea, cujo contrato foi assinado com o
governo da União e só depois foi aprovado pela Assembléia. E, para não ir além,
lembrarei a antecipação desnecessária
do presidente, no caso em debate, com a
154
certeza do amém desta casa.” Analista atento do orçamento, Saldanha compara
os pareceres da Comissão de Orçamento de 1920 e 1921 onde, observa, as virtudes da vida econômica são obra do Presidente do Estado e as dificuldades são
advindas do difícil pós-guerra atravessado por Europa e América e não por erros
do governo local. “É preciso (...) declarar com firmeza que a situação econômica
do Rio Grande decorre da iniciativa particular e das forças vivas do estado e não
155
do poder público, que ao contrário, por vezes a entorpece.”
Outra longa polêmica será causada pelo parecer da Comissão de Orçamento,
relatada por Lindolfo Collor, referindo-se a uma solicitação de isenção de imposto
causa mortis em benefício da construção da Catedral Metropolitana. A oposição
denuncia a violação do princípio que proíbe a subvenção de quaisquer cultos ou
igrejas, mas o argumento central do parecer é que se trata de apoio não a uma
confissão religiosa, mas a uma obra de arte: “Impugno tal projeto de lei, em primeiro lugar por motivo da franca, da flagrante insconstitucionalidade que o envolve, e
em segundo porque entendo que o mesmo aberra contra os termos das constituições estadual e federal.(...) Outros motivos me levam ainda a negar o meu voto a
semelhante projeto de lei: motivos de ordem científica, por isso que não sou sectarista,
não sou partidário desta ou daquela
religião, que dirigem e orientam a fé, sou até,
156
pura e simplesmente, ateu.”
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Como antecipação, porém, ao acirramento do debate político nos anos vindouros, Getúlio Vargas, ao aproximar-se o final da sessão ordinária, coloca em
discussão o problema da sucessão presidencial, despertando os brios da oposição
federalista: “Contra a opinião liberal do Rio Grande do Sul, contra o seu desejo
democrático de republicanizar a República, evitando que se reúnam convenções
com compromissos prévios para votar num determinado candidato, levantam-se os
federalistas unidos contra os conspurcadores do regime”. E o líder da Maioria conclui em tom desafiante: “V. Exs. combatem, neste momento, o liberalismo
rio157
grandense desmentindo o seu apregoado heroísmo de batalhadores de 93” .
Todavia o ano de maior ebulição política na Assembléia dos Representantes,
desde sua criação pelo Congresso Constituinte, é o de 1922. A sessão ordinária de
setembro começa num ambiente de discussões políticas acaloradas. Na 6ª sessão a
oposição verá rejeitado um requerimento contra o levante do Forte de Copacabana
e o deputado federalista Alves Valença protesta dizendo que o que vingava na
Assembléia era o “critério da força”. Getúlio responde, defendendo a decisão majoritária como argumento de que este “é o critério adotado pela maioria da Assembléia cuja opinião deve predominar no regime democrático de que V. Ex. é tão
158
apologista” . Alves Valença conclui: “V. ex. senhor presidente, que é dono de
baraço e cutelo, nesta casa, como é dono de baraço e cutelo no Rio Grande o
presidente do Estado, pode encerrar a discussão, pode abandonar a moção, pode
, mesmo, pretender abafar a voz da minoria; ela, porém, ficará de pé na consciência
do povo rio-grandense para afirmar que o Rio Grande
não está de acordo com este
159
modo pelo qual aqui se desenvolvem as questões.” O tom sobe na décima sessão quando o oposicionista Arthur Caetano ataca Borges de Medeiros como o
“deputado mais sem brilho que o RGS mandou a Constituinte” e define o regime
republicano vigente como “quase-monarquia absoluta”. Ao final de sua oração,
adverte aos republicanos: “nós, os representantes legítimos do povo rio-grandense,
sentimo-nos autorizados a declarar ao Brasil que o Sr. Borges de Medeiros não
fará o seu novo qüinqüênio (...) porque o orgulho que inspira o nosso passado hão
de fazer alguma coisa após tamanha ignomínia”. O orador termina o seu discurso
prenunciando a revolução de 23: “Não é um pleito que se aproxima, é uma160revolução que começa (...) é um duelo de morte entre a ditadura e a liberdade” .
A partir daí, o ambiente se radicaliza e as discussões se tornaram quase
exclusivamente político-partidárias. A oposição acusa os republicanos de separatistas a estes retribuem o epíteto revolvendo velhas declarações autonomistas de
Silveira Martins. Mas o ponto focal da crítica oposicionista, além de denúncia de
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violência e fraude eleitoral, é o questionamento da idoneidade política da Assembléia como órgão apurador das eleições. Do lado republicano, os debates procuram denunciar as ameaças de revolução que estavam sendo propalados pelos representantes oposicionistas. Diante de um aparte de Lindolfo Collor a Alves Valença
indagando se a oposição estaria disposta a seguir o caminho da Revolução, o representante federalista responde: “Não consentiremos custe o que custar nos seja
roubada a vitória. (...) Mas, si tanto
fosse preciso, aceitaríamos a revolução a que
161
nos atirasse o ditador espoliador” . Continua Alves Valença: “Sr presidente, há
três dias acha-se esta casa entregue à função de apurar a eleição para presidente
do Estado do Rio Grande do Sul, pleito que há de ficar memorável na história
política desta terra pelo movimento majestoso, incoercível, do civismo rio-grandense,
que, em gesto soberbo de galhardia e altivez, levantou
o seu grito contra o despo162
tismo da ditadura que há trinta anos o asfixia.” A conjuntura faz voltar o espírito
da guerra civil de 1893. Os republicanos lembram as invasões federalistas a partir
do Uruguai. Artur Caetano responde: “Os caudilhos da banda oriental participaram
sempre das lutas do Rio Grande. Eu já prometi ler nessa tribuna as memórias de
Apparicio Saraiva, onde vem referida a conferência que ele teve com o emissário
do senhor Júlio de Castilhos, que lhe foi propor
a aliança com o Partido Blanco,
163
tendo por fito a separação do Rio Grande.” A defesa do governo é feita por
João Neves: “Mais temível e devastadora é a revolução que já campeia desenfreada nas ruas, obediente aos clarins de comando, verdadeira revolução moral, que
perturba os cérebros obscurecidos pelo rancor e que quer processar, num ambiente de paixões desencadeadas, a suposta regeneração democrática da nossa terra.
É essa subversão que
me impressiona...(...) Estamos vivendo uma hora de
164
desequilíbrio moral.” Alves Valença novamente denuncia a fraude eleitoral: “No
exercício de um vício de quase 30 anos, a ditadura, sem respeito algum pela opinião, tudo nos nega, num abuso tresloucado de poder! (...) Pretendi penetrar na
sala da biblioteca, fechada a sete chaves e onde se achava o material da eleição,
sendo manipulado,
no momento, por pessoas estranhas à comissão encarregada
165
desse serviço.”
No final da sessão de 1922 uma das peças mais interessantes é o longo parecer da Comissão de Constituição e Poderes sobre o resultado das eleições de
novembro de 1922, assinada por Getúlio Vargas, Ariosto Pinto e José Vasconcelos
Pinto. O parecer será objeto de amplo debate na 34ª sessão, praticamente ao
apagar das luzes da legislatura. O parecer sobre as eleições faz uma introdução
explicativa sobre as características do pleito e reconhece que houve muitas de161
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núncias de fraude tendo sido necessário “expurgar o pleito desses germens de
corrupção”. A comissão reconhece que “havia títulos falsos, títulos nulos, títulos
verdadeiros apresentados por falsos eleitores e eleitores verdadeiros que votaram
em duplicata ou em diversas mesas e até em municípios diferentes”. (...) “Força é
confessar que o prélio travado a 25 de novembro do ano findo, para a eleição de
presidente do Estado, foi um dos mais renhidos, mais disputados e que mais fundamente interessaram o espírito público nas lutas eleitorais do Rio Grande do Sul.
Não eram dois homens que se defrontavam nas urnas, eram dois princípios. De um
lado, a organização política e constitucional instituída por Julio de Castilhos e que
durante três decênios, tem presidido a paz, a ordem e a florescente prosperidade
do Rio Grande do Sul. Ela é mantida pelo partido republicano, sob a direção de
Borges de Medeiros. De outro, o elemento pugnaz e batalhador que encarna a
tradição parlamentar de Gaspar Martins, sob a denominação de partido federalista.
A esta agregaram-se os remanescentes do extinto partido democrata e a vasa flutuante dos que originam seus descontentamentos pessoais em pontos de doutrina.
Essas oposições, coligadas escolheram para candidato o dr. Joaquim Francisco de
Assis Brasil e, com um programa definido de reconstrução, desfraldaram, como
bandeira de combate, a promessa de cerceamento das instituições vigorantes na
ordem constitucional e política do Estado. O166
partido republicano pleiteou a reeleição de seu chefe, dr. Borges de Medeiros.”
167
As denúncias da oposição não são suficientes. Na seqüência dessa legislatura
o momento final será o discurso de posse de Borges de Medeiros na sessão solene
de 25 de janeiro de 1923, definindo, de forma lógica, sua orientação política: “Líder de um grande partido, órgão por conseguinte de suas idéias e aspirações, não
cessarei nunca, entretanto, de subordinar os interesses políticos ao bem público,
interpretado de acordo com as leis, a moral e a razão”. Um longo histórico do
republicanismo no Estado, desde a tradição de Castilhos, a longa carreira de
Borges, tudo é relacionado para justificar a idéia de continuidade e de legitimidade da eleição. “No ponto de vista legal e doutrinário, as razões justificativas de
permanência do governante que preencher os requisitos necessários são
indubitavelmente mais fortes e decisivas que as objeções e sofismas peculiares à
metafísica democrática. O estatuto
rio-grandense consagra o sistema de reelei168
ção condicional e indefinida.”
Com o acordo político inscrito no Pacto de Pedras Altas,169assinado em 17 de
dezembro de 1923, sob o nome oficial de Ata de Pacificação cessam as hostili166
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dades da Revolução de 1923 e o único discurso relevante, por seu conteúdo ameaçador e, paradoxalmente, simpático ao fascismo italiano, será pronunciado por
João Neves da Fontoura, simbolizando o estado de espírito ressentido dos republicanos com o desfecho da Revolução que, na realidade, fortaleceu politicamente a
oposição. Num discurso em que propõe uma moção de apoio ao acordo assinado,
João Neves proclama: “tenho a fé mais profunda de que uma força moral há de
mais tarde estigmatizar os verdadeiros culpados que transformaram o Rio Grande
num tablado de rancores inimigos”. A seguir, de forma surpreendente e reveladora
da insatisfação dos republicanos com os métodos utilizados pela oposição, João
Neves acena com a ameaça do fascismo que assumira o poder na Itália em 1922:
“Se formos vencedores nas urnas e nossos adversários voltarem a perturbar a marcha do Rio Grande com novas alterações da ordem (...) só nos restava, descrentes
de com eles acordar, que instituamos uma força capaz de deter as explosões de
anarquia”. E o orador não hesita em definir claramente a inspiração ideológica desta força: “Essa será uma força popular de contra-revolução como a do fascio, que
está salvando uma nacionalidade devastada pela indisciplina graças a energia de um
homem e ao programa de um partido. Vestiremos também a camisa negra ou verde
– a cor não importa – e diremos a todo o Brasil: o governo como nós,
pleiteado
170
pela estabilidade das leis, batendo-nos pelo imperativo da ordem...” .
Este discurso reflete bem o clima de radicalização do final do período e, inclusive João Neves sempre tão equilibrado no seu republicanismo moderado, consegue substituir
sua habilidade política de líder da Maioria pelo extremismo da paixão
171
partidária . O Pacto de Pedras Altas recebe críticas de ambos os lados, mas no
170
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geral é aceito como elemento necessário à pacificação. Nas palavras de Neves: “O
que ficou provado com a revolução foi o devotamento de cada um por suas idéias,
mas ainda não é hora, ainda não chegou o momento para se fazer o inventário dos
erros e dos excessos cometidos. O devotamento de cada um por suas idéias,
sim,
172
tornou-os dignos do respeito do adversário e, mais, de todo o Brasil.”

3. O esgotamento do borgismo e a ascensão de Vargas ao
poder regional
A legislatura que inicia em 1925, sob o signo do Acordo de Pedras Altas,
abrirá novas perspectivas no relacionamento entre o governo e a oposição, especialmente em meados de 1927 quando Getúlio Vargas é escolhido para suceder Borges
de Medeiros.
Se por um lado, a pacificação de Pedras Altas marcou o término da revolução
de 1923, incorporando em seu texto muitas das tradicionais bandeiras de luta da
oposição, obrigando, inclusive, o governo a proceder a uma revisão parcial na
intocável Constituição de 14 de Julho de 1891; de outro, estabeleceu um clima de
competição entre republicanos e federalistas, na perspectiva das eleições de 1924,
sob a fiscalização do Governo Federal, estimulando o reforçamento da disciplina
partidária republicana e a rearticulação política da oposição. Neste sentido, o processo político que se segue imediatamente ao Pacto tende a definir claramente os
grupos na arena da luta política e suas respectivas posições, e somente após a
posse de Getúlio no governo do Estado, em 1928, é que o estilo político evoluiria
para um entendimento entre republicanos e liberais, com a formação da Frente
Única, na perspectiva da Revolução de 30.
Em decorrência do Acordo, a primeira parte da Mensagem do Presidente do
Estado, ao inaugurar-se a nova sessão ordinária, destina-se a propor a reforma
parcial da Constituição do Estado no qüinqüênio imediato; a eleição simultânea do
Presidente e Vice-Presidente do Estado; a eleição do Intendente e do Conselho no
âmbito municipal.
Em contraposição, igualmente no início da legislatura o novo representante
173
oposicionista, Simões Lopes Filho, anuncia a formação da Aliança Libertadora
“como a fusão de todas as oposições gaúchas, amalgamadas no histórico Congresso de São Gabriel, onde se lhe deu feição definida. Fundada após a Revolução de
23, em que comungaram prosélitos de todas os matizes, opositores à ditadura científica, para combatê-la é composta hoje de quase unanimidade do glorioso Partido
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Federalista, dos democratas
e dos dissidentes que se irmanaram para lutar contra o
174
inimigo comum” . João Neves, comentando o fato, em discurso posterior, irá
caracterizar o pronunciamento de Simões Lopes como “uma manifestação individual de um caso mórbido que vem assolando o Brasil sob a denominação de
175
assisismo” .
Mais tarde, em decorrência do processo de diferenciação das lideranças das
bancadas com assento na Assembléia, em termos de Maioria e Minoria, João Neves comunica que foi indicado líder da maioria e define sua posição sobre a escolha
de seus pares: “Se era desnecessário, por um certo aspecto, a escolha de um diretor político dos trabalhos da maioria, por outro lado ela representa apenas um elo
entre a chefia suprema, a Presidência do Estado e os representantes da maioria do
Partido Republicano, ligando os desejos, as aspirações e as ordens emanadas do
176
diretor supremo do Partido Republicano com os representantes da maioria” .
Apesar do caráter pacificador do Pacto de Pedras Altas, as posições continuaram diametralmente opostas.A prova disto é dada pela discussão de João Neves
e Simões Lopes em torno de uma moção dos republicanos sobre a indicação de
Washington Luís à Presidência da República. O líder republicano afirma que
“enaltecendo as figuras de Washington Luís e Mello Vianna, como dois legítimos e
autênticos representantes da vontade nacional (...) não se distanciou o Rio Grande
do Sul (...) dos processos que pregava o eminente republicano que presidia os
destinos do Estado, por ocasião da anterior campanha presidencial do Brasil”. E
acrescenta: “o que o eminente Sr. Borges de Medeiros condenou, e sempre, como
uma continuação das próprias palavras que Júlio de Castilhos já dissera sobre o
assunto, foram as convenções compostas apenas de deputados e senadores, como
expressão das vontades dos governadores dos Estados. A convenção das
municipalidades, que acaba de reunir-se no Rio de Janeiro, não é senão a reprodução da fórmula de adotada pelo grande Rui Barbosa e a qual compareceu
o Sr.
177
Assis Brasil representando o então Rio Grande do Sul oposicionista!” .
O líder oposicionista, em resposta a João Neves, explicita, sem rodeios, o seu
pronunciamento: “voto contra a moção porque entendo que os nomes de Washington Luís e Mello Vianna não consultam de forma alguma a opinião livre do país, que
se não pode manifestar, e, mais do que isso, porque entendo que estes dois políticos não representam no momento a oposição legítima”, a fim de que “o Brasil entre
verdadeiramente na ordem, entre na paz sem vinganças, que nivela a todos e em
que os que178se digladiavam possam se abraçar, sem diminuição da sua personalidade moral” . No final do discurso de Simões Lopes, ao mencionar a possibilidade
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de uma reconciliação política, sem afetar a dignidade de cada grupo, assim como a
declaração de João Neves no discurso anterior de que “não somos contrários à
idéia da reintegração dos nossos irmãos desviados na comunidade nacional”, prenuncia num certo sentido, a convergência que, em outros termos, ocorrerá quando
da formação da Frente-Única Rio-Grandense.
Esta nova atmosfera começa a impregnar pouco a pouco o ambiente político
no sentido de uma reconciliação das oligarquias regionais
que ocorre, a partir da
179
posse de Vargas na Presidência do Estado em 1928, que vai promover a unificação de republicanos e libertadores em torno da causa da Aliança Liberal e, mais
tarde, do próprio processo revolucionário de 30. Os Anais também registram sintomas deste processo quando, por exemplo, em outubro de 1929, Pacheco Prates
requer seja formada uma comissão para, em nome da Assembléia, visitar Assis
Brasil, líder máximo da oposição. No dia seguinte, a Assembléia dos Representantes, tradicional bastião da hegemonia republicana de quase quatro décadas, acolherá o chefe da Revolução Federalista e o então líder máximo do novo Partido
Libertador será saudado pelo deputado republicano João Carlos Machado. Este,
ao iniciar a sua oração, declara que fala “em nome da maioria republicana da Assembléia dos Representantes do Estado e também por honrosa delegação que me
foi conferida pelos meus prezados amigos e ilustres representantes da minoria”. Era
o sinal dos novos tempos da política rio-grandense amadurecendo o processo de
unificação política e preparando a passagem do seu tradicional isolamento regionalista
à sua vocação nacional com a Revolução de 30. Prosseguindo em seu discurso,
após relembrar a época da proclamação da República em que Assis Brasil “foi um
dos propagandistas mais persuasivos daquele tempo”, Machado exalta a atitude de
Assis em favor da unidade política gaúcha “para encontrar, nas aclamações de
unânimes de seus concidadãos, o aplauso à nobre conduta de rio-grandense e brasileiro que colocou acima dos interesses do partido e acima de quaisquer outros
interesses, que não os ligados às altas finalidades da pátria comum, as energias que
subsistem magníficas na sua atividade moral e física, dedicando-se integralmente
à
180
felicidade do regime e à vitória dos bons processos democráticos” .
Não é sem emoção que o líder libertador, combatente incansável do ideário
liberal, agradecendo a saudação, retorna à Assembléia, como ele próprio diz, “depois de uma ausência de quase meio século” porque “há justamente 44 anos” dela
participara “como humilde representante da oposição republicana”. Continuando,
afirma que “não está comovido por se achar de novo na Assembléia, restituído, não
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Neste ano de 1928 deixa a Presidência da Assembléia, Manoel T. Barreto Vianna. Deputado do
Partido Republicano, presente desde as primeiras legislaturas, e tendo permanecido na condução da
mesa por vinte anos (desde 1908), Barreto Vianna teve uma atuação discreta mas firme. Foi o
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como filho pródigo que voltou à casa paterna, mas como aquele que a mãe reconheceu e acalenta no seu seio”. Invocando a Revolução Farroupilha, exalta a união
dos rio-grandenses em nome de uma causa comum: “É verdade que tivemos dissídios
no passado, é verdade que tivemos de conferir idéias, pôr em confronto métodos
diferentes de fazer a felicidade dos povos por cujos destinos nos tínhamos de interessar, como simples cidadãos ou como homens públicos; é verdade que dentro da
consciência de cada um de nós e, mais do que no pensamento, no próprio coração,
existia sempre uma reserva que nos segredava a todos nós que o momento podia
chegar em que, com teias de aranha, não nos empederniam,
quando se trata, como
181
em 35, de defender a honra e a dignidade da pátria” .
Nas sessões seguintes a Assembléia integra-se ativamente no apoio à causa da
Aliança Liberal. Ora manifestando a favor das deliberações das Assembléias Mineira e Paraibana, ora transcrevendo os mais significativos discursos de João Neves da Fontoura, como o principal articulador e tribuno na Câmara pela causa da
Aliança Liberal. Era, acima de tudo, a época das moções de apoio ou repúdio
conforme as necessidades políticas do momento.
Neste ambiente de reconciliação política, na última sessão ordinária às vésperas da Revolução de 30, são típicos os discursos, transcritos nos Anais, pronunciados, pela primeira vez, por um deputado republicano e outro libertador, por ocasião da visita de praxe ao Presidente do Estado, Getúlio Vargas, no início da sessão
legislativa. Basta relembrar, ressaltando a importância do fato, por ocasião da sessão de 1921, os representantes oposicionistas recusaram-se a sequer comparecer
a Palácio. O representante republicano, Raul Bittencourt destaca o caráter tradicional da cerimônia: “ano por ano ela se repete, como expressão de harmonia moral
e política entre dois poderes governativos do Estado, irmanados em idéias comuns
de progresso e na comunhão de um mesmo sentimento político: “A excepcionalidade
da hora política no Brasil reveste este encontro de um caráter singular e talvez
histórico. Há um ano, quando aqui viemos, o nome de V. ex. acabava de ser proclamado, pela memorável Convenção
Liberal, o candidato dileto do povo brasi182
leiro à Presidência da República” .
Secundando o deputado republicano (João Carlos Machado), o representante
libertador (Minuano de Moura) dirige-se ao Presidente do Estado fazendo uma
declaração expressiva da unidade política dos partidos rio-grandenses: “Irmanados
e unidos, ontem, numa coesão admirável de puro civismo, em torno do nome de V.
Exa., para a sucessão presidencial da República, porque encarnava em suas idéias
de urgente e necessária atualidade os anseios inerentes da revolução nacional
consubstanciados no programa da Aliança e no feliz manifesto de V. Exa. hoje, mais
do que nunca, quando tão sombrias se tornaram as tonalidades do quadro brasilei181
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ro, unidos estamos no sentimento nítido de nossas responsabilidades, para opormos, a tantos desmandos e desatinos, a nossa decidida e eficiente reação cívica”. O
deputado libertador, numa linguagem nova na tradição oposicionista, conclui sua
oração com as seguintes palavras: “Se, pois, ontem, unidos estávamos sob o estímulo do amor pátrio (...) com que orgulho podemos, em face do magistrado
digno que preside os destinos da terra, olhando com o olhar franco do gaúcho
que não sabe mentir (...) com que orgulho podemos dizer ao Rio Grande e à nação
inteira que o gaúcho, vilipendiado, ofendido e até ridicularizado é um só homem,
inteiriço e resoluto, que não olha sacrifícios, que não foge ao dever, que não esquece compromisso, pela moralidade de nossa vida, pela honestidade de nossos costumes, pela justiça de nossos atos, pelo progresso de nossa terra, pela unidade da
pátria. Receba, sr. Presidente, a leal saudação dos libertadores do Rio Grande,
certos de que V. Exa., não esmorecerá
na senda que vem trilhando, de uma moral
183
superior, administrativa e política” .
Ao agradecer a saudação dos representantes da Assembléia, Getúlio Vargas
inicia solicitando “ a colaboração eficiente e patriótica de todos vós”, referindo-se,
obviamente, à Mensagem tradicional que enviaria à Assembléia sobre a situação
dos negócios do Estado. A seguir evolui seu discurso para uma declaração de cunho político na qual destaca a necessidade da união dos partidos gaúchos: “Sou
especialmente grato e recebo com um desvanecimento que não posso ocultar, a
demonstração de solidariedade e de apoio com que me distinguiram os ilustres
deputados representantes dos dois únicos partidos existentes no RGS. Ambos,
com precisa e expressiva eloqüência, acentuaram a significação especial do momento que passa. Realmente, é este momento na ocasião em que se nos começa
ameaçar que nos aconselha a não nos desunirmos, não nos enfraquecermos, não
nos dissociarmos , não encarando apenas o horizonte estreito das pequeninas contendas locais”. Termina seu discurso com um apelo: “É indispensável que nos mantenhamos numa solidariedade integral,
a fim de que o RGS possa corresponder à
184
expectativa confiante da Nação” .
E, ao apagar das luzes da sessão ordinária de 30, antes que o decreto do
Governo Provisório dissolvesse o Congresso Nacional e as Assembléias Estaduais,
ressoa em coro no ambiente da Assembléia a exaltação do movimento revolucionário: o processo de 30 já estava em marcha e os representantes republicanos e
libertadores teciam glórias à revolução: “Venceu aquela (corrente) que achava a
revolução a fórmula melhor para solucionar a crise por que atravessava a Nação”
(Hipólito Ribeiro); “tenho o mesmo sentimento que hoje domina o Rio Grande do
Sul inteiro e que, estamos certos, há de dominar todo o Brasil, o sentimento de
patriotismo que nos há de levar às portas da Capital da República, para derrubar
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aqueles que faltaram aos seus deveres para com a pátria” (Minuano Moura); “era
necessário que esse candidato (Júlio Prestes) não fosse empossado e fosse deposto o governo que amparava toda essa monstruosa ilegalidade. E isso é o que está
sendo feito, e o que vai ser
feito: será, em curto prazo, deposto o Presidente W.
185
Luís” (Raul Bittencourt) . “Neste momento, toda a nação respira desafogada;
não mais prepotência, não mais mentira eleitoral, não mais recusa dos direitos legítimos que a Constituição outorga à população brasileira, não mais cenas de
menoscabo à Constituição, não mais perseguições, não mais esbulhos feitos às
representações dos Estados, não mais um Congresso que se divorciou completamente dos sentimentos populares para ser, apenas, um joguete ignominioso nas
mãos do ex-supremo mandatário da Nação. (...) Para felicidade nossa, cabe ao
186
Rio Grande uma parcela, e não pequena, da reconstrução do regime.”
Embalada pelo clima de euforia provocado pelas esperanças da Revolução de
30, a Assembléia dos Representantes por ato do Governo Provisório, entraria em
hibernação em novembro de 1930, preparando-se, no silêncio de suas tribunas
emudecidas, para sua transmutação em efetivo Poder Legislativo regional, que renascerá numa nova fase política do Rio Grande do Sul sob o nome de Assembléia
Legislativa.
O epitáfio da Assembléia dos Representantes e a ambigüidade de seus membros transparece nas manifestações da sua última sessão: entre a fidelidade a uma
história regional com profundas raízes e as possibilidades que se abriam com a
ascensão de Vargas ao poder nacional no bojo da Revolução de 1930.
A primeira foi a do seu Presidente, o gal. Cypriano Ferreira, em seu discurso
de encerramento das suas atividades:
“Srs. Representantes:
Como já é do vosso conhecimento, o governo provisório da Republica, em
decreto de 11 do corrente mês, dissolveu o Congresso Nacional, as assembléias
legislativas dos Estados, quaisquer que sejam as suas denominações, as câmaras
ou assembléias municipais e quaisquer outros órgãos legislativos ou deliberativos
nos Estados, Municípios, do Distrito Federal ou no Território do Acre. Assim, com
a reunião de hoje, cessa o seu funcionamento esta ilustre Assembléia, cuja tradição
de patriotismo e abnegação vem se reafirmando, constantemente, há quarenta anos
de serviços memoráveis ao Rio Grande. Nesta hora de remodelação das nossas
instituições políticas, reunidos pela derradeira vez neste recinto histórico, julgo de
meu dever e apraz-me manifestar a cada um dos senhores representantes, além do
meu sincero reconhecimento pela honra com que me distinguiram, elegendo-me seu
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presidente, agradecer também, enaltecendo, o inestimável concurso e dedicação
inteligente de todos no desempenho das diferentes comissões e a erudição e critério
superior na discussão dos assuntos submetidos à sua deliberação. Guardarei de
nossa cordialidade e conveniência uma lembrança indelével.
Neste momento de profunda transformação dos negócios públicos, neste momento em que a nação reclama irrevogavelmente a elaboração de novos códigos
asseguradores de suas prerrogativas, evocando o grande e luminoso espírito de
Julio de Castilhos, o inesquecível organizador do Rio Grande republicano, evocando ainda a figura estóica de Floriano Peixoto – o Consolidador, que vive no seio da
glória, façamos os mais ardentes votos pela felicidade do Brasil unido e forte e para
a República, reorganizada, seja um regime de ordem e de progresso o reinado da
Justiça e da Virtude, com a soberania das leis.
Senhores deputados, estão encerrados
os trabalhos da Assembléia dos Re187
presentantes do Rio Grande do Sul.”
Nessa ocasião manifestou-se também em nome dos republicanos e libertadores – adversários históricos mas naquele momento associados na Frente Única – o
deputado Othelo Rosa que prestou sua homenagem ao presidente da casa: “Senhor Presidente – ao encerrarmos definitivamente nossos trabalhos, praticaríamos,
aqueles que fomos aqui dentro representantes do Rio Grande do Sul, um ato de
injustiça, se não requerêssemos a v. excia. que se dignasse a fazer constar, nessa
mesma ata, um voto de louvor à mesa, pela maneira tolerante, digna e correta com
que presidiu sempre os trabalhos da atual legislatura. (...) Eu creio que traduziria
fielmente o pensamento de todos os ilustres colegas, pois que os próprios representantes do Partido Libertador deram-me este mandato, se, na hora em que deixamos as cadeiras que ocupamos como representantes do Rio Grande do Sul
corporificasse em vossa excia., o velho servidor do Rio Grande do Sul e velho
servidor da república, o aplauso veemente do nosso agradecimento pela forma
brilhante e digna, não só por que conduziu os trabalhos da188assembléia, como a
enalteceu e honrou com a sua atuação de velho legionário”.
Significativo, porém, da nova ordem que se abria através da substituição dos
presidentes dos Estados por Interventores é o telegrama enviado a Vargas pelo
Gal. Flores da Cunha: “Ao dissolver-se a Assembléia dos Representantes, temos a
honra de reiterar ao eminente chefe do governo provisório da Republica e preclaro
rio-grandense, a solene afirmação de nosso elevado apreço e da nossa indefectível
solidariedade.” Na mesma direção, Borges de Medeiros envia seu telegrama a
Flores da Cunha nomeado novo Interventor por Vargas: “No momento da dissolu-
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ção da Assembléia de Representantes, em virtude do decreto do Governo Provisório, temos o prazer de transmitir a v. excia. as nossas calorosas felicitações, por
motivo de sua nomeação para interventor de nosso caro Rio Grande, fazendo votos mais cordiais de prosperidade
à sua administração, à qual desde já assegura189
mos nossa solidariedade”
A esperança dos líderes rio-grandenses era que a nova ordem instaurada com
a Revolução de 1930 não rompesse com a tradição anterior com a qual Vargas se
identificava como herdeiro político do ideário castilho-borgista. A lógica, porém.da
construção de um poder nacional, baseado em novas alianças regionais e a necessidade de enfrentar, pela luta armada e pela cooptação, a elite paulista derrotada
produziriam processos políticos que ultrapassaram a visão dos novos dirigentes
regionais do Rio Grande do Sul.
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“A mensagem comtista, anti-liberal, socialista não somente se cristalizou nas instituições do Estado do Rio Grande do Sul, até a Revolução
de 30, mas foi redefinida e atualizada por Vargas, um dos seguidores de
Castilhos, em 1937, ao instituir o Estado Novo – um roupagem mais
moderna e possivelmente mais ornamentada com que se vestiu a velha
ditadura republicana”
Bastos, Tocary Assis. O positivismo e a realidade brasileira. Bela Horizonte, Revista Brasileira de Estudos Políticos, 1956. p. 128.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
(1934-1937)
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A Revolução de 1930 e o conseqüente fechamento da Assembléia dos Representantes são o início de um recesso que durará quatro anos. Esse período será
marcado por profundas mudanças nas características da classe política riograndense e uma ampliação do papel que a arena parlamentar desempenhará na
nova conjuntura.
Levada, pelo movimento revolucionário, a uma participação ativa no âmbito
nacional, a elite política republicana e libertadora rompe as fronteiras do regionalismo tradicional da República Velha e provoca uma redefinição do espaço político e
das novas diretrizes a serem seguidas, tanto em nível interno quanto no nível externo. O posicionamento dos grupos políticos frente a esta nova concepção – o reconhecimento da importância da política nacional – leva a sucessivas crises internas
que moldarão um novo grupo para atuar na vida político-partidária regional.
Estado desencadeador do movimento revolucionário de 30, o Rio Grande do
Sul foi também um dos responsáveis, juntamente com São Paulo, pela campanha
de reconstitucionalização do país. Este posicionamento provocará uma cisão dentro dos partidos tradicionais, testados na sua lealdade ao chefe do Governo Provisório, Getúlio Vargas. O ano de 1932 marcará o nascimento de uma nova agremiação
dentro do sistema partidário gaúcho – o Partido Republicano Liberal (PRL) – que
ocupará o lugar do tradicional PRR como partido ligado à máquina governamental
e com uma disciplina partidária bastante rígida, principalmente no que se refere à
obediência ao chefe. Flores da Cunha tentará, no velho estilo da política borgista,
manter um executivo amplamente respaldado por um partido organizado e por uma
ação parlamentar coesa e forte.
Nesta conjuntura, em que os partidos tradicionais (PRR e PL), acoplados na
Frente Única, sofrem as vicissitudes de uma oposição minoritária, é que se verifica
o renascimento da Assembléia Rio-Grandense. Palco de acirrados debates e portadora dos verdadeiros atributos de uma Assembléia Legislativa, ela reflete, amplamente, os conflitos vividos pela sociedade brasileira pré-Estado Novo. O clima
político-ideologico posterior à Revolução de 30 que se torna um dos pretextos do
golpe de 1937 se traduz na polarização ideológica entre a direita e a esquerda
estruturada em novas organizações políticas. A Ação Integralista Brasileira (AIB),
fundada em 1932, era a expressão nacional da ascensão do nazi-fascismo na Europa, enquanto que a Aliança Nacional Libertadora (ANL) era parte da estratégia
do Komintern de frente única dos Partidos Comunistas. Esses conflitos se refletiam
na ampla literatura que dominava as livrarias brasileiras na época, penetrando nos
meios intelectuais e difundindo-se através da imprensa. No Rio Grande do Sul, a
forte tradição de uma imprensa partidária regional tinha raízes na polarização entre
81

A Federação, do PRR e o Estado do Rio Grande do Partido Libertador, se enriquece com a variedade da imprensa partidária integralista (A
Lucta, O Integralista e
190
Revolução), bem como a Voz Operária dos comunistas.
A partir de 12 de abril de 1935, inicialmente como Assembléia Constituinte e,
mais tarde, como Assembléia Legislativa, os trabalhos parlamentares desenvolverse-ão no sentido de traduzir as diversas tendências políticas, representadas internamente pela Frente Única (oposição), Partido Republicano Liberal (situação) e representantes classistas dentro da nova estrutura estabelecida pela Constituição Federal de 1934.
Assumindo uma dimensão nova, com a ampliação de sua importância, a partir
de 1936, quando o governo estabelece com a oposição o “modus-vivendi”, a Assembléia também será palco de intensos debates que envolvem a solidariedade
política a Vargas ou a Flores da Cunha. Apesar de sua atividade circunscrever-se a
um período menor (3 anos) do que uma legislatura, o amplo debate gerado pela
agitada conjuntura 1935-1937 leva a Assembléia a desempenhar um papel fundamental na cena política regional, funcionando novamente, como geradora de líderes
e homens públicos atuantes durante o próprio Estado Novo e no período de
redemocratização posterior a 1945.
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Maiores informações ver: TRINDADE, Hélgio. Revolução de 30: partidos e imprensa partidária.
Porto Alegre, Núcleo de Pesquisa e Documentação da Política Rio-grandense, L&PM, 1980.
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III. O PARTIDO REPUBLICANO LIBERAL, A
REESTRUTURAÇÃO-PARTIDÁRIA E AS ELEIÇÕES
A experiência vitalizante do debate parlamentar havida nos últimos anos da
década de 20 foi fundamental para o enquadramento da classe política riograndense, de forma coesa, na campanha da Aliança Liberal. Esta elite, formada
nos quadros do Partido Republicano Rio-grandense e nos do Partido Libertador,
iria ocupar altos postos dentro do aparelho estatal e seria, deste modo, a
deflagradora de um processo de profundas transformações na sociedade brasileira. O ano de 1930 foi um marco de ruptura na história brasileira, não apenas
pela vitória sobre o governo oligárquico tradicional, mas por ser o ponto de partida de alterações na vida econômica, política, social e administrativa que não
estavam previstas na plataforma da campanha liberal e que, no entanto, se concretizaram ao longo do processo que tendeu a se tornar mais amplo e abrangente
do que parecia ser num primeiro momento.

1. A reestruturação partidária: o PRL e os
partidos tradicionais
O grupo político gaúcho, unificado sob a sigla da Frente Única (FUG) prócandidatura Vargas, foi elemento chave nos primeiros tempos que se seguiram à
tomada do poder pela coalizão revolucionária. Empenhados na desmontagem da
máquina legitimadora da política dos governadores e frente aos graves problemas
nacionais originados, em parte, na crise econômica que o país atravessava, os riograndenses apoiaram Vargas numa política que concentrava o poder no executivo e
consequentemente anulava o legislativo como instituição, sob o pretexto de que as
medidas que a situação requeria que fossem implementadas exigiria rapidez nas
decisões. Entretanto, portadores de uma arraigada tradição parlamentar mesmo
sob condições adversas para um grupo - como o foi durante os anos mais radicais
do castilhismo borgista – os líderes, tanto Raul Pilla como Borges de Medeiros,
iniciaram uma campanha no sentido de conduzir o governo federal à
reconstitucionalização do país. Este posicionamento tendeu a afastar a direção mais
ortodoxa da Frente Única do Governo Provisório – este, inclinando-se mais a um
entendimento com o grupo tenentista defensor de uma política centralizante e autoritária provocando, dentro do Rio Grande do Sul, a partir do início de 1932, uma
cisão no interior dos partidos tradicionais – o PRR e o PL.
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Sem uma arena própria de atuação – pela ausência do poder legislativo – e as
decisões fundamentais sendo tomadas pelo interventor Flores da Cunha, dependente da confiança de Vargas, os partidos atravessam uma grave crise após a revolução frustrada de 1932, quando suas lideranças são enviadas para o exílio. Esta
fissura dentro do sistema partidário pode ser visualizada como um corte vertical
dentro das duas agremiações reunidas na F.U.G., produzindo como efeito imediato
o surgimento de uma nova força, que agrega os solidários aos governos federal e
estadual. O novo grupo, que se organiza sob a sigla de Partido Republicano Liberal (PRL), em fins de 1932, terá a função explícita de reunir civis e militares leais ao
poder revolucionário, em sua maioria vinculados à burocracia estatal e partidários
da idéia de que a revolução deve ser consolidada antes de institucionalizada através
de uma carta constitucional.
A criação do Partido Republicano Liberal só pode ser entendida se tivermos
presente a conjuntura pós-revolução de 1932 e a necessidade de se verem concretamente, através de uma estrutura partidária, os princípios básicos do movimento
de outubro de 1930. Conjugam-se, neste momento, duas imposições: rearticular as
forças políticas internas que se haviam cindido com a adesão de republicanos e
libertadores à causa paulista e formalizar, através de uma organização partidária, o
apoio que o Rio Grande do Sul dava ao Governo Provisório.
A primeira fase do relacionamento de Vargas com o Rio Grande - que iniciara
com uma presença maciça do grupo gaúcho no ministério e em postos-chaves do
Governo Provisório e que findara com o movimento paulista - teve seu ponto
crítico mais agudo com os acontecimentos de março de 32 que ocasionaram a
demissão em massa, dos representantes da FUG. no governo.
A acefalia partidária rio-grandense, principalmente por acontecer num período
de governo discricionário, não teria maior repercussão se não houvesse uma tradição interna sólida de arregimentação em torno de partidos políticos e se não surgisse uma corrente política organizada como saída alternativa. As contradições aguçavam-se, por outro lado, pelo fato do Interventor rio-grandense, o Ministro da Fazenda, o Ministro da Justiça e o próprio Chefe do Governo Provisório pertencerem
todos às agremiações em crise.
Osvaldo Aranha, que havia tentado, num primeiro momento, introduzir as Legiões Revolucionárias no Estado, vai sugerir mais tarde a Flores da Cunha a criação
de um partido que respaldasse o governo federal dentro do Rio Grande. Criado, a
partir do aparelho de Estado, com o objetivo de legitimar o poder àqueles que nele
se encontravam - tanto em nível federal, quanto em nível estadual e municipal –
dada a inevitabilidade das eleições para uma constituinte em 1933, o PRL assumirá
características específicas ligadas ao fato.
Tendo assumido a interventoria gaúcha, desde os primeiros passos da Revolução de 1930, Flores da Cunha dispôs, durante os quase dois anos que medeiam até
a criação do partido, dos vastos recursos de poder que seu cargo lhe propiciava.
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Nomeando prefeitos, subprefeitos, funcionários, delegados de polícia, juizes distritais,
fiscais, coletores, para citar alguns postos que dependiam de lealdade ao governo
estadual, Flores detinha a possibilidade de arregimentar grandes contingentes, não
por sua vinculação político– ideológica, mas por sua vinculação direta à máquina
administrativa do Estado. O fundamental é que não se criava um partido para
conquistar o poder, mas sim um partido que viabilizasse, a partir do aparelho de
Estado, a legitimação da elite regional e, indiretamente, a nacional. Como a forma
prevista de aquisição de legitimidade com a perspectiva de eleições para a Constituinte era a via eleitoral, cabia ao partido dar alguma coesão ao grupo a fim de
que, através de uma comprovação pelas urnas, ficasse atestada a autenticidade
representativa da classe governante. Portanto, com a criação do PRL, o Interventor
preparava a integração de sua máquina administrativa às novas regras do jogo
democrático.
Concebido como proposta política de uma oligarquia regional que pretende se
impor nacionalmente, mas que depende do beneplácito do poder central ao qual
dedica sua lealdade, o programa do Partido Republicano Liberal contém, já à primeira vista, ambivalências e contradições internas que são o reflexo do conflito
básico vivido pela oligarquia: a defesa da autonomia estadual num momento de
construção das estruturas nacionais em todos os níveis e a consciência de necessidades regionais específicas (principalmente no setor econômico) que levam a pressentir a viabilidade do estado central como agência de solução de conflitos.
Agregando-se aos elementos contraditórios do programa, existia, também, o
fato do partido congregar, desde membros da oligarquia tradicional (agropecuária),
passando pelos profissionais liberais até os comerciantes/industrialistas que podem
ser rotulados, genericamente, como setores econômicos em ascensão (social, política e economicamente), e que assume posturas diversificadas, em função das contradições de seus interesses, na interpretação da realidade sócio-econômica afetada pela crise de 29 e depressão subseqüente.
O programa do PRL, discutido e aprovado no Congresso de novembro de
1932, apresentava quatro divisões básicas: organização do sistema político, questões de economia e finanças, política social e política externa.
O PRL autodefine-se como um partido estadual com finalidades nacionais que
defenderá a democracia, os direitos individuais, a autoridade e a justiça, visando à
segurança econômica e a manutenção da ordem moral e social. O seu âmbito de
atuação, portanto, não se prende às fronteiras regionais, mas declara-se possuidor
de uma vocação nacional vinculando-se diretamente ao poder central.
Os postulados políticos, onde se destacam a defesa do republicanismo federativo e da autonomia estadual e municipal (desde que se mantenha dentro das normas da constituição Federal), são abrangentes, mas em muitos casos não definem
qual será, concretamente, a linha adotada pelo partido. Desnecessário se faz lembrar que, se a Frente Única enfrentava dificuldades de atuar em conjunto devido à
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irredutibilidade de seus programas em muitos níveis, o PRL também enfrentava o
mesmo problema. Reunindo antigos militantes dos partidos tradicionais sob um idêntico programa, as questões geradoras de conflitos tenderiam a ser as mesmas.
O partido propugnava, no plano político, pela federação, sistema representativo, divisão e interdependência dos poderes, poder executivo representado pelo
Presidente da República e ministros (os quais serão responsáveis perante o Congresso), sufrágio universal e secreto. Não há especificação se o voto é direto ou
não, ou em que nível ele será direto. Outra questão que suscita profundas discussões no Congresso (principalmente por parte de alguns libertadores) é a referente
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 discussões, alguns oradores apresentam a solução intermediária:
“É o meio termo que deve ser ouvido, é a média que convém às legítimas aspirações do povo brasileiro. A futura organização do Brasil deve se estabelecer de
sorte a que não haja nem o excesso do parlamentarismo, nem
o excesso do presi191
dencialismo, conforme 40 anos de regime nos tem ensinado” . Esta alusão à fusão
entre presidencialismo e parlamentarismo abriria a brecha, mais tarde, para que se
aceitasse o “modus–vivendi” em 1936. A mesma questão, no que tange aos ministros, também será lembrada. Daí o programa estabelecer que deveria se criar uma
lei fixando responsabilidades pessoais dos ministros e secretários de Estado.
Seguindo o programa, a Justiça eleitoral deveria garantir a representatividade
de todos os grupos políticos e a palavra chave era a verdade eleitoral. Os mandatos
eletivos seriam temporários, não havendo especificação do período relativo a cada
um, assim como a representação seria proporcional para cada Estado da federação. Este tema levanta questões sobre a distorção que poderia haver se a
representatividade estadual for definida pelo índice populacional de cada Estado.
O argumento (defendido por Victor Russomano) aponta como determinante a existência, em certas regiões (com alta incidência de imigração) de um grande número
de analfabetos, que não serão incorporados à massa eleitoral, mas que pesarão no
quociente indicado pela proporcionalidade populacional.
Outras questões, ainda no que se refere à política, relacionam-se à necessidade de uniformizar nacionalmente
o arcabouço jurídico, definindo princípios básicos
192
de direito processual ; à fixação de direitos, deveres, responsabilidades e
representatividade dos funcionários públicos; ao plebiscito e referendum para as
questões de importância transcendente em nível nacional (não há especificação do
que será uma questão de importância transcendental); à regulamentação do exercí191
Pronunciamento de Adolpho Peña. O Partido Republicano Liberal e seu programa. Porto
Alegre, Globo, 1933. p. 51.
192
Este item diz respeito à organização de justiça estadual com a substituição do Tribunal do Juri por
Tribunais de Consciência.
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cio das profissões liberais e as medidas que assegurem a defesa nacional, com
recrutamento organizado, marinha de guerra eficiente, etc. e alheiamento das classes
armadas da vida política em geral.Esta ênfase final era o toque inconfundível da
insegurança que os grupos políticos regionais em relação à crescente atuação do
exército nas tomadas de decisão do poder central.
Finalmente, ainda dentro da perspectiva política, parece elucidativo incorporar
a análise da opinião de Vargas sobre o programa, acentuando os itens que considera relevantes: “Cabe-lhe proclamar, como artigo de fé, o constante fortalecimento
da unidade nacional e o predomínio de amplo sentimento de brasilidade.
Vargas adiante salienta: “Cumpre não esquecer, também, a sua situação de
vizinhança com países de sólida cultura, que o estimulam a considerar problema
capital o da instrução pública, pela intensificação do ensino primário e profissional e
indispensável padronização dos prédios escolares, incutindo, 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 primaciados ou
de situações predominantes, dentro da harmonia federativa da qual depende a grandeza da Pátria”. Recomenda, também, no que concerne ao funcionamento do
sistema político que: deve existir a mais completa e eficiente colaboração entre o
executivo e o legislativo. “A forma geralmente aceita pela experiência, nesse terreno, consiste em obrigar o comparecimento dos ministros ao congresso e estabelecer a possibilidade do executivo, em alguns casos, tomar a iniciativa de determinadas leis, submetendo-as ao referendum popular, segundo o processo mais conveniente às condições do país. Outra tendência, também, do moderno direito público,
já recolhida nas Constituições mais recentes, outorga ao Congresso a escolha do
chefe do executivo, princípio este que parece perfeitamente aplicável ao Brasil,
uma vez que o legislativo, pela reforma eleitoral se transforme realmente em órgão
de soberania popular. Ressalvada, assim, a pureza do regime representativo, evitar-se-ia, ainda, que o país fosse, periodicamente, abalado por agitação profunda e
perturbadora, ao termo de cada período presidencial. São estas as rápidas impressões sugeridas pelo esboço de194organização do novo partido rio-grandense, que te
transmito com o meu aplauso ”.
As indicações de Vargas são demasiado claras para necessitarem de uma
análise interpretativa. Cabe ressaltar, porém, que ele procura compatibilizar o
programa do PRL com os interesses do Governo Provisório ao enfatizar a necessidade de uma união nacional submetendo os localismos desagregadores;
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Este último ponto está vinculado ao tradicional postulado republicano–castilhista de defesa da
liberdade profissional. Com o crescimento e ampliação do sistema educacional, principalmente o
universitário, inicia-se uma série de problemas de competição entre diplomados e autodidatas. O
programa do partido defendendo os interesses do setor de profissionais liberais lança a questão em
termos de que a regulamentação das profissões deve obedecer um programa paulatino, mas irreversível.
194
Telegrama de Vargas a O. Aranha. O Partido Republicano Liberal. Op. cit. pp. 48-49.
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aponta a eleição indireta como solução para a proposta de continuidade no
governo; lembra a importância do ensino como afirmador da nacionalidade, e a
questão econômica crucial na formulação das bases para uma economia nacional: a maior aproximação dos centros consumidores. Esta idéia de um mercado
interno nacional é fundamental nas diretrizes econômico-financeiras que passaremos a comentar.
As proposições no campo econômico constituem-se em 14 itens, dos quais 4
ressaltam as medidas fundamentais para a retomada do desenvolvimento interno
em novas bases: 1) ampla concessão de crédito, 2) participação do Estado na
criação da infra-estrutura necessária à ampliação dos negócios e do mercado interno, 3) criação de conselhos técnicos como consultores e planificadores (objetivo
de racionalização dos processos produtivos), 4) redução gradativa dos impostos e
taxas incidentes sobre as atividades centrais da economia.
A ampliação do crédito hipotecário, agrícola, pecuário, móvel, industrial, assim
como a ênfase na necessidade de cooperação, também, com a pequena lavoura
e a regulamentação do crédito particular, obviamente objetiva dinamizar, via mecanismos de financiamento, as atividades econômicas que sofreram e estão sofrendo (não apenas as que viviam da exportação) os reflexos da recessão econômica. A injeção de dinheiro nestes setores é condição fundamental para a articulação de um mercado dinâmico que, dadas as características da economia gaúcha, deverá ter seu centro no campo (na atividade agrícola e pecuária de qualquer dimensão).
Nessas condições, o Estado não desempenhará mais o papel formal do Estado liberal clássico (que nunca chegou a existir no RGS), mas de um Estado agenciador desta nova regulação da vida econômica, configurando as condições necessárias para que as forças produtivas adquiram capacidade reprodutiva. Dentro desta
perspectiva o Estado responsabilizar-se-á pela expansão e reorganização do sistema de transportes internos, assim como das vias necessárias para o escoamento da
produção. Deverá realizar uma estatização gradual dos serviços públicos e de interesse coletivo, assim como manter uma política de saneamento e urbanização que
garantam condições de vida sadia nas cidades em crescimento.
Para melhor exercer esta sua função, o Estado contará com Conselhos Técnicos Consultivos que terão, primordialmente, cinco funções: estudar e sugerir sobre
projetos oriundos das câmaras no sentido de racionalizar a produção; articular planos que visem o bem-estar do corpo social; estabelecer condições fiscais para
intercâmbio com outros estados e países estrangeiros; avaliar as correntes migratórias e o problema das populações flutuantes; propor meios para a racionalização e
desdobramento do sistema de transporte, principalmente através do barateamento
dos fretes. A importância dada à assessoria técnica, entendida aqui como a manifestação de opiniões e ponderações desvinculadas dos condicionamentos políticos,
tem como argumento subjacente a idéia muito ao gosto dos tenentes de que a
88

solução técnica apresenta alto grau de eficiência, racionalidade
e neutralidade que
195
os organismos caracterizadamente políticos não possuem .
O impulso que o Estado deveria propiciar ao setor econômico dominante, em
termos de expansão do sistema creditício, de infra-estrutura de transportes e outros
mecanismos, deveria ser acompanhado da abolição do imposto de exportação,
redução gradual do de transmissão de propriedade inter-vivos, assim como a redução gradual dos impostos sobre a produção agrícola, pecuária, mineira,
maquinofatureira, substituídos por impostos diretos (renda, heranças, terras não
aproveitadas, etc.). O programa sugere também que haja proteção às indústrias
nacionais (que sejam viáveis), demonstrando um relativo protecionismo ao setor.
A terceira divisão do programa, constituída pela política social liga-se diretamente às questões de regulamentação das relações entre trabalho e capital, previdência social e associação profissional. Talvez o elemento mais importante deste
capítulo e que não constava do anteprojeto do programa, é a proposta de instituição de um salário mínimo feita por Alberto Bins, então Prefeito de Porto Alegre. A
questão da garantia de uma renda mínima para a classe trabalhadora seria uma
forma de controlar os desequilíbrios e reduções violentas de demanda. Obviamente
que a constituição de um mercado interno dinâmico e relativamente estável requer a
criação de uma demanda ampliada. A incorporação da classe trabalhadora como
um dos elementos do novo pacto social que vai se estabelecer, agenciado pelo
Estado, requer não apenas o seu enquadramento, no sistema produtivo como mão
de obra, mas também, no mercado de consumo enquanto aquisitor de mercadorias. Para tal, a renda mínima garante a manutenção
de uma demanda efetiva que age
196
como força produtiva no sistema de mercado .
O partido propugnava, também, pela equiparação dos jornaleiros e operários
do Estado aos funcionários de quadro; organização de lar gratuito para as classes
menos favorecidas; família monogâmica, indissolúvel; concessão de pensões, aposentadorias, seguros, assistência à velhice, etc.; reconhecimento das associações
profissionais; criação de tribunais para solucionar os conflitos entre patrões e empregados; oito horas de trabalho, restrição aos trabalhos noturnos, limitação de
turnos. Incorporava-se, desta forma, as reivindicações básicas do trabalhismo, sendo
que muitas delas já vinham dos pressupostos partidários do republicanismo castilhista.
O item referente ao ensino, principalmente no que concerne ao ensino religioso, provoca grande celeuma dentro do congresso partidário onde se197mesclavam as
mais variadas tendências religiosas e de defesa de um estado laico . O programa
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O Código dos Interventores, de 28 de agosto de 1931, já havia introduzido a figura dos Conselhos
Consultivos, órgão do assessoramento, origem, provavelmente, do DASP (Departamento Administrativo
de Serviço Público). Maiores detalhes ver CARONE, Edgar. A Segunda Republica. Op. cit. pp. 2835.
196
O debate em torno das reivindicações econômicas é analisado por MÜLLER, Geraldo. Periferia
e Dependência Nacional. São Paulo, USP, 1972, mimeo, pp. 141-146.
197
A discussão provoca maior polêmica devido ao fato de incluir, como questão religiosa, o tema do
divórcio.
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acaba se definindo pelo ensino religioso facultativo nas escolas públicas e assistência religiosa, também facultativa, às forças armadas.
Finalmente a parte final – política externa - fica reduzida a duas proposições:
de um lado, a vocação pacifista e cooperativa do Brasil leva-o a optar pelas soluções de arbitragem, se necessário; de outro, a aproximação198das nações sul-americanas através de acordos econômicos, sociais ou culturais .
Nascido numa conjuntura cheia de pressões contraditórias, e agregando elementos de origens políticas diversificadas, o programa do PRL bem refletia esta
situação mesclando proposições tradicionais e típicas de uma oligarquia republicanista
pré-30 (veja-se a intransigência na defesa da autonomia estadual), com propostas
modernizantes de intervenção estatal, regulamentação social e assessoria técnica,
mais ao gosto de setores emergentes e identificados ideologicamente aos setores
médios ou representativos de atividades mais urbanas de caráter industrial, comercial ou burocrático.
Deliberadamente, o PRL deixa amplas questões em aberto, 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 proposições na Constituinte), tendo em vista que
seus representantes serão, em grande medida, os porta-vozes do governo federal e
que as diretrizes varguistas ainda não haviam sido estabelecidas definitivamente.
No Congresso de 1934, ao fazer a avaliação das atividades do partido dentro da
Constituinte, Augusto Simões Lopes observa, como prova
do êxito obtido, que a Cons199
tituição Federal continha 85% dos postulados do PRL . A heterogeneidade dos princípios da Lei Magna de 1934 é por demais conhecida para que necessite maior
explicitação. É suficiente, também, se tomada como parâmetro, para permitir que se
forme uma imagem da conjugação de elementos díspares que o PRL realizou.

198
Segundo Muller: “Os debates para a elaboração do programa do PRL indicam, em síntese, quatro
aspectos importantes: a) predominam os interesses vinculados ao capital, mas que buscam estabelecer
uma conexão dinâmica, em termos de mercado, com o trabalho; tais interesses concebem o EstadoNação como limite jurídico–político de acumulação legítima e básica; b) ao âmbito estadual sulino,
predominam os interesses vinculados ao capital alocado na agropecuária, indústrias de beneficiamento
e outras, induzidas pela urbanização, ao comércio e conexos a serviços urbanos; vinculados a estes
interesses acha-se o governo pela expansão dos serviços públicos; c) procura-se incorporar dinâmica
e eunomicamente o trabalho à expansão do mercado interno estadual e nacional, mediante a
readequação da ideologia das alianças entre o capital e trabalho, agora, contando com o elemento
‘nacionalismo’; d) predomina o otimismo em relação à dinamização da formação social bem como
da área, dada a possibilidade de readequar o aparato estatal como motivador e mediador”. MÜLLER,
Geraldo. Op. cit., pp. 146-147.
199
“Promulgada a constituição de 16 de julho e confrontada a redação final da mesma com o
programa do Partido Republicano Liberal, verificou-se a gloriosa verdade de que 85% dos postulados
do nosso partido, cabíveis em texto constitucional, encontram-se consagrados na nova Carta Magna,
o que demonstra o sentido renovador e brasileiro de nossa ideologia política e consolida no mundo
da doutrina e da ordem jurídica a vitória da maioria rio-grandense, já insofismavelmente revelada
nas urnas”. Depoimento de Simões Lopes. Partido Republicano Liberal. 1° Congresso bi-enal.
Porto Alegre, Oficinas Gráficas da Liv. Selbach, 1974, pp. 173-174.
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Se os princípios programáticos do PRL continham contradições e ambivalências,
sua estrutura organizativa era relativamente simples. Na capital havia uma comissão
Diretora Central, com um presidente, e na sede de cada município uma Comissão
Diretora Municipal também com um presidente local. A articulação entre a Comissão Central e a Municipal era feita através da figura do Secretário Geral e do segundo Secretário. Esta era a estrutura básica do partido e a nominata dos seus
dirigentes regionais, entre 1932 e 1937, quase não variou: Presidente da Comissão
Diretora Central, Gal. José Antonio Flores da Cunha; Comissão Diretora Central,
Augusto Simões Lopes, Alberto Bins, José Antonio Netto, Victor Dumoncel,
Protásio Vargas, Theobaldo Fleck, Francisco Flores da Cunha, Wazulmiro Dutra,
Quim Cesar, Frederico 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. Substituto do Secretário: Dario Crespo. Presidente de Honra: Osvaldo Aranha.
A sede local do partido no interior eram as Comissões Diretoras Municipais
que encaminhavam as demandas à Comissão Central ou diretamente ao Presidente
da Central de onde emanavam as decisões do partido. Entretanto, havia outra modalidade de organização do partido e que se combinava com atividade artísticas e
recreativas que eram os Centros Republicanos Liberais (CRL). Nos distritos de
Porto Alegre e em muitas cidades do interior foram criados centros (CRL) que
funcionavam como um corpo auxiliar de Comissão. Por exemplo, o Centro era
muito utilizado
no trabalho de qualificação eleitoral que era levado a cabo pelo
200
partido . A função de alistamento, provavelmente, se constituía na grande atividade da Comissão Municipal para as eleições propriamente ditas. Este trabalho de
recrutamento político requeria conhecimento dos distritos do interior e só poderia
ser realizado com o auxílio dos coronéis locais.
Para este recrutamento inicial, o governo não encontrou maiores dificuldades
utilizando, como já vimos, basicamente a sua máquina administrativa articulada com
o mandonismo local. Contava ele com a solidariedade dos que havia nomeado para
prefeituras, sub-prefeituras, promotorias, coletorias, etc., e caso não se encontrassem dentro destas categorias passava-se à recomendação pessoal. Neste sentido,
a atuação de Antunes Maciel (recrutando os setores libertadores), Osvaldo Aranha, Zeca Neto, Gaspar Saldanha para a organização do partido, foi de grande
valia. A possibilidade de concessão de favores e ganhos políticos acabou definindo
a posição de muitos líderes municipais. Há que se recordar que o recrutamento

200
É comum nos jornais em 1933, a notícia de que o Centro realizará reunião “para serviço de
qualificação e tiramento de fotografias das pessoas qualificadas”. Diário Liberal. 15 abr. 1933.

91

coronelístico inicial foi feito num período de desagregação partidária dos republicanos e libertadores, e não havia contradição maior em permanecer apoiando a Vargas
que foi o fator aglutinador da Frente Única. Realizada a cooptação das lideranças,
o monopólio quase exclusivo do uso da coerção e da violência encarregava-se de
facilitar o enquadramento político da base.

2. As eleições, a luta eleitoral e os partidos
O serviço de alistamento era fundamental para o partido, pois lhe dava através
de uma prévia aproximada, o potencial eleitoral do município. Logicamente o eleitor tinha que sofrer um rígido controle, em muitos casos. Em geral era tirado de
casa, conduzido até a mesa e controlado na votação, recebendo a cédula pronta, já
que cada um confeccionava a sua (ver regras eleitorais vigentes, em anexo).
Se havia expedientes específicos para induzir o eleitor à votação, havia também , com muita freqüência, expedientes para dissuadi-lo de votar, principalmente nos municípios onde a oposição ia se fortalecendo. As denúncias de violência
nos períodos eleitorais, principalmente contra a Frente Única ou mesmo os
integralistas, aliancistas
e dissidentes em geral (Partido Popular nas eleições de
201
35) são constantes .
O uso da violência no período eleitoral, ou fora dele, fartamente utilizado durante a dominação republicana castilhista no Rio Grande do Sul, se expandiu, no
período de minoria liberal na Assembléia, para o controle da bancada dissidente e
frente-unista desgastando mais ainda o modelo partidário florista.
A concessão de favores políticos, como a nomeação de funcionários, benefícios econômicos, etc. era o recurso mais utilizado como elemento de atração de
líderes e cabos eleitorais. Este mecanismo garantia a realimentação da máquina
partidária. O ponto ótimo do funcionamento do sistema foi o período 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 garantia do atendimento
das demandas, de um lado; de outro, o crescimento da oposição, a derrota eleitoral
significavam, invariavelmente, a demissão, a remoção, a transferência dos funcionários (prefeitos, chefe de polícia, etc.) dos municípios.
201

Em S. Sebastião do Caí “forte compressão eleitoral, diversos espancamentos feitos por elementos
civis armados”, em Nova Petrópolis os fiscais com as urnas e alguns elementos dissidente foram
retirados do automóvel em que se encontravam e barbaramente espancados. Também em Nova Petrópolis
“foram tirados de dentro de suas residências os candidatos a governadores, dissidentes Sr. Antonio
Maria F°. e o gerente da Cooperativa Schwantes e espancados”. Em Soledade “no 1° distrito, nas
zonas de Santa Cruz e Mormaço, ainda na madrugada do dia 17 os capangas municipais percorreram
diversas estradas dando fortes descargas de armas, a fim de amedrontar o eleitorado. Partindo do 11°
distrito há numerosa capangada que desde o dia 14 infesta as zonas denominadas Mormaço, Pontão,
Pratinha e Volta Alegre, invadindo casas comerciais e particulares, espancando pessoas e apreendendo
os títulos eleitorais”. Correio do povo, 20 nov. 1935.
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O modelo cooptativo, em determinado momento, foi adotado por Flores da
Cunha para atrair a oposição e uma política distributivista de favores aos adversários foi tentada durante o “modus vivendi”. A dissidência acusou o governador de
autoritariamente usar o partido beneficiando a Frente Única (Lindolfo Collor especificamente) não atendendo as reivindicações ínfimas dos liberais.
Criado com a função de ser o canal político regional no apoio ao Governo
Provisório, o PRL, buscando legitimar sua posição de poder, desempenhou com
êxito o seu papel na campanha e eleição para a Constituinte Federal: das 16 cadeiras que cabiam ao Rio Grande, o partido consegue obter 13, sendo derrotado em
apenas cinco municípios (Candelária, São Pedro, D. Pedrito, Capaçava e São Sepé)
dos 82 municípios do Estado. O Partido elegeu: Augusto Simões Lopes, Carlos
Maximiliano Pereira dos Santos, Heitor Annes Dias, Frederico João Wolfenduttel,
João Simplício Alves de Carvalho, Renato Barbosa, Demétrio Mercio Xavier, Victor
Russomano, João Ascanio Moura Tubino, Pedro Vergara, Frederico Dahne,
Argemiro Dornelles, Gaspar Saldanha, Raul Jobim Bittencourt.
Apesar de congregar, em sua chapa, antigos republicanos e libertadores, embora o número dos primeiros seja maior, o PRL, consegue uma votação mais202
sólida
na zona menos tradicional e de ocupação mais recente no Estado – a Serra .
Um quadro relativo às mesmas eleições, com a distribuição geográfica do voto
na Frente Única (eleitoralmente mais dependente da força libertadora), mostra que
a tendência dominante concentra-se nos municípios da Campanha (com algumas
exceções, como o caso de Livramento, cidade natal do Interventor, na qual a influência política local da família Flores da Cunha pesava) e onde o sistema coronelista
ainda tinha uma influência dominante e localizavam-se as principais bases políticas
do Partido Liberal, no Império, do Partido Federalista e mais tarde Libertador, na
República. A força da Frente Única expressava-se, também, na zona do Litoral,
embora em menor proporção do que na Campanha.
As eleições de outubro de 1934, para deputado federal e Constituinte estadual, oferecem um quadro mais diversificado que o anterior. Verificada numa fase
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Utilizamos para a caracterização regional do Rio Grande do Sul a divisão estabelecida por Jean
Roche (“As bases físicas da ocupação do solo no Rio Grande do Sul”, em ROCHE e AZIZ NACIB
AB’ SABER. Três estudos rio-grandenses. Porto Alegre, UFRGS, 1966.), a partir das regiões
naturais do estado. (Ver mapa abaixo). As áreas são: Litoral, Campanha e Serra. O Litoral, segundo
J. Love (op. cit. p. 5-6) é “área de solo relativamente pobre” mas “historicamente, tem sido, não
obstante, a mais densamente povoada das três, bem como o local das exportações, do comércio
interestadual e da indústria.” (...) “a principal atividade agrícola da região tem sido o cultivo do
arroz...”. Já a Campanha é a zona de criação de gado, “se bem que o solo possa servir à agricultura”.
Seus primeiros habitantes “formaram enormes propriedades pastoris – estâncias (ou fazendas) – que
ainda predominam”. A zona de Cima da Serra, a terceira região, “para fins históricos (...) pode ser
dividida em três sub-regiões: Zona Colonial, o Planalto Central e o Distrito das Missões”. A zona
colonial foi povoada por alemães e italianos, ligados à policultura. O Planalto Central foi ocupado,
originalmente, por paulistas que se deslocaram para o sul. (“Sertanistas e fazendeiros”). As missões,
antigo local das reduções jesuíticas (guaranis) foi a última zona da serra a ser ocupada.
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de garantias constitucionais formais, com novos grupos políticos disputando maior possibilidade de participação, a campanha eleitoral de 1934 já apresentou
novos componentes.
Para a Câmara Federal o PRL elege 13 deputados dos 20 que cabem ao Rio
Grande do Sul, quase todos participantes da elaboração da Carta de 1934: João
Carlos Machado, João Vespúcio de Abreu e Silva, Renato Barboza, Demétrio
Mércio Xavier, Heitor Annes Dias, João Simplício Alves de Carvalho, Pedro Vergara, Victor Russomano, Frederico Wolffenbuettel, Raul Jobim de Bittencourt, João
Fanta Ribas, João Ascanio de Moura Tubino, Francisco Antunes Maciel. Para a
Constituinte Estadual elege 21 representantes para as 32 cadeiras existentes:
Argemiro Dornelles, Antenor Amorim, Cylon Rosa, José Loureiro da Silva, José 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, Adolpho Peña,
Paulino Fontoura, Julio Diogo, Oscar Karnal, Eurico Arthur Ferreira, Antonio
Assumpção Junior.
Em termos profissionais, o grupo apresentava a seguinte caracterização:
PROFISSÃO

Médico
Advogado
Engenheiro
Jornalista
Militar
Farmacêutico
Agricultor
Proprietário
Comerciante/
Industrialista

CÂMARA FEDERAL

5
5
2
1
-

CONSTITUINTE
ESTADUAL
8
8
1
1
1
1
1

Constatava-se uma tendência crescente de envolvimento com a vida política
dos profissionais liberais, na medida em que não rompiam (a exemplo de Aranha,
Flores, Vargas, Neves) com os vínculos tradicionais da política local.
Em termos comparativos com a eleição anterior, o desempenho do PRL revela
um recuo generalizado: ao invés de expandir e consolidar sua força eleitoral, recua
relativamente, inclusive em sua base eleitoral mais importante. Embora ainda apresentando um peso significativo na zona serrana, não mantém os mesmos níveis de
votação no nordeste do Estado, exceto em alguns casos (Antônio Prado, Prata,
Nova Trento).
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A divisão de votos com a Frente Única é um aspecto a ser considerado nos
totais eleitorais de 1934 do PRL, pois a existência de outras legendas, mesmo não
se constituindo ameaça à dominância do partido oficial, contribuem para diminuir o
impacto de sua votação. Em 1933 a Ação Integralista Brasileira, mesmo com votações incipientes, rouba parte do eleitorado da zona colonial, assim como a Liga
Eleitoral Proletária e o Trabalhador Ocupa teu Posto, em menor grau, tendem a
obter votação mais expressiva nas cidades mais populosas, com presença de operariado, como Rio Grande, Santa Maria, Pelotas, Porto Alegre. Mas a Frente
Única recupera sua força eleitoral, revelando nas eleições de 1934 um crescimento
centrado na sua zona de dominação tradicional – a Campanha.
As eleições municipais de 1935 apresentam características particulares que
devem ser apontadas, principalmente se o objetivo é captar a lógica da atuação e
o desempenho do PRL. Realizadas em novembro de 1935, por um lado sob o
signo de uma crescente mobilização social e conseqüente tentativa de controle por
parte do executivo federal, e de outro, sob a ameaça iminente de um rompimento
entre Flores da Cunha e Vargas, as eleições significaram para o PRL algo fundamental: um teste para o funcionamento de suas máquinas municipais (eleição de
prefeitos e vereadores) e o reconhecimento da política local levada a cabo desde
sua fundação. O caráter de violência que esta eleição, particularmente, vai adquirir
deve-se, em grande parte, ao fato de inúmeros prefeitos (nomeados pelo interventor/
governador) concorrerem ao cargo sem que dele se desencompatibilizem, no prazo
estabelecido pela lei. Como já foi observado anteriormente, a máquina administrativa municipal tinha um papel crucial na atividade político-eleitoral. A tendência ao
uso da força e ao constrangimento pessoal foi constante em zonas onde a FUG
tinha possibilidade de êxito, assim como nos municípios que criaram frentes próprias denominadas Partido Popular (várias dissidências locais).
Deste modo, há que se considerar os casos extremos onde o PRL obteve o
total da votação, pois que não havia candidato de oposição nem segurança para os
eleitores das correntes contrárias. Este fato verificou-se pelo menos em 12 municípios, localizados principalmente na zona de dominação tradicional do partido e, no
caso de Livramento, onde o candidato a prefeito era Antônio Flores da Cunha.
Apesar de manter sua hegemonia eleitoral, a tendência do partido situacionista,
em 1935, é a de recuperar a força de 1933: a votação do PRL, ainda que um
pouco inferior à da primeira eleição, superou, em nível municipal, o desempenho de
1934 reconstituindo, em grande parte, sua força inicial. O PRL venceu em 60 do
total de 86 municípios.
A vitória da FUG, em 20 municípios indica relativa estabilidade, depois do
crescimento da eleição anterior. Desses 20 municípios onde a FUG. é vitoriosa, 13
são representantes do Partido Libertador, já que a indicação é feita separadamente. Como anteriormente, os totais por municípios eram computados em conjunto,
quer dizer, o voto era para a FUG e não para um dos partidos específicos, sendo
impossível medir a força em separado de cada partido.
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Os resultados de 1935 podem sugerir que o Partido Libertador manteve-se
mais intacto que o Partido Republicano, obedecendo a uma trajetória constante de
votação, o que não teria acontecido com o PRR, mais atingido pela criação do
203
PRL, que lhe provocou uma sangria, possivelmente, mortal .
Computando-se os resultados das eleições em função apenas de quem vence
nas eleições locais, observa-se que a FUG obteve suas vitórias predominantemente
na zona de tradição libertadora – a Campanha.
A recuperação da capacidade eleitoral da FUG obedecia o sentido sul-norte,
com uma aproximação maior com o litoral do que com a zona dos Campos de
Cima da Serra. Com exceção dos casos extremados de ausência de candidatos da
FUG ou outra corrente e conseqüente dominação do PRL, o perfil de desempenho
dos dois grupos mais importantes politicamente tendeu a ser análogo, embora com
vantagem para o PRL.
As disparidades mais violentas, como as ocorridas em 1933, cedem lugar a um
enquadramento mais igualitário, equilibrado, com todas as limitações já referidas.
Por vias transversas, reconstitui-se a polarização político-eleitoral típica do sistema
partidário rio-grandense: a polarização tradicional que, até 1924, era Partido Republicano Rio-Grandense (PRR) versus Partido Federalista (PF), a partir de 1928
dicotomiza-se em PRR e Partido Libertador (PL), para, após a fase da Frente
Única que se esgota em 32, transformar-se progressivamente na confrontação polarizada entre PRL e FUG (PRR + PL).
Um quadro comparativo da atuação dos dois grupos, ao longo das três eleições observadas no período, permite ressaltar que o sistema partidário gaúcho,
pelo menos no que diz respeito às agremiações políticas tradicionais, caminhou no
sentido de homogeneização das forças digladiantes. A FUG, de um lado, recuperando votos perdidos ao PRL, no início do processo e expandindo suas bases com
a aquisição de novos eleitores. O PRL, pagando um tributo à sua vinculação com o
poder (governo estadual, principalmente) via decrescer ou estabilizar suas hostes,
na medida em que Flores da Cunha entrava em choque com o Governo Federal e
com grupos regionais sem atrair o novo eleitorado com propostas ideológicas mais
definidas.
Fundado a 15 de novembro de 1932, em congresso convocado para a organização do partido, o Partido Republicano Liberal congregou, desde a sua reunião
inicial, a classe política vinculada à administração estadual, realizando, neste sentido, de forma antecipatória, a estratégia que Vargas adotará em 1945, para criar o
PSD. Sem preocupações ideológicas definidas, em função da polarização entre os
conservadores-autoritários do PRR e os conservadores-liberais do PL, o PRL
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A validade dessa afirmação pode ser inferida, após 1945, quando o PL mantém suas bases políticas
tradicionais e as lideranças do PRL e PRR (Flores e Borges) transformam-se na pequena UDN.
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era, por natureza, um partido tipicamente situacionista, ou, mais precisamente, governista, procurando capturar os segmentos moderados dos partidos tradicionais.
Até mesmo na escolha do seu nome procurará transmitir (inspirando-se na denominação de outro partido rio-grandense fundado em 1896 por dissidentes republicanos do castilhismo) a idéia de que era republicano e, ao mesmo tempo, liberal
integrando as duas famílias ideológicas tradicionais: o republicanismo do PRR e o
liberalismo do PL. Reunindo, basicamente, prefeitos, sub-prefeitos, militares da
Brigada, políticos comprometidos com o situacionismo, que foram os convidados a
204
participar do encontro: 42 militares (15%), 81 prefeitos (29%) e 158 líderes
políticos (56%), sendo que estes últimos procediam principalmente dos municípios
mais populosos eleitoralmente: Pelotas, Santa Maria, Bagé, Caxias, São Leopoldo,
Cachoeira, Taquara, Passo Fundo, Santo Antônio, entre outros, e , obviamente,
Porto Alegre.
Tendo na presidência Osvaldo Aranha que dirigirá a discussão do programa
partidário, a assembléia logo dará demonstrações claras sobre seus objetivos primeiros ao enviar a Vargas uma moção de solidariedade: “As Municipalidades do
Rio Grande do Sul, as correntes políticas municipais e os comandantes de corpos
da milícia cívica rio-grandense, por seus representantes reunidos em Congresso na
Capital do Estado, reconhecendo as superiores objetivos e a ação patriótica do
Governo Provisório da República, hipotecam-lhe integral solidariedade moral e
material para preservar a ordem pública de qualquer perturbação e para encaminhar o país ao regime
constitucional, por meio das eleições gerais em 3 de maio
205
próximo vindouro” .
Esta solidariedade não é apenas à pessoa do chefe do Governo Provisório
mas do próprio governo, como é enfatizada através dos pronunciamentos de vários
oradores, assim como salientam a importância de Flores da Cunha na condução do
processo político, na luta contra a anarquia pretendida pela Frente Única e pelos
paulistas. A vinculação líder-partido é solidamente estabelecida por Aranha: “A minha vida tem um vaqueano; é o Rio Grande do Sul . E o Rio Grande, o verdadeiro,
tem hoje, um chefe: é Flores da Cunha.
Servir a um é servir a outro. É – atentai bem
206
– muito mais: é salvar o Brasil” . Proclamado por um representante do poder
central, a declaração tornava-se, nesta conjuntura, um atestado do reconhecimento
da força da liderança florista. Refazia-se, assim, o elo de aliança Rio Grande Vargas, rompido com a Frente Única após a Revolução de 1932. Flores demonstrara na eficiência e lealdade em julho de 32, e isto era reconhecido. Cabia-lhe,
agora, o papel de articular o Rio Grande do Sul, não em termos militares para
204

Cabe salientar que pelo menos em dez prefeituras do interior a administração estava entregue a
militares da Brigada, como era o caso de Bagé, reduto tradicional do federalismo.
205
O Partido Republicano Liberal e Seu Programa. Op. Cit. P.33.
206
Ibidem p. 23.
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apoiar Vargas, mas em termos político-eleitorais. Era a transição da função política
do Interventor como delegado ou preposto do Governo Provisório para a de futuro
governador, legitimado, politicamente, pelas urnas. A revolução buscava, mais uma
vez no Rio Grande, na seiva da tradição partidária, um dos sustentáculos fundamentais de sua história política.
A opinião de Vargas vem registrada em mensagem a Aranha e visa fortalecer a
imagem do líder e do partido coeso: “Só ontem, pela leitura que me proporcionaste
do esboço formulado, conheci o programa do novo partido rio-grandense, que
surge, como o fênix da lenda, das cinzas dos velhos partidos gaúchos, esgotados
em sua finalidade, pelo abandono de seus princípios básicos. O predomínio de um
personalismo irritante, agravado por pequeninas ambições e despeitos minúsculos,
precipitou-lhes o aniquilamento, culminando os seus erros ao pretenderem lançar o
Estado numa aventura para qual não fora consultado. Salvou-o no momento mais
perigoso da história política o braço vigoroso e a consciência patriótica de Flores
da Cunha, mantendo íntegros os compromissos assumidos de assegurar a ordem,
numa afirmativa que, conhecidos o seu caráter e lealdade, ninguém poderia por em
dúvida. Julgo excelente o programa do novo partido, que satisfaz, com acerto, os
objetivos do nosso quadro histórico. Surge em momento renovador e construtor e
num instante dramático da vida brasileira, visando, precipuamente salvar as conquistas da Revolução, cujos princípios consolida, continuando, na sua fase preparatória, a campanha da Aliança Liberal. Urgia concretizar em uma forte organização
partidária o material admirável, que é a inteligência, ,a aptidão realizadora, a capacidade de dedicação e de sacrifício do povo rio-grandense. Uma vez que do Rio
Grande parte o brado de alerta para o fiat renovador da reconstrução política do
país, é natural que apareçam no programa partidário estabelecido, dadas as particularidades de sua situação
geográfica e de seu destino histórico, em fórmulas pre207
cisas, os ideais coletivos” .
Portanto, o partido nascia com a perspectiva de ser o objeto realizador dos
ideais aliancistas, e nesta medida encaminhava-se para ser o modelo a ser seguido
pelas demais interventorias estaduais.
Apesar da constante afirmação de sua liderança partidária, Flores procura,
retoricamente, dar à organização do partido um caráter mais idealista, de reunião
de pensamentos homogêneos e apontando a possibilidade da entrega do poder
para outro grupo, como transparece no seu discurso: “Se eu estiver ainda no governo, presidirei imparcialmente o comício das urnas, será para mim uma questão de
honra reconhecer os vencedores. Darei eleições livres e farei respeitar o resultado
do sufrágio. Não desejo também entronizar-me na chefia de nenhuma corrente
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Ibidem, pp. 47 e 48.
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política. É preciso banir das agremiações político-partidárias
a influência dos
208
personalismos que se impõe discricionariamente” .
Mas, apesar desta afirmação, a tendência foi de atribuir a chefia a Flores e esta
transformar-se num sistema extremamente rígido, autoritário, com uma centralização das decisões altamente personalistas em todos os níveis, durante os cinco anos
de existência do partido e ao longo de três eleições.
Entretanto, ao beneficiar e fortalecer Flores internamente, o PRL tinha (daí o
apoio Vargas e Aranha) uma finalidade menos declarada, mas mais imediata que
era o compromisso com o continuísmo de Vargas no governo, após a Constituinte.
Havia a necessidade de garantir, através de uma bancada forte e numerosa, a defesa dos princípios revolucionários (sob o ponto de vista governamental) e a continuidade da obra varguista sob um regime democrático. Subjacente à idéia do partido
regional, parecia haver a idéia de um partido nacional ou um agregado de partidos
regionais que defendessem os mesmos princípios, que será fundamental para enfrentar, como já foi visto, o desafio das novas organizações políticas nacionais: AIB
209
e ANL .
O PRL tem o seu desempenho mais positivo nas primeiras eleições em que se
apresenta – 1933, para a Constituinte Federal. Cumpre assim seu papel de garantir
um apoio sólido ao grupo governamental. Une três fatores fundamentais para seu
êxito: o apoio dos rio-grandenses, em geral, ao governo Vargas; as lealdades administrativas e funcionais ao interventor; a desarticulação da FUG com o exílio dos
líderes. O PRL vence com larga margem, mas carece de políticos tradicionais com
experiência parlamentar e plenamente convictos dos princípios que defendem, por
isso o êxito de sua bancada na Constituinte Federal será relativo.
A liderança da maioria gaúcha na Assembléia pertence a Augusto Simões Lopes,
ex-prefeito de Pelotas e que se torna praticamente o porta-voz de Vargas dentro da
Constituinte, com avanços e recuos que terminam por comprometer a atuação da
bancada como um todo. Outro representante com modesta atuação é João Simplício,
preso ainda a uma visão regionalista da política, ex-secretário de Estado e exdeputado. Raul Bittencourt, Argemiro Dornelles (militar), Pedro Vergara (escritor,
jornalista) e Vítor Russomano (jornalista) são políticos sem projeção no Estado e
que são levados a estes postos pela profunda crise que abalou o sistema partidário
em 1932.
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Ibidem p. 41.
Esta tentativa é levada a cabo por João Alberto em visita ao estado, em fevereiro de 1933, quando
tenta harmonizar os conteúdos liberais com os tenentistas que pretende defender e cujas demarches
conduzem à fundação da União Cívica Nacional (UCN). Apesar do PRL abrigar a grande maioria
dos militares no RS, mesmo os vinculados ao tenentismo, a similaridade do seu programa com as
propostas deste grupo prende-se mais a detalhes do que um corpo coerente de princípios. A vinculação
dos militares com o partido se faz mais pela liderança de Flores do que pelo conteúdo programático.
209
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O partido cumpre sua função, na Constituinte, garantindo, de um lado a continuidade de Getúlio (através da proposta de eleição indireta) e de outro projetando
Flores nacionalmente como expressão política regional. Situado, entretanto, num
contexto em que os mecanismos de centralização estavam sendo acionados pelo
governo federal, o êxito partidário não era o aval necessário para o dimensionamento
nacional de Flores. A atuação deste estava condicionada ao papel que Vargas lhe
reservara dentro da arena política
– como seu colaborador e delegado – não como
210
agente autônomo de decisões .
Realizada a constitucionalização do país, o partido que atravessara com desempenho ótimo a primeira luta eleitoral, prepara-se para o segundo teste: eleições
para deputação federal e para a Constituinte Estadual. Em 7 de setembro de 1934
reunia-se o 2º Congresso do partido para indicar um candidato à presidência do
Estado e eleger nova comissão central do mesmo. Na ocasião são discutidas também a participação da bancada na constituinte e a escolha dos candidatos à deputação federal e constituinte do Estado.
A representação dos municípios é praticamente total (de 83 municípios apenas
5 não enviam representação) mas já se observa um decréscimo da presença militar
dentro do partido.211A preocupação central é demonstrar o sucesso da administração
Flores da Cunha , como garantir sua indicação ao governo do Estado.
Se o elo com os poderes local e regional era fundamental para o funcionamento do partido, não eram menos importantes, principalmente para a classe política
que atuava em nível nacional, as ligações e o reconhecimento do governo central.
Tal preocupação fica bem explicitada na moção que é aprovada e enviada a Vargas:
“O Partido Republicano Liberal, reunido em congresso, para tomar deliberações
políticas e examinar através da palavra dos seus oradores a obra revolucionária do
governo da República e do Estado, resolve emitir um voto de louvor, de reconhecimento e de solidariedade ao eminente dr. Getúlio Vargas pela benemerência sem
par da sua ação como chefe que foi do Governo Provisório, formulando o desejo
melhor e mais alto para que possa s. excia. continuar essa obra de harmonia
social,
212
trabalho construtivo e defesa da Nação na suprema magistratura” .
Este era um indicador de que havia em primeiro lugar uma lealdade partidária
ao governo central além da devotada ao poder regional. Partido hegemônico em
1933, com uma dominação conquistada dentro de um sistema partidário combalido
210
A tentativa de Flores de interferir na política de outros Estados, como Minas, Estado do Rio, Santa
Catarina, para exemplificar, leva Vargas a assumir uma política de distanciamento relativo.
211
Entre as obras realizadas por Flores contam-se: 26 grupos escolares, 250 aulas isoladas, nomeação
de 966 professores, construção de 6 edifícios escolares, 10 delegacias de saúde, implantação do
Instituto de Previdência do Estado, construção de inúmeras estradas, prolongamento de vias férreas,
doação de lotes coloniais, construção de 3 “Packing House”, posto de Pelotas, Frigorífico de Porto
Alegre, matadouro modelo, Entreposto do leite, criação do Departamento Administrativo Municipal,
redução de taxas e impostos.
212
Ibidem, p. 165.
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pelas lutas internas e pela alta dose de recursos de poder que possuía enquanto
partido de governo, em 1934 o PRL encontra um quadro mais dinâmico, mas também mais conflitivo que o anterior. Fruto das modificações de caráter sócio-econômico sofridas após 1930 e que encontram viabilidade política com a abertura democrática, a conjuntura que envolve as eleições de outubro de 1934 apresenta-se
suficientemente complexa para englobar tendências de direita, de centro e de esquerda. No Rio Grande do Sul participam do jogo eleitoral a Ação Integralista
Brasileira (AIB), a Liga Eleitoral Proletária (LEP), o Trabalhador Ocupa o teu Posto, a Frente Única (PRR e PL) e o PRL. Não podemos esquecer, também, como
força política atuante embora não constituída partidariamente com candidatos próprios, a Liga Eleitoral Católica que indicava os nomes que ela apoiava dentro dos
partidos oficiais.
A diversificação do sistema partidário, aumentando a gama de opções ao eleitorado, de um lado, e a paulatina rearticulação da FUG com o retorno das lideranças exiladas, de outro, resultou numa redução da massa eleitoral do PRL. Os resultados obtidos são bem menos alentadores que os de 1933. A presença do
Integralismo na zona colonial (alemã e italiana) que era forte reduto do situacionismo
governista e de votação expressiva da LEP em alguns municípios com contingentes
trabalhadores mais significativos (Pelotas, Rio Grande, Santa Maria e mesmo Porto
Alegre), explica em alguns casos, também, a redução da votação do PRL. Em
suma: apesar da competição básica ainda continuar sendo a travada entre o PRL e
a FUG, a entrada de outros grupos políticos na arena fez com que o partido tenha
visto reduzida a sua capacidade agregatória e geradora de votos.
Não é demais lembrar, que o partido vai perdendo um de seus recursos de
persuasão mais utilizados – a coerção – na medida em que o país se constitucionaliza
e os apelos às garantias individuais e direitos humanos se tornam mais constantes e
claros. Nascido no âmago do governo ditatorial e com objetivos muito definidos,
ele dispunha, obviamente, dos recursos políticos vinculados ao Interventor. Ainda
seria desnecessário observar que a utilização da força e da violência no processo
eleitoral não decresceu significativamente com a constitucionalização, só que a sua
utilização tornou-se questionável pelo simples fato de que poderia ser denunciada
publicamente pela oposição.
Nessas circunstâncias de diminuição relativa do potencial eleitoral do PRL e
com uma oposição mais combativa e forte, inclusive em nível federal, Flores assume o governo do Estado em abril de 1935. Bem respaldado por seu partido, dele
retira, como já vinha fazendo anteriormente, seus auxiliares mais diretos. Tendo que
enfrentar uma oposição regional, agora legitimada dentro da Assembléia Legislativa
(com a qual vê-se obrigado a dialogar), e não dispondo mais dos recursos que a
Interventoria lhe garantia, e, além disso atravessando uma fase crítica nas suas relações com o governo central, Flores se prepara para as eleições de novembro de
1935 que se realizarão no seu reduto de poder – o município. Diferentemente da
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Assembléia dos Representantes da Constituição castilhista de 1891, com funções
meramente orçamentárias, a Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul começa
a recuperar a função legislativa inerente aos parlamentos liberais.
Disputada novamente com a LEP, os Integralistas e a Frente Única, as eleições
de novembro atestam um desempenho menos favorável ainda ao PRL. Demonstrando um alto grau de violência local e reforçando os velhos mecanismos (uso da
Brigada, da polícia, das administrações locais e da própria justiça) utilizados pelo
partido nas situações anteriores, os resultados obtidos pelo PRL são sintomáticos
de um decréscimo de poder e legitimidade que Flores começa a enfrentar. Cabe
lembrar sempre que um dos vínculos de lealdade do partido é com o governo
central e que há um crescente antagonismo entre Vargas e Flores. Representativas
de um período de emergência política das camadas médias e populares, principalmente urbanas - pois que em 1935 dá-se um sensível crescimento do Integralismo
e a concomitante mobilização realizada pela ANL - as eleições municipais atestam
uma variabilidade mais ampla nas opções eleitorais e, portanto, uma quebra na
tradicional polarização partidária rio-grandense. Porém, ao romper com o bipartidarismo, o PRL não foi capaz de absorver as camadas emergentes que passavam a pressionar no sentido de participação política. Em conseqüência, ele tornase um partido que não consegue incorporar os apelos dos novos segmentos sociais
emergentes. Com a retomada de alguns postos de comando pela FUG e a não
incorporação dos novos contingentes eleitorais, a tendência do PRL era o paulatino
enfraquecimento eleitoral.
Ademais, é importante destacar que, sendo um partido de base essencialmente clientelística, ele tenderia a perder força na proporção direta da impossibilidade
de conceder os benefícios de que o governador dispunha. Sua capacidade distributiva
se ia reduzindo na medida em que ampliava e aprofundava suas frentes de conflito,
tanto com o poder central, quanto com a oposição regional.
A liderança autoritária de Flores e sua reduzida preocupação com questões
doutrinárias, ou seja, a implementação de políticas coerentes com os princípios
partidários, leva-o a realizar uma administração com freqüentes alterações de
rumo nas diretrizes econômicas, sociais ou políticas. Muito mais preocupado com
as ameaças de um rompimento com o poder central, ele utiliza o organismo partidário para estebelecer o “modus-vivendi”. Evidentemente que isto implica em
reformulações de princípios e adaptações do próprio texto constitucional. Em
conseqüência, pode-se afirmar que não há, nesta conjuntura, no Rio Grande do
Sul, um governo partidário, porém um partido que se adapta às contingências do
poder. Mas, o acordo de convivência (Modus Vivendi) já trazia em si o germe de
sua destruição. Esgotadas as tentativas de ambas as partes – cujo objetivo era se
fortalecer internamente – a aliança eventual é rompida, deixando manifesta uma
questão básica para o PRL desde a sua criação: as lealdades políticas. Aproximando-se o rompimento radical entre Flores e Vargas um setor da elite governante,
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cuja lealdade fundamentalmente direcionava-se ao governo federal, provocará a
cisão dentro do PRL (Dissidência Liberal).
O PRL com o seu líder máximo (Flores da Cunha) ao tornar-se minoria dentro
da Assembléia e pressionados de forma crescente pelo Governo Central, seja através do executivo e do exército, seja pela ação da oposição legislativa se
arregimentando, crescentemente, em torno de Vargas, passa a utilizar menos mecanismos político-partidários e cada vez mais seus recursos de poder através da Brigada Militar, Batalhões Provisórios, Batalhões Rodoviários, etc. O processo culmina com a opção partidária que será feita no sentido de reforçar mais ainda o peso
das decisões pessoais do chefe, em detrimento dos pressupostos doutrinários, quando adere à candidatura de Armando Salles Oliveira para a Presidência da República em 1937.
Fundado, portanto, com o objetivo de viabilizar a manutenção de Vargas e
Flores da Cunha no poder, o PRL cumpriu, com larga margem, esta função, derivando como subproduto, uma prática partidária um pouco diversa da realizada,
tradicionalmente, pelos partidos no Rio Grande do Sul. Baseado num padrão
clientelístico, cooptativo, beneficiando-se, de um Estado em processo de expansão
no pós-30, e visando preservar a máquina administrativa montada durante o período da Interventoria, o PRL parece ter sido um modelo intermediário – já que tinha
limitações estaduais - para o que futuramente, pós-Estado Novo, seria o padrão
típico de formação do Partido Social Democrático (PSD) em 1945.
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IV. A CONSTITUINTE ESTADUAL DE 1934
A nova Constituição de 1934 que restabeleceu, no plano nacional, o ideário
liberal defendido pela Revolução de 1930, após um longo período de Governo
Provisório de Vargas e sob a pressão da Revolução Paulista de 1932, definiu os
parâmetros legais das novas constituições estaduais. No caso do Rio Grande do
Sul, o singularismo da Constituição Republicana Rio-Grandense impunha mudanças importantes na sua concepção estrutural diante dos novos tempos. A velha
concepção autoritária do castilhismo seria substituída - mais do que em qualquer
outro Estado brasileiro – por um texto constitucional
que fosse não somente mais
213
compatível com a nova Constituição de 1934 (o que não foi o caso da Constituição castilhista frente a Constituição Brasileira de 1891), mas que representasse
também um avanço sobre o liberalismo oligárquico dominante na Republica Velha.
O processo de democratização permitirá, entre outras coisas, que o retorno
das lideranças do exílio propicie a reorganização da FUG em bases mais sólidas para
um enfrentamento eleitoral direto com o partido do governo. A tentativa de recuperação do campo perdido pela oposição obtém relativo sucesso pois que os resultados
das eleições de outubro de 1934 (para deputado federal e para a constituinte estadual) apesar de ainda favorecerem o PRL, reduzem sensivelmente a diferença de votação. Na Constituinte Estadual, como observaremos mais detidamente, a atuação da
oposição é profundamente diversa da verificada na federal onde das 16 cadeiras
pertencentes ao Rio Grande do Sul ela preencheu apenas três.
O tradicional bi-partidarismo gaúcho reencontra, em parte, seu caminho com
a cisão provocada pela redefinição interna nos dois grupos. A Frente Única, transformada em oposição, permanecerá reunindo PRR e PL sem que cheguem a formar um único partido. Realizando uma atuação conjunta, os dois partidos mantém
intactos, entretanto, os seus programas. O primeiro teste de funcionamento do sistema partidário é feito nas eleições de maio de 1933 para a Constituinte Federal. A
maciça vitória do partido situacionista (que é presidido pelo interventor Flores da
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Apesar da defesa que fará dessa compatibilidade entre ambas um jurista não-gaucho: “Ninguém
mais do que Julio de Castilhos e Borges de Medeiros faz jus à gratidão dos coetaneos e à admiração
da posteridade, mas ninguém mais que eles tem sido alvejado, pelos encômios e pelos insultos de uma
opinião publica que vaga à mercê dos ventos de todo o quadrante, conforme a direção que se lhe
queira imprimir” MONTE ALVERNE, R. de. O Rio Grande do Sul e as suas Instituições
governamentais: estudos de política constitucional, Rio de Janeiro, Typographia do Anuário do
Brasil, 1925.
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Cunha), é conseqüência clara da possibilidade de arregimentação eleitoral que a
interventoria como máquina administrativa possui e pela profunda desarticulação
em que se encontravam os partidos tradicionais da oposição.
No Estado a retomada do debate parlamentar tem início dentro da Constituinte em 1935. Em que pese o fato de existirem nela unicamente representantes da
Frente Única e do PRL, e da representação classista instituída pela Constituição de
1934, concorreram às eleições várias agremiações numa prova de diversificação
da sociedade rio-grandense e do surgimento de novos grupos políticos com propostas alternativas aos partidos já tradicionalmente reconhecidos como representantes dos interesses de alguns setores das classes dominantes. Os novos grupos
ligavam-se mais a reivindicações dos setores médios urbanos e da massa trabalhadora em geral - eram elas a Ação Integralista Brasileira (versão brasileira do fascismo, com apelo nacionalista e que no Rio Grande do Sul obteve maior número de
adeptos nas zonas coloniais, de origem alemã e italiana) e a Liga Eleitoral Proletária
(defendendo expressamente os interesses da massa trabalhadora e com incidência
maior nas cidades com população industrial ou nas zonas de mineração).

1. A Constituinte Estadual e organização política do Estado
Mesmo não se constituindo de forma muito diversificada, a Constituinte Estadual será palco de amplos debates, principalmente no que tange à organização
política do Estado, onde vai surgir a questão crucial do período – a falência do
liberalismo. A experiência do Governo Provisório, o New Deal de Roosevelt, os
fascismos na Europa, os frutos da Revolução Russa, tudo leva a repensar o papel
do Estado em relação à sociedade. Mas não apenas isso é objeto de debate. O
novo corpo social – que se molda, passados quatro anos da Revolução de 1930 e
que possui reivindicações e participação própria, - também se torna sujeito presente e ativo na política. Temas como o combate aos extremismos, a situação do proletariado, a legislação trabalhista e a intervenção do Estado na economia aparecem com alta freqüência nos enfrentamentos entre FUG e os membros do PRL.
A Constituinte é instalada em 12 de abril de 1935 e sua primeira tarefa é a
eleição indireta para governador do Estado. Para tal, o 2° Congresso do Partido
Republicano Liberal havia lançado, ainda em setembro do ano anterior, a candidatura de José Antônio Flores da Cunha que ocupava a Interventoria desde a tomada
do poder pelos revolucionários. Eleito governador e a Assembléia retornando à
atividade, o Rio Grande entrava numa nova fase democrática que apesar de breve
(logo interrompida pelo golpe de 1937 que institui o Estado Novo) se caracterizou
por uma intensa atividade parlamentar e pelo surgimento de novas lideranças políticos e dissidências internas nos partidos já existentes. A vitalidade sentida nos debates das legislaturas da década de 20 mantinha-se, desta forma, com muitos elementos novos da elite regional, que se iniciavam na política principalmente através
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do PRL, que recrutava seus membros não apenas nas dissidências do PRR e do
PL, mas também numa camada de jovens intelectuais e bacharéis (como Coelho de
Souza, Moysés Vellinho, Loureiro da Silva) e elementos vinculados à burocracia
estatal dos primeiros tempos revolucionários.
A Constituinte Federal de 1934 ficará marcada pela inclusão, no corpo da
Constituição, das idéias concernentes às várias tendências que dela participaram
(tenentes, oligarquias pró-Vargas, oposição paulista, grupos de esquerda, integralistas,
etc.), originando uma carta que tentava, através de uma média das aspirações comuns atender a todas as reivindicações pois mais antagônicas que fossem. Defendia-se o liberalismo, mas reconhecia-se a necessidade de ação do Estado em alguns setores. Criava-se a representação classista (velha proposta tenentista), mas a
iniciativa das soluções trabalhistas concentrava-se nas mãos do executivo. O que
se detectaria mais claramente na experiência federal era a tendência do legislativo
tentar a retomada de seu papel tradicional, retirando do executivo boa dose de suas
atribuições anteriores. Esta contradição observada
em nível federal, logicamente se
214
refletiria na versão estadual da constituinte . Os efeitos dos conflitos vividos pela
sociedade brasileira ficarão mais sensíveis ainda na elaboração da Constituição
Estadual, pois que o debate aberto pela vida parlamentar, a partir de 1933, terminou por aguçar as contradições já existentes e por definir de forma mais clara o
nível de atuação dos diversos grupos políticos. Nos debates, em 1935, vinculado
ao problema das atribuições do Estado, surge o da expansão da arena política, ou
seja, a perspectiva real que há para incorporação dos novos setores sociais que
pressionavam no sentido de maior participação. Apesar de teoricamente, tanto os
liberais, como os frenteunistas, reconhecerem o princípio da representação e o
direito à mesma, freqüentemente nos defrontamos com uma visão da sociedade em
que uma elite deve zelar pela defesa dos interesses de todas as classes. Como dirá
o deputado Adolfo Pena “o princípio de representação constitui um elemento comum aos governos presidencial e parlamentar. O povo soberano das democracias
delega aos seus representantes as suas atribuições para que, em seu nome, exercitem os atos de 215
política e de administração, como uma delegação expressa de soberania popular” .
A origem desta controvérsia encontra-se, certamente, na posição ideológica
assumida pelos grupos políticos atuantes e que no caso prendiam-se, basicamente,
a duas correntes então dominantes: uma de tendência liberal, defensora ainda de
um Estado-guardião, não intervencionista e que vê na possibilidade de atuação dos
partidos políticos (mesmo que somente ao nível regional) uma forma de viabilizar a
214
- É preciso ter presente que quando se iniciam os trabalhos da Constituinte Estadual o Congresso
já havia concedido em alguns níveis, novos instrumentos ao executivo como é o caso da Lei da
Segurança Nacional.
215
PEÑA, Adolfo. Anais da Assembléia Constituinte. 14/5/1935. p.253, 1° volume.

106

democracia; a outra vertente – a autoritária - acredita mais na ação do Estado
(fortalecimento do executivo), na necessidade de modernizar e racionalizar a máquina administrativa e crê mais no funcionamento dos conselhos técnicos do que
nos partidos políticos. Maria do Carmo Campello de Souza refere-se a este quadro do pós-revolução quando afirma: “Nos anos trinta, os grupos revolucionários,
sob a influencia dos eventos internacionais, adaptaram às condições nativas ideologias, anti-democráticas que defendiam formas de governo marcadas pela característica básica de dissociar a política partidária das arenas de decisão governamental. Difundia-se largamente pelos círculos políticos brasileiros a desmoralização crescente do parlamentarismo multipartidário, dentro de uma atmosfera de descrença
no Estado liberal e suas instituições, e na democracia que 216
passou a ser reavaliada
criticamente, procurando dar-lhe novo sentido e conteúdo .
Ainda assim, a tendência autoritária em nível nacional buscada, em grande
parte, na obra de Oliveira Vianna não chega a se manifestar de forma radical dentro
217
da Assembléia . O autoritarismo regional tem sua origem no castilhismo (de cunho
positivista) desenvolvido ao longo da Primeira República. A velha tradição republicana rio-grandense, que se faz sentir tanto dentro da F.U.G. quanto no P.R.L.,
defende um fortalecimento do executivo juntamente com um intervencionismo estatal ao nível econômico. Esta tendência evidencia-se também, pela manutenção, nesta
fase, do conflito presente dentro da doutrina positivista, ou seja, o da convivência
de um executivo forte com a defesa do federalismo.
A experiência passada é sempre lembrada pelos libertadores quando é trazido
ao debate o tema da amplitude do campo de atuação do Estado. A ela se referindo,
Edgar Schneider acentua o fato de existir no Rio Grande, diferentemente dos outros estados da federação, uma larga tradição de Estado forte. Criticar o peso das
instituições estatais nunca é demais no Rio Grande do Sul “onde o uso em abuso
das intervenções governamentais, nos setores da produção e da circulação, assumiu um aspecto de impressionante e desesperadora gravidade (...) “Em franca derrota, pelo mundo a fora, a estatolatria que, em território rio-grandense, conta ainda
seus defensores, sob pretexto de duvidosa extração econômica, é chegada
a hora
218
de destruí-la pela raiz, apontando a sua rotação funesta e já agonizante” . A insistência na delimitação do papel do Estado apenas como coordenador das atividades sócio-econômico- políticas, defendida pelos libertadores, levará uma crítica da
ação da Interventoria governamental rio-grandense.

216
SOUZA, Maria do Carmo Campello de. Estados e Partidos Políticos no Brasil. S. Paulo, AlfaÔmega, 1976, p. 64-65.
217
Queremos nos referir aqui principalmente ao aspecto da “doutrina anti-partido”, desenvolvida
por Oliveira Vianna que pela solidez da estrutura partidária gaúcha não deitou raízes profundas, a
não ser dentro do movimento integralista.
218
SCHNEIDER, Edgar. Anais da Assembléia Constituinte, 2° volume. 11/6/35. p.55.
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Menos ortodoxos nesta questão, presos ainda às suas raízes castilhistas e reconhecendo a excelência da velha Constituição de 14 de julho 1891, a vertente
republicana da FUG defende uma intervenção parcimoniosa do Estado, deixando
amplos espaços livres para a iniciativa do setor privado. A ênfase republicana é
dada ao novo papel que o Estado deve assumir na nova conjuntura. O surgimento
de reivindicações de setores sociais emergentes remete os republicanos à velha
aspiração comteana de integrar a classe proletária ao corpo da sociedade de forma
construtiva. Esta proposta que se caracteriza ela mesma como um modelo sóciodemocrático-liberal não difere fundamentalmente das proposições do partido
situacionista –o PRL. Apresentado como uma plataforma de convergência, ele na
realidade espelha também, todas as contradições por que passam os grupos políticos gaúchos.
Dentro da Frente Única, portanto, a preocupação com o Estado e suas atribuições prende-se mais ao grupo republicano. Estes estão apreensivos com o crescente movimento de centralização estatal em nível federal (tendência já claramente
sentida dentro da Constituinte de 1934) o que se atrita com a defesa intransigente
do federalismo. A ala libertadora, porém, vê o problema na ótica do regime político:
é ele que definirá os mecanismos através dos quais o Estado exercerá sua ação
coordenadora. Os temas defendidos pelo PRL, todavia, prendem-se, de um lado,
à sua condição de partido de governo, e de outro, à necessidade de conciliar as
varias tendências abrigadas no seu interior. Há uma ênfase no papel do Estado
como elemento chave para o florescimento da vida econômica – o Estado deve
atuar articulado aos sindicatos no sentido de criar condições para a ampliação de
mercados com o objetivo claro de beneficiar a classe produtora. Ao lado desta
ingerência em nível econômico, cabe ao Estado garantir, também, a estabilidade
social do cidadão, tomando a si os encargos de aposentadorias, pensões, auxílios,
assistência médica, etc. Neste sentido, não havia
diferença maior em relação ao
219
que já fora incorporado à Constituição Federal , cabendo uma ênfase num aspecto em que o partido defendia ardorosamente em sintonia com a oposição – o
federalismo.
O ecletismo do programa do PRL é defendido como fórmula para a coesão
dos grupos políticos que não encontram lugar nos partidos tradicionais, ou que
romperam com suas antigas raízes por solidariedade a Vargas ou a Flores da Cunha. O ecletismo é justificado, ainda, como a necessidade de um país novo, que
não tem definidas suas opções e que carece de novos modelos. Isto diz respeito
diretamente à forma de governo que necessariamente não precisa ser rigidamente
presidencial, mas pode fazer concessões aos defensores do parlamentarismo.

219
O PRL apresentava como prova de seu êxito o dado de que a maior parte de seu programa havia
sido integrado à Constituição de 1934.
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A Constituição Estadual de 1935, portanto, foi marcada em seus debates por
parâmetros políticos mais amplos, contraditórios em muitos pontos, mas sempre
fruto dos conflitos e interpretações variadas do momento histórico.

2. A Constituição de 1935 e perfil institucional
do novo legislativo
A nova Constituição, promulgada em 1935 foi concluída na Sessão da Assembléia Constituinte, em 29 de junho de 1935, por seu presidente Luiz Francisco
Guerra Blessmann, entrando em vigor após a promulgação pelo Governador do
Estado. Já em sua introdução se manifesta a primeira diferença doutrinária entre as
Constituições de 1891 e de 1935 pela invocação “a proteção de Deus e pela explicita
opção por um “regime democrático”: “Nós, os representantes do povo do Rio
Grande do Sul, reunidos em Assembléia Constituinte para organizar um regime
democrático, de ordem, liberdade e justiça, que assegure o bem estar social e
econômico, invocando a proteção de Deus, estabelecemos, decretamos e promulgamos a seguinte Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.”
A Constituição retoma sob a forma de primeiro artigo que o Estado do Rio
Grande do Sul “ se organiza, sob o regime republicano-representativo, com todos os poderes que lhe não são negados” (art. 1º), distinguindo-se do centralismo
do Executivo da Constituição anterior. Proclama o principio da legitimidade popular: “Todos os poderes emanam do povo e em seu nome serão exercidos, de acordo com a Constituição e as leis (art. 3º), ficando explicitado que há clássica divisão
entre os poderes:” Os poderes políticos do Estado são o “Legislativo, o Executivo
e o Judiciário, independentes e coordenados entre si” (art.4º). Rompia-se assim
com a hipertrofia do Poder Executivo, concentrando atribuições inclusive legislativas
e coadunava-se a Constituição estadual com a nova carta constitucional aprovada
em 1934. O Rio Grande do Sul abandonava a sua singularidade histórica que durou
quarenta anos, sob a égide da Constituição castilhista de 1891 e assumia a forma
do regime liberal-democrático
O órgão legislativo assume plenamente as suas funções constitucionais. No
capítulo “Do Poder Legislativo”, inverte-se a lógica da Constituição anterior: “o
Poder Legislativo é exercido pela Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador”. Cada legislatura durará quatro anos, com sessões legislativas anuais de
quatro meses a partir de 12 de abril (e não mais 20 de setembro como na Assembléia de Representantes.. A nova Constituição introduziu, porém, três novidades
importantes: o sistema eleitoral deixa de ser distrital e adota o proporcional; o
voto aberto sujeito a pressões dos chefes políticos é substituído pelo voto secreto,
o que é um avanço na moralização das práticas eleitorais; e foi instituída uma nova
forma de representação na novo legislativo: os representantes das organizações
profissionais. Estas mudanças foram consagradas nos art. 14 com o seguinte teor:
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Assembléia será composta por “representantes do povo, eleitos mediante o sistema proporcional e o sufrágio, secreto, igual e direto, e de representantes eleitos
pelas organizações profissionais, na forma que a lei indicar.” Finalmente, o número de deputados representantes do “povo” diretamente será no máximo de 50 (e
não mais 32 como na Constituição anterior) e numa “proporção que não exceda de
1 para 70.000 habitantes. Quanto aos representantes das “profissões”, o seu numero deve totalizar “total equivalente a 1/5, pelo menos, da representação
popular.(art.14, parágrafo 1º)
A nova Constituição definiu quem pode ser eleito para a Assembléia Legislativa:
“os brasileiros natos, alistados eleitores, maiores de 25 anos” e os “representantes
das profissões deverão, ainda, pertencer a uma associação compreendida na classe e grupo que os elegerem” (art.15) . O tempo de funcionamento da Assembléia
Legislativa dobra com relação à Assembléia anterior: de dois passa para quatro
meses anualmente, mas “podendo ser convocada extraordinariamente pelo terço
dos seus membros, pelo Governador do Estado ou pela Comissão Permanente”
(art.16). No seu artigo 21, foi introduzido o instituto da imunidade parlamentar:
“os deputados não poderão ser responsabilizados por suas opiniões, palavras e
votos no exercício das funções do mandato”
Sem romper completamente com a tradição anterior, a texto constitucional
gaúcho não abandonou sua função histórica no controle das contas do Executivo e
sua função orçamentária, estando previsto que “inaugurada à sessão legislativa”, a
Assembléia “passará imediatamente ao exame e julgamento das contas do Governador do Estado, relativos ao exercício anterior”. Avançou porém nas formas de controle: na hipótese do “Governador não as prestar”, será eleita pela própria Assembléia
“uma comissão para tomá-las” e “conforme o resultado, determinará as providências
para punição dos que forem achados em culpa” (art.19 e parágrafo único). Agrega o
poder de convocação de membros do poder Executivo, já que está previsto, podendo também “convocar qualquer Secretário de Estado, para prestar, perante ela, informações sobre questões prévia e expressamente determinadas” e o não comparecimento do mesmo “constituirá crime de responsabilidade”. Ficam assim consagrados vários dispositivos constitucionais de controle do Poder Executivo no âmbito de
sua competência, rompendo com a tradição do ditador republicano, inteiramente
responsável por seus atos e com outros mecanismos de sanção contra atos de
improbidade externos à Assembléia de Representantes.
A nova Assembléia tem assegurada pela nova Constituição a iniciativa
legislativa, que não estava prevista na Constituição anterior, conforme o art. 35:
“A iniciativa220
dos projetos de lei” (excluída a matéria de competência exclusiva do
Governador ) cabendo “a qualquer membro ou comissão da Assembléia
220
Compete exclusivamente ao Governador a iniciativa sobre: orçamento, fixação da força militar do
Estado; o aumento de vencimentos de funcionários e a criação de empregos (art.36)
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Legislativa”. Prevê também a possibilidade dentro da tradição da Constituição anterior, de proposição legislativa por parte do “eleitorado em forma de moção articulada e assinada por 10.000 eleitores no mínimo” Dentre as atribuições do Poder
Legislativo, compete a esta privativamente, mediante sanção e promulgação do
Governador:´´ decretar leis orgânicas para a completa execução desta Constituição” e votar anualmente: “o orçamento da receita e da despesa”; a lei de fixação
da força militar do Estado”. Compete ainda “dispor sobre a dívida pública do Estado e sobre os meios de pagá-la, regular a arrecadação e distribuição das rendas e
autorizar aberturas e operações de crédito; decretar impostos, contribuições e taxas necessários aos encargos e serviços públicos entre outros. Cabe finalmente à
nova Assembléia legislar sobre: o “exercício dos poderes estaduais”; a “divisão da
organização judiciária do Estado”; “seguros sociais”, entidades publicas autônomas
de fins econômicos, sociais e financeiros” entre outros. (art. 33 e incisos 1 e 2).
Finalmente, dois aspectos relevantes das “Disposições transitórias”: o seu art.1º,
merecem destaque: o primeiro afirma que “promulgada esta Constituição , a Assembléia Constituinte transformar-se-á em Assembléia Legislativa” (art. 1°) e o
segundo, aprova todos os “atos do Governador do Estado e seus delegados, desde 3 de outubro de 1930 até a promulgação desta Constituição, e excluída qualquer apreciação judiciária dos mesmos e seus efeitos” ( art. 14)”
Apesar de sua vida efêmera, a Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul entre 1935 e 1937 estabeleceu um novo padrão legislativo regional que
será retomado em novas bases, após a queda do Estado Novo e a221elaboração da
futura Constituição de 1946, pela Constituição estadual de 1947.

3. A Assembléia Legislativa e o debate político
A passagem da fase da Constituinte para a Assembléia Ordinária, que ocorre
em julho de 1935, vai acarretar uma mudança no teor dos debates, em que abandonam-se as longas discussões sobre as questões mais teóricas, justificáveis num
contexto de definição de regras do jogo político. A nova Assembléia Legislativa
passa para o terreno mais prático da crítica ou do apoio às ações governamentais.
Temas tais como a aplicação dos fundos públicos, a redução de despesas, as
questões políticas locais, etc. ocupam cada vez mais o espaço legislativo. Seguramente um assunto que foge um pouco a este padrão e envolve colocações de caráter ideológico é o constante ataque à doutrina comunista e que é feito, tanto pelos

221
A fonte desses comentários foi o texto original da “Constituição do Estado do Rio Grande do Sul”,
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Imprensa Oficial, 1935 que se encontra disponível na “Divisão de
Biblioteca e Memória Parlamentar da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul”.
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membros da FUG quanto pelos republicanos liberais. Na medida em que 1935 é
um ano marcado por forte mobilização política com o crescimento significativo da
Aliança Nacional Libertadora (ANL), e mais para o fim do ano com a eclosão dos
levantes de Natal e Rio de Janeiro, já são percebidos os reflexos, ao nível da política regional, da tendência que se definiria mais claramente na política do governo
central (com a Lei de Segurança Nacional e os pedidos de estado de sítio) do
controle da mobilização política que se iniciava, com ênfase no combate aos movimentos identificados como de esquerda.
O problema do “expansionismo comunista” é colocado dentro de uma perspectiva internacional e são freqüentes as referências à situação da Espanha: “a vitória do comunismo na Espanha, será um perigo imenso, não só para a Europa, como
para todo o mundo civilizado. É uma conseqüência da política da Terceira222
Internacional do Komintern, que procura universalizar a Revolução bolchevista” .
A crítica constante a atuação de Luís Carlos Prestes, também, marca os debates do período. “Esqueciam-se (...) os governos da Europa e do mundo, afirma o
deputado Alberto de Britto, que fazia parte do programa de Lenine o desencadeamento
da revolução comunista universal. Esqueciam-se que atrás dos soviets estava a
famigerada Komintern, organização destinada a desencadear no mundo essa campanha comunista internacional. Os adeptos da doutrina de Moscou no Brasil sentiam-se
animados porque o movimento extremista seria dirigido por Luís Carlos Prestes, aquele
que era apontado, por parte do povo brasileiro, como sendo o Cavaleiro da Esperança , mas que, ligando-se ao comunismo, tornou-se membro do Komintern, deixando de ser aquele cavaleiro da Esperança para se transformar no cavaleiro do
apocalipse que Paul de Saint Victor tão bem descrevia
“cavalgando” a morte e
223
deixando atrás de si a ruína, a miséria e a destruição” .
Nesse clima político, nem sempre há um distanciamento crítico com relação as
dimensões de uma eventual ameaça comunista, levando seus denunciantes a propostas radicais e a criticar a ação do governo na repressão às esquerdas. “É preciso que os comunistas sejam segregados para longe dos centros de população.
Como sucede no Chile é mister que sejam remetidos e concentrados numa ilha,
para que lá possam aplicar o regime comunista (...). Mas, Sr. Presidente, que temos
visto? Em vez de uma pena rigorosa –o que se vê são as garantias e liberdades que
se dão aos presos dessa ordem. Luís Carlos Prestes (...) que foi preso
vestindo um
224
pijama de seda, tem todas as regalias e se banqueteia na prisão...” .
A temática do comunismo geralmente vem associada ao aguçamento da questão operária pois que a adesão do proletariado à ANL ou ao PCB é vista como
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BRITTO, Alberto de. Anais da Assembléia Legislativa. 1936. 2° vol., 28/7/36, p. 20-21.
BRITTO, Alberto de. Anais da Assembléia Legislativa. 1935.1° vol., 29/12/35, p.433.
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BRITTO, Alberto de. Anais da Assembléia Legislativa. 1936.2° vol., 28/7/36, p.25.
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uma traição à política de Vargas que concedeu225a esta classe a Legislação Trabalhista, além do acesso ao voto secreto, universal . Tanto o PRL como a FUG, principalmente a ala libertadora, defendia a idéia de que o voto era a garantia de representação dos interesses de todos os grupos sociais na medida em que se garantia a
“verdade eleitoral” através da criação da Justiça Eleitoral.
Daí o representante classista enfatizar: “E é com esse operário magnânimo,
ordeiro, patriota e nobre que a minha bancada exulta, ao sentir-se perfeitamente
integrada nos mais puros sentimentos de solidariedade e reafirma, sinceramente
através da minha palavra desalinhada, lealdade em todos os desígnios, sinceridade
226
em todos os propósitos na defesa dos seus legítimos interesses” .
A visão de uma sociedade ameaçada pelos extremismos – apesar das referências aos perigos do fascismo serem em menor número e menos ainda às atividades
da Ação Integralista Brasileira no Estado – fornece alguns estímulos para a aproximação entre os dois grupos opositores (PRL-FUG). A tentativa de concretizar a
chamada “pacificação do Rio Grande” encontra alguns entraves nas denúncias de
violência política, principalmente as que cercam as eleições municipais de novembro de 1935, mas termina por se efetivar na assinatura de um acordo em janeiro de
1936: o “modus vivendi”. As características particulares da conjuntura em questão
remetem mais a um entendimento da estratégia de Flores da Cunha se aproximando
da oposição por razões de segurança interna do que por reais interesses de pacificar o Estado.
Após o êxito da resistência gaúcha em 1932 e o sucesso
da articulação do
227
PRL – partido majoritário desde as primeiras eleições Flores da Cunha tentou
desenvolver uma política nacional ao estilo de Pinheiro Machado na República Velha, objetivando interferir nas decisões de Vargas. Esta tentativa, que não é bem
sucedida e termina por desgastá-lo frente ao Governo Federal e a torná-lo um
entrave à execução de uma política de centralização levada a cabo pelo Estado
com o apoio tácito do Exército. Neste sentido, a manutenção de uma oposição
radical em termos locais significará, para Flores, a abertura de outra frente de luta.
Logo, num cálculo de custo/benefício, considerou que a concessão de alguns níveis
de poder à oposição poderia reequilibrar a sua base política interna.
Cabe salientar, contudo, que o “Modus Vivendi”, apesar de efêmero (é rompido em outubro de 1936) implicará numa maior valorização do legislativo,
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“Não era crível que o operariado brasileiro, que tudo tem recebido do governo do Sr. Getúlio
Vargas, fosse se levantar contra esse mesmo governo que mandou elaborar e vem aplicando a brilhante
legislação trabalhista, que vem dando ao operariado todas as garantias e atendendo às reivindicações
pelas quais ele se vem de há muito batendo...” IN: BRITTO, Alberto de. Anais da Assembléia, 1935,
2°. vol., 29/11/35, p. 147.
226
SANTOS, Carlos. Anais da Assembléia, 1936, 1º. Vol. 30/4/36, p. 94.
227
PRL sempre venceu, por larga margem, desde as eleições para a Assembléia Constituinte Federal
em 1933, até as últimas eleições municipais de novembro de 1935.
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condicionando a atuação do Secretariado de Estado à aprovação dos respectivos
partidos e dando à Assembléia o direito de convocar os Secretários para elucidar
problemas a prestar contas. Além do mais, o acordo instituía a figura do Presidente
do Secretariado que coordenava as atividades das várias Secretarias. Experimentava-se deste modo, um parlamentarismo mitigado que incluía, também, um acordo
político de consulta do Governador do Estado aos secretários na tomada de decisões e a concessão de duas secretarias para os partidos das oposição (PRR/PL):
as Secretarias da Agricultura e da Fazenda são ocupadas, respectivamente, por
Raul Pilla, do PL, e Lindolfo Collor, do PRR.
Se os debates, durante a fase de manutenção do acordo, prendem-se a questões de caráter mais imediatista (como a reincorporação dos funcionários públicos
demitidos, aposentados ou transferidos por razões políticas) ao se aproximar o fim
do período adquirem um caráter mais polêmico. O rompimento do “modus vivendi”,
denunciado pela Frente Única por não estar sendo obedecido em suas cláusulas
pelo partido situacionista, vai trazer consigo profundas alterações no sistema partidário gaúcho. Pelo menos três cisões verificadas são de importância capital para a
compreensão desta conjuntura. A primeira delas se verifica dentro do Partido Republicano Liberal e tem início na votação para vice-presidente da Assembléia quando
a ala dissidente vota com a oposição, relegando o candidato recomendado pelo
Governador e chefe do partido. As demais rupturas são observadas dentro da
oposição – no PL com Bruno Mendonça Lima propondo um programa mais avançado em termos de reformas sociais, e no PRR, com o manifesto e o novo
posicionamento de Lindolfo Collor, mantendo-se ligado ao governo do Estado,
retomando, em alguns níveis, a ortodoxia castilhista republicana e fundando um
novo partido: o Partido Republicano Castilhista.
A Dissidência Liberal que repercutirá mais diretamente na Assembléia está ligada à lealdade desta ala do PRL (englobando Coelho de Souza, Moysés Vellinho,
Loureiro da Silva, Benjamim Vargas e outros) para com Vargas. Nas próprias palavras de Loureiro da Silva o movimento é assim explicado: “...os motivos políticos
que determinam a nossa atitude estão perfeitamente esclarecidos. Hoje, como ontem, desde 1929, apoiamos o homem que representa nesta hora a maioria incontestável da opinião pública do Rio Grande do228
Sul, o eminente cidadão que dirige os
destinos da República, o Sr. Getúlio Vargas” . Coelho de Souza, ainda justificando a opção por este motivo, refere-se, também a questões de ordem ideológica
que teriam conduzido à ruptura. “Não é mais possível mascarar a gravidade da
dissenção: nem a dialética fácil da negativa, nem o argumento primário da injúria,
nem o prestígio simulado das manifestações solicitadas
podem encobrir que o Par229
tido está dividido em duas correntes bem distintas” .
228
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SILVA, Loureiro da. Anais da Assembléia Legislativa, 1937, 1° vol., 20/4/37, p.78.
SOUZA, Coelho de. Anais da Assembléia Legislativa, 1937, 1º vol., 25/5/37, p.391.
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As referências explícitas, lançadas em manifesto público, aos desmandos de
Flores da Cunha e à condução autocrática do partido, utilizando a agremiação para
seus fins particulares, são os motivos apontados pelos dissidentes como causa de
seu afastamento.
A eclosão da dissidência trará como primeira conseqüência para o governador
a perda da maioria dentro da Assembléia. Esta situação, dentro de um quadro
nacional que não lhe é favorável, trará maiores problemas pois internaliza a oposição antes localizada na esfera federal. Ao grupo une-se a oposição tradicional da
Frente Única que a partir de 1936 entra num processo de reaproximação com
Vargas, com vistas às eleições presidências de 1938 e à necessidade de respaldo
federal para enfrentar Flores da Cunha em nível interno.
A aproximação dos frentistas com Vargas tem repercussão direta em outra
questão crucial nas definições políticas dos grupos locais em 1937, ou seja, a
aceitação do candidato oficial de Vargas (José Américo de Almeida) como candidato da FUG. As marchas e contra-marchas getulianas na definição de um candidato acabam por levar a Frente Única a retardar a sua opção, que por uma questão
de afinidade ideológica (principalmente para o PL) deveria se encaminhar para o
nome de Armando de Salles Oliveira, ex-governador de São Paulo. O surgimento
do nome de Armando Salles como oposição, aproxima Flores da Cunha de São
Paulo deixando a FUG sem outra alternativa que o candidato oficial. Esta circunstância traz novos problemas para o Partido Libertador com o surgimento da Ação
Libertadora. Esta ala repele o candidato indicado pelo partido e adota a candidatura Salles de Oliveira em nome dos princípios programáticos que defende. “É a
vocação histórica do partido que o determina”, dirá o deputado libertador Fay de
Azevedo. “Somos democratas radicais, batemo-nos por uma democracia de verdade em que o povo, de fato, delibere, resolva e faça o que entenda melhor, sem
tutela de quem quer que seja. Somos contra a qualquer espécie de tirania, ou de
despotismo, e também contra tudo que pareça com autoritarismo. Até na própria
intimidade do partido. Não admitimos prepotências. (...) O Sr. Armando de Salles
Oliveira empunha, agora, como sempre, a grande bandeira, a única bandeira que os
brasileiros, verdadeiramente, definitivamente,
amam e veneram: a da democracia,
230
incessantemente aperfeiçoada ...” .
Nos últimos meses de 1937 - quando mantém-se acirrada, ainda, a oposição
a Flores da Cunha (acrescida agora da passagem da execução do Estado de Guerra para o Comandante da Região Militar) e o debate em torno das eleições presidenciais se fortalece pela imprensa - a Assembléia, como arena de debate, acaba
sofrendo um relativo esvaziamento.

230
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As sessões finais que cercam a renúncia do Governador giram em torno da
discussão sobre a tomada de Contas ao Governo para justificar a utilização de
alguns recursos e o não cumprimento dos orçamentos aprovados pelo Legislativo.
Como se manifestará o deputado do PRR, Camilo Martins Costa: “se o
situacionismo estivesse sinceramente convicto da regularidade das contas, devia,
até empenhar-se no sentido de se aumentarem os prazos regimentais, para que
nada ficasse por esclarecer e debater. Entretanto, Sr. Presidente, a que estamos
assistindo? Estamos assistindo à apresentação de um requerimento de dispensa
de leitura, dispensa de impressão
e urgência acelerada para o projeto que aprova
231
as contas governamentais” .
A réplica, em nome do governo, é dada por Simões Lopes Filho, num discurso
sempre inflamado: “Sairemos deste recinto de cabeça ereta, convictos de que o
nosso voto foi apenas a afirmação peremptória ao Rio Grande e ao País da convicção inabalável que nutrimos, no tocante à lisura e ao patriotismo inconfundível, com
232
que vem gerindo a nossa terra amantíssima o glorioso General Flores da Cunha” .
Os conflitos: federalismo versus centralismo e política de Vargas versus política de Flores refletiram-se diretamente na vida político-partidária do Rio Grande do
Sul. As articulações e rearticulações observadas ao longo do período, prendem-se
não somente ao novo papel centralizador que o Estado passava a desempenhar,
com o objetivo de nacionalizar as estruturas políticas (apoiado decisivamente pelo
Exército com a incorporação das milícias estaduais), mas prendia-se, agora, às
novas ideologias e tendências políticas que se tornaram presentes nos debates parlamentares. Os temas, então correntes na República Velha, como a ortodoxia
castilhista, o parlamentarismo gasparista e o liberalismo assisista ganham novos
contornos, adquirem maior concretude histórica e são diretamente questionados
pelas novas doutrinas: o fascismo integralista e o socialismo aliancista.
O golpe do Estado Novo interromperá a experiência parlamentar vitalizada
e enriquecida, iniciada em 1935, para a classe política rio-grandense. A renúncia
de Flores da Cunha, em outubro de 1937, fato tão almejado pela oposição, não
leva esta ao poder por um período muito longo. Quando eleito presidente da
Assembléia, Raul Pilla enfatiza o papel da mesma como órgão vital da democracia: “Entramos agora em uma nova fase da política rio-grandense. O que se está
operando é uma mudança profunda do regime, apesar da permanência das formas exteriores. Temos no governo um grupo de homens honestos, capazes e bem
intencionados. Mas, por maior que lhes fosse o valor a renovação que ora se
inicia não chegaria seu pleno desenvolvimento, e viria talvez a malograr-se se a
sua obra não encontrasse, nesta Casa, correspondência, colaboração e apoio.
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Dobrada é, pois a honra que me 23
conferiu a Assembléia elegendo-me nesta hora
decisiva da vida rio-grandense.”
A nova conjuntura, todavia, não impediria que um novo período de
autoritarismo viesse se instalar por quase uma década no país, com a implantação do Estado Novo em novembro de 1937. Fechado o poder legislativo nacional e dos Estados até a redemocratização de 1946, encerra-se mais um ciclo da
história do parlamento gaúcho. A semente da democracia que fora plantada na
experiência limitada da fase final da Assembléia dos Representantes, encontrou
solo propício na Constituinte estadual de 1935, traduzindo-se numa carta constitucional que avançou em comparação à Carta anterior de 1891. A velha tradição
liberal republicana que deitava suas raízes na Constituição 1835 restabelecia assim o elo democrático com seu passado histórico de referência: a República de
Piratini. Embora essa evolução tenha sido tímida, foi perceptível na prática política
dos embates da Assembléia dos Representantes e se tornou letra da lei no texto que
estabeleceu a Assembléia Legislativa de 1935 em novas bases. O seu funcionamento interrompido pelo golpe de 1937 não permitirá que sua prática seja avaliada
nos termos da assembléia anterior.
Cabe concluir, com uma referência ao contexto nacional mais amplo; “apesar
dos avanços do ´ideário liberal` da Revolução de 30, o varguismo vai submetê-lo
às agruras de um autoritarismo desmobilizador e sem partidos durante o Estado
Novo” Até 1930 “não havia no Brasil um povo organizado politicamente dentro de
um sentimento
nacional consolidado”, dominando uma “cidadania negativa” ou
234
“estadania” Os avanços, no Brasil, na direção de um liberalismo democrático
serão lentos no longo caminho a construir, com várias interrupções do processo. O
padrão político brasileiro olhado em perspectiva é marcado por um ‘conservadorismo
liberal’ associado a uma ‘democracia bloqueada’. Este, apesar dos avanços, ainda
continua vigente, sob
a égide histórica de uma ‘lógica liberal’ dominada por uma
235
‘práxis autoritária’.
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ANEXOS
Ata da Pacificação de Pedras Altas: Aos catorze dias do mês de dezembro
do ano de 1923, em Pedras Altas, município de Pinheiro Machado, Estado do Rio
Grande do Sul, na casa de residência da Granja de Pedras Altas, reunidos o senhores Gen. De Divisão Fernando Setembrino de Carvalho, Ministro de Estado e
Negócios da Guerra, como delegado especial do exmo. Senhor Presidente da República, e o Dr. Joaquim Francisco de Assis Brasil como representante dos chefes
revolucionários em armas, comigo, tenente coronel Lafayette Cruz, servindo de
secretário e presentes os senhores doutores João Baptista Luzardo, Armando de
Alencar e Cypriano Lage, majores Euclydes de Oliveira Figueiredo, José Pedro
Gomes e Sebastião do Rego Barros, capitães Cassildo Krebs, Carlos Silveira
Eiras e Augusto Cardoso Rabello, primeiros tenentes Agenor da Silva Mello e Doutro
Carlos Sanzio e telegrafista José Affonso Soares, foram por mim lidas as cláusulas
do acordo que é resultante de entendimento e ajuste prévios entre o general
Setembrino de Carvalho e doutor Antônio Augusto Borges de Medeiros, presidente do Estado do Rio Grande do Sul, de um lado, e, de outro, entre o mesmo senhor
general e o doutor Joaquim Francisco de Assis Brasil, acordo este que, celebrado
nesta data, põe termo à luta armada que os revolucionários sustentam contra o
governo do Estado, cláusulas que são as seguintes: Primeira – Reforma do artigo 9º
da Constituição, proibindo a reeleição do Presidente para período presidencial imediato. Idêntica disposição quanto aos Intendentes. Segunda – Adaptação às eleições estaduais e municipais da legislação eleitoral federal. Terceira – consignar no
projeto de reforma judiciária uma disposição que conceda à Justiça Ordinária a
atribuição de julgar os recursos referentes às eleições municipais. Quarta – Nomeações de Intendentes provisórios serão sempre limitadas aos casos de completa
acefalia administrativa, quando em virtude de renúncia, morte, perda do cargo ou
incapacidade psíquica ou, por falta de eleição não houver intendentes, viceintendentes e conselhos municipais. Quinta – Os Intendentes provisórios procederão as eleições municipais no prazo improrrogável de sessenta dias, a contar da
data das respectivas nomeações. Sexta – O vice-presidente será eleito ao mesmo
tempo e da mesma forma que o presidente. Se, no caso de vaga, por qualquer
causa, o vice-presidente suceder ao presidente, antes de decorridos três anos do
período presidencial, proceder-se-á a eleição dentro de sessenta dias. Idêntica
disposição quanto aos vice-intendentes. Sétima – As minorias terão garantida a
eleição de um representante federal de cada distrito. Oitava – Para as eleições
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estaduais, o Estado será dividido em seis distritos, ficando garantida a eleição de
um representante em cada distrito. Nona – A representação federal do Estado
promoverá a imediata aprovação do projeto de anistia em favor das pessoas envolvidas nos movimentos políticos do Rio Grande do Sul e o governo federal dará
todo o seu apoio a essa medida. Enquanto não for ela decretada o governo do
Estado, na esfera de sua competência, assegurará às mesmas pessoas a plenitude
das garantias individuais e não promoverá nem mandará promover processo algum
relacionado com os referidos movimentos que serão também excluídos de qualquer
ação policial. Décima – O governo federal e o governo do Estado, em ação harmônica, empregarão os meios necessários à eficácia das citadas garantias. As garantias a que se refere a cláusula acima serão asseguradas na forma por que abaixo se
declara: Primeira – o governo federal terá, em caráter amistoso, como fiscal de
regularidade do alistamento e do processo eleitoral, um representante a que caberá, a) dar assistência aos interessados em promover as exclusões que deverão ser
feitas nos termos da lei; b) fiscalizar o processo de qualificação dos novos eleitores,
cooperando eficazmente no sentido de serem incluídos os alistandos que o devam
ser e arredando os óbices que sobrevierem para dificultar os interessados a entrega
do respectivo título; c) acompanhar o processo de eleição, fiscalizando a sua regularidade para assegurar a expressão da verdade eleitoral; d) designar para a eficácia de sua ação, nas localidades, representantes de sua confiança; Segunda – o
governo federal com a cooperação do governo do Estado, este por meio de sua
representação no Congresso Nacional, promoverá o adiamento das próximas eleições federais para maio de 1924, época em que já devem estar feitas as reformas
constitucionais assentadas; Terceira - o governo federal, por intermédio de outro
delegado seu, com tantos representantes quantos forem necessários, exercerá a
vigilância eficaz de todas as localidades onde julgar preciso garantir os direitos
individuais contra qualquer gênero de pressão facciosa ou partidária; Quarta – os
representantes do governo federal, em ação harmônica com o governo do Estado
providenciarão para efetivação de todas as garantias, quer no que respeita ao serviço eleitoral, quer no que concerne aos direitos individuais, promovendo, junto ao
governo da União ou do Estado, como convier, as medidas reclamadas; Quinta –
esta situação perdurará até que, a juízo do governo federal, se tornem dispensáveis
as garantias especiais indicadas, por ter entrado a situação do Rio Grande em definitiva normalidade; Sexta – logo que seja declarada a paz, o armamento das tropas revolucionárias será recebido por oficiais do exército que forem para isso designados; os corpos e contingentes provisórios que forem mantidos depois de pacificado o estado, terão caráter policial e poderão ser organizados militarmente; Sétima – o governo do Estado solicitará da Assembléia dos Representantes autorização para relevar de quaisquer direitos os contribuintes que os tiverem pago anteriormente às autoridades revolucionárias, desde que estas tenham feito a arrecadação de conformidade com as leis e regulamentos do Estado; Oitava – as requisi121

ções feitas e as contribuições de guerra impostas pelos revolucionárias serão satisfeitas, bem como indenizados dos danos causados aos particulares de qualquer
facção; o governo federal se responsabilizará por esses pagamentos, nomeando
uma comissão de arbítrio, composta de um representante de outro do governo do
Estado e um terceiro dos revolucionários, para o fim de examinar a procedência e
legitimidade das reclamações e avaliação do “quantum” a cada reclamante; marcará para isso um prazo para a apresentação de tais reclamações; Nona – o general
Setembrino de Carvalho virá pessoalmente ao Estado para o fim especial de assegurar todas as garantias indicadas. Finda esta leitura, declarou o senhor ministro de
Guerra, para o fim especial de constar desta ata, que estava autorizado a afirmar
que o governo federal se compromete a por em ação toda a sua boa vontade e
atribuições constitucionais para que as eleições federais sejam adiadas para maio
próximo, e que, em relação ao sexto número de cláusula de cima, é pensamento do
governo do Estado conservar com caracter policial; e organizados militarmente,
apenas os corpos provisórios atuais que forem julgados indispensáveis ao policiamento e segurança pública, aproveitando neles os elementos que possam auxiliá-lo
na obra da paz e confraternização que vai ser iniciada, e, mais ainda, que não só o
governo do Estado como o governo federal assumem o compromisso de que serão
afastados dos respectivos cargos quaisquer funcionários ou agentes da autoridade
que, por seus atos pretendem tornar ineficazes as garantias asseguradas no presente acordo. E tendo ficado ciente do que se estatuiu, declarou o doutor Assis Brasil
que lançaria uma proclamação aconselhando o revolucionários a deporem as armas na conformidade deste acordo, retirando-se para seus lares confiantes das
garantias que oferece o governo federal. E, para constar a todo tempo e produzir
os devidos efeitos, foi lavrada a presente ata por mim, tenente coronel Lafayette
Cruz, servindo de secretário assinada pelos senhores general de divisão Fernando
Setembrino de Carvalho e doutor Joaquim Francisco de Assis Brasil, e retificada,
em tempo oportuno, pelo senhor doutor Antonio Augusto Borges de Medeiros,
presidente do Estado do Rio Grande do Sul, e dela extraídas duas cópias autênticas, datilografadas, para ficarem, uma em poder do senhor doutor Antônio Augusto
Borges de Medeiros e outra do senhor Joaquim Francisco de Assis Brasil. Assinados: Doutor AA Borges de Medeiros, presidente do Estado – Fernando Setembrino
de Carvalho – J F de Assis Brasil. Confere. 17/12/1923 – João Antunes da Cunha,
oficial de gabinete. Conforme. – João Pinto da Silva, diretor do gabinete.
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NOMINATA DOS DEPUTADOS DA ASSEMBLÉIA
DOS REPRESENTANTES DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL (1891-1930)*

*As listas obedecem à real efetividade dos deputados em cada ano
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CONGRESSO CONSTITUINTE
a

1 LEGISLATURA
1891
CARLOS BARBOSA GONÇALVES
FREDERICO BASTOS
JOSÉ CARLOS PINTO JUNIOR
ANTONIO SOARES DE BARCELLOS
ANTONIO ANTUNES RIBAS
ALVARO BAPTISTA
AURELIANO PINTO BARBOSA
ARTHUR HOMEM DE CARVALHO
APPARICIO MARIENSE DA SILVA
ALFREDO CLEMENTE PINTO
CAETANO IGNÁCIO DA SILVA
CARLOS THOMPSON FLORES
CANDIDO MACHADO DA SILVEIRA
EPAMINONDAS PIRATININO DE ALMEIDA
EVARISTO TEIXEIRA DO AMARAL JUNIOR
FERNANDO SETEMBRINO DE CARVALHO
FRANCISCO DE PAULA ALENCASTRO
FRANCISCO DE PAULA LACERDA DE ALMEIDA
FRANCISCO GONÇALVES DE MIRANDA
GERVASIO ALVES PEREIRA
GERVASIO LUCAS ANNES
HERÁCLITO AMERICANO DE OLIVEIRA
ISMAEL SIMÕES LOPES
JULIO DE MENDONÇA MOREIRA
JOÃO PINTO DA FONSECA GUIMARÃES
JOÃO JOSÉ PEREIRA PAROBÉ
JOÃO STEENHAGEN
JOSÉ GABRIEL DA SILVA LIMA
JOSÉ NUNES DE CASTRO
LUIZ CARLOS MASSOT
LUIZ ENGLERT
MANOEL THEOPHILO BARRETO VIANNA
POSSIDONIO MANCIO DA CUNHA JUNIOR
SALUSTIANO ORLANDO DE ARAÚJO COSTA
TRISTÃO DE OLIVEIRA TORRES
PROTASIO ANTONIO ALVES
ALENCASTRO CARNEIRO DA FONTOURA
FERNANDO LUIS OSORIO
JOÃO ABBOTT
LYBIO VINHAS
MANOEL VICENTE DO AMARAL
MARÇAL PEREIRA DE ESCOBAR
VASCO PINTO BANDEIRA
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a

1 LEGISLATURA
1892
CARLOS BARBOSA GONÇALVES
FREDERICO BASTOS
JOSÉ CARLOS PINTO JÚNIOR
ANTONIO SOARES DE BARCELLOS
ANTONIO ANTUNES RIBAS
ALVARO BAPTISTA
AURELIANO PINTO BARBOSA
ARTHUR HOMEM DE CARVALHO
APPARICIO MARIENSE DA SILVA
ALFREDO CLEMENTE PINTO
CAETANO IGNÁCIO DA SILVA
CARLOS THOMPSON FLORES
CANDIDO MACHADO DA SILVEIRA
EPAMINONDAS PIRATININO DE ALMEIDA
EVARISTO TEIXEIRA DO AMARAL JUNIOR
FERNANDO SETEMBRINO DE CARVALHO
FRANCISCO PAULA ALENCASTRO
FRANCISCO DE PAULA LACERDA DE ALMEIDA
FRANCISCO GONÇALVES DE MIRANDA
GERVASIO ALVES PEREIRA
GERVASIO LUCAS ANNES
HERÁCLITO AMERICANO DE OLIVEIRA
ISMAEL SIMÕES LOPES
JULIO DE MENDONÇA MOREIRA
JOÃO PINTO DA FONSECA GUIMARÃES
JOÃO JOSÉ PEREIRA PAROBÉ
JOÃO STEENHAGEN
JOSÉ GABRIEL DE SILVA LIMA
LUIZ CARLOS MASSOT
LUIZ ENGLERT
MANOEL THEOPHILO BARRETO VIANNA
SALUSTIANO ORLANDO DE ARAÚJO COSTA
TRISTÃO DE OLIVEIRA TORRES
PROTASIO ANTONIO ALVES
ALENCASTRO CARNEIRO DA FONTOURA
FERNANDO LUIS OSORIO
JOÃO ABBOTT
LYBIO VINHAS
MANOEL VICENTE DO AMARAL
MARÇAL PEREIRA DE ESCOBAR
VASCO PINTO BANDEIRA
VESPASIANO GONÇALVES DE ALBUQUERQUE E SILVA
JOSÉ NUNES DE CASTRO
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a

2 LEGISLATURA
1893
PROTÁSIO ANTONIO ALVES
JOSÉ BENTO PORTO
ANTONIO PEDRO CAMINHA
ARTHUR HOMEM DE CARVALHO
ANTONIO SOARES BARCELLOS
ARTHUR LARA ULRICH
JOÃO PINTO FONSECA GUIMARÃES
EVARISTO TEIXEIRA DO AMARAL JÚNIOR
ANTONIO ADOLPHO DE ALENCASTRO
MARÇAL PEREIRA ESCOBAR
MANOEL THEOPHILO BARRETO VIANNA
PEDRO GONÇALVES MOACYR
VASCO PINTO BANDEIRA
GERVÁSIO LUCAS ANNES
MANOEL PY
LUIZ ENGLERT
JACOB KRAEFF FILHO
JOÂO PY CRESPO
LUIZ CARLOS MASSOT
JOAQUIM THOMAZ DOS SANTOS FILHO
FREDERICO BASTOS
ARTHUR PINTO DA ROCHA
FIRMINO DE PAULA E SILVA
FRANCISCO DE OLIVEIRA DAS NEVES
DARTAGNAN BAPTISTA TUBINO
JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA
ISMAEL SIMÕES LOPES
ALENCASTRO CARNEIRO DA FONTOURA
JOSÉ ROMAGUERA CORRÊA
LAURO DOMINGUES PRATES
ÁLVARO BAPTISTA
JOSÉ CARLOS PINTO
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a

2 LEGISLATURA
1894
PROTÁSIO ANTONIO ALVES
JOSÉ BENTO PORTO
ANTONIO PEDRO CAMINHA
ARTHUR HOMEM DE CARVALHO
ANTONIO SOARES BARCELLOS
ARTHUR LARA ULRICH
JOÃO PINTO FONSECA GUIMARÃES
EVARISTO TEIXEIRA DO AMARAL JÚNIOR
ANTONIO ADOLPHO DE ALENCASTRO
MARÇAL PEREIRA ESCOBAR
MANOEL THEOPHILO BARRETO VIANNA
PEDRO GONÇALVES MOACYR
VASCO PINTO BANDEIRA
GERVÁSIO LUCAS ANNES
MANOEL PY
LUIZ ENGLERT
JACOB KRAEFF FILHO
JOÂO PY CRESPO
LUIZ CARLOS MASSOT
JOAQUIM THOMAZ DOS SANTOS FILHO
FREDERICO BASTOS
ARTHUR PINTO DA ROCHA
FIRMINO DE PAULA E SILVA
FRANCISCO DE OLIVEIRA DAS NEVES
DARTAGNAN BAPTISTA TUBINO
JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA
ISMAEL SIMÕES LOPES
ALENCASTRO CARNEIRO DA FONTOURA
JOSÉ ROMAGUERA CORRÊA
LAURO DOMINGUES PRATES
ÁLVARO BAPTISTA
JOSÉ CARLOS PINTO
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a

2 LEGISLATURA
1895
PROTÁSIO ANTONIO ALVES
JOSÉ BENTO PORTO
ANTONIO PEDRO CAMINHA
ARTHUR HOMEM DE CARVALHO
ANTONIO SOARES BARCELLOS
ARTHUR LARA ULRICH
JOÃO PINTO FONSECA GUIMARÃES
EVARISTO TEIXEIRA AMARAL JÚNIOR
ANTONIO ADOLPHO DE ALENCASTRO *
MARÇAL PEREIRA ESCOBAR
MANOEL BARRETO VIANNA
PEDRO GONÇALVES MOACYR
VASCO PINTO BANDEIRA
GERVÁSIO LUCAS ANNES
MANOEL PY
LUIZ ENGLERT
JACOB KROEFF FILHO
JOÂO PY CRESPO
LUIZ CARLOS MASSOT
JOAQUIM THOMAZ DOS SANTOS FILHO
FREDERICO BASTOS
ARTHUR PINTO DA ROCHA
FIRMINO DE PAULA E SILVA
FRANCISCO DE OLIVEIRA DAS NEVES
DARTAGNAN BAPTISTA TUBINO
JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA
ISMAEL SIMÕES LOPES
ALENCASTRO CARNEIRO DA FONTOURA
JOSÉ ROMAGUERA CORRÊA
LAURO DOMINGUES PRATES
JOSÉ CARLOS PINTO
ÁLVARO BAPTISTA

* FALECIDO EM 23/09/1895
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2 LEGISLATURA
1896
PROTÁSIO ANTONIO ALVES
JOSÉ BENTO PORTO
ANTONIO PEDRO CAMINHA
ARTHUR HOMEM DE CARVALHO
ANTONIO SOARES BARCELLOS
ARTHUR LARA ULRICH
JOÃO PINTO FONSECA GUIMARÃES
EVARISTO TEIXEIRA AMARAL JÚNIOR
MARÇAL PEREIRA ESCOBAR
MANOEL BARRETO VIANNA
PEDRO GONÇALVES MOACYR
VASCO PINTO BANDEIRA
GERVÁSIO LUCAS ANNES
MANOEL PY
LUIZ ENGLERT
JACOB KROEFF FILHO
JOÂO PY CRESPO
LUIZ CARLOS MASSOT
JOAQUIM THOMAZ DOS SANTOS FILHO
FREDERICO BASTOS
ARTHUR PINTO DA ROCHA
FIRMINO DE PAULA E SILVA
FRANCISCO DE OLIVEIRA DAS NEVES
DARTAGNAN BAPTISTA TUBINO
JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA
ISMAEL SIMÕES LOPES
ALENCASTRO CARNEIRO DA FONTOURA
JOSÉ ROMAGUERA CORRÊA
LAURO DOMINGUES PRATES
JOSÉ CARLOS PINTO
ÁLVARO BAPTISTA
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3 LEGISLATURA
1897
GERVÁSIO ALVES PEREIRA
ANTONIO PEDRO CAMINHA
JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA
LUIZ ENGLERT
LUIZ SOARES DOS SANTOS
FÁBIO BARRETO LEITE
GERMANO HASSLOCHER
ALCIDES DE FREITAS CRUZ
ILDEFONSO SIMÕES LOPES
MANOEL THEOPHILO BARRETO VIANNA
ANTONIO SOARES BARCELLOS
JACOB KRAEFF FILHO
MANOEL PY
EVARISTO TEIXEIRA DO AMARAL
JOAQUIM THOMAZ DOS SANTOS SILVA FILHO
ANTONIO ANTUNES DE ARAÚJO
FRANCISCO DE OLIVEIRA NEVES
GERVÁSIO LUCAS ANNES
JOSÉ BENTO PORTO
ANTÔNIO CARLOS CHACHÁ PEREIRA
ARTHUR HOMEM DE CARVALHO
DIOGO FERNANDO ALVARES FORTUNA
ADOLPHO MARTINS DE MENEZES
LUIZ CARLOS MASSOT
EDUARDO ENEDINO GOMES
FREDERICO BASTOS
VASCO PINTO BANDEIRA
ALENCASTRO CARNEIRO DA FONTOURA
PEDRO AFFONSO MIBIELLI
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3 LEGISLATURA
1898
GERVÁSIO ALVES PEREIRA
ANTONIO PEDRO CAMINHA
JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA
LUIZ ENGLERT
LUIZ SOARES DOS SANTOS
FÁBIO BARRETO LEITE
GERMANO HASSLOCHER
ALCIDES DE FREITAS CRUZ
ILDEFONSO SIMÕES LOPES
MANOEL THEOPHILO BARRETO VIANNA
ANTONIO SOARES BARCELLOS
JACOB KRAEFF FILHO
MANOEL PY
EVARISTO TEIXEIRA DO AMARAL
JOAQUIM THOMAZ DOS SANTOS SILVA FILHO
ANTONIO ANTUNES DE ARAÚJO
FRANCISCO DE OLIVEIRA NEVES
GERVÁSIO LUCAS ANNES
JOSÉ BENTO PORTO
ANTÔNIO CARLOS CHACHÁ PEREIRA
ARTHUR HOMEM DE CARVALHO
DIOGO FERNANDO ALVARES FORTUNA
ADOLPHO MARTINS DE MENEZES
LUIZ CARLOS MASSOT
EDUARDO ENEDINO GOMES
FREDERICO BASTOS
VASCO PINTO BANDEIRA
ALENCASTRO CARNEIRO DA FONTOURA
PEDRO AFFONSO MIBIELLI
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3 LEGISLATURA
1899
GERVÁSIO ALVES PEREIRA
ANTONIO PEDRO CAMINHA
JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA
LUIZ ENGLERT
LUIZ SOARES DOS SANTOS
FÁBIO BARRETO LEITE
GERMANO HASSLOCHER
ALCIDES DE FREITAS CRUZ
ILDEFONSO SIMÕES LOPES
MANOEL THEOPHILO BARRETO VIANNA
ANTONIO SOARES BARCELLOS
JACOB KRAEFF FILHO
MANOEL PY
EVARISTO TEIXEIRA DO AMARAL
JOAQUIM THOMAZ DOS SANTOS SILVA FILHO
ANTONIO ANTUNES DE ARAÚJO
FRANCISCO DE OLIVEIRA NEVES
GERVÁSIO LUCAS ANNES
JOSÉ BENTO PORTO
ANTÔNIO CARLOS CHACHÁ PEREIRA
ARTHUR HOMEM DE CARVALHO
DIOGO FERNANDO ALVARES FORTUNA
ADOLPHO MARTINS DE MENEZES
LUIZ CARLOS MASSOT
EDUARDO ENEDINO GOMES
FREDERICO BASTOS
VASCO PINTO BANDEIRA
ALENCASTRO CARNEIRO DA FONTOURA
PEDRO AFFONSO MIBIELLI
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3 LEGISLATURA
1900
ANTONIO SOARES DE BARCELLOS
EVARISTO TEIXEIRA DO AMARAL JUNIOR
FREDERICO BASTOS
JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA
ANTONIO PEDRO CAMINHA
JOSÉ BENTO PORTO
FRANCISCO DE OLIVEIRA DAS NEVES
GERVÁSIO LUCAS ANNES
JACOB KRAEFF FILHO
MANOEL PY
DIOGO FERNANDO ALVARES FORTUNA
LUIZ ENGLERT
MANOEL BARRETO VIANNA
ALCIDES CRUZ
FÁBIO BARRETO LEITE
ILDEFONSO SIMÕES LOPES
ARTHUR HOMEM DE CARVALHO
ANTONIO ANTUNES ARAÚJO
ANTÔNIO CARLOS CHACHÁ PEREIRA
JOAQUIM THOMAZ DOS SILVA SANTOS FILHO
PEDRO AFFONSO MIBIELLI
FIRMINO DE PAULA E SILVA
LUIZ CARLOS MASSOT
JOSÉ ROMAGUERA CORREA
VASCO PINTO BANDEIRA
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4 LEGISLATURA
1901
ANTONIO SOARES BARCELLOS
EVARISTO TEIXEIRA DO AMARAL JUNIOR
JOSÉ BENTO PORTO
ANTONIO PEDRO CAMINHA
FRANCISCO DE OLIVEIRA NEVES
MANOEL PY
FRANCISCO RODRIGUES LIMA
JOÃO VESPÚCIO DE ABREU E SILVA
LUIZ ENGLERT
JUVENAL OCTAVIANO MILLER
MANOEL THEOPHILO BARRETO VIANNA
JOÃO SIMPLÍCIO ALVES DE CARVALHO
ALCIDES DE FREITAS CRUZ
ARTHUR HOMEM DE CARVALHO
FREDERICO BASTOS
VASCO PINTO BANDEIRA
JOSÉ GONÇALVES ALMEIDA
MIGUEL C. CORRÊA
JOÃO BENÍCIO DA SILVA
ANTÔNIO ANTUNES ARAÚJO
LONGUINHO SARAIVA DA COSTA
JAMES F. DARCY
CARLOS BARBOSA GONÇALVES
ILDEFONSO SIMÕES LOPES
PEDRO AFFONSO MIBIELLI
SÉRGIO ULRICH DE OLIVEIRA
FIRMINO PAULA
SALVADOR AYRES PINHEIRO MACHADO
JOAQUIM DOS SANTOS S. FILHO
LUIZ MASSOT
RAMIRO DE OLIVEIRA
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4 LEGISLATIVA
1902
ANTONIO SOARES BARCELLOS
EVARISTO TEIXEIRA DO AMARAL JUNIOR
PEDRO AFFONSO MIBIELLI
JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA
FREDERICO BASTOS
ALCIDES DE FREITAS CRUZ
ANTONIO PEDRO CAMINHA
LUIZ ENGLERT
JOÃO SIMPLÍCIO ALVES DE CARVALHO
MANOEL THEOPHILO BARRETO VIANNA
JUVENAL OCTAVIANO MILLER
JOÃO VESPÚCIO DE ABREU E SILVA
JAMES F. DARCY
MANOEL PY
ANTÔNIO ANTUNES ARAÚJO
FRANCISCO OLIVEIRA NEVES
ILDEFONSO SIMÕES LOPES
VASCO PINTO BANDEIRA
FRANCISCO RODRIGUES LIMA
JOSÉ BENTO PORTO
MIGUEL CUNHA CORRÊA
ARLINDO CORREA LEITE
LUIZ MASSOT
JOÃO BENÍCIO DA SILVA
SÉRGIO ULRICH DE OLIVEIRA
SALVADOR AYRES PINHEIRO MACHADO
FIRMINO DE PAULA E SILVA
RAMIRO DE OLIVEIRA
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4 LEGISLATURA
1903
ANTÔNIO SOARES BARCELLOS
EVARISTO TEIXEIRA DO AMARAL
JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA
ALCIDES DE FREITAS CRUZ
LUIZ ENGLERT
JOÃO SIMPLÍCIO ALVES DE CARVALHO
MANOEL THEOPHILO. BARRETO VIANNA
JOÃO VESPÚCIO DE ABREU E SILVA
MANOEL PY
FRANCISCO DE OLIVEIRA NEVES
JOSÉ BENTO PORTO
ARLINDO CORRÊA LEITE
FRANCISCO RODRIGUES LIMA
MIGUEL DA CUNHA CORRÊA
VASCO PINTO BANDEIRA
RAMIRO OLIVEIRA
FIRMINO DE PAULA E SILVA
ANTÔNIO PEDRO CAMINHA
ANTÔNIO ANTUNES DE ARAÚJO
ARTHUR HOMEM DE CARVALHO
LONGUINHO SARAIVA
JOÃO BENÍCIO DA SILVA
LUIZ MASSOT
JUVENAL OCTAVIANO MILLER
SALVADOR PINHEIRO MACHADO
JAMES F. DARCY
PEDRO AFFONSO MIBIELLI
ILDEFONSO SIMÕES LOPES
FREDERICO BASTOS
JOAQUIM THOMAZ DOS SANTOS SILVA FILHO
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4 LEGISLATURA
1904
CARLOS BARBOSA GONÇALVES
EVARISTO TEIXEIRA DO AMARAL
JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA
JOSÉ BENTO PORTO
LUIZ ENGLERT
ANTÔNIO PEDRO CAMINHA
MANOEL PY
JOÃO VESPÚCIO DE ABREU E SILVA
ARLINDO CORRÊA LEITE
JOÃO SIMPLÍCIO ALVES DE CARVALHO
MANOEL THEOPHILO BARRETO VIANNA
JOAQUIM THOMAZ DOS SANTOS SILVA FILHO
ALCIDES DE FREITAS CRUZ
RAMIRO OLIVEIRA
FRANCISCO DE OLIVEIRA NEVES
ANTÔNIO ANTUNES DE ARAÚJO
FIRMINO DE PAULA E SILVA
MIGUEL DA CUNHA CORRÊA
FREDERICO BASTOS
WALDOMIRO LIMA
PEDRO AFFONSO MIBIELLI
VASCO PINTO BANDEIRA
LUIZ MASSOT
JOÃO BENÍCIO DA SILVA
SÉRGIO ULRICH DE OLIVEIRA
ILDEFONSO SIMÕES LOPES
LONGUINHO SARAIVA COSTA
SALVADOR AYRES PINHEIRO MACHADO
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5 LEGISLATURA
1905
CARLOS BARBOSA GONÇALVES
MANOEL PY
JOAQUIM THOMAZ DOS SANTOS FILHO
WALDOMIRO LIMA
FRANCISCO FLORES DA CUNHA *
JOAQUIM LUIZ OSÓRIO
LUIZ ENGLERT
ARNO PHILIPP
EVARISTO TEIXEIRA DO AMARAL
JOÃO VESPÚCIO DE ABREU E SILVA
MANOEL THEOPHILO BARRETO VIANNA
JOÃO SIMPLÍCIO ALVES DE CARVALHO
DOMINGOS MARTINS PEREIRA E SOUZA
JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA
VASCO PINTO BANDEIRA
BRÁULIO DE OLIVEIRA
AVELINO PAIM
JOSÉ GABRIEL DA SILVA LIMA
SÉRGIO ULRICH DE OLIVEIRA
EUCLYDES E. DE SOUZA ARANHA
LONGUINHO SARAIVA COSTA
ANTÔNIO ANTUNES DE ARAÚJO
GERVÁSIO LUCAS ANNES
OLAVO FRANCO DE GODOY
VERÍSSIMO DIAS DE CASTRO
JOSÉ GONÇALVES CHAVES
ARLINDO C. CORRÊA LEITE**
JÚLIO GARCIA TRÓIS***
* RENUNCIA EM NOVEMBRO
** RENUNCIA EM OUTUBRO
*** Não toma posse e falece em agosto de 1906
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5 LEGISLATURA
1906
CARLOS BARBOSA GONÇALVES
MANOEL PY
JOAQUIM THOMAZ DOS SANTOS FILHO
WALDOMIRO LIMA
JOAQUIM LUIZ OSÓRIO
FRANCISCO FLORES DA CUNHA
LUIZ ENGLERT
ARNO PHILIPP
EVARISTO TEIXEIRA DO AMARAL JUNIOR
JOÃO VESPÚCIO DE ABREU E SILVA
MANOEL THEOPHILO BARRETO VIANNA
JOÃO SIMPLÍCIO ALVES DE CARVALHO
DOMINGOS MARTINS PEREIRA E SOUZA
JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA
VASCO PINTO BANDEIRA
BRÁULIO DE OLIVEIRA
AVELINO PAIM
JOSÉ GABRIEL DA SILVA LIMA
JOSÉ GONÇALVES CHAVES
SÉRGIO ULRICH DE OLIVEIRA
ANTÔNIO ANTUNES DE ARAÚJO
EUCLIDES E. DE SOUZA ARANHA
GERVÁSIO LUCAS ANNES
VERÍSSIMO DIAS DE CASTRO *
OLAVO FRANCO DE GODOY
ANTÔNIO PEDRO CAMINHA
ALCIDES CRUZ
ROMAGUERA DA CUNHA CORRÊA**

* FALECEU EM 05/11/1906
** RENUNCIA EM 15 DE OUTUBRO
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5 LEGISLATURA
1907
MANOEL PY
VASCO PINTO BANDEIRA
JOÃO SIMPLÍCIO ALVES DE CARVALHO
LUIZ ENGLERT
ARNO PHILIPP
JOÃO VESPÚCIO DE ABREU E SILVA
ALCIDES CRUZ
MANOEL THEOPHILO BARRETO VIANNA
EVARISTO TEIXEIRA DO AMARAL JUNIOR
ANTÔNIO PEDRO CAMINHA
DOMINGOS MARTINS PEREIRA E SOUZA
OLAVO FRANCO DE GODOY
JOAQUIM THOMAZ DOS SANTOS FILHO
WALDOMIRO LIMA
GERVÁSIO LUCAS ANNES
JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA
EUCLIDES E. DE SOUZA ARANHA
SÉRGIO ULRICH DE OLIVEIRA
ANTÔNIO ANTUNES DE ARAÚJO
EMÍLIO GUILAYN
AVELINO PAIM
LONGUINHO SARAIVA COSTA
JOAQUIM LUIZ OSÓRIO
BALTHASAR PATRÍCIO DE BEM
FRANCISCO FLORES DA CUNHA
JOSÉ GONÇALVES CHAVES *
SALVADOR AYRES PINHEIRO MACHADO
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5 LEGISLATURA
1908
MANOEL THEOPHILO BARRETO VIANNA
MANOEL PY
ALCIDES CRUZ
WALDOMIRO LIMA
JOSÉ PENNA DE MORAES *
BALTHASAR PATRÍCIO DE BEM
LUIZ ENGLERT
JOÃO VESPÚCIO DE ABREU E SILVA
OLAVO FRANCO DE GODOY
JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA
ARNO PHILIPP
GERVÁSIO LUCAS ANNES
JOSÉ OCTÁVIO GONÇALVES *
JOÃO SIMPLÍCIO ALVES DE CARVALHO
EMÍLIO GUILAYN
ANTÔNIO PEDRO CAMINHA
JOSÉ GABRIEL DA SILVA LIMA
SÉRGIO ULRICH DE OLIVEIRA
JOÃO BENÍCIO DA SILVA
DOMINGOS MARTINS PEREIRA E SOUZA
JOAQUIM LUIZ OSÓRIO
ANTÔNIO ANTUNES DE ARAÚJO
JOÃO JACINTHO DE MENDONÇA *
SALVADOR AYRES PINHEIRO MACHADO
JOAQUIM THOMAZ DOS SANTOS SILVA FILHO
BRÁULIO DE OLIVEIRA
VASCO PINTO BANDEIRA
EVARISTO TEIXEIRA DO AMARAL
FRANCISCO FLORES DA CUNHA
EUCLIDES E. DE SOUZA ARANHA
LONGUINHO SARAIVA **

*DEPUTADOS ELEITOS EM 21/07/1907 NAS VAGAS DE JOSÉ
GONÇALVES CHAVES (FALECIDO); JÚLIO TROIS (FALECIDO) E
CARLOS BARBOSA (ELEITO PRESIDENTE DO ESTADO)
**TOMA POSSE COMO INTENDENTE DE DOM PEDRITO
(21/09/1908)
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6 LEGISLATURA
1909
MANOEL THEOPHILO BARRETO VIANNA
MARCOS ALENCASTRO DE ANDRADE
ALCIDES DE FREITAS CRUZ
JOSÉ PENNA DE MORAES
FIRMINO PAIM FILHO
OCTÁVIO FRANCISCO DA ROCHA
WALDOMIRO DE CASTLLHOS LIMA
ANTÔNIO SOARES DE BARCELLOS
LUIZ ENGLERT
ARNO PHILIPP
DOMINGOS MARTINS PEREIRA E SOUZA
JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA
JOÃO JOSÉ PEREIRA PAROBÉ
ARMÊNIO DE OLIVEIRA JOUVIN
ANTÔNIO SOARES DE BARROS
GETÚLIO VARGAS
NICOLAU DE ARAÚJO VERGUEIRO
ARLINDO DE FREITAS LEAL
JOAQUIM LUIZ OSÓRIO
EMÍLIO GUILAYN
GALDINO SANTIAGO
JOSÉ OCTÁVIO GONÇALVES
MANOEL DE FREITAS VALLE FILHO
SALVADOR AYRES PINHEIRO MACHADO
FRANCISCO FLORES DA CUNHA
SÉRGIO ULRICH DE OLIVEIRA
TRAJANO AUGUSTO LOPES
JOSÉ ANTÔNIO FLORES DA CUNHA
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6 LEGISLATURA
1910

MANOEL THEOPHILO BARRETO VIANNA
MARCOS ALENCASTRO DE ANDRADE
ALCIDES DE FREITAS CRUZ
JOSÉ PENNA DE MORAES
FIRMINO PAIM FILHO
OCTÁVIO FRANCISCO DA ROCHA
WALDOMIRO DE CASTILHOS LIMA
ANTÔNIO SOARES DE BARCELLOS
LUIZ ENGLERT
ARNO PHILIPP
DOMINGOS MARTINS PEREIRA E SOUZA *
JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA
JOÃO JOSÉ PEREIRA PAROBÉ
ANTÔNIO SOARES DE BARROS
GETÚLIO VARGAS
NICOLAU DE ARAÚJO VERGUEIRO
ARLINDO DE FREITAS LEAL
JOAQUIM LUIZ OSÓRIO
EMÍLIO GUILAYN
GALDINO SANTIAGO
JOSÉ OCTÁVIO GONÇALVES
MANOEL DE FREITAS VALLE FILHO**
SALVADOR AYRES PINHEIRO MACHADO
FRANCISCO FLORES DA CUNHA
SÉRGIO ULRICH DE OLIVEIRA
TRAJANO AUGUSTO LOPES
JOÃO BENÍCIO DA SILVA
JOSÉ ANTÔNIO FLORES DA CUNHA
JOAQUIM THOMAZ DOS SANTOS FILHO***
ARMÊNIO DE OLIVEIRA JOUVIN
* FALECEU EM 20/09/1910
** ASSUME A VICE-PRESIDÊNCIA DO ESTADO
*** MILITAR TRANSFERIDO PARA O RJ
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6 LEGISLATURA
1911
MANOEL THEOPHILO BARRETO VIANNA
MARCOS ALENCASTRO DE ANDRADE
ALCIDES DE FREITAS CRUZ
JOSÉ PENNA DE MORAES
FIRMINO PAIM FILHO
OCTÁVIO FRANCISCO DA ROCHA
WALDOMIRO DE CASTILHOS LIMA
ANTÔNIO SOARES DE BARCELLOS
LUIZ ENGLERT
ARNO PHILIPP
JOÃO JOSÉ PEREIRA PAROBÉ
ANTÔNIO SOARES DE BARROS
GETÚLIO VARGAS
NICOLAU DE ARAÚJO VERGUEIRO
ARLINDO DE FREITAS LEAL
JOAQUIM LUIZ OSÓRIO
GALDINO SANTIAGO
JOSÉ OCTÁVIO GONÇALVES
SALVADOR AYRES PINHEIRO MACHADO
FRANCISCO FLORES DA CUNHA
TRAJANO AUGUSTO LOPES *
JOÃO BENÍCIO DA SILVA
JOÃO JACINTHO DE MENDONÇA **
MANOEL DE FREITAS VALLE FILHO

* FALECEU
** FALECEU EM 17/10/1911
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6 LEGISLATURA
1912
MANOEL THEOPHILO BARRETO VIANNA
MARCOS ALENCASTRO DE ANDRADE
ALCIDES DE FREITAS CRUZ
JOSÉ PENNA DE MORAES
FIRMINO PAIM FILHO
WALDOMIRO DE CASTLLHOS LIMA
ANTÔNIO SOARES DE BARCELLOS
LUIZ ENGLERT
ARNO PHILIPP
JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA
JOÃO JOSÉ PEREIRA PAROBÉ
ANTÔNIO SOARES DE BARROS
GETÚLIO VARGAS
NICOLAU DE ARAÚJO VERGUEIRO
ARLINDO DE FREITAS LEAL
GALDINO SANTIAGO
JOSÉ OCTÁVIO GONÇALVES
FRANCISCO FLORES DA CUNHA
SÉRGIO ULRICH DE OLIVEIRA
MANOEL DE FREITAS VALLE FILHO
VIRGILINO JOSÉ PORCIÚNCULA JUNIOR
ILDEFONSO SOARES PINTO
FRANCISCO DA CUNHA RAMOS
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7 LEGISLATURA
1913
MANOEL THEOPHILO BARRETO VIANNA
MARCOS ALENCASTRO DE ANDRADE
ALCIDES DE FREITAS CRUZ
ILDEFONSO SOARES PINTO
OCTÁVIO DE ÁVILA
JOAQUIM MAURÍCIO CARDOSO
ANTÔNIO SOARES DE BARCELLOS
ARNO PHILIPP
ANTÔNIO CARLOS PENAFIEL
ÁLVARO BAPTISTA
POSSIDÔNIO MÂNCIO DA CUNHA JUNIOR
EDMUNDO BASTIAN
EURÍPEDES MOSTARDEIRO
TIMÓTHEO PEREIRA DA ROSA
FREDERICO LINCK
JORGE DA SILVEIRA PINTO
FRANCISCO DA CUNHA RAMOS
EURYBÍADES DUTRA VILLA
FRANCISCO FLORES DA CUNHA
JOSÉ FREDOLINO PRUNES
NICOLAU DE ARAÚJO VERGUEIRO
VIRGILINO JOSÉ DA PORCIÚNCULA JUNIOR
EURICO DE SOUZA LUSTOSA
PELÁGIO PEREIRA DE ALMEIDA
CARLOS CAVALCANTE MANGABEIRA
SÉRGIO ULRICH DE OLIVEIRA
ALBERTO ROBERTO ROSA
GETÚLIO VARGAS *
ISIDORO NEVES DA FONTOURA **
ALFREDO SOARES DO NASCIMENTO ***
ARLINDO DE FREITAS LEAL ****

* RENUNCIA EM 06/10/1913
** RENUNCIA EM 10/10/1913
*** RENUNCIA POR TER SIDO PROMOVIDO INTENDENTE MUNICIPAL
**** RENUNCIA EM 29/09/1913
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7 LEGISLATURA
1914
MANOEL THEOPHILO BARRETO VIANNA
MARCOS ALENCASTRO DE ANDRADE
ALCIDES DE FREITAS CRUZ
ILDEFONSO SOARES PINTO
JOAQUIM MAURÍCIO CARDOSO
FRANCISCO DA CUNHA RAMOS
ANTÔNIO SOARES DE BARCELLOS
ARNO PHILIPP
ÁLVARO BAPTISTA
POSSIDÔNIO MÂNCIO DA CUNHA JÚNIOR
EDMUNDO BASTIAN
EURÍPEDES MOSTARDEIRO
TIMÓTHEO PEREIRA DA ROSA
ALBERTO BINS
FREDERICO LINCK
EURICO DE SOUZA LUSTOSA
CARLOS CAVALCANTI MANGABEIRA
EURYBÍADES DUTRA VILLA
JORGE DA SILVEIRA PINTO
JOSÉ FREDOLINO PRUNES
VIRGILINO JOSÉ PORCIÚNCULA JUNIOR
NICOLAU DE ARAÚJO VERGUEIRO
EMÍLIO GUILAYN
ANTÔNIO CARLOS PENAFIEL
PELÁGIO PEREIRA DE ALMEIDA
SÉRGIO ULRICH DE OLIVEIRA
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7 LEGISLATURA
1915
MANOEL THEOPHILO BARRETO VIANNA
MARCOS ALENCASTRO DE ANDRADE
ALCIDES DE FREITAS CRUZ
FRANCISCO DA CUNHA RAMOS
EUCLYDES BERNARDINO DE MOURA
CARLOS CAVALCANTE MANGABEIRA
ARNO PHILIPP
POSSIDÔNIO MÂNCIO DA CUNHA JUNIOR
EDMUNDO BASTIAN
EURÍPEDES MOSTARDEIRO
ALBERTO BINS
FREDERICO LINCK
JOSÉ FREDOLINO PRUNES
JORGE DA SILVEIRA PINTO
NICOLAU DE ARAÚJO VERGUEIRO
EMÍLIO GUILAYN
PELÁGIO PEREIRA DE ALMEIDA
ANTÔNIO JOAQUIM PEREIRA DA SILVA
EURYBÍADES DUTRA VILLA
SÉRGIO ULRICH DE OLIVEIRA
ANTÔNIO SOARES DE BARCELLOS
EURICO DE SOUZA LUSTOSA
ANTÔNIO CHAVES BARCELLOS FILHO
ANTÔNIO CARLOS PENAFIEL
VIRGILINO JOSÉ PORCIÚNCULA JUNIOR
TIMÓTHEO PEREIRA DA ROSA *
HÉRCULES GALLÓ
FRANCISCO FLORES DA CUNHA
ILDEFONSO SOARES PINTO **
ÁLVARO BAPTISTA ***

* AUSENTE DO PAÍS
** ASSUME A CÂMARA FEDERAL EM 03/05/1915
*** ASSUME A CÂMARA FEDERAL EM 03/05/1915
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7 LEGISLATURA
1916
MANOEL THEOPHILO BARRETO VIANNA
MARCOS ALENCASTRO DE ANDRADE
FRANCISCO DA CUNHA RAMOS
CARLOS CAVALCANTE MANGABEIRA
ARNO PHILIPP
ANTÔNIO JOAQUIM PEREIRA DA SILVA
POSSIDÔNIO MÂNCIO DA CUNHA
EDMUNDO BASTIAN
EURÍPEDES MOSTARDEIRO
ALBERTO BINS
FREDERICO LINCK
ANTÔNIO CARLOS PENAFIEL
ANTÔNIO CHAVES BARCELLOS FILHO
NICOLAU DE ARAÚJO VERGUEIRO
OCTÁVIO DE ÁVILA
VIRGILINO JOSÉ PORCIÚNCULA JUNIOR
EMÍLIO GUILAYN
ALBERTO ROBERTO DA ROSA
EURICO DE SOUZA LUSTOSA
HÉRCULES GALLÓ
JORGE DA SILVEIRA PINTO
EURYBÍADES DUTRA VILLA
SÉRGIO ULRICH DE OLIVEIRA
JOSÉ FREDOLINO PRUNES
PELÁGIO PEREIRA DE ALMEIDA
ANTÔNIO SOARES BARCELLOS *
ALCIDES DE FREITAS CRUZ **
* FALECEU EM 03/09/1916
** FALECEU EM 14/03/1916
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8 LEGISLATURA
1917
MANOEL THEOPHILO BARRETO VIANNA
MARCOS ALENCASTRO DE ANDRADE
FRANCISCO DA CUNHA RAMOS
CARLOS CAVALCANTE MANGABEIRA
DONÁRIO LOPES DE ALMEIDA
ANTÔNIO JOAQUIM PEREIRA DA SILVA
POSSIDÔNIO MÂNCIO DA CUNHA
ANTÔNIO CARLOS PENAFIEL
ANTÔNIO CHAVES BARCELLOS FILHO
EDMUNDO BASTIAN
FREDERICO LINCK
EMÍLIO GUILAYN
ALBERTO BINS
JACOB KROEFF NETTO
GASPAR SALDANHA
JOSÉ A. PEREIRA REGO
EURICO DE SOUZA LUSTOSA
JOSÉ FREDOLINO PRUNES
FRANCISCO FLORES DA CUNHA
JOSÉ ALVES VALENÇA
VIRGILINO JOSÉ PORCIÚNCULA JUNIOR
EURYBÍADES DUTRA VILLA
MANOEL VICENTE DO AMARAL
PELÁGIO PEREIRA DE ALMEIDA
ALBERTO ROBERTO DA ROSA
GETÚLIO VARGAS
ANTÔNIO CARNEIRO MONTEIRO
CARLOS CATHARINO AZAMBUJA
NICOLAU DE ARAÚJO VERGUEIRO
ARNO PHILIPP
HORÁCIO GONÇALVES BORGES *

* FALECEU EM 09/10/1917
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8 LEGISLATURA
1918
MANOEL THEOPHILO BARRETO VIANNA
MARCOS ALENCASTRO DE ANDRADE
CARLOS CAVALCANTE MANGABEIRA
ANTÔNIO JOAQUIM PEREIRA DA SILVA
DONÁRIO LOPES DE ALMEIDA
ANTÔNIO CHAVES BARCELLOS FILHO
EDMUNDO BASTIAN
FREDERICO LINCK
ALBERTO BINS
ARNO PHILIPP
EURYBÍADES DUTRA VILLA
JACOB KROEFF NETTO
NICOLAU DE ARAÚJO VERGUEIRO
JOSÉ A. PEREIRA REGO
VIRGILINO JOSÉ PORCIÚNCULA JUNIOR
JOSÉ FREDOLINO PRUNES
JOSÉ ALVES VALENÇA
PELÁGIO PEREIRA DE ALMEIDA
SÉRGIO ULRICH DE OLIVEIRA
ANTÔNIO CARNEIRO MONTEIRO
POSSIDÔNIO MÂNCIO DA CUNHA JUNIOR
GETÚLIO VARGAS
EURICO DE SOUZA LUSTOSA
ANTÔNIO CARLOS PENAFIEL
EMÍLIO GUILAYN
ALBERTO ROBERTO DA ROSA
FRANCISCO DA CUNHA RAMOS
AUGUSTO M. DA CRUZ JOBIM
FRANCISCO FLORES DA CUNHA
GASPAR SALDANHA
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8 LEGISLATURA
1919
MANOEL THEOPHILO BARRETO VIANNA
FRANCISCO DA CUNHA RAMOS
MARCOS ALENCASTRO DE ANDRADE
CARLOS CAVALCANTE MANGABEIRA
DONÁRIO LOPES DE ALMEIDA
ANTÔNIO CHAVES BARCELLOS FILHO
ANTÔNIO JOAQUIM PEREIRA DA SILVA
EDMUNDO BASTIAN
ALBERTO BINS
NICOLAU DE ARAÚJO VERGUEIRO
EURICO DE SOUZA LUSTOSA
JOSÉ A. PEREIRA REGO
JOSÉ FREDOLINO PRUNES
JACOB KROEFF NETTO
GASPAR SALDANHA
FREDERICO LINCK
PELÁGIO PEREIRA DE ALMEIDA
EURYBÍADES DUTRA VILLA
VIRGILINO JOSÉ PORCIÚNCULA JUNIOR
MANOEL VICENTE DO AMARAL
ALBERTO ROBERTO DA ROSA
AUGUSTO M. DA CRUZ JOBIM
POSSIDÔNIO MÂNCIO DA CUNHA JUNIOR
GETÚLIO VARGAS
SÉRGIO ULRICH DE OLIVEIRA
JOSÉ ALVES VALENÇA
EMÍLIO GUILAYN
ANTÔNIO CARNEIRO MONTEIRO
ARNO PHILIPP
CARLOS CATHARINO AZAMBUJA
FRANCISCO FLORES DA CUNHA
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8 LEGISLATURA
1920
MANOEL THEOPHILO BARRETO VIANNA
MARCOS ALENCASTRO DE ANDRADE
FRANCISCO DA CUNHA RAMOS
CARLOS CAVALCANTE MANGABEIRA
JOSÉ FREDOLINO PRUNES
ANTÔNIO JOAQUIM PEREIRA DA SILVA
DONÁRIO LOPES DE ALMEIDA
POSSIDÔNIO MÂNCIO DA CUNHA JUNIOR
EDMUNDO BASTIAN
FREDERICO LINCK
ALBERTO BINS
ARNO PHILIPP
PELÁGIO PEREIRA DE ALMEIDA
EMÍLIO GUILAYN
VIRGILINO JOSÉ PORCIÚNCULA JUNIOR
ANTÔNIO CARNEIRO MONTEIRO
AUGUSTO M. DA CRUZ JOBIM
NICOLAU DE ARAÚJO VERGUEIRO
JACOB KROEFF NETTO
EURYBÍADES DUTRA VILLA
GETÚLIO VARGAS
FRANCISCO FLORES DA CUNHA
ALBERTO ROBERTO DA ROSA
EURICO DE SOUZA LUSTOSA
GASPAR SALDANHA
ANTÔNIO CHAVES BARCELLOS FILHO
SÉRGIO ULRICH DE OLIVEIRA
JOSÉ ALVES VALENÇA
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9 LEGISLATURA
1921
MANOEL THEOPHILO BARRETO VIANNA
FRANCISCO RIBEIRO DANTAS
CARLOS CAVALCANTE MANGABEIRA
FIRMINO PAIM FILHO
LINDOLFO COLLOR
VÍCTOR RUSSOMANO
POSSIDÔNIO MÂNCIO DA CUNHA JUNIOR
FREDERICO LINCK
EDMUNDO BASTIAN
JOSÉ VASCONCELLOS PINTO
JACOB KROEFF NETTO
DONÁRIO LOPES DE ALMEIDA
JOÃO ULYSSES DE CARVALHO
PELÁGIO PEREIRA DE ALMEIDA
BALTHASAR PATRÍCIO DE BEM
FRANCISCO FLORES DA CUNHA
JOSÉ FREDOLINO PRUNES
MANOEL LUIZ OSÓRIO
ADOLPHO LUIZ DUPONT
JOÃO NEVES DA FONTOURA
AUGUSTO M. DA CRUZ JOBIM
ARNO PHILIPP
ALBERTO ROBERTO DA ROSA
GETÚLIO VARGAS
VIRGILINO JOSÉ PORCIÚNCULA JUNIOR
GASPAR SALDANHA
JOSÉ ALVES VALENÇA
ANTÔNIO CARNEIRO MONTEIRO
ALBERTO BINS
NICOLAU DE ARAÚJO VERGUEIRO
ARTHUR CAETANO DA SILVA
ARIOSTO PINTO
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9 LEGISLATURA
1922
MANOEL THEOPHILO BARRETO VIANNA
FRANCISCO RIBEIRO DANTAS
CARLOS CAVALCANTE MANGABEIRA
FIRMINO PAIM FILHO
LINDOLFO COLLOR
POSSIDÔNIO MÂNCIO DA CUNHA JUNIOR
EDMUNDO BASTIAN
ARNO PHILIPP
FRANCISCO FLORES DA CUNHA
ARIOSTO PINTO
FREDERICO LINCK
ALBERTO BINS
JACOB KROEFF NETTO
ANTÔNIO CARNEIRO MONTEIRO
ARTHUR CAETANO DA SILVA
NICOLAU DE ARAÚJO VERGUEIRO
JOSÉ FREDOLINO PRUNES
JOSÉ VASCONCELLOS PINTO
JOSÉ ALVES VALENÇA
VIRGILINO JOSÉ PORCIÚNCULA JUNIOR
AUGUSTO M. DA CRUZ JOBIM
BALTHASAR PATRÍCIO DE BEM
JOÃO ULYSSES DE CARVALHO
GETÚLIO VARGAS
GASPAR SALDANHA
PELÁGIO PEREIRA DE ALMEIDA
ALBERTO ROBERTO DA ROSA
MANOEL LUIZ OSÓRIO
JOÃO NEVES DA FONTOURA
DONÁRIO LOPES DE ALMEIDA
ADOLPHO LUIZ DUPONT
VÍCTOR RUSSOMANO
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9 LEGISLATURA
1923
MANOEL THEOPHILO BARRETO VIANNA
CARLOS CAVALCANTE MANGABEIRA
MANOEL LUIZ OSÓRIO
VÍCTOR RUSSOMANO
ARNO PHILIPP
EDMUNDO BASTIAN
ARIOSTO PINTO
ALBERTO BINS
FRANCISCO RIBEIRO DANTAS
PELÁGIO PEREIRA DE ALMEIDA
JOÃO ULYSSES DE CARVALHO
JACOB KROEFF NETTO
POSSIDÔNIO MÂNCIO DA CUNHA JUNIOR
NICOLAU DE ARAÚJO VERGUEIRO
DONÁRIO LOPES DE ALMEIDA
JOÃO NEVES DA FONTOURA
JOSÉ VASCONCELLOS PINTO
JOSÉ FREDOLINO PRUNES
ADOLPHO LUIZ DUPONT
VIRGILINO JOSÉ PORCIÚNCULA JUNIOR
EMÍLIO GUYLAN *
FREDERICO LINCK
JOSÉ ALVES VALENÇA
AUGUSTO M. DA CRUZ JOBIM
FRANCISCO FLORES DA CUNHA
ANTÔNIO CARNEIRO MONTEIRO
GETÚLIO VARGAS **
BALTHASAR PATRÍCIO DE BEM
FIRMINO PAIM FILHO
ARTHUR CAETANO DA SILVA
LINDOLFO COLLOR ***

*SUPLENTE NAS ELEIÇÕES DE 20/02/1921 - ASSUMIU A VAGA DE ALBERTO
ROBERTO ROSA, QUE FALECEU EM 28/10/1923. FOI CONVOCADO EM 17/11/
1923 E TOMOU POSSE EM 30/11.
**ASSUMIU A CÂMARA FEDERAL NO DIA 25/05/1923. VAGA DE RAFAEL
CABEDA (LÍDER DA BANCADA DO RS)
***ASSUMIU A CÂMARA FEDERAL EM 18/05/1923.
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9 LEGISLATURA
1924
MANOEL THEOPHILO BARRETO VIANNA
CARLOS CAVALCANTE MANGABEIRA
ARIOSTO PINTO
VÍCTOR RUSSOMANO
POSSIDÔNIO MÂNCIO DA CUNHA JUNIOR
MANOEL LUIZ OSÓRIO
ARNO PHILIPP
JOSÉ FREDOLINO PRUNES
FREDERICO LINCK
GASPAR SALDANHA
PELÁGIO PEREIRA DE ALMEIDA
ALBERTO BINS
FRANCISCI RIBEIRO DANTAS
FRANCISCO FLORES DA CUNHA
DONÁRIO LOPES DE ALMEIDA
JACOB KROEFF NETTO
JOSÉ VASCONCELLOS PINTO
ARTHUR CAETANO DA SILVA
AUGUSTO M. DA CRUZ JOBIM
JOÃO NEVES DA FONTOURA
ADOLPHO LUIZ DUPONT
VIRGILINO JOSÉ PORCIÚNCULA JUNIOR
NICOLAU DE ARAÚJO VERGUEIRO
JOSÉ ALVES VALENÇA
BALTHASAR PATRÍCIO DE BEM *
ANTÔNIO CARNEIRO MONTEIRO **
EDMUNDO BASTIAN ***
JOÃO ULYSSES DE CARVALHO ****
EMÍLIO GUYLAN *****

* FALECIDO EM 10/11/1924
** FALECIDO EM 09/11/1924
*** FALECIDO EM 30/07/1924
**** FALECIDO EM 05/07/1924
***** FALECIDO EM ABRIL DE 1924
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10 LEGISLATURA
1925
MANOEL THEOPHILO BARRETO VIANNA
VÍCTOR RUSSOMANO
AURÉLIO DE LIMA PY
DONÁRIO LOPES DE ALMEIDA
FRANCISCO SOUZA RIBEIRO DANTAS
ARIOSTO PINTO
ÁLVARO SÉRGIO MASERA
JOSÉ MONTAURY DE AGUIAR LEITÃO
CARLOS SOARES BENTO
ARNO PHILIPP
VÍCTOR AZEVEDO BASTIAN
ALBERTO BINS
NICOLAU DE ARAÚJO VERGUEIRO
JACOB KROEFF NETTO
JOSÉ FREDOLINO PRUNES
JOÃO NEVES DA FONTOURA
MANOEL LUIZ OSÓRIO
CARLOS SILVEIRA MARTINS LEÃO
JOÃO LUCAS DE LIMA
ANNÍBAL LOPES LOUREIRO
ARMANDO VICTORINO PRATES
ILDEFONSO SIMÕES LOPES FILHO
JOSÉ AGOSTINELLI
OLYMPIO DUARTE
ANTÔNIO B. AZAMBUJA
AUGUSTO M. DA CRUZ JOBIM
VIRGILINO JOSÉ PORCIÚNCULA JUNIOR
FREDERICO LINCK
DEMÉTRIO MÉRCIO XAVIER
SÉRGIO ULRICH DE OLIVEIRA
POSSIDÔNIO MÂNCIO DA CUNHA JUNIOR
GASPAR SALDANHA *

* RENUNCIA
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10 LEGISLATURA
1926
MANOEL THEOPHILO BARRETO VIANNA
AURÉLIO DE LIMA PY
JOSÉ FREDOLINO PRUNES
CARLOS SOARES BENTO
ÁLVARO SÉRGIO MASERA
JOSÉ MONTAURY DE AGUIAR LEITÃO
ALBERTO BINS
OLYMPIO DUARTE
POSSIDÔNIO MÂNCIO DA CUNHA JUNIOR
FREDERICO LINCK
FRANCISCO RIBEIRO DANTAS
AUGUSTO M. DA CRUZ JOBIM
ARIOSTO PINTO
JOÃO LUCAS DE LIMA
JACOB KROEFF NETTO
ILDEFONSO SIMÕES LOPES FILHO
JOÃO NEVES DA FONTOURA
ARMANDO VICTORINO PRATES
FLORY DE AZEVEDO *
FIRMINO SOARES DE OLIVEIRA **
NICOLAU DE ARAÚJO VERGUEIRO
CARLOS SILVEIRA MARTINS LEÃO ***
ANNÍBAL LOPES LOUREIRO
VÍCTOR AZEVEDO BASTIAN
JOSÉ AGOSTINELLI
VIRGILINO JOSÉ PORCIÚNCULA JUNIOR
VÍCTOR RUSSOMANO
ANTÔNIO B. AZAMBUJA
MANOEL LUIZ OSÓRIO
DEMÉTRIO MÉRCIO XAVIER
ARNO PHILIPP
DONÁRIO LOPES DE ALMEIDA
OSWALDO ARANHA ****

* FOI ELEITO EM 15/02/1926 NA VAGA DE GASPAR SALDANHA
**FOI ELEITO EM 15/02/1926 NA VAGA DE SÉRGIO ULRICH DE OLIVEIRA
***FALECEU EM 30/10/1926
****FOI ELEITO EM 15/12/1926 NA VAGA DE CARLOS LEÃO
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10 LEGISLATURA
1927
MANOEL THEOPHILO BARRETO VIANNA
AURÉLIO DE LIMA PY
JOÃO LUCAS DE LIMA
JOÃO NEVES DA FONTOURA
NICOLAU DE ARAÚJO VERGUEIRO
ÁLVARO SÉRGIO MASERA
OLYMPIO DUARTE
POSSIDÔNIO MÂNCIO DA CUNHA JUNIOR
ARNO PHILIPP
JOSÉ MONTAURY DE AGUIAR LEITÃO
JACOB KROEFF NETTO
AUGUSTO M. DA CRUZ JOBIM
ALBERTO BINS
JOSÉ FREDOLINO PRUNES
FLORY DE AZEVEDO
ARMANDO VICTORINO PRATES
ANNÍBAL LOPES LOUREIRO
FIRMINO SOARES DE OLIVEIRA
ILDEFONSO SIMÕES LOPES FILHO
VIRGILINO JOSÉ PORCIÚNCULA JUNIOR
FRANCISCI SOUZA RIBEIRO DANTAS
VÍCTOR RUSSOMANO
CARLOS SOARES BENTO
JOSÉ AGOSTINELLI
MANOEL LUIZ OSÓRIO
VÍCTOR AZEVEDO BASTIAN
DEMÉTRIO MÉRCIO XAVIER
FREDERICO LINCK
ANTÔNIO B. AZAMBUJA
OSWALDO ARANHA *

* FOI ELEITO PARA CÂMARA FEDERAL EM 24/02/1927
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10 LEGISLATURA
1928
MANOEL THEOPHILO BARRETO VIANNA *
AURÉLIO DE LIMA PY
JOÃO LUCAS DE LIMA
NICOLAU DE ARAÚJO VERGUEIRO
ÁLVARO SÉRGIO MASERA **
OLYMPIO DUARTE
POSSIDÔNIO MÂNCIO DA CUNHA JUNIOR
ARNO PHILIPP
JOSÉ MONTAURY DE AGUIAR LEITÃO
JACOB KROEFF NETTO
AUGUSTO M. DA CRUZ JOBIM
ALBERTO BINS ***
JOSÉ FREDOLINO PRUNES
FLORY DE AZEVEDO
ARMANDO VICTORINO PRATES
ANNÍBAL LOPES LOUREIRO
FIRMINO SOARES DE OLIVEIRA
ILDEFONSO SIMÕES LOPES FILHO
VIRGILINO JOSÉ PORCIÚNCULA JUNIOR
FRANCISCO SOUZA RIBEIRO DANTAS
VÍCTOR RUSSOMANO
CARLOS SOARES BENTO
JOSÉ AGOSTINELLI
MANOEL LUIZ OSÓRIO
VÍCTOR AZEVEDO BASTIAN
DEMÉTRIO MÉRCIO XAVIER
FREDERICO LINCK
ANTÔNIO B. AZAMBUJA
JOÃO NEVES DA FONTOURA ****
ARIOSTO PINTO *****
CYPRIANO DA COSTA FERREIRA ******
JOAQUIM MAURÍCIO CARDOSO *******
FREDERICO CARLOS GOMES
OTHELO ROSA *********

*FALECIDO
** FALECIDO EM 31/10/28
*** ASSUME INTENDENCIA DE PORTO ALEGRE EM FEVEREIRO DE 1928
**** RENUNCIA EM JUNHO
***** RENUNCIA
****** ELEITO NA VAGA DE BARRETO VIANNA
******* ELEITO NA VAGA DE ARIOSTO PINTO
******** ELEITO VAGA DE JOÃO NEVES DA FONTOURA
********* ELEITO VAGA DE OSVALDO ARANHA
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11 LEGISLATURA
1929
CYPRIANO DA COSTA FERREIRA
CARLOS CAVALCANTI MANGABEIRA
VÍCTOR RUSSOMANO
JAYME DA COSTA PEREIRA
OTHELO ROSA
JOÃO CARLOS MACHADO
JOAQUIM MAURÍCIO CARDOSO
FREDERICO CARLOS GOMES
FRANCISCO SOUZA RIBEIRO DANTAS
EDGAR LUIZ SCHENEIDER
NICOLAU MARX
ANTÔNIO MARINHO LOUREIRO CHAVES
CARLOS SOARES BENTO
PROTÁSIO DORNELLES VARGAS
PAULO GERMANO HASSLOCHER
LUIZ PACHECO PRATES
ARNALDO FARIA
THOMAZ CIRNE COLLARES
HIPPÓLYTO RIBEIRO JR.
JOÃO ASCÂNIO MOURA TUBINO
SYLVIO FARIA CORRÊA
DÁRIO CENTENO CRESPO
EUCLYDES MINUANO MOURA
ARMANDO VICTORINO PRATES
ANTERO MOREIRA LEIVAS
BENTO SOEIRO DE SOUZA
RAUL JOBIM DE BITTENCOURT
GLYCÉRIO ALVES
FLORY DE AZEVEDO
JOSÉ DE VASCONCELLOS PINTO
ALFREDO SOARES DO NASCIMENTO
FIRMINO SOARES DE OLIVEIRA
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11 LEGISLATURA
1930
CYPRIANO DA COSTA FERREIRA
CARLOS CAVALCANTI MANGABEIRA
VÍCTOR RUSSOMANO
JAYME DA COSTA PEREIRA
OTHELO ROSA
JOÃO CARLOS MACHADO
JOAQUIM MAURÍCIO CARDOSO
FREDERICO CARLOS GOMES
FRANCISCO SOUZA RIBEIRO DANTAS
EDGAR LUIZ SCHNEIDER
NICOLAU MARX
ANTÔNIO MARINHO LOUREIRO CHAVES
CARLOS SOARES BENTO
PROTÁSIO DORNELLES VARGAS
PAULO GERMANO HASSLOCHER
LUIZ PACHECO PRATES
ARNALDO FARIA
THOMAZ CIRNE COLLARES
HIPPÓLYTO RIBEIRO JR.
JOÃO ASCÂNIO MOURA TUBINO
SÍLVIO FARIA CORRÊA
DÁRIO CENTENO CRESPO
EUCLYDES MINUANO MOURA
ARMANDO VICTORINO PRATES
ANTERO MOREIRA LEIVAS
BENTO SOEIRO DE SOUZA
RAUL JOBIM DE BITTENCOURT
GLYCÉRIO ALVES *
FLORY DE AZEVEDO
JOSÉ DE VASCONCELLOS PINTO
ALFREDO SOARES DO NASCIMENTO
FIRMINO SOARES DE OLIVEIRA

* RENUNCIOU EM 10/11/1930
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NOMINATA DOS DEPUTADOS DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (1935-1937)

ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE
1935
ADOLFO PEÑA
ADOLPHO LUIZ DUPONT
ADROALDO MESQUITA DA COSTA
ALBERTO DE BRITO
ALEXANDRE MARTINS DA ROSA
ANTENOR BARCELLOS DE AMORIM
ANTONIO AUGUSTO DE ASSUMPÇÃO JUNIOR
ANTONIO GAGEIRO FILHO
ANTONIO JACOB RENNER
ANTONIO XAVIER DA ROCHA
ARGEMIRO DORNELLES
ARMANDO FAY DE AZEVEDO
AUGUSTO GONÇALVES DE SOUZA JUNIOR
AURELIO DE LIMA PY
BENJAMIN DORNELLES VARGAS
CAMILO MARTINS COSTA
CARLOS SANTOS
CARLOS PARANHOS
DÉCIO MARTINS COSTA
EDGAR LUIZ SCHNEIDER
FAVORINO DE FREITAS MÉRCIO
FIRMINO PAIM FILHO
FRANCISCO DA CUNHA CORREA
HILDEBRANDO WESTPHALEN
HOMERO FLECK
ILDEFONSO SIMÕES LOPES FILHO
JOÃO DE OPLIVEIRA CASTRO
JOAQUIM MAURICIO CARDOSO
JOSÉ BERTASO
JOSÉ LOUREIRO DA SILVA
JOSÉ PEREIRA COELHO DE SOUZA
JÚLIO VIEIRA DIOGO
JUVENAL SALDANHA
LUIS FRANCISCO GUERRA BLESSMAN
MARIO AMARO DA SILVEIRA
MOYSES DE MORAES VELLINHO
NOLASCO FRAZÃO DE LIMA
OLIVÉRIO DE DEUS VIEIRA FILHO
OSCAR KARNAL
OSWALDO HAMPE
PAULINO FONTOURA
RAUL PILLA
ROQUE DEGRAZIA
VIRIATO PEREIRA DUTRA
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1 LEGISLATURA
1935/1937
ADOLFO PEÑA
ADOLPHO LUIZ DUPONT
ADROALDO MESQUITA DA COSTA
ALBERTO DE BRITO
ALEXANDRE MARTINS DA ROSA
ANTENOR BARCELLOS DE AMORIM
ANTONIO AUGUSTO DE ASSUMPÇÃO JUNIOR
ANTONIO GAGEIRO FILHO
ANTONIO JACOB RENNER
ANTONIO XAVIER DA ROCHA
ARGEMIRO DORNELLES
ARMANDO FAY DE AZEVEDO
AUGUSTO GONÇALVES DE SOUZA JUNIOR
AURELIO DE LIMA PY
BENJAMIN DORNELLES VARGAS
CAMILO MARTINS COSTA
CARLOS SANTOS
CARLOS PARANHOS
DÉCIO MARTINS COSTA
EDGAR LUIZ SCHNEIDER
FAVORINO DE FREITAS MÉRCIO
FIRMINO PAIM FILHO
FRANCISCO DA CUNHA CORREA
HILDEBRANDO WESTPHALEN
HOMERO FLECK
ILDEFONSO SIMÕES LOPES FILHO
JOÃO DE OPLIVEIRA CASTRO
JOAQUIM MAURICIO CARDOSO
JOSÉ BERTASO
JOSÉ LOUREIRO DA SILVA
JOSÉ PEREIRA COELHO DE SOUZA
JÚLIO VIEIRA DIOGO
JUVENAL SALDANHA
LUIS FRANCISCO GUERRA BLESSMAN
MARIO AMARO DA SILVEIRA
MOYSES DE MORAES VELLINHO
NOLASCO FRAZÃO DE LIMA
OLIVÉRIO DE DEUS VIEIRA FILHO
OSCAR KARNAL
OSWALDO HAMPE
PAULINO FONTOURA
RAUL PILLA
ROQUE DEGRAZIA
VIRIATO PEREIRA DUTRA
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CADERNO DE FOTOS

170

Júlio Prates de
Castilhos

Antônio Augusto
Borges de Medeiros

171

Joaquim Francisco de
Assis Brasil

Constituintes de 1891

172

“Livro de Ouro”
Constituição do estado do
RS. 1891

João Neves da Fontoura

173

Manoel Theophilo
Barreto Vianna
Presidente da Assembléia
Legislativa de 1908 a 1928

Flores da Cunha e João
Neves da Fontoura
(discursando)
08/10/1927
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Signatários do Pacto de Pedras Altas. Dez/1923

Revolução de 1930. Porto Alegre
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Osvaldo Aranha – 1932

Assembléia Constituinte de 1935
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