
PACHECO, Félix  

*jornalista; dep. fed. PI 1909-1920; sen. PI 1921-1922; min. Rel. Ext. 1922-1926. 

 

José Félix Alves Pacheco nasceu em Teresina, na província do Piauí, em 2 de 

agosto de 1879, filho do juiz Gabriel Luís Ferreira e de Maria Benedita Cândida da 

Conceição Pacheco. Seu pai foi governador do Piauí em 1891 e deputado federal de 1894 a 

1895. Seu irmão João Luís Ferreira foi também governador do Piauí, de 1920 a 1924, e 

deputado federal de 1925 a 1927. 

Fez os estudos primários no Colégio Karnak, onde desde cedo escreveu textos rebeldes, que 

lhe valeram o apelido de Oncinha. Preocupado com a índole do filho, quando o menino 

completou 12 anos o pai matriculou-o no Colégio Militar, no Rio de Janeiro, onde ficou sob 

a proteção do tio, o senador Teodoro Alves Pacheco, cujo nome adotou. Sem pendores para 

a matemática, mais tarde ingressou na Faculdade de Direito e passou a frequentar os 

círculos literários e boêmios da capital da República de fins do século XIX. Aos 18 anos 

escreveu um estudo sobre Evaristo da Veiga, publicado no Jornal do Comércio. Admirador 

da obra de Cruz e Souza, integrou a segunda geração dos simbolistas brasileiros ligados à 

revista Rosa-Cruz, de Saturnino de Meireles, Gonçalo Jácome, Maurício Jubim e Castro 

Meneses, dedicada ao culto do poeta negro catarinense então falecido. Ainda em 1897 

lançou Chicotadas, com o subtítulo “poesias revolucionárias”, versos panfletários, convite 

aos povos da América Latina a se unirem contra a Espanha na guerra da independência de 

Cuba e veemente protesto contra a intervenção dos Estados Unidos no conflito. Mais tarde 

excluiu este livro de sua bibliografia e considerou Via Crucis, de 1900, sua estreia poética. 

Félix Pacheco distinguia-se, nas rodas literárias e boêmias do Rio de Janeiro do seu tempo, 

onde a maledicência dos jovens escritores voltava-se contra instituições culturais 

conservadoras, a exemplo da Academia Brasileira de Letras, pela inteligência e pelos 

comentários iconoclastas. Para Luís Edmundo em O Rio de Janeiro do meu tempo, Félix 

impressionava os amigos, “alarmando o estreito meio literário em que vivíamos com suas 



gravatas estapafúrdias, as suas frases loucas e as suas atitudes escandalosas”. Não obstante, 

o boêmio encontrava tempo para seu trabalho literário e suas leituras, em especial dos 

poetas franceses, a exemplo de Verlaine, Rimbaud, Mallarmé e outros. Foi o primeiro 

tradutor de Baudelaire no Brasil e escreveu ensaios sobre sua obra, estudos que culminaram 

com o discurso pronunciado a 24 de novembro de 1932, intitulado “Baudelaire e os 

milagres do poder da imaginação”, e três plaquetes publicadas no ano seguinte: “O mar 

através de Baudelaire e Valéry”, “Paul Valéry e o monumento de Baudelaire em Paris” e 

“Baudelaire e os gatos”. Depois de simbolista na juventude, na maturidade recebeu 

influência da estética do parnasianismo. Alceu Amoroso Lima (Tristão de Ataíde) observou 

o equívoco do poeta ao analisar sua transição: “O livro simbolista, aristocrático, filosofante 

ou mesmo filosófico e cheio de altas evocações e surto de ambições, era a verdadeira messe 

do seu engenho opulento e intrincado. O mais não passou de flor exótica e artificial do seu 

estro”. 

Em 1899 Félix terminou o curso de direito e conseguiu um lugar de repórter no jornal O 

Debate. Dois anos depois, com a extinção daquele periódico, encontrou emprego na seção 

de polícia da redação do Jornal do Comércio, então dirigido por José Carlos Rodrigues. 

Seu ingresso no jornal conservador causou espanto entre os companheiros de boemia. 

Segundo Luís Edmundo, o jovem iconoclasta trocou “o soneto de Baudelaire pela descrição 

do incêndio da Camisaria Lopes, a estrofe de Mallarmé, ou a de Verlaine, pelas façanhas de 

Manduca Calombo, conhecido assassino”.  

Os amigos de Félix, nas palavras de Luís Edmundo, esperavam que “a mocidade trepidante 

do poeta a rebentar em iras contra toda a sorte de convencionalismos e tradições, em 

desafogos e rebeldias, não se acomod[asse] à forma burguesa e conservadora da sisuda 

gazeta”. Mas, ao contrário da expectativa, Félix, ainda segundo Edmundo, viu “minguar os 

arroubos febris da sua juventude, ao ponto de mais tarde ser inteiramente absorvido pelo 

ambiente onde se introduz[iu]”. Assim, o poeta viu-se enquadrado nas rígidas normas do 

jornal, cujas Várias e editoriais sobre política, economia e diplomacia muitas vezes 



derrubavam ministros, e lá permaneceria até a morte. 

Ainda repórter de polícia, Félix casou-se com Dora Viana Pacheco, com quem teve duas 

filhas, Inês (Inesita) e Marta. O trabalho de jornalista junto às dependências policiais levou-

o ao serviço público, passou a estudar o sistema de identificação pelas impressões digitais 

de outros países, inexistente no país. Representante brasileiro no III Congresso Científico 

Latino-Americano, realizado em Buenos Aires, conheceu as técnicas de identificação 

dactiloscópica e ao regressar trabalhou para introduzi-las no Brasil. Organizou e renovou o 

Gabinete de Identificação e Estatística da Polícia do então Distrito Federal, do qual foi 

diretor durante seis anos, mais tarde denominado Instituto Félix Pacheco. 

Em pouco tempo ascendeu à secretaria do Jornal do Comércio, e em 1909 era o homem de 

confiança do proprietário José Carlos Rodrigues, que, em suas viagens ao exterior, 

entregava os assuntos políticos da redação aos seus cuidados. Amigo de políticos e 

ministros, entre os quais o barão do Rio Branco, ministro das Relações Exteriores que 

depois do expediente no ministério frequentava a redação do Jornal do Comércio, onde 

escrevia Várias sobre a situação internacional e as relações diplomáticas do Brasil, Félix 

voltou-se para a política e naquele ano elegeu-se deputado federal pelo Piauí, reelegendo-se 

sucessivamente até 1921, quando ascendeu ao Senado. Nesse período não esqueceu a 

literatura e prosseguiu a publicar poesia, mas sua obra, escrita no período da transição entre 

o parnasianismo e o simbolismo, não recebeu citação na “Apresentação da poesia 

brasileira” de Manuel Bandeira. A 14 de agosto de 1913 tomou posse na cadeira número 16 

da Academia Brasileira de Letras, na sucessão de Araripe Júnior, recebido por Sousa 

Bandeira, cujo discurso não deixou de aludir, em tom jocoso, às criticas do moço Félix à 

instituição que então o recebia. 

Em março de 1922, quando Artur Bernardes, presidente de Minas Gerais, foi eleito 

presidente da República, esperava-se a nomeação de Afrânio de Melo Franco, experiente 

político e diplomata, para o ministério das Relações Exteriores. Atento à sombra que 

Afrânio, expoente da política mineira, poderia exercer sobre sua presidência, Bernardes 



alegou querer “evitar especulações em torno da entrada de mineiros para os conselhos do 

governo” e escolheu para o cargo o senador Félix Pacheco. Sem grande experiência 

diplomática, Pacheco renunciou ao mandato no Senado, licenciou-se do Jornal do 

Comércio e assumiu a chefia do Itamarati em novembro de 1922. 

Em 1924, durante sua gestão no ministério das Relações Exteriores, o Brasil foi o primeiro 

país a criar, em Genebra, uma embaixada permanente junto à Liga das Nações chefiada por 

Afrânio de Melo Franco, que, por instruções de Bernardes transmitidas por Pacheco, 

apresentou a candidatura brasileira a membro permanente do conselho da Liga. Bernardes 

fez desta aspiração tema prioritário da sua política externa e neste sentido orientou Afrânio, 

embora sem apoio das grandes potências, especialmente após a assinatura do Tratado de 

Locarno. A proposta inicial do Brasil sugeria a criação de mais dois lugares permanentes no 

conselho da Liga, provisoriamente ocupados pela Espanha e o Brasil, e depois transferidos 

para a Alemanha e os Estados Unidos. Apesar dos esforços de Afrânio de Meio Franco, a 

falta de apoio de países latino-americanos e a oposição da Grã-Bretanha inviabilizaram a 

pretensão brasileira. Por instruções diretas de Bernardes a Félix Pacheco transmitidas a 

Afrânio, o Brasil vetou o ingresso da Alemanha, o que isolou o país da Sociedade das 

Nações e mais tarde, em 1926, levou o governo brasileiro a abandonar a Liga. 

Desde 1915 José Carlos Rodrigues vendera o controle acionário do Jornal do Comércio 

para o diretor comercial do órgão, Antônio Ferreira Botelho. Oito anos depois, em 1923, 

Botelho procurou um comprador para o jornal. Assis Chateaubriand interessou-se pelo 

negócio, que não se realizou por intervenção de Félix Pacheco junto ao presidente 

Bernardes, de quem Chateaubriand era adversário político. Em 1924 o jornal foi vendido a 

Félix Pacheco que, ainda no cargo de ministro das Relações Exteriores, entregou a direção 

do órgão ao jornalista Vítor Viana. 

Com a eleição e posse de Washington Luís na presidência da República, a 16 de novembro 

de 1926 Félix Pacheco deixou o ministério e reassumiu a direção do Jornal do Comércio. 

Nas eleições para o Senado de 1927, embora fosse o mais votado no Piauí, Washington 



Luís, seu adversário político, conseguiu do Senado a aprovação do segundo colocado, o 

marechal Pires Ferreira, político da oligarquia piauiense ligado a interesses econômicos de 

São Paulo. O Jornal do Comércio passou a criticar o governo e, na sucessão de Washington 

Luís, apoiou a candidatura de Getúlio Vargas, da Aliança Liberal. Durante a campanha 

publicou entrevista do ex-presidente Epitácio Pessoa, com a manchete “As vergonhas da 

situação política e a covardia prepotente do presidente da República”. 

Sob a direção de Félix Pacheco o Jornal do Comércio apoiou a Revolução de 1930, 

permaneceu neutro durante a Revolução paulista de 1932, e a 16 de julho de 1934 saudou 

os méritos da nova Constituição. Nos últimos anos de sua vida Félix Pacheco voltou aos 

estudos da história, especialmente a do Jornal do Comércio, e aos estudos literários. 

Faleceu em 6 de dezembro de 1935.  

 

Cícero Sandroni 
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PACHECO, Francisco Manuel dos Santos 
*gov. AL 1899-1900. 

 

Francisco Manuel dos Santos Pacheco foi eleito senador estadual em Alagoas 

em 1897. Nesse mesmo ano foi eleito vice-presidente do estado, na chapa encabeçada 

por Manuel José Duarte. Exerceu seu mandato no Senado estadual até 1898. No dia 17 

de junho de 1899, após a renúncia de Manuel Duarte, assumiu a chefia do governo 

alagoano. Permaneceu no governo até 12 de junho de 1900, quando foi substituído por 

Euclides Vieira Malta.  

Voltou a ser eleito senador estadual em 1901. Foi reeleito para as legislaturas 

subsequentes e exerceu o mandato até 1906. Voltou mais uma vez ao Senado estadual 

em 1913 e nele permaneceu até 1916. 

 

Reynaldo de Barros 
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PACHECO, Teodoro Alves 

* const. 1891; sen. PI 1891. 

 

Teodoro Alves Pacheco nasceu em Teresina no dia 18 de julho de 1851, filho de 

José Félix Alves Pacheco e de Benedita Cândida da Conceição Pacheco. Sua irmã, Maria 

Benedita Cândida da Conceição Pacheco, casou-se com Gabriel Luís Ferreira, que foi 

governador do Piauí em 1891 e deputado federal de 1894 a 1895. 

Estudou na Faculdade de Direito do Recife, onde se bacharelou em 1877. Durante o 

Império militou no Partido Conservador e dirigiu vários jornais ligados ao partido. Foi 

também promotor em Teresina e ocupou diversos cargos públicos. Em 1887 assumiu a 

vice-presidência da província do Piauí e exerceu o cargo até 1889. 

Com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, fez parte da junta 

governativa que assumiu o poder no Piauí até a chegada do governador nomeado, Gregório 

Taumaturgo de Azevedo. Em 1890 foi conselheiro municipal em Teresina e secretário do 

governo do Piauí. Na eleição para a Assembleia Nacional Constituinte realizada em 

setembro desse ano foi eleito senador com a segunda maior votação do estado. Empossado 

em novembro seguinte, participou dos trabalhos constituintes e, após a promulgação da 

Constituição em 24 de fevereiro de 1891, a partir de junho passou a exercer o mandato 

ordinário. 

Faleceu em 29 de novembro de 1891, em pleno exercício do mandato. 

Seu sobrinho José Félix Alves Pacheco, homônimo de seu pai, foi deputado pelo Piauí de 

1909 a 1920, senador de 1921 a 1922 e ministro das Relações Exteriores do governo Artur 

Bernardes, de 1922 a 1926; além disso, dedicou-se ao jornalismo, no Jornal Comércio, e à 

literatura, tornando-se membro da Academia Brasileira de Letras; defensor da introdução 

no Brasil do método de identificação pelas impressões digitais, teve seu nome dado ao 

Instituto de Identificação Félix Pacheco. Outro sobrinho, João Luís Ferreira, foi governador 

do Piauí de 1920 a 1924 e deputado federal de 1925 a 1927. 

 

Raimundo Helio Lopes 
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PACTO BRIAND-KELLOG 

 

O Pacto Briand-Kellogg, também chamado Pacto Multilateral contra a Guerra, foi 

originado de uma proposta apresentada por Aristide Briand, ministro francês das Relações 

Exteriores, a Frank Billings Kellogg, secretário de Estado estadunidense. O pacto foi 

assinado em 27 de agosto de 1928 por 15 países: Alemanha, Estados Unidos, França, Reino 

Unido, Itália, Japão, Bélgica, Polônia, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, 

Irlanda, Índia – sob mandato britânico-, e Tchecoslováquia. Dos 57 Estados existentes na 

época praticamente todos aderiram, exceto dois da península arábica, Arábia Saudita e a 

República Árabe do Iêmem, e três sul-americanos: Argentina, Bolívia e Brasil.  

Composto de um pequeno preâmbulo e de três breves artigos, o pacto afirmava que as 

partes assinantes condenavam “o recurso à guerra para a solução das controvérsias 

internacionais e a ela renuncia(va)m como instrumento de política nacional nas suas mútuas 

relações” (Artigo 1), e se comprometiam que a “superação ou a resolução de controvérsias 

ou conflitos que entre elas surjam, seja qual for a origem ou a natureza dos mesmos, só 

deve encontrar-se por meios pacíficos” (Artigo 2). 

 

ORIGEM E DESFECHO 

 Após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), o principal desafio era construir uma 

nova ordem internacional com base em novos fundamentos e valores inspirados nos ideais 

do presidente norte-americano Woodrow Wilson. Uma nova distribuição de poder emergia, 

com diferentes graus de assimetria entre Estados, e o principal arranjo constitucional para 

essa nova ordem foi a criação da Liga das Nações. A Liga devia superar o tradicional 

equilíbrio de poder por uma governança multilateral, alicerçada em critérios liberais, para 

garantir a “segurança coletiva” e a paz. Na Europa esse projeto estava diretamente 

relacionado com a “questão alemã”, diante da qual as posições da França e do Reino Unido 

divergiam diametralmente. A primeira, obcecada por sua segurança, queria conter a 

Alemanha que se projetava como potência continental; a segunda procurava um retorno ao 



tradicional equilíbrio europeu. Para a Alemanha, que fora humilhada em Versalhes, 

perdendo territórios e a própria guerra, as reparações simbolizavam tal situação e pareciam 

perenizá-la. 

 A assinatura do Tratado de Locarno (1925) foi um ponto de inflexão, pois 

reconciliou a França e a Alemanha, consolidou o poder da Inglaterra, que se tornou árbitro 

entre os dois países (Londres e Roma eram os garantes do tratado), e separou os problemas 

de segurança do Leste (fronteiras negociáveis) e do Oeste (fronteiras invioláveis) da 

Europa. O triunfo do apaziguamento significou também a reintegração da Alemanha no 

sistema europeu, como membro permanente do Conselho da Liga da Nações. A solução 

pacífica das controvérsias, segundo as linhas de Kant, tornou-se um princípio entre as 

partes. 

 A iniciativa de um pacto para instaurar a paz no mundo partiu de Aristide Briand e 

foi apresentada como uma “mensagem” ao povo americano em 1927, por ocasião do 

décimo aniversário da entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra. O objetivo inicial 

não era chegar a um tratado multinacional, mas desfazer a imagem de uma França 

militarista nos Estados Unidos. Frank Billings Kellogg aceitou a proposta, e ela foi 

apresentada a outros países. O pacto, apesar de representar o apogeu da “segurança 

coletiva”, foi negociado fora da Liga das Nações e não atendia plenamente às 

reivindicações dos pacifistas, poderosa força política na época, tais como a “não violência”, 

a “não resistência”, a “guerra fora da lei” e o “desarmamento unilateral”. Não prescrevia a 

guerra de conquista nem preenchia as lacunas que existiam no Pacto da Liga das Nações, 

não evitou a corrida armamentista entre as potências e tampouco previu uma sanção contra 

aqueles que o violassem. A guerra continuou sendo legítima em quatro situações: legítima 

defesa; instrumento de ação coletiva de uma organização internacional (segurança 

coletiva); resposta a Estados que violassem o pacto ao utilizar o recurso à guerra, e guerra 

entre signatários do pacto e não signatários. 

Em 1926, a Alemanha ocupou finalmente um assento permanente no Conselho da Liga das 

Nações e iniciou com a França a chamada “era Briand-Stresemann”. Essa nova fase de 



conciliação, arbitragem e paz contou com o apoio das opiniões públicas e dos intelectuais 

de ambos os países. Ainda em 1926, foram criados o comitê franco-alemão de 

documentação e informação, com o objetivo de combater o nacionalismo, a Union 

Économique et Douanière e a Union Panaeuropéenne Internationale. O movimento pan-

europeu atingiu seu auge em setembro de 1929, com o célebre discurso de Aristide Briand, 

primeiro-ministro francês, na Assembleia da Liga das Nações, quando defendeu a idéia de 

uma federação de nações europeia baseada na solidariedade, na procura de 

desenvolvimento econômico e na cooperação política e social. Em 1930, o político francês 

apresentou um memorandum sobre a organização de um sistema de União Federal 

Europeia. Os objetivos eram três: manter vivo o espírito de Locarno, apesar da persistência 

do revisionismo alemão; resistir ao peso econômico dos Estados Unidos e à rivalidade 

comercial provocada pelas novas tarifas alfandegárias americanas, e enfrentar a ameaça 

soviética. 

Após 1924 a Europa conheceu um período de prosperidade econômica e social, em grande 

parte provocada pela entrada maciça de capitais americanos. O sistema era simples: os 

bancos privados americanos emprestavam recursos à Alemanha; com esses recursos ela 

pagava as reparações definidas pelo Plano Dawes de 1924; as reparações recebidas pela 

Inglaterra e a França permitiam o pagamento de suas dívidas de guerra com os Estados 

Unidos. A fragilidade dessa triangulação decorria do fato de depender essencialmente dos 

capitais americanos privados. Em 1929, a Alemanha aceitou a novo Plano Young em troca 

da evacuação antecipada (cinco anos antes do previsto) da Renânia (1930). O plano, 

elaborado por um comitê de expertos financeiros presidido pelo banqueiro americano Owen 

Young, pretendia colocar um fim definitivo no problema das reparações. 

A crise de 1929 abortou as esperanças de criação de uma Europa solidária e em segurança, 

porque a ordem existente era precária e baseada sobretudo na prosperidade dos Estados 

Unidos. Por outro lado, nenhuma potência era forte o suficiente para manter a ordem 

sozinha, de maneira hegemônica. A chegada, em 1933, de Adolf Hitler ao poder na 

Alemanha, com um programa de revisionismo extremo do sistema de Versalhes, sepultou 



definitivamente as esperanças de segurança coletiva. A Liga das Nações e o Pacto Briand-

Kellog não conseguiram impor a paz, e uma série de acontecimentos trágicos relacionados 

à crise econômica e política, levando à instauração de regimes totalitários, dispostos a 

conseguir pela força o que não podia ser obtido por meio de negociação, ao 

desenvolvimento de enfrentamentos ideológicos e à multiplicação de crises internacionais, 

fizeram desvanecer a ilusão de segurança: a invasão da Manchúria pelo Japão imperial 

(1931), a invasão da Abissínia pela Itália (1935), o expansionismo da Alemanha nazista e a 

Guerra Civil de Espanha (1936-1939). O fracasso da Conferência do Desarmamento em 

Genebra, em 1932, e a retirada do Japão, em 1933, da Alemanha, em 1934, e da Itália, em 

1937, da Liga das Nações significaram praticamente o fim dessa organização, que já se 

tinha mostrado ineficiente na resolução das crises internacionais do período. 

Apesar do fracasso em impor a paz no mundo, o Pacto Briand-Kellogg constituiu um marco 

fundamental do ponto de vista do direito internacional porque foi o primeiro pacto que 

formalizou uma proposta de renúncia total à guerra, limitando assim um dos atributos 

fundamentais dos Estados. O Brasil, que considerara desnecessário assiná-lo por causa da 

tradição pacifista do país e porque princípios análogos já faziam parte da própria 

Constituição de 1891, só aderiu em 3 de abril de 1934 (Decreto nº 24.557), para assinalar 

sua aproximação com os Estados Unidos e prestigiar o pan-americanismo, num contexto 

onde a política externa do país começara a mudar. Por exemplo, as relações bilaterais do 

Brasil com a Argentina, tradicional rival na região, se modificaram consideravelmente. A 

cooperação com o país vizinho se consolidou com a assinatura, em outubro de 1933, do 

Tratado de Conciliação e de Não Recurso à Guerra, mais conhecido como Tratado 

Saavedra-Lamas, proposto pela Argentina um mês após sua reintegração na Liga das 

Nações, e com disposições calcadas no Pacto Briand-Kellogg. O tratado recebeu a adesão 

da maioria dos países do hemisfério e de alguns países europeus. 

 

Hugo Rogelio Suppo 
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PACTO DE PEDRAS ALTAS 

 

Acordo político assinado em 14 de dezembro de 1923 que, após 11 meses de luta 

armada no Rio Grande do Sul, pôs fim à Revolução de 1923 envolvendo de um lado os 

partidários do presidente do estado, o republicano Antônio Augusto Borges de Medeiros, e, 

de outro, os aliados do líder federalista Joaquim Francisco de Assis Brasil. 

 

Antecedentes: federalistas e republicanos, um passado de rivalidades extremadas 

O início do período republicano foi marcado por forte tensão política no Rio Grande 

do Sul, dentro do panorama das graves crises políticas que marcaram os governos 

presidenciais de Deodoro da Fonseca (1889-1891) e de Floriano Peixoto (1891-1894), que, 

segundo Antônio Mendes Jr. e Ricardo Maranhão, devem ser entendidas no quadro político 

geral da consolidação das novas instituições republicanas. De um lado, os representantes 

(gasparistas ou maragatos) do Partido Federalista do Rio Grande do Sul, criado em 1892 

por Gaspar Silveira Martins, com raízes monarquistas, defensores do parlamentarismo 

como forma de governo e da revisão da Constituição. De outro, os republicanos 

(castilhistas ou pica-paus) de Júlio de Castilhos, inspirados no positivismo, 

presidencialistas e defensores da autonomia estadual. Mas, embora a política no Rio 

Grande do Sul tenha se caracterizado, ao longo de toda a Primeira República, pela 

polarização partidária, o estado foi governado desde o início, e de modo ininterrupto, pelo 

Partido Republicano Rio-Grandense (PRR). 

Se a Júlio de Castilhos coube a construção da nova estrutura política no estado, a Antônio 

Augusto Borges de Medeiros ficou a tarefa de consolidá-la, contando, para tanto, com a 

constituição estadual de 1891, que garantia ao presidente do estado o poder de intervir 

diretamente nas eleições locais, e que determinava o voto a descoberto, além de controlar a 

Brigada Militar. A atuação de Borges de Medeiros à frente do partido e do estado garantiu 

assim um longo período de estabilidade, traduzido em sua permanência à frente do governo 

de 1898 a 1908, e de 1913 a 1928, que só seria rompido em 1923, embora as eleições de 



1907 já houvessem apresentado grande agitação – nas demais, Borges fora sempre 

candidato isolado. 

 

As eleições de 1922 

Em 1921, ao mesmo tempo em que se preparavam as eleições presidenciais de 

março do ano seguinte, iniciaram-se no Rio Grande do Sul as articulações para as eleições à 

presidência do estado, a serem realizadas em novembro de 1922. Consultado oficialmente 

pelo Partido Republicano Mineiro (PRM) sobre a possível candidatura de Artur Bernardes 

à sucessão de Epitácio Pessoa, Borges de Medeiros aproveitou a oportunidade para criticar 

o processo de escolha dos candidatos à chefia do governo federal. Reagindo à chamada 

“política do café-com-leite” – prática estabelecida na Primeira República, através da qual 

era garantida a alternância entre mineiros e paulistas na presidência da República –, o 

governante gaúcho passou a defender a prévia divulgação do programa de cada candidato, 

de modo a propiciar a melhor escolha do nome pelos convencionais, sem beneficiar 

necessariamente os representantes de Minas Gerais ou São Paulo. Por seu lado, a oposição 

gaúcha apoiou a indicação de Artur Bernardes, o que acabou dando, no estado, uma nova 

dimensão à campanha presidencial. 

A disputa entre os adeptos da Reação Republicana e os da chapa governista no Rio Grande 

do Sul acabou por assumir outra dimensão, tendo em vista a proximidade com as eleições 

que decidiriam a sucessão de Borges de Medeiros. Tanto assim que a vitória de Artur 

Bernardes acabou por garantir o apoio do governo federal às oposições gaúchas. De seu 

lado, Borges de Medeiros procurou retardar a questão sucessória, mas, no final de agosto, 

seu nome já era apresentado pelos republicanos como o único suficientemente forte para 

“proteger” o Rio Grande do Sul durante o governo de Artur Bernardes. 

Ainda mobilizada pela campanha da sucessão presidencial, a oposição gaúcha mostrou-se 

decidida a enfrentar a candidatura de Borges de Medeiros, partindo para a escolha de um 

nome que se mostrasse capaz de unir suas três principais correntes: os federalistas, os 

antigos democratas de Joaquim Francisco de Assis Brasil e a dissidência republicana. Em 



meados de outubro de 1922, pouco depois da confirmação do nome de Borges de Medeiros 

pelos republicanos, as oposições gaúchas lançaram manifesto apresentando o nome de 

Assis Brasil. Segundo Maria Antonieta Antonacci, a arregimentação política realizada 

então pela oposição foi grandemente facilitada por este desconforto que se havia 

estabelecido entre os setores ligados à pecuária e o governo borgista.  

O pleito, realizado em novembro, foi seguido por acusações de fraudes partidas de ambos 

os lados. A apuração foi conduzida por uma comissão de três deputados (Getúlio Vargas, 

Ariosto Pinto e José de Vasconcelos Pinto) que, no dia 17 de janeiro de 1923, declarou a 

vitória de Borges de Medeiros com 106.360 votos, contra os 32.216 dados a Assis Brasil. 

Segundo a apuração da comissão, Assis Brasil só obtivera maioria no município de São 

José, muito embora tivesse obtido votação expressiva na região da campanha gaúcha (onde 

os federalistas sempre haviam sido fortes) e na capital (onde a fraude era mais difícil). Com 

maioria na Assembleia Legislativa, os republicanos rapidamente proclamaram a reeleição 

de seu líder.  

 

A Revolução de 1923 

Como não poderia deixar de ser, a reeleição de Borges de Medeiros foi 

enfaticamente contestada pela oposição gaúcha, que denunciou a existência de fraude, 

procurando assim provocar a intervenção federal no estado. 

Logo após a divulgação dos resultados, Assis Brasil ainda tentou a criação de um tribunal 

arbitral, a ser constituído por quatro deputados estaduais, um federal e um senador de cada 

facção, sob a presidência de Artur Bernardes. A esta proposta, Borges de Medeiros 

condicionou sua aceitação a que o arbitramento tivesse apenas um desempatador, o 

presidente da República. Bernardes, no entanto, recusou qualquer envolvimento, por 

considerá-lo incompatível com o exercício do cargo, tendo sua negativa sido determinante 

para que Assis Brasil e seus partidários optassem pelas armas, com a intenção de com isso 

provocar a intervenção federal no Rio Grande do Sul. 

No dia marcado para a posse do novo mandato de Borges de Medeiros, 25 de janeiro de 



1923, teve início mais um movimento armado no Rio Grande do Sul, voltado para a 

deposição do novo governo. Desde as primeiras horas, no entanto, a correlação de forças se 

mostrou desfavorável aos rebeldes, pois, enquanto Borges de Medeiros mobilizava cerca de 

12 mil homens junto à Brigada Militar e aos corpos provisórios – tropas irregulares, 

legalistas, compostas por civis –, os partidários de Assis Brasil arregimentaram apenas a 

metade deste número. Para reduzir a inferioridade numérica, os rebeldes foram obrigados a 

adotar como estratégia a mobilidade, fragmentando assim as tropas e os comandos. 

Uma primeira tentativa de pacificação foi feita pelo governo federal em abril de 1923, por 

intermédio de Augusto Tavares de Lira – então ministro do Tribunal de Contas, e foi amigo 

de Pinheiro Machado –, que partiu para Porto Alegre, no início de maio, com um plano de 

pacificação acertado, em comum acordo, com o presidente Artur Bernardes e o ministro da 

Justiça, João Luís Alves, e que se resumia em três pontos básicos: a não discussão da 

legitimidade do novo governo de Borges de Medeiros; a concessão de ampla anistia aos 

rebeldes e a reforma da Constituição gaúcha, de modo a, entre outros aspectos, ficar vedada 

a reeleição do presidente do estado. Com base nesta proposta, Tavares de Lira deveria 

buscar o entendimento com Borges de Medeiros, cabendo a Artur Bernardes a negociação 

com Assis Brasil, Francisco Antunes Maciel e representantes republicanos da bancada 

federal gaúcha que se encontrassem no Rio de Janeiro. Estranho à política gaúcha, Tavares 

de Lira não logrou êxito em sua missão. Os esforços federais somente encontraram maior 

eco junto aos rebeldes a partir do momento em que estes se certificaram de que haviam 

esgotado todos os esforços para a obtenção de apoio junto a Minas Gerais e São Paulo, e de 

que não contariam com a intervenção federal no estado. Somente então os rebeldes 

passaram a buscar uma paz honrosa para o conflito, já que a derrota militar se mostrava 

inevitável. 

Assim, em fins de outubro de 1923, o presidente Artur Bernardes nomeou o próprio 

ministro da Guerra, Fernando Setembrino de Carvalho, para substituir Tavares de Lira na 

função de mediador da pacificação no Rio Grande do Sul. Gaúcho e conhecedor da política 

estadual – embora afastado houvesse mais de 20 anos das lutas partidárias de seu estado –, 



o general Setembrino de Carvalho já partiu do Rio de Janeiro tendo feito contatos iniciais 

com alguns deputados republicanos da bancada federal gaúcha, e com o próprio Assis 

Brasil, a quem deixou claro ser impossível ao presidente Bernardes apoiar a reivindicação 

do afastamento de Borges de Medeiros, uma vez que já havia reconhecido a legitimidade 

das eleições. 

Tendo feito estes contatos iniciais, Setembrino de Carvalho partiu para o Rio Grande do 

Sul, onde teve a oportunidade de constatar o grau de desarticulação das forças rebeldes. 

Encontrou-se também, já no início de novembro, com Borges de Medeiros. O primeiro 

encontro deu-se no dia 2, no Palácio Piratini, sede do governo gaúcho, ocasião em que o 

ministro da Guerra deixou claro ao líder republicano a posição do presidente da República, 

no sentido de manter o reconhecimento da legitimidade de sua eleição. Deste modo, o 

militar procurava eliminar qualquer desconfiança por parte de Borges de Medeiros, e assim 

facilitar o estabelecimento de um armistício entre as partes, que conseguiu fazer vigorar a 

partir do dia 7.  

Nas conferências realizadas após o armistício, um mesmo ponto se colocava como maior 

entrave à definição de um acordo: a forma de escolha do vice-presidente do estado. Com 

base na vigente Constituição estadual, Borges de Medeiros insistia sempre em defender que 

a escolha do vice-presidente deveria ser feita diretamente pelo presidente. Temia que a 

realização de eleições para preencher o cargo pudesse não apenas provocar a derrocada da 

Carta estadual, como acarretasse maiores poderes à Câmara dos Deputados e, 

consequentemente, a redução dos poderes do presidente do estado. 

As negociações chegaram a novo impasse nos primeiros dias de dezembro, tendo então o 

general Setembrino de Carvalho apelado para o deputado Francisco Antunes Maciel Júnior 

que, embora partidário de Assis Brasil, se mostrava favorável a um acordo que mantivesse 

Borges de Medeiros à frente do governo gaúcho. Sua atuação, segundo Hélio Silva, foi 

decisiva para que fossem efetivamente removidos os obstáculos à definição do acordo de 

paz por parte dos rebeldes. 

Depois de vários encontros, finalmente foi assinado, em 14 de dezembro de 1923, na 



estância de Assis Brasil, em Pedras Altas (RS), o acordo de paz que pôs fim a 11 meses de 

combates entre republicanos e libertadores, tendo contado ainda com a presença de João 

Batista Luzardo, Armando de Alencar e Cipriano Laje; os majores Euclides de Oliveira 

Figueiredo e Sebastião do Rego Barros; os capitães Cacildo Krebs e Carlos Silveira Eiras, 

entre outros. Conhecido como Pacto de Pedras Altas, este acordo é apontado por muitos 

como fruto da habilidade e da visão política de Joaquim Francisco de Assis Brasil. 

A “Ata de Pacificação do Rio Grande do Sul”, em suas 10 cláusulas, em síntese garantia a 

permanência de Borges de Medeiros no governo até o final do mandato, mas lhe vedava a 

reeleição; e a escolha do vice-presidente do estado, que até então era atribuição do titular, 

passava a ser feita através do voto. Mas também ficava acertada a adaptação às eleições 

estaduais e municipais da legislação eleitoral federal, instituindo garantias à lisura dos 

processos eleitorais no estado e pondo fim ao voto a descoberto. Cláusulas que implicavam, 

em última instância, alteração da Constituição estadual. Por fim, foi assegurada aos 

rebeldes a anistia geral, sem a qual não seria possível garantir a pacificação no estado. 

Acompanhando a “Ata de Pacificação”, seguia-se a “Ata da Cerimônia da Assinatura da 

Paz”, assinada pelos generais Eurico de Andrade Neves e Manuel Teófilo Barreto Viana; 

pelo major Euclides Figueiredo; por Protásio Alves; pelos desembargadores André Rocha e 

Armando de Azambuja; e por Vítor Russomano e Ariosto Pinto, entre outros. 

Se a Revolução de 1923 no Rio Grande do Sul e, por extensão, o Pacto de Pedras Altas 

podem ser apontados como um marco do início do declínio do poder de Borges de 

Medeiros, foram também responsáveis, segundo Hélgio Trindade, pela institucionalização 

da oposição liberal, que até então ocupava um espaço marginal ao sistema político 

dominante. Logo em meados de janeiro de 1924, as oposições gaúchas – integradas por 

federalistas, democratas e republicanos dissidentes, e tendo como principais líderes João 

Batista Luzardo, Plínio Casado, Augusto Simões Lopes Filho e Raul Pilla – se uniriam 

formalmente na Aliança Libertadora, sob a liderança de Assis Brasil, para lutar pela 

liberdade política, baseada no princípio representativo, e pelo combate à situação 

dominante no Rio Grande do Sul. 



Por outro lado, o Pacto de Pedras Altas não chegou a promover a total pacificação no 

estado. Sentindo-se ainda perseguidos por Borges de Medeiros, muitos dos elementos 

oposicionistas passaram a ingressar no Exército ou a estabelecer ligações com a jovem 

oficialidade revolucionária, isto é, o grupo dos “tenentes”. Insatisfações que acabaram 

confluindo com as rebeliões tenentistas que grassavam o país desde 1922. 

 

Regina da Luz Moreira 
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PADILHA, Rodolpiano  

*min. TCU 1894-1905. 

 

 Rodolpiano Padilha nasceu em Fortaleza no dia 6 de março de 1853, filho de 

Ursizino César de Melo e de Maria Gertrudes Samico Padilha. 

 Em 1881 tornou-se inspetor da Tesouraria da Fazenda da Paraíba. Exerceu o mesmo 

cargo no Ceará, de 1884 a 1887, e na Bahia, a partir de 1889. Já em 1893, foi designado 

subdiretor da 2ª Subdiretoria-Geral das Rendas Públicas do Tribunal do Tesouro Nacional 

do Ministério da Fazenda. 

Em 5 de maio de 1894 tomou posse como ministro do Tribunal de Contas da União 

(TCU). O tribunal, criado pelo Decreto nº 966-A, de 7 de novembro de 1890, por iniciativa 

do então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, e norteado pelos princípios da autonomia, 

fiscalização, julgamento, vigilância e energia, foi institucionalizado definitivamente pela 

Constituição de 1891, ainda por influência de Rui Barbosa. Contudo, sua efetiva instalação 

só ocorreu em 17 de janeiro de 1893, graças ao empenho de Serzedelo Correia, ministro da 

Fazenda do governo do presidente Floriano Peixoto (1891-1894). Originariamente o TCU 

era responsável pelo exame, revisão e julgamento de todas as operações relacionadas à 

receita e à despesa da União. A Constituição de 1891 conferiu-lhe competência para 

liquidar as contas da receita e da despesa e verificar sua legalidade antes de serem prestadas 

ao Congresso Nacional.  

Exerceu o cargo de ministro do TCU até setembro de 1905, quando se aposentou. Ao longo 

da vida, foi também inspetor da alfândega de Natal, no Rio Grande do Norte. 
  
Faleceu em 2 de junho de 1917.  
                                                                                                        
                                                                                                            Izabel Pimentel da Silva 

 

Fonte: Receita Federal/ Memória/ Administração Fazendária/ Tesourarias da 

Fazenda.. Disponível em: 



<http://www.receita.fazenda.gov.br/Memoria/administracao/reparticoes/1822a1970/

tesou_fazenda.asp>;  TRIB. CONT. UNIÃO. Disponível em: 

<http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU>; TRIB. CONT. UNIÃO. 

Ministros do Tribunal. 



PAIM FILHO, FIRMINO 

*dep. fed. RS 1924-1928; sen. RS 1930; dep. fed. RS 1935-1937. 

 

Firmino Paim Filho nasceu em São Sebastião do Caí (RS) no dia 15 de dezembro 

de 1884, filho do coronel Firmino Paim e de Francisca Acauan Paim. Do lado paterno, 

descendia de tradicional família açoriana, estabelecida em Gravataí (RS) ainda em meados 

do século XVIII; do materno, vinha de família nordestina, tendo sua mãe nascido na 

Paraíba. 

Iniciou os estudos primários na cidade de Vacaria (RS) em 1894, concluindo-os dois anos 

mais tarde. Entre 1897 e 1902 fez o curso secundário em São Leopoldo (RS) e em 1903 

matriculou-se na Faculdade de Direito de Porto Alegre, bacharelando-se em dezembro de 

1907. Como acadêmico, integrou a chamada “geração 1907”, que em sua maioria se 

formou em 1907 e 1908. Data desse período sua iniciação política, no Bloco Acadêmico 

Castilhista, durante a campanha de Carlos Barbosa Gonçalves, candidato do Partido 

Republicano Rio-Grandense (PRR) à presidência do estado em 1907. Na mesma época, e 

ao lado de João Neves da Fontoura, Getúlio Vargas e Joaquim Maurício Cardoso, fundou o 

jornal O Debate, órgão do Bloco Acadêmico, tendo sido escolhido seu diretor por 

designação do próprio presidente do estado, Antônio Augusto Borges de Medeiros. Dessa 

geração de políticos gaúchos, que viria a ganhar notoriedade com as revoluções de 1923 e 

1930, Paim Filho era considerado o membro mais conservador, e o republicano que mais 

levava a sério a tradição castilhista. 

Fixando-se em Vacaria, foi definitivamente introduzido na vida política por seu tio, o 

coronel Avelino Paim de Sousa, chefe político local de grande prestígio. Nessa cidade foi 

conselheiro municipal e, em 1909, recebeu a indicação para intendente. Assumiu de 

imediato o cargo, no qual permaneceu até 1912. Ainda em 1909, foi eleito deputado 

estadual para a legislatura que se estenderia até 1913. 

Em 1913, foi convidado pelo governo de Borges de Medeiros para ocupar a direção geral 

da Secretaria do Interior e Exterior do Rio Grande do Sul, na qual se manteve até 1915. Foi, 

ainda, chefe da Casa Civil do mesmo governo. Nomeado em 1916 chefe de polícia do 

estado — cargo anteriormente oferecido a Getúlio Vargas, que o recusara —, permaneceu 

nessa função até 1918, quando foi novamente eleito deputado estadual. 



 

NAS REVOLUÇÕES DE 1923 E 1924 

Em 1922, participou ativamente da campanha eleitoral de Borges de Medeiros, que 

foi reeleito pela quinta vez presidente do estado. O resultado das eleições, contudo, foi 

contestado pelos federalistas (“maragatos”), liderados por Joaquim Francisco de Assis 

Brasil, num movimento armado que eclodiu no início de 1923. Com o conflito, Paim Filho, 

que era coronel da Guarda Nacional, licenciou-se da Assembleia dos Representantes e foi 

encarregado de organizar a Brigada Provisória do Nordeste, cuja área de atuação 

compreendia todo o nordeste do estado. Depois de recrutar combatentes na região da Serra, 

conseguiu formar seis corpos provisórios, num total de seis mil homens. 

Em pouco tempo, a revolução espalhou-se por todo o Rio Grande do Sul. No segundo 

semestre de 1923, Paim Filho recebeu a missão de operar, em combinação com o general 

Firmino de Paula, contra a coluna rebelde comandada pelo caudilho Filipe Portinho. Em 

trincheira na região de Erexim, a tropa dos maragatos escapou ao cerco legalista, na altura 

de Quatro Irmãos, e seguiu em direção à estrada que ligava Passo Fundo a Vacaria. Os 

corpos provisórios de Paim Filho partiram em seu encalço e conseguiram, depois de intenso 

combate, forçar a retirada dos rebeldes para Santa Catarina. Com o recuo de Portinho, Paim 

Filho deixou parte de suas forças no local para prevenir um possível retorno dos revoltosos, 

enquanto o restante seguia em direção a Cruz Alta em perseguição às tropas de Honório 

Lemes. 

Em dezembro de 1923, encerrou-se o conflito com a assinatura do Pacto de Pedras Altas, o 

qual, apesar de vedar nova recondução de Borges de Medeiros ao governo do estado, não 

chegou a promover a pacificação, já que os maragatos continuaram a reclamar de 

perseguição. 

Em outubro de 1924 eclodiu novo movimento revolucionário, liderado por elementos 

tenentistas e vinculado ao levante paulista de 5 de julho, ao qual aderiram também alguns 

dos chefes políticos da oposição gaúcha. Paim Filho, que no início do ano se elegera 

deputado federal, foi solicitado pelo governo estadual. Assim, retornou ao Rio Grande do 

Sul, onde organizou o Destacamento Paim, formado por quatro corpos provisórios, num 

total de 1.600 homens. Dada a concentração das tropas rebeldes no oeste do Paraná, esse 

destacamento foi enviado, assim como outras forças, para aquela região. 



Sob o comando geral do general Nestor Sezefredo dos Passos, que estabelecera seu quartel-

general na cidade paranaense de Palmas, o Destacamento Paim desembarcou em Irati (SC), 

de onde seguiu para Barracão (PR). A partir do rio São Francisco (PR), suas tropas 

sustentaram, durante cerca de um mês, violentos combates contra os rebeldes comandados 

por João Alberto Lins de Barros e Antônio Siqueira Campos, tendo-os perseguido até a vila 

de Dionísio Cerqueira, na fronteira com a Argentina. 

Controlado, em parte, o movimento — já que o restante da tropa rebelde, origem da Coluna 

Prestes, deu então início à sua marcha pelo território nacional —, Paim Filho foi nomeado 

pelo presidente da República, Artur Bernardes (1922-1926), general honorário do Exército, 

tendo sido seu fardamento de gala oferecido por seus colegas da Câmara dos Deputados. 

Em 1927 foi novamente eleito deputado federal, para a legislatura 1927-1929. Não chegou, 

porém, a cumprir integralmente o mandato, pois renunciou no ano seguinte para ocupar a 

Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, então governado por Getúlio Vargas, seu 

amigo desde os tempos da Faculdade de Direito. 

No exercício desse cargo, e pretendendo incentivar a agricultura e a pecuária, determinou a 

criação do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, do qual foi o primeiro presidente. 

Segundo João Neves da Fontoura, em suas memórias, a gestão de Paim Filho foi 

responsável pelo agravamento do problema financeiro no Rio Grande do Sul. Por outro 

lado, a agitação política e a ameaça revolucionária também atuaram decisivamente para o 

decréscimo dos negócios. Paim Filho manteve-se como secretário da Fazenda de seu estado 

até 1930, quando foi eleito, com o apoio de Vargas e Borges de Medeiros, para o Senado 

Federal. 

 

A MISSÃO PAIM 

Em 1928, embora o presidente Washington Luís ainda tivesse mais dois anos de 

governo, já emergira a questão sucessória. Em dezembro desse ano, Paim Filho debateu o 

problema com Getúlio Vargas, tendo ambos concordado que o candidato natural era Júlio 

Prestes, não apenas por convir a São Paulo mas também por sua identificação com o plano 

de estabilização da moeda proposto pelo presidente gaúcho quando ministro da Fazenda. 

No entanto, se a candidatura Júlio Prestes fosse posta de lado, concordavam que Vargas 

deveria ser o indicado. 



Ao longo do ano de 1929, cresceu a oposição ao nome de Prestes, principalmente por parte 

dos políticos gaúchos e mineiros, o que culminou com o lançamento da candidatura Vargas 

pelo Partido Republicano Mineiro (PRM), em meados do ano. Nessa ocasião, reunido em 

Porto Alegre com os líderes do PRR, Paim Filho manifestou-se contrário à aceitação da 

candidatura por Vargas, mas acabou cedendo. Durante a convenção da Aliança Liberal, 

realizada em 20 de setembro de 1929, foi lançada a chapa constituída por Getúlio Vargas e 

João Pessoa, presidente da Paraíba e candidato à vice-presidência da República. 

Cerca de um mês depois do início da campanha liberal, Fernando de Melo Viana, vice-

presidente da República, rompeu com o PRM, por discordar da indicação de Olegário 

Maciel para o governo de Minas Gerais, e em seguida indispôs-se com a Aliança Liberal. 

Ainda em outubro, em reunião com João Neves da Fontoura, Paim Filho e José Antônio 

Flores da Cunha, Vargas mostrou-se favorável à conciliação, sobretudo diante da cisão que 

se verificara na política mineira, reduzindo as possibilidades eleitorais no estado. O 

presidente gaúcho afirmou não ver inconveniência em abrir mão de sua candidatura, desde 

que Júlio Prestes aceitasse os principais pontos do programa da Aliança Liberal. No 

entanto, Paim Filho discordou, insistindo no prosseguimento da campanha, uma vez que 

apoiara a chapa liberal por seu vínculo pessoal com Vargas, e não pelo programa da 

Aliança. 

Ao longo do mês de novembro de 1929, Vargas procurou estabelecer a conciliação com o 

presidente Washington Luís, já contando com a concordância de Antônio Carlos Ribeiro de 

Andrada, presidente de Minas Gerais, para a escolha de um terceiro nome. Em dezembro, 

Vargas enviou Paim Filho a São Paulo e ao Rio de Janeiro, então Distrito Federal, com o 

encargo de negociar o acordo com Júlio Prestes e Washington Luís. 

Dando início à sua missão, Paim Filho procurou Júlio Prestes, que se mostrou favorável à 

modificação da situação criada com o dissídio sucessório, fosse ela efetuada antes ou 

depois das eleições. Da capital paulista, Paim dirigiu-se a Minas, encontrando-se, em 

Viçosa, com Artur Bernardes, que não se revelou contrário a um novo exame da situação, e 

com Antônio Carlos, para quem a situação da Aliança Liberal era a melhor possível, e a 

cisão na política mineira em nada alteraria o resultado eleitoral no estado. Mesmo assim, 

Antônio Carlos manifestou-se favorável ao acordo, que para ele só seria admissível com a 

apresentação da candidatura de Estácio Coimbra, presidente de Pernambuco, como terceiro 



nome. 

Depois desses encontros, Paim Filho viajou para o Distrito Federal e procurou Washington 

Luís, a quem transmitiu as condições do acordo. O presidente, contudo, recusou-se a 

abandonar o nome de Júlio Prestes, o que, ao lado da inflexibilidade dos mineiros, tornou 

impossível a negociação proposta por Vargas e levou à manutenção de sua candidatura. 

Em vista disso, Paim Filho dedicou-se à busca de um modus vivendi entre o governo 

federal e o Rio Grande do Sul. Pelo que ficou estabelecido, Vargas assumia os 

compromissos de: não fazer propaganda eleitoral fora de seu estado, conformar-se com o 

resultado das eleições, apoiar o governo federal e, caso fosse eleito, manter boas relações 

com São Paulo. Por sua vez, Washington Luís e Júlio Prestes, entre outros pontos, 

concordaram em reconhecer, na apuração das eleições para o Congresso Nacional, os 

candidatos gaúchos diplomados, aceitar a possível eleição de Vargas e, no caso de vitória 

de Prestes, restabelecer as relações entre o governo federal e o Rio Grande do Sul nos 

termos anteriores à crise sucessória. Segundo João Neves da Fontoura, esse acordo foi 

responsável por não ter havido “depuração” (recusa de diplomas aos candidatos eleitos) na 

bancada gaúcha. 

Em carta enviada a Borges de Medeiros em maio de 1930, Paim Filho historiou e justificou 

sua atuação, mas omitiu o modus vivendi combinado com o governo federal. Apesar do 

sigilo em que foram envolvidas as negociações com Washington Luís e Júlio Prestes, a ida 

de Paim Filho a São Paulo, Minas Gerais e ao Distrito Federal logo despertou em João 

Neves da Fontoura, líder da bancada gaúcha na Câmara de Deputados, a certeza de que o 

objetivo dessa viagem fora um entendimento com o governo federal. Sendo contrário a 

qualquer tipo de acordo, João Neves procurou impedir, de todas as formas, sua realização. 

Na ocasião, em conversa com o líder da bancada, Paim Filho confirmou haver mudado de 

parecer, declarando-se agora totalmente contrário a um movimento armado. 

Apesar dos termos do modus vivendi estabelecido com o governo federal, intensificou-se a 

campanha da Aliança Liberal, principalmente através de caravanas que percorreram os 

demais estados da Federação. A Paim Filho coube superintender a campanha eleitoral em 

Santa Catarina. 

 

ATUAÇÃO EM 1930 



Diante da vitória de Júlio Prestes nas eleições, o líder do PRR, Borges de Medeiros, 

manifestou-se a favor da aceitação desse resultado e do encerramento da campanha da 

Aliança Liberal, o que foi imediatamente transmitido por Vargas à bancada gaúcha, antes 

do embarque de Paim Filho, eleito senador, para o Distrito Federal. Ao chegar ao Rio de 

Janeiro para assumir sua cadeira, Paim informou Washington Luís da decisão do presidente 

do Rio Grande do Sul. Pouco depois, entretanto, foi notificado da mudança na orientação 

dada por Borges, resultante da intervenção de João Neves da Fontoura: a partir de então, 

seria adotada como diretriz a continuação da luta da Aliança Liberal. 

Paim Filho discordou dessa linha, afirmando que, inclusive, ela não contava com o apoio de 

Vargas. Em suas memórias, João Neves da Fontoura contesta tal afirmação. Segundo ele, a 

discordância de Vargas não se referia ao conteúdo do Heptálogo (memorando que João 

Neves enviara a Borges, enumerando os pontos a serem observados pela bancada gaúcha 

em sua atuação), mas à autoria do mesmo: a bancada estaria, com esse documento, 

determinando a orientação a ser adotada pelo partido e pelo governo gaúcho. João Neves 

acrescenta que a divergência foi eliminada por intermédio de Osvaldo Aranha. 

Em maio de 1930, Paim Filho escreveu a Borges de Medeiros, pedindo-lhe que confirmasse 

a mudança de orientação. Em sua resposta, o chefe do PRR afirmou que, na realidade, os 

pontos enumerados no Heptálogo correspondiam a uma reforma, e não a uma revolução. 

Anteriormente, Paim Filho já se havia manifestado contrário a esses pontos — entre outros, 

voto secreto, anistia e revogação das “leis compressoras” —, os quais correspondiam aos 

principais aspectos do programa da Aliança Liberal. Tendo confirmado, dessa vez, sua 

divergência, recebeu de Borges de Medeiros autorização para que continuasse a defender, 

no Senado, sua posição pessoal. 

A partir de então, Paim Filho orientou sua atuação parlamentar no sentido da colaboração 

com o governo federal, muito embora fosse duramente criticado por alguns jornais 

gaúchos, entre os quais o Correio do Povo, a cada discurso que pronunciava. Em setembro 

de 1930, em entrevista a esse jornal, o senador Flores da Cunha negou a Paim Filho 

autoridade para falar em nome do PRR, já que, na ausência de João Neves da Fontoura, o 

intérprete autorizado seria Lindolfo Collor. 

Com a eclosão da Revolução de 1930, a 3 de outubro, Paim Filho colocou-se ao lado do 

governo federal, sustentando o compromisso firmado no modus vivendi. Procurando 



justificar sua posição, fez publicar no jornal O País (9 e 10/10/1930) um manifesto 

intitulado “Ao Rio Grande do Sul e à nação”, no qual historiava a evolução da situação 

política do país desde 1929. Ao mesmo tempo, procurou retornar ao seu estado, onde 

tentaria evitar que o PRR mantivesse seu apoio à revolução. Não o conseguindo, buscou 

ainda participar da ação militar legalista, de modo a deter a marcha das tropas 

revolucionárias para o Rio de Janeiro. 

Vitoriosa a revolução, Paim Filho exilou-se no Uruguai e teve cassada sua patente de 

general honorário do Exército, só restaurada pela Constituição de 1946. Em fins de 1931, 

ao lado de outros exilados, tentou articular, sem sucesso, um movimento contra o governo 

provisório chefiado por Getúlio Vargas. 

 

ATUAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Tendo retornado ao Rio Grande do Sul em 1934, Paim Filho logo integrou-se à 

direção da Frente Única Gaúcha (FUG), ao mesmo tempo em que era eleito deputado à 

Assembleia Constituinte estadual. Em abril de 1935, na abertura dos trabalhos legislativos, 

a FUG mostrou-se disposta à pacificação. Membro da comissão diretora do PRR, Paim 

Filho foi eleito líder do partido na Assembleia, onde, entretanto, permaneceu pouco tempo: 

em maio, viria a assumir o mandato de deputado federal pelo Rio Grande do Sul. 

Em março de 1936, a prisão de quatro deputados e um senador, acusados de ligações com o 

levante comunista de novembro do ano anterior, provocou forte reação entre os membros 

da minoria parlamentar. Tentando diluir o episódio, o governo enviou ao Congresso, na 

sessão de abertura, a 3 de maio, um projeto em que propunha a suspensão das restrições às 

imunidades parlamentares. A minoria, buscando demonstrar a incongruência dessa medida, 

propôs uma reunião com Vargas. Na oportunidade, João Neves da Fontoura, Paim Filho, 

Maurício Cardoso e Batista Luzardo apresentaram um documento no qual reivindicavam, 

entre outros pontos, trégua política até janeiro de 1937, respeito às imunidades 

parlamentares e direito da oposição de fiscalizar as eleições municipais. Ante a recusa de 

Vargas, a minoria apresentou novo documento, mas nada conseguiu. Com isso, 

acentuaram-se as divergências entre a oposição e o governo. 

Após o golpe do Estado Novo, em novembro de 1937, Paim Filho retirou-se da política, à 

qual só retornou em 1945, para dedicar-se à campanha eleitoral do general Eurico Gaspar 



Dutra. Nessa fase, ocupou também a chefia do diretório gaúcho do Partido Social 

Democrático (PSD), na qual permaneceu até a eleição de Juscelino Kubitschek, em 1955. 

Nesse ano abandonou definitivamente a política, por motivo de saúde. 

Paim Filho, além de grande fazendeiro no Rio Grande do Sul, foi também diretor-vice-

presidente do Banco Nacional da Cidade de São Paulo e diretor-presidente da Seleção 

Industrial de Artefatos de Madeira S.A., sediada na capital paulista. 

Morreu em Porto Alegre no dia 11 de fevereiro de 1971. 

Foi casado com Cândida Alves Paim, com quem teve quatro filhos. 

Regina da Luz Moreira 
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PAIS, Álvaro Correia 

*jornalista; dep. fed. AL 1927-1928; gov. AL 1928-1930.  

 

Álvaro Correia Pais nasceu em Palmeira dos Índios (AL), filho de José Correia Pais 

Sarmento Júnior.  

Como jornalista, lutou contra a oligarquia Malta em Alagoas, tendo conseguido o apoio de 

Pedro da Costa Rego. Quando este foi nomeado secretário do governo Clodoaldo da 

Fonseca, em 12 de junho de 1912, foi convidado para dirigir a Imprensa Oficial, mas não 

ocupou o cargo por muito tempo. Transferindo-se para o Rio de Janeiro, então Distrito 

Federal, voltou a se dedicar ao jornalismo e tornou-se professor do Instituto de Surdos 

Mudos. O governo fluminense o nomeou prefeito de Itaguaí.  

Em 1924 Costa Rego foi eleito governador de Alagoas e resolveu inscrevê-lo na chapa de 

deputados federais. Eleito, tomou posse em maio de 1927. No início do ano seguinte, 

porém, foi eleito governador de Alagoas, sucedendo ao próprio Costa Rego. Empossado em 

12 de junho de 1928, prosseguiu com a política dos governos anteriores, ampliando a rede 

de estradas de rodagem e expandindo as cooperativas de crédito agrícola, com a criação do 

Banco Central de Crédito Agrícola e do Banco Popular e Agrícola de Alagoas. Instalou um 

órgão de pesquisas e análises na área da agricultura e realizou a primeira exposição 

agrícola, visando à diversificação de culturas. Estabeleceu na cidade de Satuba uma estação 

de monta, com reprodutores das raças bovina, equina, assina, caprina e suína, mas os 

criadores se mostraram indiferentes, não se interessando pelo cruzamento com raças mais 

nobres, a partir do qual se poderia iniciar a formação de uma aceitável mestiçagem.  

Com a eclosão da evolução de 1930 em 3 de outubro, foi deposto e substituído 

interinamente pelo major Reginaldo Teixeira, que em 9 de outubro passou o governo a 

Hermílio de Freitas Melro. Voltou então para o Rio de Janeiro, e aí se dedicou a atividades 

particulares, tornando-se também articulista de uma revista semanal. Convidado por Osman 

Loureiro, que, como interventor e governador, esteve no poder em Alagoas de 1934 a 1940, 

foi prefeito de Palmeira dos Índios e secretário da Fazenda e Produção. Tornou-se ao 



mesmo tempo pequeno pecuarista em Limoeiro de Anadia.  Já no governo Arnon de Melo 

(1951-1956) foi membro do Conselho de Contas de Alagoas.  

 

Reynaldo de Barros 
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PAÍS, O 
 

Jornal carioca diário fundado em 1º de outubro de 1884 por João José dos Reis 

Júnior. Teve sua circulação interrompida entre 24 de outubro de 1930 e 22 de novembro de 

1933, e encerrou definitivamente suas atividades em 18 de novembro de 1934. Apresentava 

em seu título a grafia O Paiz. 

Durante os últimos anos da Monarquia, O País destacou-se por sua participação nas 

campanhas abolicionista e republicana. O primeiro redator-chefe do jornal foi Rui Barbosa, 

logo substituído por Quintino Bocaiúva. Este último dirigiria o periódico até o ano de 1901, 

e mesmo após essa data continuaria a exercer influência sobre a linha editorial. 

Defensor dos militares na Questão Militar iniciada em 1884, O País combateu a prisão do 

tenente-coronel Sena Madureira, apoiando seu artigo “Arbítrio e inépcia”, publicado no 

jornal gaúcho A Federação com a simpatia do marechal Deodoro da Fonseca. A partir de 

1888, o jornal passou a publicar artigos veementes contra a Monarquia, escritos por Silva 

Jardim com o apoio de Quintino Bocaiúva. Com a proclamação da República, O País 

atingiu sua fase de maior influência na vida política brasileira, tornando-se um dos 

periódicos mais vendidos na capital federal. Nesse momento, ocorreu também a primeira 

mudança de proprietários: em decorrência da crise desencadeada pela prisão de seu filho 

José Elísio dos Reis Júnior, o fundador do jornal vendeu a folha ao conselheiro Francisco 

de Paula Mayrink. 

Durante o segundo governo republicano, vendo diante de si grandes oportunidades 

eleitorais, Quintino Bocaiúva se utilizou de O País para defender a realização de eleições, 

opondo-se à permanência de Floriano Peixoto, vice-presidente que assumira o poder após a 

renúncia de Deodoro da Fonseca em 23 de novembro de 1891. Em 1895, entretanto, já no 

governo Prudente de Morais (1894-1898), a orientação do jornal mudou. Quintino 

Bocaiúva passou a combater a política de pacificação do Rio Grande do Sul desenvolvida 

por Prudente de Morais, aproximando-se assim dos florianistas. Em 1896, por ocasião do 

primeiro aniversário da morte do marechal, O País declarou que “não só continua aberta, 

como até mesmo lesada a sucessão do Salvador da República”. A ligação do jornal com os 

grupos florianistas chegou mesmo a fazer com que sua sede sofresse um ataque popular 

como represália a um atentado sofrido por Prudente de Morais. 

No final do mandato de Prudente de Morais, ao se articular a candidatura de Davi 



Campista, O País foi o primeiro a combatê-la. O jornal apoiou o marechal Hermes da 

Fonseca, fazendo cerrada oposição à Campanha Civilista. Na época, era redator-chefe o 

português João de Sousa Laje. A atuação de O País nesse momento foi descrita por Lima 

Barreto, também colaborador do jornal, no romance Numa e a ninfa. 

Marcando sua atuação por um situacionismo que muitas vezes foi acusado de trazer em 

troca negócios vantajosos para a direção, O País foi novamente apedrejado quando Hermes 

da Fonseca deixou o governo. 

Durante o período Artur Bernardes, apoiando o presidente em todos os seus atos, inclusive 

a decretação do estado de sítio, o jornal teve sua credibilidade reduzida e sua circulação 

caiu. Ainda assim, foi mantido o apoio ao governo. 

No momento em que se formou a Aliança Liberal, O País foi um dos primeiros órgãos a 

atacá-la. Em setembro de 1929, o redator-chefe Antônio José Azevedo do Amaral publicou 

o editorial “Arcaísmo político”, tentando diluir as diferenças entre as categorias “liberal” e 

“reacionário” e alertando “contra a ação agressiva de forças que, por serem efêmeras, não 

são menos perigosas na sua maleficência dissolvente”. 

A identificação de O País com toda a estrutura política da República Velha fez com que sua 

sede fosse saqueada e empastelada após a vitória da Revolução de 1930. Três anos depois, 

ainda sob o Governo Provisório, o jornal reapareceu sob a direção de Alfredo Neves, mas 

não chegou a durar um ano. 

Carlos Eduardo Leal 
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PAIS, Totó 

*pres. MT 1903-1906. 

 

Antônio Pais de Barros, conhecido como Totó Pais, nasceu em Cuiabá no dia 15 de 

dezembro de 1851, filho do comendador Joaquim Pais de Barros e de Maria da Glória 

Vieira de Barros. Seus pais eram proprietários de terras, da Usina Conceição e de um 

estabelecimento comercial. Seu irmão João Pais de Barros exerceu interinamente o governo 

de Mato Grosso entre 4 de abril e 24 de agosto de 1900.  

Junto com os irmãos, Totó Pais auxiliou o pai nos trabalhos da usina e, posteriormente, 

com a parte que lhe coube da herança paterna, adquiriu as terras da sesmaria Itaici, às 

margens do rio Cuiabá. Sem recursos para iniciar a montagem de sua usina, viajou para 

Buenos Aires e obteve do empresário alemão Otto Frank os créditos necessários. Na 

oportunidade pôde conhecer de modo mais pormenorizado o funcionamento de unidades 

produtivas similares em Jujuí, nas proximidades dos Andes, e em Tucumã, na Argentina.  

O evento político que marcou seu ingresso nos confrontos oligárquicos em Mato Grosso foi 

a disputa pelo governo do estado em 1899. O rompimento ocorrido entre o então senador 

Generoso Ponce e a poderosa família Murtinho culminou com episódios de luta armada e 

com o cerco da Assembleia Legislativa, levando à renúncia o então presidente estadual 

Cesário de Figueiredo. A liderança dos grupos armados foi assumida precisamente por Totó 

Pais, comandante da denominada “Legião Campos Sales”. A vitória no campo militar 

elevou o até então usineiro à condição de líder político, tornando-o o principal sustentáculo 

armado do governo de Antônio Pedro Alves de Barros, que, apesar da similitude do 

sobrenome, não era membro de sua família.    

Para além da experiência de líder do movimento ocorrido em 1899, Totó Pais foi 

deputado estadual no triênio 1900-1902. Diferentemente da maior parte dos membros das 

elites políticas mato-grossenses, sua carreira foi rápida, pois em quatro anos passou da 

Assembleia estadual ao governo de Mato Grosso. O cerco à Assembleia em 1899 e o apoio 

armado à gestão de Alves de Barros o tornaram candidato preferencial e imbatível para o 



quadriênio 1903-1906, o que de fato se confirmou com sua eleição em fevereiro de 1903.  

A passagem do governo em 1903, apesar dos quatro anos (1899-1903) em que o Executivo 

estadual foi duramente fustigado, foi feita sem maiores percalços. Amparado 

economicamente pela projeção alcançada no ramo açucareiro, e do ponto de vista político 

pelo prestígio de comandante da “Legião Campos Sales”, que garantiu militarmente a posse 

e a gestão de seu antecessor, o coronel Totó Pais assumiu o poder com expressiva base de 

apoio. Líder do Partido Republicano Constitucional, viu seu partido afirmar-se como centro 

do novo núcleo político no estado, até então vinculado ao Partido Republicano, e tornou-se 

ele próprio o mais importante ator político em Mato Grosso entre 1899 e 1906.  

Não houve uma razão específica para o desgaste de Totó Pais na cena política, mas 

sim um conjunto de fatores: de um lado, medidas e atitudes tomadas por sua gestão, e de 

outro, fatores de natureza essencialmente partidária. Entre as primeiras, figuravam duas 

questões fronteiriças, uma interna, envolvendo o estado do Amazonas, e outra externa, 

relacionada com as disputas entre Brasil e Bolívia pelas terras que hoje constituem o Acre. 

Nos dois casos a postura assumida pelo governo de Mato Grosso foi interpretada como 

lesiva aos interesses estaduais. As concessões feitas ao governo amazonense foram 

consideradas excessivas e, de outro lado, a cessão de terras mato-grossenses à Bolívia, bem 

como a postura de total apoio do presidente Rodrigues Alves à questão litigiosa, resolvida 

através da assinatura do Tratado de Petrópolis, indispôs Totó Pais com lideranças 

oposicionistas. 

Do ponto de vista político, as motivações apontadas pelos trabalhos existentes incluem a 

pretendida revisão constitucional, que, segundo os opositores de Totó Pais, permitiria sua 

reeleição, o apoio oferecido à candidatura de Bernardino de Campos à presidência da 

República lançada por Rodrigues Alves, e a discordância com relação aos nomes dos 

candidatos à Câmara e ao Senado no pleito de janeiro de 1906. Permeando esse conjunto de 

complexos problemas, haveria ainda um emaranhado de frequentes e mútuas acusações de 

uso da força contra adversários políticos. Por fim, contribuiu para o desgaste a ruptura com 

a família Murtinho. A aliança construída em 1899 foi aos poucos se deteriorando, e a perda 



de apoio político de personagens com expressivo trânsito junto ao governo federal, bem 

como o reatamento de relações dos Murtinho com Generoso Ponce fragilizaram 

sobremaneira a posição de Totó Pais.                                  

A confluência desses fatores produziu o isolamento do presidente do estado, que foi 

agravado pela derrota nas eleições federais em 1906. Revelando a fragilidade de sua base, a 

representação federal que o apoiava ficou extremamente reduzida. Outro aspecto não 

menos relevante foi a sistemática atuação das forças de oposição na imprensa, enviando 

com regularidade para fora do estado matérias com o propósito de desgastar o governo, 

enquanto internamente se organizavam forças para o enfrentamento armado. O 

enfraquecimento do Partido Republicano Constitucional, sua principal base de sustentação, 

era a senha de que necessitavam seus adversários, em especial Generoso Ponce, para 

rearticular suas forças.  

Sem dúvida, a grave crise institucional que atingiu o estado em 1906 foi a mais convulsiva, 

pois culminou na morte do presidente do estado. Ela expressou o ponto culminante das 

sucessivas fragmentações no interior das elites, agravadas a partir de 1899. A violência em 

si não era um dado novo na vida republicana do Mato Grosso. O problema foi a magnitude 

do evento. Totó Pais foi assassinado no dia 6 de julho de 1906, próximo à fábrica de 

pólvora do Coxipó, em Cuiabá. Substituiu-o no governo o deputado estadual Pedro Leite 

Osório. 

 

João Edson Fanaia 
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PAIVA, ATAULFO DE 

*magistrado; pres. Trib. Justiça DF 1925-1926; min. STF 1934-1937. 

 

Ataulfo Nápoles de Paiva nasceu em São João Marcos, no município de Rio Claro 

(RJ), no dia 1º de fevereiro de 1865, filho do tenente Joaquim Pinto de Paiva e de Feliciana 

Rosa do Vale Paiva. 

Em 1871 transferiu-se com a família para Barra Mansa (RJ), onde fez o curso primário. 

Devido a seu bom aproveitamento e à falta de recursos para continuar os estudos, a 

associação comercial da cidade assumiu o custeio de seu curso secundário no Colégio 

Alberto Brandão, em Vassouras (RJ). O diretor do colégio, porém, resolveu admiti-lo 

gratuitamente como interno. O jovem Ataulfo concluiu o curso em dois anos. Não podendo 

ingressar na universidade devido à pouca idade, permaneceu no colégio como auxiliar do 

ensino de inglês. 

Ingressou em 1883 na Faculdade de Direito de São Paulo, diplomando-se em 1887. 

Retornou então a Barra Mansa, publicou seus primeiros escritos no jornal Aurora 

Barramansense e advogou na cidade até ser nomeado juiz da comarca de 

Pindamonhangaba (SP) por Prudente de Morais, presidente do estado de São Paulo de 1889 

a 1890. Nesse cargo, procedeu ao primeiro alistamento eleitoral da história da República. 

Com a organização da Justiça do Distrito Federal em novembro de 1890 e a consequente 

criação do cargo de pretor, foi nomeado para a 13ª Pretoria, sendo transferido depois para a 

12ª, onde permaneceu por seis anos e meio. Em maio de 1897 foi nomeado juiz do tribunal 

Civil e Criminal. 

Interessado pela questão da assistência pública, representou o governo brasileiro em 

conclaves sobre assistência pública e privada realizados em Paris (1900) e em Milão 

(1906), tendo sido eleito vice-presidente honorário do congresso de Milão. Elaborou um 

plano de sistematização da assistência pública e privada, operando em conjunto e sob a 

inspeção direta do Estado, que o presidente Rodrigues Alves converteu em mensagem ao 

Congresso Nacional. 

Em janeiro de 1905, assumiu o cargo de desembargador da Corte de Apelação do Distrito 

Federal. Eleito presidente desse tribunal em 1912, promoveu a execução das reformas 

Rivadávia Correia e João Luís Alves, que modificaram profundamente a organização 



judiciária. 

Membro da Liga Brasileira Contra a Tuberculose desde a sua fundação (1900), assumiu sua 

presidência em 1912, afastando-se um ano depois. Em 1919 assumiu novamente o cargo, 

nele permanecendo até falecer. Em dezembro de 1916 foi eleito para a Academia Brasileira 

de Letras, tomando posse em 1918. Anos mais tarde, em 1937, foi eleito presidente da 

entidade. 

Nomeado membro do Conselho Nacional do Trabalho pelo presidente Artur Bernardes em 

1923, exerceu a presidência da instituição. Organizou o Cofre dos Órfãos, que se achava 

paralisado, e estabeleceu as diretrizes que iriam dar origem ao Ministério do Trabalho, 

criado em 1930. 

Eleito presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para o período 1925-1926, 

inaugurou a nova sede do palácio da Justiça em novembro de 1926. 

Em 1927, criou o Preventório Dona Amélia, na ilha de Paquetá (RJ), destinado a crianças 

enfermas. No mesmo ano, deu início à vacinação antituberculose por BCG. A Liga 

Brasileira contra a Tuberculose, que presidia, foi a instituição responsável pelo programa de 

vacinação no Rio de Janeiro. Devido a seu desempenho nessa campanha, a liga passou a 

chamar-se Fundação Ataulfo de Paiva em 1936. 

Em fevereiro de 1932, quando foi promulgado o primeiro Código Eleitoral e instituída a 

justiça eleitoral, Ataulfo de Paiva foi designado presidente do Tribunal Regional Eleitoral 

do Distrito Federal. Em 5 de abril de 1934 foi nomeado ministro do Supremo Tribunal 

Federal, mas foi aposentado no dia 16 de novembro de 1937. 

Em 1940, com a criação do Conselho Nacional de Serviço Social pelo Ministério da 

Educação e Saúde, foi indicado para ocupar sua presidência, nela permanecendo até morrer. 

Ainda em 1940, assumiu a presidência da Comissão Especial do Livro do Mérito, 

recebendo o grau de chanceler da Ordem Nacional do Mérito. 

Ataulfo de Paiva foi ainda membro do conselho executivo da Liga de Defesa Nacional, 

sócio benemérito da Associação Brasileira de Imprensa, membro fundador da Cruz 

Vermelha Brasileira, membro honorário da Associação Comercial do Rio de Janeiro, 

primeiro e único sócio benemérito do PEN Clube, membro do conselho deliberativo da 

Legião Brasileira de Assistência, membro honorário do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro e presidente da comissão que organizou o serviço de alistamento eleitoral. 



Faleceu no Rio de Janeiro, no dia 8 de maio de 1955. 

Além de discursos, relatórios, artigos, conferências e pareceres jurídicos, publicou as 

seguintes obras: O Brasil no Congresso Internacional de Direito Comparado de Paris 

(1900), Assistência pública, sua função jurídica (1903), L’assistance publique au Brésil 

(1906), O Brasil no Congresso Internacional de Assistência Pública e Privada de Milão 

(1907), Assistência pública (1907), Assistência metódica: meio para obter uma aliança 

entre assistência pública e privada; o problema do Brasil (1908), Justiça e assistência: os 

novos horizontes (1916), Assistência pública e privada no Rio de Janeiro (1922) e Orações 

na Academia (1944). 

Sílvia Pantoja 
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PAIVA, Bueno de 

* const. 1891; dep. fed. MG 1891-1892 e 1900-1911; sen. MG 1912-1920; vice-pres. Rep. 

1920-1922; sen. MG 1923-1928. 

 

Francisco Álvaro Bueno de Paiva  nasceu em Vila do Caracol, então distrito da 

comarca de Caldas (MG), no dia 17 de setembro de 1861, filho de Antônio de Paiva Bueno, 

major da Guarda Nacional, e de Ana de Paiva Bueno. 

Completou os estudos secundários no curso anexo à Faculdade de Direito de São 

Paulo e ingressou no curso de direito em 1879, obtendo o grau de bacharel em ciências 

jurídicas e sociais em 1883.  Depois de formado, advogou em Espírito Santo do Pinhal (SP) 

por um ano e retornou à terra natal em 1885.  

Defensor da abolição da escravatura e dos postulados republicanos, iniciou sua carreira 

política filiando-se ao Partido Republicano Mineiro (PRM), em cuja legenda foi eleito, em 

setembro dde 1890, deputado por Minas Gerais à Assembleia Nacional Constituinte. 

Empossado em 15 de novembro seguinte, após a promulgação da Constituição de 24 de 

fevereiro de 1891 passou a exercer o mandato ordinário, mas não chegou a completá-lo. 

Renunciou em março de 1892 para assumir a função de juiz de direito de São José do 

Paraíso (MG), na qual permaneceu até setembro de 1894. Nesse mesmo município foi 

eleito vereador e e presidente da Câmara Municipal (1898-1900).   

Em 1898 foi eleito senador estadual para a legislatura 1899-1902. Renunciou ao mandato 

em 1900, por ter sido eleito deputado federal no pleito de novembro do ano anterior. 

Assumindo sua cadeira na Câmara dos Deputados em maio de 1900, foi  reeleito para as 

legislaturas 1903-1905 e 1906-1908, foi presidente da Câmara e membro das comissões de 

Finanças e de Justiça. Em abril de 1906 promoveu o I Congresso das Municipalidades de 

Minas, no município de Itajubá (MG). Em 1909 foi eleito, simultaneamente, senador 

estadual e deputado federal, mas optou pela cadeira na Câmara dos Deputados. No pleito de 

novembro de 1911 foi eleito senador federal por Minas Gerais. Assumiu sua cadeira no 

Senado em maio do ano seguinte e, reeleito, exerceu seu mandato de 1912 a 1920. Foi líder 



da bancada mineira, além de relator, durante alguns anos, do orçamento da Receita. 

Integrou diversas comissões mistas e especiais, como a da Reforma da Lei de Montepio, a 

da Reforma Eleitoral e a do Código Civil e Comercial. 

Com o falecimento do vice-presidente da República, Delfim Moreira, no dia 10 de junho de 

1920, foi eleito para o cargo, no qual permaneceu por dois anos, no restante do período 

presidencial de Epitácio Pessoa (1919-1922). Nessa condição assumiu a presidência do 

Senado, na qual permaneceu até 15 de novembro de 1922. Retornou ao Senado Federal em 

maio de 1923, para completar o mandato de Raul Soares. Mais uma vez reeleito, faleceu no 

Rio de Janeiro, então Distrito Federal, no dia 4 de agosto de 1928, em pleno exercício do 

mandato. 

Foi casado com Maria Antonieta Carneiro Bueno de Paiva.  

 

Vanessa Lana 
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PAIVA, Osório de  
*militar; dep. fed. CE 1915-1920. 

 

Vicente Osório de Paiva nasceu em Fortaleza no dia 21 de agosto de 1849, filho 

de Antônio Pereira do Brito Paiva e de Ana Joaquina Conceição Câmara Paiva. 

Assentou praça em 1871 e foi promovido a tenente em 1880. Capitão em 1885, foi 

mandado para o Mato Grosso em expedição comandada por Deodoro da Fonseca. Já na 

República, foi promovido a major em 1890 e esteve ao lado do governo de Floriano 

Peixoto (1891-1894). Tenente-coronel efetivo em 1894 e coronel em 1897, serviu no 

Amazonas em 1903 e 1904. Em 1908 foi promovido e general de brigada e em dezembro 

de 1912 reformou-se como marechal graduado em 1912. Ao longo desses anos foi eleito 

senador estadual em Alagoas, comandou o 36º Batalhão de Infantaria na Bahia, exerceu 

interinamente o comando do 3º Distrito Militar, foi inspetor da 10ª Região e comandante da 

1ª Brigada de Cavalaria. 

Em 1915 foi eleito deputado federal pelo 2º distrito do Ceará. Assumindo sua cadeira na 

Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, em maio daquele ano, foi 

reeleito para a legislatura seguinte e exerceu o mandato até dezembro de 1920. 

 

Kleiton de Sousa Moraes 

 

FONTE: CÂM. DEP. Deputados brasileiros; STUDART, G. Dicionário (v.3, p. 208-

209). 



PAIXÃO, Antônio Jacó da  

* const. 1891; dep. fed. MG 1891-1893. 

 

Antônio Jacó da Paixão nasceu em Senhor do Bom Jesus do Rio Pardo, então Distrito de 

Pomba, atual Argirita (MG), no dia 28 de novembro de 1842, filho de Antônio Júlio da 

Paixão e de Maria Eudóxia de Miranda. Seu pai foi o primeiro juiz de paz do distrito de Rio 

Pardo, atual cidade de Argirita, de 1857 a 1862; no distrito de Leopoldina (MG) foi 

vereador a partir do final de abril de 1862 e terceiro substituto de juiz municipal em 1866. 

Seu primo, Rodolfo Gustavo da Paixão, foi presidente de Goiás no início da República, de 

1890 a 1891 e deputado federal por Minas Gerais de 1897 a 1914. 

Transferindo-se para o Rio de Janeiro, então capital do Império, fez os estudos 

preparatórios no Externato Aquino, dirigido por João Pedro de Aquino, e no externato do 

Mosteiro de São Bento, onde concluiu o curso de Filosofia. Com a especialização em 

Aritmética, Álgebra e Geometria, habilitou-se para o exercício do magistério. Saiu do 

externato em 1870 e, no ano seguinte, mudou-se para São Paulo, onde ingressou na 

Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na capital paulista, pela qual se 

bacharelou em 1875.  

Depois de formado retornou a Minas Gerais e fixou residência em Rio Novo, onde passou a 

advogar e iniciou a carreira política. Foi eleito para a Assembleia Provincial de Minas 

Gerais em 1880 e reeleito em 1882 e 1884, exercendo o mandato até o final de 1885. Foi 

líder do Partido Liberal do Império nessa casa legislativa. Em 1886 voltou a se dedicar à 

advocacia em sua cidade. No ano seguinte, já um defensor confesso das ideias republicanas, 

foi eleito vereador em Rio Novo, onde chegou a ocupar o cargo de Agente Executivo 

Municipal, correspondente ao de atual prefeito. 

Retornou ao cenário político após a proclamação da República (15/11/1889), quando se 

filiou ao Partido Republicano Mineiro (PRM), em cuja legenda foi eleito deputado ao 

Congresso Nacional Constituinte em 15 de setembro de 1890. Tomou posse em 15 de 

novembro seguinte, quando foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte no Rio de 

Janeiro, e foi um dos signatários da primeira Constituição republicana do país promulgada 

em 24 de fevereiro de 1891. Com o fim da Constituinte após a eleição do presidente da 

República no dia seguinte, em 15 de junho desse ano assumiu sua cadeira na Câmara dos 



Deputados no Rio de Janeiro, agora Distrito Federal, e passou a exercer o mandato 

ordinário. Permaneceu no Legislativo federal até dezembro de 1893, quando se encerraram 

o seu mandato e a legislatura. Retornou à Câmara Federal em 1897, quando foi eleito para 

um novo mandato. Assumiu, em maio desse ano, sua cadeira de deputado federal no Rio de 

Janeiro, cumprindo seu mandato por toda a legislatura que se encerrou em dezembro de 

1899. Depois disso afastou-se da política para se dedicar à advocacia. 

Foi, ainda, diretor do Banco Regional de Minas Gerais no Rio de Janeiro. 

Faleceu em Rio Novo no dia 26 de setembro de 1912.  

Era casado com Virgília Maria da Silva Leal, com quem teve 11 filhos.  

 

Ioneide Piffano Brion de Souza  
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PAIXÃO, Rodolfo Gustavo da 

*militar; pres. GO 1890-1891; dep. fed. MG 1897-1914. 

 

Rodolfo Gustavo da Paixão nasceu em São Brás do Suaçuí, então distrito de Entre 

Rios (MG), atual Entre Rios de Minas, no dia 13 de julho de 1853, filho de Joaquim 

Manuel da Paixão e de Matilde José Lopes, tradicional família na política mineira. Seu 

primo, Antônio Jacó da Paixão, foi deputado geral por Minas Gerais, constituinte de 1891 e 

deputado federal de 1891 a 1893 e de 1897 a 1899. 

Transferindo-se para o Rio de Janeiro, então capital do Império, ingressou na Escola Militar 

e tornou-se alferes-aluno em 1877. Nessa unidade de ensino fez os cursos das três armas, 

concluindo-os em 1879. Bacharel em matemática e ciências físicas e formado em 

engenharia militar, serviu em Cruz Alta (RS) e aí se casou com Josefina Annes Dias da 

Paixão em março de 1883. Em seguida foi transferido para o Rio de Janeiro e tornou-se 

militante das campanhas abolicionista e republicana. Atingiria o posto de general-de-

brigada, no qual seria reformado em 1913.  

Depois de proclamada a República em 15 de novembro de 1889, foi nomeado presidente do 

estado de Goiás pelo governo provisório do marechal Deodoro da Fonseca e tomou posse 

em 24 de fevereiro de 1890. O antigo governador da província, Eduardo Augusto de 

Montandon, fora deposto em 6 de dezembro de 1889, e para ocupar seu lugar, o governo 

provisório nomeou o tenente-coronel Bernardo Vasques, então comandante do 1º 

Regimento de Artilharia a Cavalo. Bernardo Vasques não chegou, porém, a tomar posse, 

pois os políticos goianos se articularam a fim de que uma junta representativa dos grupos 

oligárquicos locais fosse nomeada para exercer provisoriamente o governo. A junta, 

composta por Joaquim Xavier Guimarães Natal, José Joaquim de Sousa e Eugênio Augusto 

de Melo, tomou posse em 7 de dezembro de 1889 e governou o estado até a chegada de 

Rodolfo Gustavo da Paixão.  

Desde os primeiros tempos do novo regime, os políticos goianos, numa tentativa de superar 

as divergências pré-existentes, se organizaram em torno do Centro Republicano, liderado 



pelas famílias Bulhões e Caiado. Entretanto, as antigas disputas logo afloraram e resultaram 

na formação de dois outros partidos, o Partido Católico, liderado pelo cônego Inácio Xavier 

da Silva, e o Partido Republicano Federal, resultante de uma cisão no Centro Republicano. 

De toda forma, o Centro Republicano constituiu a principal expressão política dos 

defensores da autonomia estadual e, por esse motivo, se opôs a Rodolfo da Paixão, cuja 

nomeação significou a derrota momentânea do poder político local diante do poder central. 

Rodolfo da Paixão governou pouco mais de um ano, até 20 de janeiro de 1891, quando teve 

de deixar a presidência do estado em vista de um telegrama do Ministério do Interior que o 

exonerava de suas funções para que realizasse uma missão externa. Durante sua ausência, 

foi substituído pelo segundo vice-presidente do estado, Bernardo Antônio de Faria 

Albernaz, que, por sua vez, foi substituído pelo desembargador João Bonifácio Gomes de 

Siqueira, e este, pelo coronel Constâncio Ribeira da Maia.  

Diante dos sucessivos adiamentos do início dos trabalhos da Assembleia Constituinte 

estadual, uma maioria de 24 deputados se reuniu clandestinamente para votar e promulgar, 

em 1º de junho de 1891, a Constituição de Goiás. Rodolfo Gustavo da Paixão retomou a 

presidência do estado em 18 de julho de 1891 e, após algumas tentativas de acordo 

malsucedidas com os constituintes rebeldes, baixou um decreto pelo qual cassou o mandato 

dos 24 constituintes dissidentes e os processou pelos crimes de desobediência, sedição e 

usurpação de funções. No mesmo ato, convocou eleições para o dia 15 de setembro a fim 

de preencher as vagas dos deputados cassados e manteve a data de 15 de novembro daquele 

ano para início dos trabalhos constituintes. Na ocasião foi eleito presidente constitucional 

de Goiás e, assim, continuou no governo. Entretanto, em virtude da renúncia do marechal 

Deodoro da Fonseca e da posse do vice-presidente, marechal Floriano Peixoto, em 23 de 

novembro, foi destituído em 7 de dezembro, assumindo seu lugar o vice-presidente do 

estado coronel Constâncio Ribeiro da Maia. Durante a Revolta da Armada de 1893 contra o 

governo de Floriano Peixoto (1891-1894), foi comandante da guarnição de Minas Gerais. 

De volta ao seu estado natal, em 1897 foi eleito deputado federal por Minas Gerais. 

Assumiu, em 3 de maio desse ano, sua cadeira na Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro, 



então Distrito Federal. Reeleito para as cinco legislaturas subsequentes, permaneceu na 

Câmara até 31 de dezembro de 1914, quando se encerraram a legislatura e o seu último 

mandato. 

Rodolfo da Paixão foi ainda diretor da Colônia do Alto Uruguai e chefe de obras militares 

nos estados do Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais.  

Recebeu do governo brasileiro a Medalha de Ouro dos Serviços Militares e, de Portugal, a 

comenda de Cavaleiro da Ordem de Aviz. 

Faleceu no Rio de Janeiro no dia 18 de novembro de 1925. 

Teve oito filhos. 

Publicou: Trinos e cantos, Inconfidência e Cenas da escravidão (todas poesias), além de 

Seguros, estudo sobre montepio civil e militar e seguros em geral. 

 

Adrianna Setemy/ Ioneide Piffano Brion de Souza  
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PALETTA, Constantino Luís  

*const. 1891; dep. fed. MG 1891-1893. 

 

Constantino Luís Paletta nasceu em São Pedro de Alcântara, então distrito de Juiz 

de Fora, atual Simão Pereira (MG), no dia 14 de outubro de 1863, filho de Filipe Luís 

Paletta, farmacêutico, e de Teresa Pedrassi Paletta. 

Estudou humanidades no Colégio do Caraça, localizado na serra do Espinhaço, em Minas 

Gerais, de 1871 a 1874, e em seguida, mudou-se para o Rio de Janeiro, então capital do 

Império, onde concluiu humanidades no colégio do Mosteiro de São Bento. Transferindo-se 

para São Paulo, ingressou na Faculdade de Direito da capital paulista, pela qual se 

bacharelou em Ciências Jurídicas e Sociais em 1884. 

Depois de formado, voltou a Minas Gerais e passou a advogar em Juiz de Fora, onde 

exerceu, interinamente, o cargo de Curador de Órfãos e Ausentes. Ainda nessa cidade 

mineira trabalhou em alguns órgãos da imprensa, entre os quais o Correio de Juiz de Fora e 

foi redator-chefe de A Propaganda. 

Após a Proclamação da República (15/11/1889), em 21 de janeiro de 1890 foi indicado 

para compor o Conselho de Intendência de Juiz de Fora, uma vez que o governo provisório 

de Minas Gerais, sob a chefia de Cesário Alvim (1889-1890), havia dissolvido a Câmara de 

Vereadores do município. O conselho ficou composto por Antero José Laje Barbosa 

(presidente), Constantino Luís Paletta, Luís Artur Detzi, Francisco Isidoro Barbosa Laje e 

Francisco Cândido Alves. Cabia-lhe indicar o chefe do Executivo municipal, e tal função 

foi dada a Joaquim Martins Ferreira. 

Convocadas as eleições para o Congresso Nacional Constituinte, em setembro de 1890 foi 

eleito deputado federal por Minas Gerais. Assumiu sua cadeira na Assembleia Nacional 

Constituinte (ANC) instalada no Rio de Janeiro em 15 de novembro seguinte. Participou 

dos trabalhos de elaboração e foi um dos signatários da primeira Constituição republicana 

do país, afinal promulgada no dia 24 de fevereiro de 1891. Após a eleição, no dia seguinte, 

do marechal Deodoro da Fonseca como o primeiro presidente constitucional da República, 

em 15 de junho desse ano assumiu sua cadeira na Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro, 

agora Distrito Federal, para exercer o mandato ordinário. Passou a integrar a Mesa Diretora 

na condição de primeiro-secretário. 



Com a renúncia de Deodoro e a posse do vice-presidente Floriano Peixoto em 23 de 

novembro de 1891, foi por este nomeado ministro das Relações Exteriores, mas declinou 

do convite e no mesmo dia o almirante Custódio José de Melo assumiu o cargo. 

Permaneceu então na Câmara dos Deputados e em 1893 voltou a integrar a Mesa Diretora 

como segundo vice-presidente da Câmara. Exerceu o mandato até o fim da legislatura, em 

dezembro desse ano. Afastou-se então da política, voltou a advogar em Juiz de Fora, foi 

presidente do Centro Jurídico e membro do Conselho Penitenciário. 

Em 1932 assumiu a presidência da 4ª Subseção da Ordem dos Advogados em Minas 

Gerais, em Juiz de Fora, na qual permaneceu até 1935.  

Foi também jornalista, integrou o Partido Civilista no Império e um dos fundadores do 

Partido Republicano Mineiro (PRM). 

Faleceu em Juiz de Fora no dia 27 de dezembro de 1938. 

Era casado com Maria Berta Halfeld Paletta. 

 

Ioneide Piffano Brion de Souza 
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PALMA, J. J. 

*dep. fed. BA 1909-1911 e 1915-1917. 

 

 José Joaquim da Palma nasceu no distrito de Tapera, município de Monte Cruzeiro 

(BA), no dia 20 de abril de 1852, filho de José Joaquim José da Palma e de Maria Moreira 

de Carvalho. Seu pai foi diretor da Escola Normal e membro efetivo do Conselho Superior 

de Instrução Pública. 

 Fez o curso de humanidades e os preparatórios em Salvador e em seguida 

matriculou-se na Faculdade de Medicina da Bahia, mas cursou apenas o primeiro ano. 

Transferiu-se então para a Faculdade de Direito do Recife e recebeu o grau de bacharel em 

ciências jurídicas em 1877. 

Ligado ao Partido Liberal, em janeiro de 1878, quando o partido subiu ao poder, foi 

nomeado pelo barão Homem de Melo, então presidente da província da Bahia, promotor da 

comarca de Itapicuru. Exerceu o cargo até 1882, quando foi promovido a juiz municipal da 

mesma comarca. Em 1883, no ministério do conselheiro Lafayette, foi nomeado juiz da 

comarca de Mós, na província do Pará. Três meses depois foi designado chefe de polícia 

interino. Efetivado por decreto imperial, exerceu o cargo até 1885. Após a queda do Partido 

Liberal, foi nomeado juiz da comarca de Posse, na província de Goiás, onde permaneceu de 

agosto de 1886 a agosto de 1888. Com o retorno ao poder do Partido Liberal no ministério 

do visconde de Ouro Preto, foi novamente nomeado, em 1889, chefe de polícia da 

província do Pará. Manteve o cargo até 15 de novembro de 1889, quando foi proclamada a 

República. Instalado o governo de Manuel Vitorino na Bahia em 23 de novembro de 1889, 

foi nomeado chefe de polícia, mas permaneceu pouco tempo no cargo em virtude de 

divergências com o governador.  

Com a criação do Tribunal da Relação do estado do Rio de Janeiro a 11 de junho de 1891, 

foi designado desembargador dessa corte. Eleito por seus pares, representou o Tribunal da 

Relação durante o Congresso Jurídico Americano realizado no Rio de Janeiro em 3 de maio 

de 1900. No governo de Nilo Peçanha no estado do Rio (1903-1906), foi nomeado 



procurador geral do estado. Mantido no cargo na administração de Alfredo Backer (1906-

1910), exerceu-o até 1º de maio de 1909, quando se aposentou a pedido, por ter sido eleito 

deputado federal pelo 3º distrito da Bahia e por ser vedado pela legislação do estado do Rio 

de Janeiro o exercício de mandatos legislativos por membros do Poder Judiciário, sob pena 

de perda do cargo. Contando então com mais de 31 anos de serviço efetivo, 18 dos quais 

como desembargador, aposentou-se de acordo com a lei vigente, que estabelecia para a 

aposentadoria 30 anos de exercício efetivo da magistratura, sendo 15 como desembargador. 

Iniciou sua carreira política elegendo-se deputado federal pelo 3º distrito da Bahia para a 

legislatura 1909-1911. Obteve a renovação de seu mandato nas eleições para a legislatura 

1912-1914, pelo 1ª distrito da Bahia, mas seu diploma não foi reconhecido pela Câmara dos 

Deputados. Reconquistou uma cadeira na Câmara nas eleições para a legislatura 1915-1917 

e, ao final desse período, resolveu afastar-se da política e dedicar-se à advocacia. 

Foi amigo pessoal de Rui Barbosa, com quem chegou a trabalhar como advogado.  

 Faleceu no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, no dia 27 de setembro de 1925. 

 Era casado com Maria da Glória Pontes Palma. Não teve filhos.  

 

Jaime Oliveira do Nascimento 
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PALMEIRA, Francisco Soares 
*junta gov. AL 1894. 
 

Francisco Soares Palmeira nasceu em São Miguel dos Campos (AL).  

Após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, aderiu ao novo regime e 

em 1893 foi eleito deputado estadual em Alagoas. No ano seguinte integrou a junta 

governativa que substituiu o governador deposto Gabino Besouro, aclamada em 16 de 

julho. A junta era composta ainda por Manuel de Sampaio Marques e José Tavares da 

Costa e só permaneceu no poder por um dia, pois no dia 17 passou o governo ao presidente 

do Tribunal Superior do Estado, Tibúrcio Valeriano da Rocha Lins. Reeleito deputado 

estadual, permaneceu na Assembleia Legislativa alagoana até 1896. 

Em sua família também se destacaram na política alagoana Miguel Soares 

Palmeira, deputado federal de 1918 a 1920; Rui Soares Palmeira, constituinte de 1946, 

deputado federal de 1946 a 1955 e senador de 1955 a 1968; e Guilherme Soares Palmeira, 

deputado estadual de 1966 a 1978, governador de Alagoas de 1979 a 1982, prefeito de 

Maceió de 1989 a 1990 e senador de 1983 a 1999. Vladimir Gracindo Soares Palmeira foi 

presidente da União Metropolitana dos Estudantes (UME) no Rio de Janeiro de 1967 a 

1968, constituinte de 1987 a 1988 e deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro de 1987 

a 1995. 

 

Reynaldo de Barros 
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PALMEIRA, Miguel Soares 

*dep. fed. AL 1918-1920.  

 

Miguel Soares Palmeira nasceu em São Miguel dos Campos (AL). Em sua família 

também se destacou na política alagoana Francisco Soares Palmeira, que foi deputado 

estadual de 1893 a 1896 e integrou a junta governativa estadual em 1894. 

Miguel Palmeira foi eleito deputado federal em 1918. Assumindo sua cadeira na 

Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, em maio desse ano, 

exerceu o mandato até dezembro de 1920, quando se encerrou a legislatura.  

Nas gerações mais moças de sua família outros nomes se destacaram: Rui Soares 

Palmeira foi constituinte de 1946, deputado federal por Alagoas de 1946 a 1955 e senador 

de 1955 a 1968; Guilherme Soares Palmeira foi deputado estadual de 1966 a 1978, 

governador de Alagoas de 1979 a 1982, prefeito de Maceió de 1989 a 1990 e senador de 

1983 a 1999; Vladimir Gracindo Soares Palmeira foi líder estudantil, presidente da União 

Metropolitana dos Estudantes (UME), no Rio de Janeiro, então Estado da Guanabara, de 

1967 a 1968, constituinte de 1987 a 1988 e deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro 

de 1987 a 1995.  

 

Reynaldo de Barros 
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PAOLIELLO, Francisco   

*dep. fed. MG 1912-1920. 

 

Francisco Paoliello nasceu em São José da Boa Vista (MG), filho de Próspero Paoliello e 

de Camila Coimbra Paoliello.  

Iniciou a carreira política como vereador e presidente da Câmara Municipal de São José da 

Boa Vista. Em 1907 assumiu o mandato de deputado estadual, que renovou até 1912. Nesse 

ano foi eleito deputado federal por Minas Gerais para a legislatura 1912-1914 e a partir de 

maio ocupou uma cadeira na Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro, então Distrito 

Federal. Reeleito para as duas legislaturas seguintes, permaneceu na Câmara até dezembro 

de 1920.  

Foi coronel da Guarda Nacional, promotor e jornalista, tendo colaborado nos periódicos 

mineiros O Povo e O Farol, além do jornal O Estado de São Paulo. 

 
Luciana Pinheiro 
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PARAÍSO, Prisco 

*min. Just. 1883-1884; dep. geral BA 1889; const. 1891; dep. fed. BA 1891-1893. 

 

Francisco Prisco de Sousa Paraíso nasceu na cidade de Cachoeira (BA) no dia 18 

de janeiro de 1840, filho de João Francisco de Sousa Paraíso e de Carlota Cândida Paraíso. 

Após concluir o curso de humanidades ingressou na Faculdade de Direito do Recife e 

obteve o título de bacharel em 25 de novembro de 1864. Retornou então à Bahia, sendo 

nomeado no mesmo ano promotor público em sua cidade natal. 

Membro de tradicional família baiana, ingressou na política elegendo-se deputado 

provincial em 1876 graças ao apoio de grande e fiel eleitorado que se espalhava pelo vale 

do Iguape, distrito de Cachoeira, onde possuía o engenho Nossa Senhora das Mercês. 

Facilmente foi reeleito para a legislatura 1878-1879. Em 1883 foi nomeado ministro da 

Justiça pelo gabinete do conselheiro Lafayette Pereira (1883-1884) e recebeu do governo 

imperial o título de conselheiro de Estado. Em 1889 foi eleito deputado geral pelo 3º 

distrito da Bahia, mas, com a proclamação da República, não chegou a exercer o mandato. 

Quando das eleições para Congresso Nacional Constituinte em 15 de setembro de 1890, 

logrou conquistar uma cadeira de deputado. Sua eleição ficou marcada como um dos 

primeiros casos de problemas de reconhecimento, posto que foi diplomado em seu lugar o 

capitão Salvador de Aragão. Em sua defesa levantou-se o deputado Artur Rios, que 

pronunciou veemente discurso denunciando a fraude em algumas atas, alteradas de forma 

grosseira em favor de Salvador de Aragão. O discurso impressionou aos demais deputados, 

em virtude da riqueza de detalhes acerca da fraude a que foram expostos. Acabou assim por 

ter sua eleição reconhecida e tomar posse na Constituinte. 

Destacou-se durante os trabalhos, congratulando-se com o governo provisório por este 

haver mandado eliminar dos arquivos públicos os documentos relativos à escravidão no 

Brasil. Votou pela nacionalização da navegação de cabotagem e pelo adicional de 15% 

sobre as importações para os estados, posto que o imposto de importação, que no Império 

cabia às províncias, sob o novo regime passou a caber ao governo federal. Também lutou 



para que o sistema eleitoral tivesse como base a representação das maiorias e minorias. 

Quando foi tratada a questão da organização das forças armadas, colocou-se contra o 

recrutamento compulsório, a isenção pecuniária e as substituições individuais, mostrando-

se favorável ao sorteio após prévio alistamento. Votou a favor da proposta de Nilo Peçanha, 

que incompatibilizava para o cargo de governadores efetivos dos estados aqueles que 

houvessem sido nomeados para a função pelo governo provisório, que estivessem no cargo 

no momento do pleito, ou houvessem exercido o governo local até quatro meses antes.  

Por entender que a organização definitiva dos estados só deveria ser feita depois de 

promulgada a nova Constituição Federal, fazendo-se a eleição dos constituintes locais 40 

dias depois da promulgação, foi signatário da emenda Augusto de Freitas, segundo a qual a 

primeira eleição dos governadores dos estados deveria ser feita pela bancada constituinte de 

cada um deles. Posicionou-se a favor da emenda que determinava que a União assumisse as 

dívidas contraídas pelos estados até 15 de novembro de 1890. Por defender a completa 

liberdade religiosa, votou a favor da emenda apresentada por seu companheiro de bancada 

Inácio Tosta; agiu do mesmo modo em relação à emenda que determinava que ao 

Congresso Nacional caberia legislar apenas sobre as questões de direito civil, criminal e 

comercial, não dando aos estados o direito de estabelecer direito processual, mas 

obrigando-os a manter às suas custas o respectivo Poder Judiciário. Cada Assembleia 

Estadual teria o direito de propor ou lembrar ao Congresso Nacional qualquer alteração a 

ser feita nos códigos substantivos.  

Promulgada a Constituição em 24 de fevereiro de 1891, a partir de junho passou a exercer o 

mandato na Câmara dos Deputados, até dezembro de 1893. No dia 8 de julho de 1894 foi 

eleito senador estadual para ocupar a vaga surgida em decorrência da morte de Manuel 

Teixeira Soares.  

Faleceu em Salvador no dia 8 de novembro de 1895. 

Era casado com Adelaide de Aguiar Paraíso com quem teve quatro filhos. O mais moço, 

Francisco, herdou o nome e o interesse do pai pela política: foi deputado estadual (1899-

1900), secretário do Interior e Justiça no governo de Severino Vieira (1900-1904), deputado 



federal (1904-1908 e 1915-1917), mais uma vez secretário do Interior e Justiça no governo 

de Vital Soares (1928-1930), constituinte de 1934 e novamente deputado federal (1935-

1937). 

 

Jaime Oliveira do Nascimento 
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PARAÍSO, PRISCO  

* dep. fed. BA 1904-1908 e 1915-1917; const. 1934; dep. fed. BA 1935-1937. 

Francisco Prisco de Sousa Paraíso nasceu na cidade de Cachoeira (BA) no dia 6 de 

maio de 1874, filho de Francisco Prisco de Sousa Paraíso e de Adelaide de Aguiar Paraíso. 

Seu pai foi ministro da Justiça do gabinete chefiado pelo conselheiro Lafayette Pereira 

(1883-1884). Depois da Proclamação da República (15/11/1889), foi constituinte de 1891 e 

deputado federal de 1891 a 1893. 

Iniciou seus estudos no Colégio Abílio, no Rio de Janeiro, então capital do Império, 

passando depois para o Colégio Manuel Florêncio, na Bahia. Em 1890 ingressou na 

Faculdade de Direito do Recife e concluiu o curso na Faculdade da Bahia em 1894, quando 

passou a exercer a advocacia em sua cidade natal. De volta a Salvador, em 1896 tornou-se 

professor catedrático na faculdade pela qual se bacharelou. 

Iniciou sua vida política elegendo-se deputado estadual na Bahia. Assumiu seu mandato em 

abril de 1899 e licenciou-se em maio de 1900 por ter sido nomeado secretário do Interior, 

Justiça e Instrução Pública do governador Severino Vieira (1900-1904). Permaneceu nesse 

cargo até janeiro de 1904 e em maio do mesmo ano foi eleito deputado federal pela Bahia, 

ocupando sua cadeira de julho de 1904 a dezembro de 1905. Reeleito, voltou à Câmara em 

maio de 1906 e, durante essa legislatura, participou da cisão do Partido Republicano da 

Bahia, ocorrida em 1907. Não obtendo número de votos suficiente para o período seguinte, 

deixou a Câmara ao final de seu mandato, em dezembro de 1908. Mais uma vez eleito, 

assumiu nova cadeira de deputado federal em maio de 1915, permanecendo na Câmara até 

dezembro de 1917. 

Em 1919 tornou-se professor catedrático do Ginásio da Bahia. De 1928 a 1930 foi 

novamente secretário do Interior, Justiça e Instrução Pública, agora na gestão do 

governador Vital Soares (1928-1930). Com a eleição de Vital Soares para a vice-

presidência da República, na chapa encabeçada por Júlio Prestes, o governo da Bahia 

passou, em julho de 1930, para as mãos do presidente do Senado Estadual, Frederico Costa. 

Após a eclosão do movimento revolucionário no dia 3 de outubro desse ano, e diante do 

pedido de exoneração do então chefe de polícia Bernardino Madureira de Pinho, Prisco 

Paraíso foi designado por Frederico Costa, que se mantinha fiel ao presidente Washington 



Luís, para ocupar a Secretaria de Polícia e Segurança Pública do estado no dia 8 de outubro. 

Permaneceu no cargo até o dia 11 do mesmo mês, quando foi substituído por Pedro 

Azevedo Gordilho. Com a vitória do movimento revolucionário em âmbito nacional, 

através da deposição de Washington Luís em 24 de outubro, a Bahia passou a ser 

governada pelo interventor federal Ataliba Osório, e Prisco Paraíso afastou-se 

provisoriamente da vida pública. 

Em 1932 tornou-se catedrático do Ginásio Ipiranga, e no pleito de maio do ano seguinte foi 

eleito deputado à Assembleia Nacional Constituinte pela Bahia na legenda do Partido 

Social Democrático (PSD) do estado. Assumindo sua cadeira em novembro do mesmo ano, 

participou dos trabalhos constituintes e, após a promulgação da nova Carta (16/7/1934) e a 

eleição do presidente da República no dia seguinte, teve seu mandato prorrogado até maio 

de 1935. Eleito mais uma vez deputado federal por seu estado em outubro de 1934, 

permaneceu na Câmara até 10 de novembro de 1937, quando o advento do Estado Novo 

suprimiu os órgãos legislativos do país. 

Foi membro do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia. 

Casou-se com Helena Oliveira de Sousa Paraíso. 
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PARANAGUÁ, Joaquim Nogueira 

* gov. PI 1890; const. PI 1891; dep. fed. PI 1891-1896; sen. PI 1897-1906. 

 

Joaquim Nogueira Paranaguá nasceu na cidade de Corrente (PI) em 11 de janeiro de 1855, 

filho de José Francisco Nogueira Paranaguá e de Isabel de Jesus Nogueira. Era parente 

próximo do marquês de Paranaguá. 

Cursou a Faculdade de Medicina da Bahia, pela qual se formou em 1882. Depois disso 

passou a exercer a profissão no Piauí, em especial na cidade de Amarante, onde foi médico 

por muitos anos. Em 1886 foi nomeado inspetor sanitário e médico da Santa Casa de 

Misericórdia de Teresina. Começou sua vida política ainda no Império defendendo o fim da 

escravidão, o que o levou a fundar clubes abolicionistas na Bahia e no Piauí. Defendeu 

também a causa republicana e teve ligações com o Partido Republicano. Foi deputado à 

Assembleia Provincial do Piauí, na legenda do Partido Liberal, nos períodos 1884-1885 e 

1888-1889. 

Com a proclamação da República, fez parte como vice-governador do primeiro governo 

republicano piauiense, chefiado a partir de 26 de novembro de 1889 por Gregório 

Taumaturgo de Azevedo. Quando este se afastou do governo, em 4 de junho de 1890, 

assumiu seu lugar até 23 de agosto, data em que foi substituído por Gabino Besouro. Em 

setembro de 1890 foi eleito deputado constituinte pelo Piauí. Empossado em 15 de 

novembro seguinte, após a promulgação da Constituição em 24 de fevereiro de 1891 

passou a exercer o mandato ordinário. Reeleito em 1894, permaneceu na Câmara até 

dezembro de 1896. Em 1897 foi eleito senador, com mandato até 1906. Durante esses anos 

defendeu a mudança da capital federal para o planalto central e fez parte da Comissão de 

Obras Públicas. Foi também tesoureiro da Imprensa Nacional.  

Faleceu no Piauí em 1926.  

Casou-se com Emma Riedel Weguelin, filha de Augusto Weguelin, cônsul geral da 

Suíça no Brasil, e de Guilhermina Riedel, por sua vez filha Luís Riedel, botânico alemão 

que integrou a Expedição Langsdorff. Teve quatro filhos. 

Publicou Do Rio de Janeiro ao Piauí pelo interior do país (1905). 

 

Raimundo Helio Lopes 
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PARANHOS, Antônio da Silva 
*const. 1891; sen. GO 1891-1893. 
 

Antônio da Silva Paranhos nasceu em Portugal em 1840 e chegou a Catalão (GO) 

por volta de 1850, naturalizando-se brasileiro. 

Começou a firmar-se como força política no município de Catalão na década de 1870 com 

o apoio das oligarquias regionais e tornou-se chefe do Partido Republicano de Goiás 

naquela região. Após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, foi eleito 

em setembro de 1890 senador por Goiás e tomou posse no Congresso Nacional Constituinte 

em 15 de novembro seguinte. Foi um dos signatários da Constituição de 1891 e a partir de 

maio passou a exercer o mandato ordinário, até 1893.  

Em Goiás, apesar de as oligarquias locais terem mantido um acordo nos primeiros 

momentos da República, as divergências e disputas políticas preexistentes não demoraram 

a reaparecer. No município de Catalão, foram frequentes e intensos os conflitos entre 

grupos políticos adversários, chegando a ocorrer um movimento sedicioso em 1893, 

voltado principalmente contra o senador Silva Paranhos. Segundo o relatório entregue no 

mesmo ano à Assembleia Legislativa pelo então vice-presidente do estado, Antônio Caiado, 

os sediciosos foram processados e aguardavam decisão do Superior Tribunal, até que o 

próprio senador Silva Paranhos apresentou ao Senado um projeto de lei que concedia 

anistia aos culpados. Apesar da atitude conciliatória, as disputas políticas em Catalão 

perduraram até o ponto de se traduzir em uma conflagração em meio à qual, no dia 30 de 

novembro de 1897, Silva Paranhos foi assassinado na rua, à uma hora da tarde, pelo capitão 

Carlos Antônio de Andrade, juiz adjunto e chefe do Partido Republicano Federal em Goiás. 

No atentado, foi também alvejado o neto de Silva Paranhos, o major Alfredo Augusto 

Paranhos, que sobreviveu. Este acontecimento levou o filho de Silva Paranhos, Ricardo 

Paranhos, a escrever o livro Os canibais, publicado no Rio de Janeiro em 1898. 

 

Adrianna Setemy 
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PARGA, Herculano Nina 

*pres. MA 1914-1917. 

 

Herculano Nina Parga foi eleito presidente do Maranhão para o quadriênio 1914-

1918, sucedendo a Luís Antônio Domingues da Silva. 

 Durante sua administração, iniciada em 1º de março de 1914, o estado sofreu com os 

problemas econômicos causados pela Primeira Guerra Mundial. Procurou, assim, equilibrar 

as finanças estaduais. Investiu na extração de babaçu como fonte de receita fiscal, o que fez 

esse produto aparecer pela primeira vez no orçamento de 1916, e construiu o porto da 

cidade de São Bernardo. No âmbito educacional, transferiu a biblioteca pública estadual 

para o edifício da Escola 11 de Agosto, fechou a Escola de Música fundada no governo de 

João Gualberto Torreão da Costa (1898-1902) e também a Escola Normal, e anexou seus 

cursos ao Liceu Maranhense. A Escola Normal seria reaberta durante a interventoria de 

Lourival Seroa da Mota, entre os anos de 1931 e 1934. 

Em 20 de março de 1917, renunciou à presidência do estado para ocupar uma cadeira de 

deputado federal na legislatura 1918-1920. Em seu lugar assumiu o governo maranhense 

Antônio Brício de Araújo, primeiro vice-presidente.  

No campo jornalístico, fundou o periódico A Escola em 1891. 

 

Raimundo Helio Lopes 
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PARREIRAS, ARI 

*militar; rev. 1924; rev. 1930; interv. RJ 1931-1935. 

 

Ari Parreiras nasceu em Niterói no dia 17 de outubro de 1890, filho de Alfredo 

Artur da Silva Parreiras. 

Em março de 1907 sentou praça, matriculando-se no curso de máquinas da Escola Naval, e 

três anos depois foi promovido a submaquinista aluno. De janeiro a agosto de 1910 serviu 

nos contratorpedeiros Andrada e Piauí, no cruzador Bahia e no cruzador-torpedeiro 

Timbira. Completando o curso na Escola Naval em fevereiro de 1911, foi nomeado 

submaquinista do Corpo de Engenheiros Maquinistas e embarcou então no cruzador 

Barroso. Foi promovido a guarda-marinha em janeiro de 1912 e, em 1913, serviu no 

contratorpedeiro Tupi. Em maio de 1914, passou para o cruzador-torpedeiro Tamoio e, em 

julho, para o contratorpedeiro Mato Grosso. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 

agosto de 1914, o Mato Grosso fundeou em Santos, com a missão de garantir a 

neutralidade brasileira no conflito. Pelo mesmo motivo, o contratorpedeiro foi para 

Florianópolis no mês seguinte, voltando a fundear em Santos entre fevereiro e março de 

1915. 

Ari Parreiras foi promovido a segundo-tenente engenheiro maquinista em janeiro de 1916. 

Em março desse ano passou pelo encouraçado Minas Gerais e em seguida foi servir no 

cruzador Benjamim Constant. Em outubro de 1917, o Brasil declarou guerra ao Império 

alemão. Parreiras serviu no cruzador Rio Grande do Sul entre janeiro e março de 1918 e em 

seguida passou para o contratorpedeiro Piauí. Em agosto do mesmo ano, o Piauí partiu do 

porto de Fernando de Noronha em direção a Dacar, integrando, junto com outras belonaves, 

a Divisão Naval em Operações de Guerra (DNOG), que, nos mares da Europa e África, 

cooperou com as forças aliadas na luta contra a Alemanha. Agregada às forças navais 

inglesas que patrulhavam o litoral ocidental da África, a DNOG tinha como missão ajudar e 

proteger as embarcações aliadas que circulavam na área contra eventuais ataques dos 

submarinos alemães. Em Dacar, os navios brasileiros foram assolados por uma epidemia 

que atingiu 464 homens de uma guarnição de dois mil, sendo necessário mandar vir 

reforços do Rio de Janeiro para recompor a tripulação. De setembro a outubro de 1918, o 

Piauí participou da defesa das ilhas de Cabo Verde. Em novembro, partiu de Dacar junto 



com o Bahia, fundeando em Gibraltar, e, em janeiro do ano seguinte, seguiu para 

Portsmouth. Parreiras foi promovido a primeiro-tenente em fevereiro de 1919 e voltou para 

o Brasil em maio. 

Em setembro de 1920 Parreiras foi designado para embarcar no transporte de guerra 

Belmonte e, em junho do ano seguinte, passou para o contratorpedeiro Sergipe. 

Representou a Marinha no Congresso de Combustíveis Nacionais reunido em 1922 e, em 

janeiro de 1923, passou para a flotilha de Mato Grosso, servindo no navio Oiapoque e no 

monitor Pernambuco. Voltou ao Rio em fevereiro de 1924 e cursou, de abril a outubro, a 

Escola de Submersíveis da Armada. 

 

A CONSPIRAÇÃO PROTÓGENES 

A segunda revolta do ciclo tenentista da década de 1920 irrompeu em São Paulo, 

Sergipe e Amazonas em 5 de julho de 1924, e foi rapidamente dominada nos dois últimos 

estados. Em São Paulo, no entanto, os rebeldes comandados por Isidoro Dias Lopes 

ocuparam a capital do estado por três semanas, abandonando-a em seguida e deslocando-se 

para o interior. No Rio de Janeiro, então Distrito Federal, havia um esquema de sublevação 

montado para apoiar a revolta paulista. Ao comandante Protógenes Guimarães estava 

confiada a direção do movimento na Esquadra, o qual deveria ser deflagrado a 21 de 

outubro de 1924, numa ação geral que contaria inclusive com a participação de civis. A 

polícia carioca acabou prendendo, na noite de 20 de outubro, os principais cabeças da 

conspiração, que ficou conhecida como Conspiração Protógenes. Em novembro, Ari 

Parreiras foi preso e em seguida condenado ao degredo na ilha da Trindade. Nesse mesmo 

mês, o encouraçado São Paulo sublevou-se e seguiu para Montevidéu, de onde os oficiais 

rebeldes partiram para juntar-se aos revoltosos de 1924 no Rio Grande do Sul. 

Parreiras ficou preso até o início de janeiro de 1927. Pronunciado pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF), a 8 de janeiro foi novamente detido, permanecendo na prisão até maio, 

quando foi libertado. Em dezembro de 1928, foi promovido por antiguidade a capitão-

tenente. Em acórdão do STF de maio de 1929, foi condenado a um ano de reclusão, 

acusado de ter participado da Conspiração Protógenes, mas não foi recolhido à prisão por já 

ter cumprido a pena. 

 



A REVOLUÇÃO DE 1930 E A INTERVENTORIA NO RIO DE JANEIRO 

Ari Parreiras foi um elemento ativo na preparação da Revolução de 1930. Ajudou 

Juarez Távora, o articulador do movimento no Nordeste, a fugir da fortaleza de Santa Cruz, 

no Rio, e em 18 de outubro foi considerado desertor. Com a vitória da revolução e a 

deposição do presidente da República Washington Luís em 24 de outubro, Getúlio Vargas 

subiu ao poder e decretou a anistia no dia 8 de novembro. Parreiras beneficiou-se com a 

medida e passou a fazer parte da comissão de sindicância criada pelo governo provisório 

para apurar irregularidades e delitos políticos e administrativos no Ministério da Marinha. 

Em dezembro, foi nomeado oficial de gabinete do novo ministro da Marinha, Conrado 

Heck. 

Ainda em 1930, o governo provisório criou uma justiça revolucionária, para fiscalizar a 

implantação das medidas preconizadas pela revolução. Foi formada uma comissão 

composta por Osvaldo Aranha, Ari Parreiras e um oficial do Exército, que deveriam 

encaminhar as denúncias recebidas. Depois de algum tempo de trabalho, a comissão pediu 

sua própria extinção, pois, segundo Osvaldo Aranha, era impossível apurar as denúncias na 

medida em que havia sempre alguém ligado ao governo revolucionário interferindo em 

favor dos acusados. 

O governo criou em seguida, no final de 1930, o Tribunal Especial, transformado no ano 

seguinte em Junta de Sanções e depois em Comissão de Correição Administrativa. Esta 

última foi integrada por Osvaldo Aranha, Ari Parreiras e Juarez Távora. A comissão exigiu 

o prosseguimento das sindicâncias já iniciadas pelo Tribunal Especial no Banco do Brasil, 

apesar da oposição do ministro da Fazenda, José Maria Whitaker, ex-presidente da 

instituição. Para prosseguir com a devassa, Parreiras e Távora afastaram da diretoria do 

banco Pedro Luís Correia e Castro, amigo de Whitaker, acusado no inquérito não só de 

manipular os negócios bancários, mas também de embaraçar as sindicâncias. O próprio 

Whitaker foi denunciado, mas, no final do inquérito, não se conseguiu provar a culpa de 

Correia e Castro. 

Ao lado de Osvaldo Aranha, Juarez Távora, Pedro Ernesto Batista, José Américo de 

Almeida e João Alberto Lins de Barros, Parreiras fez parte do Gabinete Negro, 

denominação dada pela imprensa ao grupo de “tenentes” e revolucionários civis que se 

reunia no palácio Guanabara em torno de Vargas imediatamente após a revolução com o 



objetivo de discutir o futuro do governo. O Gabinete Negro seria o embrião do Clube 3 de 

Outubro, criado em maio de 1931 com Parreiras na vice-presidência, congregando as 

correntes tenentistas favoráveis ao aprofundamento das reformas instituídas pela revolução. 

Em dezembro de 1931, Ari Parreiras foi exonerado do cargo de oficial de gabinete do 

ministro da Marinha e nomeado interventor federal no estado do Rio de Janeiro. Como não 

possuía base política no estado, teve de enfrentar a oposição da oligarquia local, num 

processo semelhante ao que aconteceu em outras unidades da Federação, onde o governo 

não conseguiu se organizar de forma independente através dos interventores, ficando à 

mercê de alianças com as forças políticas tradicionais. 

Em novembro de 1933, quando da instalação da Assembleia Nacional Constituinte, Ari 

Parreiras, que se esquivara da filiação a qualquer dos partidos criados com vistas às 

eleições, participou, junto com Francisco Antunes Maciel, Juraci Magalhães e José 

Américo de Almeida, de uma reunião em que foi debatida a organização da Assembleia. 

Para discutir a constitucionalização do país, em fevereiro de 1934 reuniram-se no gabinete 

do ministro da Marinha, Protógenes Guimarães, o ministro da Guerra, general Pedro 

Aurélio de Góis Monteiro, os interventores na Bahia, Juraci Magalhães, e em Minas Gerais, 

Benedito Valadares, os deputados Antônio Carlos de Andrada, presidente da Assembleia, 

Antônio Garcia de Medeiros Neto, líder da maioria, Augusto Simões Lopes, líder da 

bancada do Rio Grande do Sul, Alfredo de Arruda Câmara, líder da bancada de 

Pernambuco, Augusto Amaral Peixoto, do Partido Autonomista do Distrito Federal, e 

Stanley Gomes, irmão de Eduardo Gomes. Nesse encontro, ficou resolvido que todos os 

presentes e mais o interventor Ari Parreiras participariam de outra reunião com o deputado 

Levi Carneiro, membro da Comissão Constitucional da Assembleia, na qual o consultariam 

sobre a fórmula jurídica mais adequada para promover a constitucionalização imediata do 

país. Já que a Indicação Medeiros Neto — que sugeria a inversão dos trabalhos da 

Constituinte, com a eleição do presidente da República antes da aprovação do texto 

constitucional — fora descartada, foi proposta uma solução conciliatória, a Fórmula Levi 

Carneiro, prevendo a eleição presidencial para dentro de 15 a 20 dias, depois da aprovação 

em bloco tanto do projeto da Comissão Constitucional, que seria adotado como 

Constituição provisória, como dos atos do governo provisório de Getúlio Vargas. A 

Fórmula Levi Carneiro seria finalmente preterida em favor da Fórmula Simões Lopes, que 



garantia a votação da Constituição antes da eleição para a presidência. 

Segundo o Diário da Manhã, de Recife, do dia 18 de março de 1934, Ari Parreiras 

declarou-se desolado com os trabalhos da Constituinte, achando que o texto constitucional 

aprovado pela maioria parlamentar não tinha afinidade alguma com as condições político-

sociais do país. Na entrevista, Parreiras revelou também ser contrário à transformação da 

Assembleia em Congresso ordinário. Em 10 de maio de 1934, Parreiras foi promovido por 

merecimento a capitão de corveta. 

Com o fim dos trabalhos da Constituinte em julho de 1934, Vargas foi eleito presidente da 

República, e no mês de outubro realizaram-se em todo o país eleições para a Câmara dos 

Deputados e para as assembleias constituintes estaduais, encarregadas por sua vez de eleger 

governadores e senadores. No estado do Rio, mantendo-se alheio aos partidos políticos e 

recusando-se a se candidatar ao governo, Ari Parreiras não conseguiu encaminhar sua 

própria sucessão, que passou a ser disputada pelo general Cristóvão Barcelos, candidato da 

União Progressista Fluminense (UPF), e o almirante Protógenes Guimarães, apoiado pela 

Coligação Radical Socialista, que congregava o Partido Popular Radical (PPR) e o Partido 

Socialista Fluminense (PSF). Devido à importância que o governo do estado do Rio de 

Janeiro teria na escolha do sucessor de Vargas nas eleições previstas para 1938, as eleições 

fluminenses despertaram também o interesse do governo federal e de alguns governos 

estaduais: enquanto o general Barcelos era apoiado pelos governos de Minas e do Rio 

Grande do Sul, o almirante Protógenes contava com a simpatia dos governos federal e de 

São Paulo. 

Após tentar em vão um acordo entre os adversários, Parreiras apresentou a Vargas, em 

janeiro de 1935, um pedido de renúncia ao cargo de interventor, mas não foi atendido. 

Agravaram-se então as suspeitas de que o governo federal estaria articulando a substituição 

de Parreiras por um interventor ligado a seu esquema político. Em telegrama datado de 

março de 1935, Cristóvão Barcelos denunciou a José Antônio Flores da Cunha, então 

interventor no Rio Grande do Sul, as manobras de Vargas. Apesar de demissionário, 

Parreiras comprometeu-se a promover as eleições. 

Em 1º de outubro de 1935, Parreiras escreveu confidencialmente a Vargas dizendo-lhe, 

entre outras coisas, que não acreditava mais na eficiência do regime. Para resolver os 

problemas surgidos nos estados, defendeu a criação de um partido do governo que 



orientasse as lideranças estaduais. Sendo um dos postulados da Revolução de 1930 a 

separação entre a detenção do poder e a chefia partidária, Parreiras acreditava ter-se 

mantido alheio às competições nesse nível, o que lhe garantia ampla liberdade de 

pronunciamento. 

Ainda em outubro foram realizadas na Assembleia fluminense as eleições para o governo 

do estado, marcadas por atos de violência que chegaram a provocar ferimentos a bala num 

dos deputados do PSF e no próprio general Barcelos. O almirante Protógenes Guimarães 

venceu o pleito, mas a UPF entrou com recurso, denunciando as precárias condições de 

segurança sob as quais se realizara a votação, e conseguindo que a Justiça Eleitoral 

anulasse os resultados e convocasse novas eleições. 

Empenhado em impedir o fortalecimento do projeto continuísta de Vargas, Flores da Cunha 

apoiou o recurso impetrado por Cristóvão Barcelos, acusando o presidente de, através do 

ministro da Justiça, Vicente Rao, pressionar os constituintes fluminenses a votar em 

Protógenes. Agindo desse modo, Flores da Cunha aprofundou suas divergências com 

Vargas, o que provocaria sua renúncia ao governo do Rio Grande do Sul às vésperas do 

golpe do Estado Novo, em 1937. 

Em 8 de novembro de 1935, Ari Parreiras deixou a interventoria no estado do Rio, sendo 

substituído pelo coronel Newton de Andrade Cavalcanti. No dia 12, realizou-se nova 

votação na Assembleia e Protógenes Guimarães foi eleito por maioria de um único voto, 

tomando posse no ato. 

Durante a administração de Ari Parreiras, o estado do Rio de Janeiro encontrava-se em 

péssima situação financeira. O interventor procurou sanear as finanças, reduzindo despesas 

e fiscalizando a arrecadação e a aplicação das rendas públicas através da criação, em 1932, 

do Conselho Econômico do estado. Com o mesmo objetivo, reduziu as taxas de exportação, 

financiou a indústria açucareira nos períodos de entressafra e construiu 20 usinas de 

beneficiamento de café. Construiu ainda muitas estradas de rodagem, além de instalar 

linhas regulares de ônibus entre Niterói e outros municípios. 

Parreiras criou em 1933 o Departamento de Educação e Iniciação ao Trabalho, que 

substituiu a antiga Diretoria de Instrução Pública do estado do Rio. Reformou escolas 

velhas e construiu novas, além de criar o Conselho de Educação e estimular o ensino 

superior. Reformou vários hospitais e deu grande apoio à luta contra o tifo que grassava no 



estado, sobretudo em Angra dos Reis. Incentivou os municípios a criarem hospitais e 

escolas e a instalarem redes elétricas. Melhorou por fim as instalações da penitenciária do 

estado, criou a polícia técnica e reaparelhou o Diário Oficial. 

 

A VOLTA À MARINHA 

No mesmo dia em que deixou a interventoria, Ari Parreiras voltou ao serviço ativo 

na Marinha. Ainda em novembro, eclodiu em Pernambuco, no Rio Grande do Norte e no 

Rio um levante promovido pela Aliança Nacional Libertadora (ANL), cujo fracasso levou à 

prisão seus organizadores. Antes de ser preso, Luís Carlos Prestes escreveu a Roberto 

Sisson, da direção da ANL, definindo a orientação a ser seguida na luta antifascista e 

recomendando a aproximação com a Marinha através de dois de seus representantes: 

Protógenes Guimarães e Ari Parreiras. 

Em março de 1936, Ari Parreiras foi designado pelo Ministério da Agricultura para fazer 

parte de uma comissão de inquérito sobre a questão do petróleo no Brasil. Ainda nesse mês, 

passou a servir no encouraçado Minas Gerais. Em fevereiro de 1937, foi promovido a 

capitão de fragata. 

Após a instauração do Estado Novo (10/11/1937), nos primeiros meses de 1938 o Conselho 

Federal de Comércio foi reestruturado e encarregado por Vargas de tratar da questão 

siderúrgica. Em função das divergências entre os técnicos do conselho, Vargas nomeou 

uma comissão especial para estudar o assunto, da qual Ari Parreiras participou como 

representante das forças armadas. Na primeira reunião, Parreiras se bateu pela implantação 

da indústria siderúrgica no Brasil, segundo ele fator fundamental para o desenvolvimento 

econômico global. No final de março de 1939, a comissão enviou parecer a Vargas 

recomendando a criação da indústria siderúrgica brasileira. Devido à situação política — 

começava a Segunda Guerra Mundial, tornando-se necessário produzir aço devido às 

dificuldades de importação — Getúlio submeteu o parecer ao Conselho de Segurança 

Nacional, que o aprovou, sugerindo que o capital para o projeto fosse misto (estatal e 

particular), com maioria (51%) de capital brasileiro. Finalmente, em 1941, depois de 

fracassadas as negociações com capitais privados norte-americanos, seria constituída a 

Companhia Siderúrgica Nacional, com o auxílio de recursos provenientes do governo dos 

Estados Unidos. A usina de Volta Redonda entraria em funcionamento em 1945. 



Ainda em março de 1939, Parreiras desembarcou do Minas Gerais e foi designado para 

servir no Arsenal de Marinha, no Rio, onde foi nomeado instrutor do Curso Especial de 

Aperfeiçoamento para Oficiais de Máquinas. Em maio do mesmo ano, foi promovido a 

capitão de mar e guerra. Em setembro de 1940, deixou o Curso de Aperfeiçoamento e, em 

novembro, desligou-se do Arsenal, por ter sido designado para servir na Diretoria de 

Engenharia Naval. 

Junto com outros oficiais, Parreiras foi escolhido, em maio de 1941, para construir uma 

base naval em Natal, que, em virtude da Segunda Guerra Mundial, havia-se tornado um 

importante ponto estratégico, onde os norte-americanos mantinham bases militares. Nesse 

mesmo mês foi promovido a contra-almirante e, em outubro de 1941, partiu para Natal. Em 

março de 1944, deixou a comissão de instalação da base e passou para a sua diretoria geral, 

aí permanecendo até abril de 1945. No mês seguinte, foi escolhido presidente da Comissão 

de Abastecimento de Sobressalentes de Contratorpedeiros e Caças-Submarinos e 

promovido a vice-almirante. 

No início de 1945, as forças de oposição a Vargas procuraram se aglutinar em torno de um 

candidato que tivesse apoio militar para concorrer às eleições presidenciais marcadas para 

dezembro. Juraci Magalhães, Virgílio de Melo Franco, Odilon Braga e outros políticos 

sugeriram o nome de Eduardo Gomes, que ficou de pensar no assunto e consultar seus 

amigos Ari Parreiras, Olímpio Falconière da Cunha e Juarez Távora. Parreiras apoiou 

inteiramente a indicação, assim como Falconière e Távora, tornando-se Eduardo Gomes o 

candidato das oposições, unidas em torno da União Democrática Nacional (UDN). Por 

outro lado, em meados de março, Vargas, ainda que não estivesse totalmente resolvido a 

apoiar Eurico Dutra, pediu ao interventor em Minas Gerais, Benedito Valadares, para 

coordenar a candidatura do ministro da Guerra à presidência. 

Os oposicionistas continuaram a se articular. Em carta a Juarez Távora, Parreiras se referiu 

ao papel que deveriam ter as forças armadas no processo de democratização do país e a seu 

receio de que o pleito, devido ao clima de insegurança e desconfiança, pudesse levar a uma 

guerra civil. 

Uma reportagem publicada no Correio da Manhã em 2 de junho de 1945 comentou um 

encontro de Parreiras com Vargas, no qual Parreiras teria mencionado a possibilidade de 

um terceiro candidato à presidência. Vargas declarou em seguida a Dutra que o tertius era 



ideia de Parreiras. A confusão foi desfeita através de um encontro entre Dutra e Parreiras, 

em que foram estudadas três soluções para o problema sucessório: a desistência de um dos 

candidatos em favor do adversário para fazer frente a Vargas e aos integralistas; a 

desistência dos dois candidatos em benefício de um terceiro e, finalmente, a manutenção 

das duas candidaturas, travando-se uma luta leal dentro da ordem. A terceira solução 

acabou prevalecendo. Em outubro de 1945, Vargas foi deposto, chegando ao fim o Estado 

Novo. No dia 2 de dezembro, realizaram-se as eleições presidenciais que deram a vitória a 

Dutra. 

Ari Parreiras faleceu em Niterói no dia 9 de julho de 1945, e teve seu nome dado a um 

navio-transporte da Marinha brasileira. 

Foi casado com Araci Sardinha Parreiras. 

Sobre sua atuação, foram publicadas as obras de Hélio Leôncio Martins, Almirante Ari 

Parreiras (1966), e de João Batista de Vasconcelos, O comandante Ari Parreiras (1940). 

Robert Pechman 
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PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NA CONFERÊNCIA DE PAZ DE VERSALHES 

 

A pequena participação brasileira na Grande Guerra ou Primeira Guerra Mundial (1914-

1918), apesar de sem efeito no desenrolar do conflito, garantiu ao Brasil um lugar na 

Conferência de Paz de Versalhes, cujos preparativos se iniciaram em janeiro de 1919 e cujo 

encerramento se deu em 28 de junho do mesmo ano com a assinatura do Tratado de Paz, 

que tinha como objetivo acertar indenizações e decidir disputas entre os países envolvidos 

no conflito. 

 

POLÊMICAS E RESULTADOS 

O final da Primeira Guerra Mundial, em novembro de 1918, coincidiu, no Brasil, 

com o início do governo Delfim Moreira, vice-presidente que substituiu o presidente eleito 

Rodrigues Alves – este, gravemente enfermo, não pôde tomar posse e viria a falecer em 16 

de janeiro de 1919. Coube ao novo ministro das Relações Exteriores, Domício da Gama, 

até então representante brasileiro em Washington, tratar da participação brasileira nas 

conferências preliminares da paz em que se assentariam as bases do Tratado de Versalhes, 

definir o número de delegados que caberia ao Brasil na plenária da paz, e ainda, conseguir a 

inclusão do Brasil no primeiro conselho executivo da Liga das Nações. 

Tanto a Inglaterra quanto a França não concordavam com a participação do Brasil nas 

conferências preliminares, e aceitavam apenas sua participação limitada na conferência 

plenária, já que a colaboração brasileira na guerra havia sido muito pequena. Tal limitação 

causou algumas complicações para a participação brasileira, a começar pela escolha da 

delegação que iria representar o país. Para a chefia da delegação, o nome do próprio 

Domício da Gama já havia sido cogitado pela imprensa. Todavia, em 3 de dezembro 

Rodrigues Alves enviou uma carta a Rui Barbosa em que apontava sua intenção de 

designá-lo, a ele, Rui, chefe da delegação brasileira. Como presidente da Liga Brasileira 

pelos Aliados, Rui havia liderado as manifestações em prol das forças aliadas, e seu nome 

já gozava de certa simpatia popular devido à sua participação extremamente elogiada na 

Segunda Conferência de Haia, em 1907. Mas Rui Barbosa recusou o convite de Rodrigues 

Alves, alegando que este teria chegado tarde demais, quando o nome de Domício da Gama 

já havia sido apresentado pela imprensa. Tal polêmica resultou na escolha de outro nome, o 

do senador paraibano Epitácio Pessoa, para chefiar a delegação brasileira.  



A delegação completa do Brasil enviada à Conferência da Paz era composta pelos seguintes 

nomes: Epitácio Pessoa, João Pandiá Calógeras, Olinto Magalhães e Raul Fernandes, 

enviados na função de delegados plenipotenciários; Rodrigo Otávio de Langaard Meneses, 

na função de consultor jurídico; comandante Malan d’ Angrogne, na função de consultor 

técnico naval; capitão de fragata Armando Burlamaqui, na função de consultor naval; Hélio 

Lobo, na função de secretário-geral; e mais sete secretários e oito adidos. 

Além da polêmica sobre a chefia da delegação brasileira, o ministro Domício da Gama teve 

que enfrentar também as limitações impostas por Inglaterra, França e Estados Unidos, que 

haviam determinado uma hierarquia entre as nações na qual o Brasil foi classificado como 

potência de “interesses limitados”, o que lhe dava direito a apenas um delegado. O 

problema era que Domício da Gama já havia definido os delegados que deveriam 

representar o Brasil em número de quatro, e estes já se encontravam a caminho da 

conferência. Com o objetivo de confirmar a participação dos quatro delegados que foram 

enviados, Domício da Gama atuou junto ao Departamento de Estado norte-americano e, 

com a ajuda do subsecretário de Estado Frank Polk, conseguiu estabelecer para o Brasil o 

número três delegados, assim como a Bélgica e a Sérvia. Estados Unidos, Inglaterra, França 

e Japão, classificados como potências com “interesses gerais”, teriam cinco delegados, e os 

demais países teriam um ou dois.  

A divisão em potências de “interesses limitados” e “gerais” também se aplicou à 

participação efetiva nas sessões da conferência: as potências de “interesses gerais” 

tomariam parte em todas as sessões e comissões, ao passo que as potências com “interesses 

limitados” só participariam das sessões em que fossem discutidas questões que as 

interessassem diretamente. Com o objetivo de alterar tal definição, o delegado Pandiá 

Calógeras, que chegou a Paris antes da representação brasileira, enviou junto com Olinto de 

Magalhães uma proposta a Domício da Gama no sentido de que se fizesse oposição a tal 

regulamento. No entanto, o ministro brasileiro foi contra tal proposição, justificando que 

cabia às nações vencedoras o principal papel naquela assembleia, e que, como o Brasil não 

havia colaborado na elaboração do programa, não poderia reclamar de seus termos. Uma 

atitude de protesto poderia, ainda, ser prejudicial ao sucesso das discussões mais 

interessantes para o Brasil, que eram basicamente o pagamento pela Alemanha de depósitos 

relativos à venda de café do estado de São Paulo realizada no início da guerra e a questão 

da propriedade dos navios alemães apreendidos em portos brasileiros durante o conflito. As 



limitações às potências consideradas de “interesses limitados” continuaram, mas o Brasil 

conseguiu uma posição privilegiada, pois, além de ter o número de deputados ampliado (de 

um para três), foi o único país da America Latina a participar da Conferência de Paz de 

Versalhes.  

Em relação às questões de interesse brasileiro discutidas na conferência, o resultado foi 

positivo para o Brasil. Sobre a questão do café de São Paulo, o objetivo era evitar que o 

pagamento da dívida fosse arrolado no rateio das reparações de guerra. O chefe da 

delegação brasileira, Epitácio Pessoa, defendeu que a dívida do café não poderia figurar nas 

reparações de guerra, não só em razão de seu caráter, mas também por ser oriunda de 

operações anteriores ao conflito. A questão foi resolvida em artigo que constou do Tratado 

de Paz, determinando à Alemanha a restituição com juros da importância referente à venda 

do café. Todavia, a Alemanha se recusou a pagar os juros exigidos pelo Brasil, e pagou 

uma taxa menor.  

Quantos aos navios alemães, a negociação foi um pouco mais complicada, pois o Brasil 

requisitara para uso os 46 navios mercantes alemães ancorados nos portos nacionais sem a 

intenção de confiscá-los, e antes de se tornar nação beligerante no conflito. Mas durante as 

negociações de paz o esforço da delegação brasileira foi no sentido de incorporar os navios 

ao patrimônio nacional, mediante o pagamente de indenização. Tal reivindicação encontrou 

a oposição da França e da Inglaterra, que propunham a partilha dos navios alemães 

apreendidos de acordo com as perdas marítimas sofridas por cada país, proposição que 

prejudicava não apenas o Brasil, mas também os Estados Unidos. Epitácio Pessoa escreveu 

ao presidente norte-americano Woodrow Wilson apontando a questão dos navios a como 

uma questão capital para o Brasil e pedindo sua intercessão em favor da proposta brasileira. 

Ao final do debate, prevaleceu a proposição brasileira da não partilha dos navios alemães. 

Os navios foram considerados nacionais e incorporados ao Lloyd Brasileiro.  

O último ponto reivindicado pelo Brasil era sua indicação como membro temporário do 

conselho da Liga das Nações ou Sociedade das Nações, formada durante a Conferência de 

Paz como uma associação permanente de Estados destinada a preservar a paz e a assegurar 

o cumprimento das normas de direito internacional. A formação da Liga obedeceu ao 

mesmo padrão hierarquizado que presidiu a Conferência de Paz, ao alocar as grandes 

potências como membros permanentes e os países de “interesses limitados” como membros 

temporários e designar quatro assentos para seus delegados. As negociações para que o 



Brasil fosse eleito para um assento temporário envolveram a atuação de Epitácio Pessoa e 

Domício da Gama junto aos Estados Unidos, principal aliado brasileiro. A eleição dos 

países que iriam ocupar tais assentos se deu ainda durante a Conferência de Paz, e o Brasil 

foi eleito junto com a Bélgica, Grécia e Espanha. 

Apesar dos protestos iniciais apresentados por alguns membros da delegação brasileira 

contra o controle das grandes potências sobre a Conferência de Paz e contra a organização 

da Liga das Nações, os interesses brasileiros foram atendidos, tantos nas questões 

discutidas na conferência quanto no conselho da Liga, o que fez com que esses dois 

momentos fossem considerados como grandes vitórias da diplomacia brasileira.  

 

Luciana Fagundes 

 

FONTES: BARRETO, F. Sucessores; GARCIA, E. Brasil; VINHOSA, F. Brasil. 



PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NA PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL  
 

 

A Grande Guerra ou Primeira Guerra Mundial começou em agosto de 1914 e 

terminou em novembro de 1918. Tal evento dramático aglutinou, inicialmente, as forças 

aliadas da chamada Tríplice Entente, composta pelo reino da Grã-Bretanha, os impérios da 

Rússia e do Japão e a República da França, contra as forças da Tríplice Aliança, composta 

pelos impérios centrais da Alemanha e da Áustria Hungria, o império Turco-Otomano e o 

reino da Itália. No desenrolar do conflito, ambos os lados sofreram alterações em sua 

composição: a própria Itália entrou efetivamente na guerra ao lado da Tríplice Entente e 

não da Tríplice Aliança, e o Império Russo retirou-se da guerra em 1917 devido a graves 

problemas internos, ocupando seu lugar na Entente os Estados Unidos. A princípio neutro 

diante do conflito, o Brasil revogou a neutralidade em favor da França, Rússia, Grã-

Bretanha, Japão, Portugal e Itália em junho de 1917, reconheceu o estado de guerra em 

novembro seguinte e enviou uma Divisão Naval em Operações de Guerra em maio de 

1918. 

 

DA NEUTRALIDADE À PARTICIPAÇÃO 

As preocupações com uma guerra generalizada na Europa mostraram-se 

frequentes já no final do século XIX. Um sinal da iminência da guerra foi a corrida 

armamentista que se acelerou no início do século XX, conduzida em grande medida pela 

situação internacional que lançou as nações em uma acirrada competição. A Europa 

dividiu-se gradualmente em dois blocos, derivados do surgimento no cenário europeu de 

um Império Alemão unificado, através de alianças e contra-alianças. Tais blocos, 

fortalecidos por planos de estratégia e mobilização, tornaram-se mais rígidos, arrastando 

todo o continente europeu para a guerra através de uma série de crises internacionais. A 

crise final veio em 1914, com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria 

quando se encontrava em visita a Sarajevo. 

Quando eclodiu a guerra na Europa, o Brasil matinha relações bastante cordiais com os 

principais países beligerantes, como a Alemanha, que era seu principal parceiro comercial, 

seguida pela Inglaterra e depois França. Outro setor onde se fazia notar a influência alemã 

era o militar. Desde a ascensão do marechal Hermes da Fonseca ao Ministério da Guerra 

em 1906, o Exército brasileiro seria profundamente influenciado pela organização militar 



alemã, com o envio inclusive de jovens oficiais para servirem no Exercito alemão, 

considerado o mais bem organizado da época.    

Deflagrado o conflito, o governo brasileiro adotou a completa neutralidade, fixando regras 

para sua observação. Ao optar pela neutralidade, o Brasil sofreu com uma série de 

restrições comerciais impostas pelos países beligerantes aos países neutros. Um exemplo de 

tal ação foi a imposição pelos países aliados da statutory list, ou lista negra, uma relação de 

empresas em países neutros com as quais estava proibido o comércio por manterem relação 

com a Alemanha. A aplicação da lista negra provocou violentos protestos contra a 

Inglaterra, pois as consequências foram desastrosas para a economia brasileira. Tais 

protestos, dirigidos ao Itamaraty ou diretamente ao presidente da República, vinham 

principalmente de associações comercias que contavam com capitais alemães, como por 

exemplo firmas exportadoras de café, que foram incluídas na lista negra e exigiam a 

interferência constante do Itamaraty junto aos cônsules ingleses. A dificuldade de comércio 

com a Europa abriu amplas oportunidades para a entrada de produtos norte-americanos, 

possibilitando o crescimento dos Estados Unidos como principal parceiro econômico das 

nações latino-americanas, especialmente do Brasil. Outra implicação da guerra que afetou 

negativamente a economia brasileira do período foi a crise dos transportes marítimos, 

devido à falta crescente de navios de comércio e aos riscos da navegação para o exterior, o 

que dificultou ainda mais a exportação do café, limitando seus mercados consumidores. 

O posicionamento do Brasil no conflito mundial, além de problemas comerciais, suscitou 

um intenso debate que dividiu a opinião de intelectuais e políticos entre “aliadófilos”, 

“neutrais” e “germanófilos”. Eram evidentes, todavia, as simpatias pelos Aliados. A própria 

invasão da Bélgica pelos alemães em agosto de 1914, logo no início da guerra, provocou 

uma moção apresentada à Câmara dos Deputados pelo parlamentar Irineu Machado na qual 

o Brasil se colocava contrário à ação alemã, por tratar-se de clara violação de tratados e 

desconsideração das leis internacionais. A fundação, no ano seguinte, da Liga Brasileira 

pelos Aliados marcou claramente a preferência pela causa das nações da Entente. Para 

presidente da entidade foi escolhido Rui Barbosa, e para vice, o ensaísta e crítico literário 

José Veríssimo. Também integravam a Liga Graça Aranha, Barbosa Lima, Olavo Bilac e 

Manuel Bonfim.     

Entre os simpatizantes dos impérios centrais, a voz mais ativa era do deputado Dunshee de 

Abranches, que, quando do início do conflito, ocupava o posto de presidente da Comissão 



de Diplomacia da Câmara. Na visão de Abranches, a origem do conflito era puramente 

comercial e econômica, e tinha como objetivo a destruição da prosperidade nacional da 

Alemanha. Abranches criticou a ingenuidade dos aliadófilos que acreditavam no discurso 

inglês de defesa da civilização contra a barbárie, considerando fruto da propaganda 

britânica as denúncias de violências praticadas nas invasões alemãs à Bélgica e França. Tal 

postura acabou levando à sua renúncia à posição de presidente da Comissão de Diplomacia. 

Quanto aos que defendiam uma posição neutra, seu principal argumento residia no fato de 

que a posição “aliadófila” significava um alinhamento automático aos Estados Unidos, o 

que colocava o Brasil em uma posição de dependência em relação àquele país. A 

manutenção da neutralidade também foi defendida pela imprensa carioca no início do 

conflito, justificada pela tradição pacifista nacionalista, e contava com figuras de destaque 

na opinião pública, como Assis Chateaubriand, Vicente de Carvalho, Jackson de 

Figueiredo, Azevedo Amaral, Carlos Laet e Alberto Torres. 

À medida que o conflito se expandia pela Europa, propostas de alianças diplomáticas 

surgiram entre as nações americanas, como a idéia de um Tratado Pan-Americano, sugerida 

pelo presidente norte americano Woodrow Wilson com o objetivo de garantir a 

independência política e a integridade territorial de todos os países das Américas. Outra 

iniciativa foi a realização da Conferência Pan-Americana em Washington, com o objetivo 

de discutir uma reação hemisférica em caso de ameaça de ataques de submarinos alemães. 

As negociações diplomáticas não prosseguiram, e a realização da conferência em 

Washington tornou-se inviável com o decorrer da guerra; já o Tratado Pan-Americano 

enfrentou dificuldades, como o posicionamento do ministro brasileiro Lauro Müller, que 

defendia a continuidade da neutralidade brasileira, embora a opinião pública nacional se 

inclinasse à adesão às forças da Entente. 

Em janeiro de 1917, o quadro ficou mais complicado, quando o governo alemão resolveu 

declarar guerra submarina irrestrita com a finalidade de bloquear o comércio aliado. O 

governo brasileiro protestou, declarando não aceitar o bloqueio; já o governo norte-

americano rompeu relações diplomáticas com a Alemanha. A ruptura de relações 

diplomáticas dos Estados Unidos foi seguida de um convite do presidente norte-americano 

Woodrow Wilson às nações neutras para que estas acompanhassem tal atitude e também 

rompessem relações com a Alemanha. O Brasil não aceitou o convite, e por isso enfrentou 

severas críticas da imprensa brasileira, que exigia a mudança de posição do país no conflito.  



Alguns meses depois, os Estados Unidos declararam guerra à Alemanha, no mesmo 

momento em que o Brasil, após o torpedeamento do vapor brasileiro Paraná por 

submarinos alemães, decidiu romper relações diplomáticas e comerciais com a Alemanha, 

em 11 de abril de 1917. A ação brasileira incluiu também declarar sem efeito os exequatur 

de todos os funcionários consulares alemães.  

Após o afundamento do Paraná, o ministro Lauro Müller ficou em uma situação difícil. O 

rompimento de relações com a Alemanha não era suficiente, e crescia a pressão para a 

entrada do Brasil na guerra. A ascendência germânica do ministro e a oposição da opinião 

pública à sua atuação no ministério levaram à sua saída da pasta em 3 de maio de 1917. 

Dois dias após assumiu o ministério Nilo Peçanha, admirador do aliadófilo Rui Barbosa. A 

entrada do novo ministro foi decisiva para a mudança da posição brasileira, para a qual 

contribuiu também o torpedeamento dos vapores brasileiros Tijuca e Lapa por submarinos 

alemães.  

Após as agressões alemãs, o governo brasileiro pediu e obteve do Congresso autorização 

para declarar sem efeito o decreto que estabelecia a neutralidade brasileira na guerra dos 

Estados Unidos contra o Império Alemão e para utilizar os 46 navios mercantes alemães 

ancorados em portos nacionais. O posicionamento ao lado dos Estados Unidos ficou claro, 

ressaltado na mensagem de Nilo Peçanha enviada em 2 de junho aos governos estrangeiros, 

justificando a revogação da neutralidade pelas práticas de solidariedade continental 

características da política externa brasileira. Também foram utilizadas como justificativa a 

Doutrina Monroe e a amizade tradicional com os Estados Unidos. A revogação da 

neutralidade em favor da França, Rússia, Grã-Bretanha, Japão, Portugal e Itália foi 

decretada ainda em junho de 1917 e apontou como justificava a reincidência de ataques de 

submarinos alemães a vapores brasileiros. 

O reconhecimento do estado de guerra com o Império Alemão se deu após o torpedeamento 

do vapor brasileiro Macau e do aprisionamento de seu comandante. A lei de guerra foi 

sancionada em 16 de novembro de 1917, e proibiu aos alemães no Brasil todo comércio 

com o exterior, bem como o transporte de carga inimiga em navios nacionais e a remessa 

de fundos para o exterior. Foram cassadas também as licenças para o funcionamento de 

companhias de seguro e bancos alemães.  

 A entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial como nação beligerante colocou-o 

em um seleto grupo junto com os Estados Unidos e as repúblicas centro-americanas, uma 



vez que Uruguai, Peru, Equador e Bolívia apenas romperam relações diplomáticas com a 

Alemanha, e Argentina, Chile, México, Venezuela e Paraguai mantiveram-se neutros. 

Já como nação beligerante, o Brasil participou da Conferência Interaliada em Paris, 

realizada de 30 de novembro a 3 de dezembro de 1917, tendo como representante Olinto de 

Magalhães, ministro plenipotenciário junto ao governo francês. Nesse momento, o governo 

brasileiro resolveu participar efetivamente do conflito, através do envio de forças de guerra.  

A participação brasileira na Primeira Guerra ao lado das forças aliadas consistiu no envio 

de uma divisão naval composta dos scouts Rio Grande do Sul e Bahia, dos destroyers 

Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Santa Catarina, e do transporte de guerra Belmonte. 

Sob o nome de Divisão Naval em Operações de Guerra (DNOG), e sob o comando geral do 

contra-almirante Pedro Max de Frontin, a divisão partiu com destino à Europa em 16 de 

maio de 1918. Outras providências tomadas pelo governo brasileiro foram o envio de nove 

oficiais aviadores da Marinha e do Exército para auxiliar nos combates aéreos, e de uma 

missão chefiada pelo deputado e médico Nabuco de Gouveia à França, composta de 

médicos-cirurgiões que, auxiliados por um corpo de estudantes e de soldados do Exército, 

constituíram o Hospital do Brasil para o tratamento de feridos de guerra. A instituição 

continuou prestando assistência aos feridos mesmo depois de encerrado o conflito.  

Após muitas dificuldades técnicas, a Divisão Naval brasileira chegou a Dacar, onde a 

guarnição brasileira foi vítima de uma epidemia de gripe espanhola. Apenas parte da 

esquadra conseguiu seguir viagem e chegar a seu destino, o porto de Gibraltar, um dia antes 

do armistício (11 de novembro de 1918) que encerrou a Primeira Guerra Mundial. 

Apesar de uma atuação inexpressiva militarmente, o Brasil foi o único país da 

América do Sul a participar do conflito, o que garantiu sua presença na Conferência de Paz, 

que seria realizada em 1919 em Versalhes, e na organização da Liga das Nações.            

Implicações importantes da Primeira Guerra Mundial no Brasil foram a 

consolidação da política externa brasileira voltada para os Estados Unidos e a desilusão 

com civilização Belle Époque que marcou o pós-guerra, anunciando o declínio da cultura 

europeia e a aurora do novo mundo representado pela América.    

 

Luciana Fagundes 
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PARTIDO AUTONOMISTA FLUMINENSE 

 

Partido político criado no estado do Rio de Janeiro em 13 de abril de 1891, numa 

conjuntura marcada pelo crescimento da oposição ao governo de Francisco Portela, 

nomeado pelo governo provisório da República para assumir a chefia do Executivo 

fluminense. 

A iniciativa de fundar o Partido Autonomista coube aos republicanos históricos do estado e 

a elementos pertencentes ao Partido Republicano Moderado (PRM). Os primeiros 

provinham do Partido Republicano da Província do Rio de Janeiro, fundado em novembro 

de 1888; já o Partido Republicano Moderado foi fundado em agosto de 1890 pelo grupo 

político liderado pelo conselheiro Paulino José Soares de Sousa. A união desses elementos, 

cuja característica era a heterogeneidade, foi motivada pelo interesse em se contrapor ao 

governo do estado. O partido nasceu, assim, com o objetivo de combater a subordinação do 

governo estadual ao governo federal, a postura personalista de Francisco Portela, e suas 

pretensões de fundar uma base política independente das forças atuantes no estado. 

O Partido Autonomista Fluminense não chegou a ter vida longa e não enfrentou 

nenhum pleito. A queda de Deodoro da Fonseca e de seu representante no estado do Rio, 

Francisco Portela, em novembro de 1891, colocou um ponto final nessa breve experiência 

partidária. Em 1892, seus antigos integrantes fundaram o Partido Republicano Fluminense 

(PRF), que se tornaria a força dominante na política do estado entre 1892 e 1898, até o 

aparecimento o Partido Republicano do Rio de Janeiro (PRRJ), em 1899. 

 Surama Conde Sá Pinto 
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PARTIDO CATÓLICO  

 

As experiências de organizações político-partidárias católicas no Brasil refletiram 

a luta dos católicos em defesa de seus interesses no campo político. Até o último quartel do 

século XIX, numerosos padres e bispos tinham exercido cargos públicos sem, no entanto, 

estar vinculados a um partido organizado pelos católicos. A partir de então, e durante o 

primeiro quartel do século XX, ocorreram as primeiras iniciativas da Igreja Católica no 

sentido de articular sua participação na política partidária.  

 

A EXPERIÊNCIA DO IMPÉRIO (1874-1876) 

A proposta de criação de um Partido Católico no Brasil, através do qual seria 

possível defender os interesses da Igreja nas casas legislativas, foi apresentada na década de 

1870 por José Soriano de Sousa, professor da Faculdade de Direito do Recife e católico 

fervoroso. As primeiras medidas tomadas para a fundação da organização político-

partidária foram a criação de associações católicas com objetivos eminentemente sociais, as 

quais serviriam de espaço para a arregimentação política dos católicos e a unificação das 

orientações políticas em período eleitoral.  

A matriz do partido foi instalada na Associação Católica Fluminense, sob os auspícios do 

bispo diocesano e com o apoio de personalidades de alta projeção na Corte. A associação 

funcionou entre 1874 e 1876, mas foi logo bloqueada pelas autoridades civis, que se 

negaram a reconhecer sua personalidade jurídica. Embora o fechamento da Associação 

Católica na província do Rio de Janeiro tenha prejudicado a ação do Partido Católico em 

termos de articulação nacional, as associações regionais se multiplicaram em diferentes 

pontos do país, em cidades ais como Belém, Fortaleza, Mariana e Diamantina (MG), 

tornando-se os órgãos formadores do partido, estimuladores das campanhas eleitorais. Já 

nessa primeira fase do Partido Católico, o professor José Soriano de Sousa publicou, sob o 

pseudônimo de “Um católico”, um ensaio de programa para o partido que trazia 



esclarecimentos sobre suas bases doutrinais e definia sua plataforma ideológica. 

 

A EXPERIÊNCIA DA PRIMEIRA REPÚBLICA (1890-1894 E 1909-1911) 

Após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, os esforços dos 

católicos para organizar o Partido Católico puderam ser observados principalmente em dois 

momentos: de 1890 a 1894 e de 1909 a 1911. 

No primeiro momento, a implantação do novo regime e a aprovação de um texto 

constitucional inteiramente laico, que estabelecia a separação formal entre Igreja e Estado, 

exigiram que os meios eclesiásticos se unissem para defender seus direitos e mobilizassem 

diversas forças da Igreja, a fim de colocar em prática o projeto de um Partido Católico que 

representasse seus interesses junto ao governo. No Rio de Janeiro, então Distrito Federal, 

foi formado o diretório central do partido, tendo como chefe dom Antônio de Macedo 

Costa, e como membros o vigário geral monsenhor Luís Raimundo de Brito, o barão de 

Andaraí, o marechal Almeida Barreto, o contra-almirante Magalhães Barreto e outros.  

Em quase todos os estados funcionaram diretórios regionais, foram lançados manifestos, 

programas e circulares, e foram formadas chapas com candidatos capazes de canalizar 

votos e expressar a vontade dos grupos católicos. Os resultados obtidos pelo Partido 

Católico não causaram o impacto esperado, mas, ainda assim, a experiência levou os líderes 

católicos a se preocuparem mais efetivamente com a conscientização dos leigos e com a 

necessidade de uma coordenação mais continuada e centralizada das forças políticas no 

âmbito da Igreja. Tendo em vista a concretização desses objetivos, foram criados diferentes 

organismos, tais como os Congressos Católicos, tanto nacionais como regionais, as 

Federações de Associações Católicas, a União Popular e a Liga da Boa Imprensa. 

No segundo momento, teve início, a partir de Minas Gerais, uma retomada das articulações 

dentro do Partido Católico, precipitadas pela crescente preocupação dos bispos de dar voz 

às reivindicações da Igreja em face do Estado e de fazer compreender o valor daquela 

instituição para o bom andamento da sociedade. Em 1910, enquanto fermentava a 

Campanha Civilista em apoio à candidatura de Rui Barbosa à presidência da República, 



alguns setores da Igreja Católica tomavam cada vez mais consciência da importância de 

estruturar um movimento organizado, que reivindicasse os direitos de que se julgavam 

alijados desde a proclamação da República, que, além de oficializar a separação entre Igreja 

e Estado, levara à adoção de medidas liberais em detrimento do catolicismo, tais como a 

plena liberdade de culto, o casamento civil obrigatório e a secularização da educação. 

No final desse segundo ciclo partidarista católico, especialmente a partir das Conferências 

Episcopais do Sul, realizadas em São Paulo no ano de 1910, registrou-se uma tendência a 

deslocar o problema da articulação e participação política dos católicos do polo partidário 

para um tipo de organização mais ampla, capaz de superar os estreitos limites e os riscos do 

partidarismo. Isso foi explicitamente estabelecido em 1915, na Conferência Episcopal de 

Friburgo (RJ). A partir daí, teve início um processo de transição na forma de organizar as 

forças políticas católicas, com uma guinada no sentido de reuni-las não mais em um 

partido, mas em uma organização suprapartidária. 

Nas décadas de 1910 e 1920, o impacto da eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914, e 

a proximidade da comemoração do Centenário da Independência brasileira, em 1922, 

reacenderam entre os intelectuais a necessidade de pensar o Brasil do ponto de vista 

brasileiro e fizeram emergir um engajamento em torno de temas centrais como defesa 

nacional, educação, saúde, voto, representação política e civismo.  Na década de 1920, 

enquanto se erguiam bandeiras nacionalistas e se organizavam movimentos e associações 

destinados a construir a nação brasileira, os leigos católicos mais uma vez reclamavam a 

criação de um Partido Católico fortemente estruturado. Tal foi o caso da campanha lançada 

por Carlos Laet em 1925, fervorosamente aplaudida por Jackson de Figueiredo, em 

decorrência das emendas constitucionais propostas pelo deputado Plínio Marques, que 

pretendiam introduzir um dispositivo sobre o ensino religioso nas escolas públicas por 

ocasião da reforma constitucional de 1926. 

A crescente urbanização, a secularização da cultura e a fundação, em 1922, do Partido 

Comunista Brasileiro, então chamado Partido Comunista do Brasil (PCB), foram outros 

fatores que contribuíram para o enfraquecimento da tradicional influência do catolicismo na 



sociedade brasileira. Para fazer frente a tais condições, dom Sebastião Leme, arcebispo do 

Rio de Janeiro, convencido tanto da impossibilidade de implantar um partido confessional 

como da necessidade de formar a consciência política dos católicos no Brasil e de descobrir 

fórmulas práticas para a mobilização e canalização dos eleitores em favor dos postulados da 

Igreja, liderou um movimento destinado a defender os ideais cristãos na vida política 

nacional que culminou com a criação da Liga Eleitoral Católica (LEC) em 1932. 

 

Adrianna Setemy 
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PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PCB) 

 

Partido político de âmbito nacional fundado em março de 1922 com o nome de 

Partido Comunista do Brasil e tendo por sigla PCB. Seu objetivo, ao ser criado e ao 

longo de sua história, era promover a revolução proletária no Brasil e conquistar o poder 

político para realizar a passagem do sistema capitalista para o sistema socialista. Atuou 

durante a maior parte de sua existência na ilegalidade. Sobreviveu a todas as alterações 

político-institucionais por que passou o Brasil desde a sua fundação, assim como 

sobreviveu às crises internas que em muitos momentos determinaram a saída ou 

expulsão de vários de seus integrantes. A alteração do nome para Partido Comunista 

Brasileiro ocorreu durante a conferência nacional realizada em agosto de 1961, com a 

finalidade de facilitar o registro eleitoral do partido e a sua legalização. 

 

ANTECEDENTES 

Até a década de 1920, o movimento operário no Brasil foi liderado, basicamente, 

pelos anarquistas. Também nesse momento, a Revolução Russa de 1917 despertou o 

interesse dos anarquistas pelas ideias de Karl Marx e Friedrich Engels. 

         No início de 1919, os anarquistas fundaram o Partido Comunista-Anarquista no 

Rio de Janeiro e, no mês de junho, o Partido Comunista do Brasil, em São Paulo. Este 

último, guardando o cunho anarquista, tinha em José Oiticica um de seus principais 

dirigentes e no jornal Spartacus, dirigido por Astrojildo Pereira Duarte Silva, seu órgão 

de divulgação. 

A despeito da identificação inicial entre anarquistas e comunistas, as 

divergências logo começaram a se aguçar. No Brasil, enquanto o grupo liderado por 

Astrojildo Pereira defendia e difundia o programa da Internacional Comunista, e o 

jornal A Vanguarda, publicado em torno de 1920, por antigos anarquistas, entre os quais 

Everardo Dias, saudava a Revolução Russa, parte do movimento anarco-sindicalista 

desferia violentos ataques à III Internacional. O jornal A Plebe, por exemplo, que 

circularia em São Paulo até 1935, denunciava em 1920 “o terror bolchevista na Rússia”. 

Com o início dos fuzilamentos de anarquistas na União Soviética, consumou-se 

também no Brasil a ruptura entre anarquistas e comunistas. O pequeno grupo liderado 

por Astrojildo Pereira, identificado com o bolchevismo, criou em setembro de 1921 no 

Rio de Janeiro o Comitê de Socorro aos Flagelados Russos, do qual Astrojildo se tornou 

secretário-geral. Em 4 de novembro seguinte, quando da comemoração do quarto 
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aniversário da Revolução Russa, a mesma facção fundou o Grupo Comunista do Rio de 

Janeiro, o primeiro de uma série de núcleos comunistas a serem implantados em outros 

estados. Pouco depois, a União Maximalista converteu-se no Grupo Comunista de Porto 

Alegre. O objetivo desse grupo era se transformar no Partido Comunista do Brasil, 

depois de preencher as 21 condições necessárias para a admissão na Internacional 

Comunista. Para serem aceitos, os partidos deveriam fundamentalmente adotar o nome 

de comunistas, dissociar-se de todas as posições reformistas e lutar pela derrubada 

revolucionária do capitalismo e pelo estabelecimento da ditadura do proletariado. 

 

A FUNDAÇÃO 

A fundação do Partido Comunista do Brasil (PCB) ocorreu num período de 

grande tensão na vida política brasileira. A sucessão de Epitácio Pessoa na presidência 

da República nas eleições de 1º de março de 1922 era disputada, de um lado, por Artur 

Bernardes, candidato oficial, hostilizado, porém, pela jovem oficialidade do Exército, e, 

de outro, por Nilo Peçanha, apoiado pela Reação Republicana. A vitória de Bernardes, 

longe de trazer a tranquilidade ao país, iria provocar, ao lado de outros fatores, o levante 

dos 18 do Forte (5/7/1922), marco inicial das revoltas tenentistas que se estenderiam por 

toda a década de 1920, culminando na Revolução de 1930. 

Dentro desse quadro de contestações, por iniciativa do Grupo Comunista de 

Porto Alegre, realizou-se em Niterói, então capital do estado do Rio de Janeiro, nos dias 

25, 26 e 27 de março, um congresso para a fundação do PCB. A intenção do grupo era 

que o novo partido participasse do IV Congresso da Internacional Comunista, a ser 

realizado em Moscou em novembro/dezembro de 1922. 

Participaram do encontro em Niterói intelectuais e operários representantes de 

Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, além de Abílio de Nequete, 

representante do Grupo de Porto Alegre, da Agência de Propaganda para a América do 

Sul da III Internacional e do Partido Comunista do Uruguai, e de Astrojildo Pereira, 

representante do Grupo do Rio de Janeiro. 

O PCB foi criado com o objetivo de promover a organização política do 

proletariado num partido de classe, “para a conquista do poder e consequente 

transformação política e econômica da sociedade capitalista em sociedade comunista”. 

A Comissão Central Executiva (CCE), integrada por cinco membros e cinco suplentes, 

deveria manter “o mais rigoroso controle político sobre todos os organismos do 

partido”. 
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Foram escolhidos para compor a CCE Abílio de Nequete, eleito secretário-geral, 

Astrojildo Pereira, Antônio Bernardo Canellas, Luís Peres e Antônio Gomes Cruz 

Júnior. Para suplentes foram indicados Cristiano Cordeiro, Rodolfo Coutinho, Antônio 

de Carvalho, Joaquim Barbosa e Manuel Cendón. 

Ainda na reunião de Niterói foram aprovados os pontos essenciais relativos à 

organização do PCB. Em toda localidade onde se constituísse um núcleo do partido 

seria designada uma comissão encarregada dos trabalhos de secretaria e relações. O 

entendimento entre os núcleos se faria através de conferências, às quais seriam enviados 

delegados, devendo as deliberações ser tomadas por acordo unânime. 

Ao ser criado, o PCB tinha 73 membros espalhados em diversos núcleos. No 

final de 1922, calcula-se que o número de aderentes houvesse subido a 250, com 123 no 

Rio de Janeiro. Ao relembrar a fundação e os primeiros anos do partido, Astrojildo 

Pereira declarou que “a não ser nos meios sindicais, onde militavam ativistas do 

movimento operário, a fundação do PCB passou completamente despercebida da 

opinião pública. A grande imprensa ignorou o fato e, se acaso houvesse tomado 

conhecimento dele, certamente não o teria levado a sério”. A difusão das ideias 

comunistas era feita através da revista mensal Movimento Comunista, fundada em 

janeiro de 1922, que passou a ser o órgão do partido. 

Logo após sua formação, o PCB passou a atuar intensamente nos sindicatos 

operários, combatendo basicamente os anarquistas. Em junho de 1922, três meses após 

sua fundação, o partido foi fechado ainda pelo governo de Epitácio Pessoa, passando a 

atuar na ilegalidade e tendo vários de seus membros presos. Entre eles figurava Abílio 

de Nequete, que, após sua prisão em julho de 1922, renunciou ao cargo de secretário-

geral e regressou ao Sul, sendo substituído por Astrojildo Pereira. 

Após a vinda ao Brasil de Rodolfo Ghioldi, argentino representante da 

Internacional Comunista, para estudar a situação interna do PCB, o partido foi admitido 

na Internacional durante o V Congresso dessa organização, realizado em Moscou em 

junho/julho de 1924, cinco meses após a morte de Lênin. 

A divulgação das ideias comunistas no Brasil intensificou-se por essa época, 

com a publicação de livros e folhetos e a realização de palestras e conferências nas 

sedes dos sindicatos. O Manifesto comunista de Karl Marx, publicado pela primeira vez 

na Voz Cosmopolita, saiu sob a forma de livro em 1924. Em 1º de maio de 1925 foi 

lançado o jornal Classe Operária, com cinco mil exemplares, fechado pela polícia dois 

meses depois. Em São Paulo circulavam os jornais Internacional e Solidário. 
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O II CONGRESSO E A LEGALIDADE 

O II Congresso do PCB realizou-se no Rio de Janeiro nos dias 16, 17 e 18 de 

maio de 1925, confirmando Astrojildo Pereira no cargo de secretário-geral do partido. 

Grande parte das teses apresentadas durante o encontro procurava explicar as revoltas 

tenentistas de 1922 e 1924 como manifestações da contradição fundamental da 

sociedade brasileira, ou seja, da luta entre o capitalismo agrário semifeudal, apoiado 

pelo imperialismo inglês, contra o capitalismo industrial moderno, apoiado pelo 

imperialismo norte-americano.  

Já no governo de Washington Luís (1926-1930), em 1º de janeiro de 1927 o 

PCB voltou a atuar na legalidade. Dois dias depois, o jornal A Nação, título de 

propriedade do jornalista e professor de direito Leônidas de Resende, passou a circular 

como órgão do partido, desempenhando papel relevante na campanha para as eleições 

legislativas de fevereiro seguinte. Ainda em janeiro o PCB decidiu formar uma frente 

única eleitoral baseada na unidade da classe operária, criando o Bloco Operário. Nessa 

legenda Azevedo Lima elegeu-se deputado federal. 

Durante os meses em que gozou de liberdade de atuação, o PCB ampliou sua 

penetração no movimento operário, criando células dentro dos sindicatos e acirrando 

assim as disputas entre anarquistas e comunistas. Levou também adiante sua 

preocupação em organizar a juventude, criando em abril de 1927 uma diretoria 

provisória para a Federação da Juventude Comunista, integrada por Leôncio Basbaum, 

Manuel Karacick e Francisco Mangabeira. A federação foi instalada oficialmente em 1º 

de agosto de 1927, dia internacional da juventude. Por essa época foi lançado O Jovem 

Proletário, órgão da Juventude Comunista que alcançou uma tiragem de mil exemplares 

e circularia até 1º de maio de 1928. 

Contudo, a aprovação da chamada Lei Celerada, em 12 de agosto de 1927, veio 

por fim à atuação legal do PCB e provocar a suspensão do jornal A Nação. Essa lei 

tornava inafiançáveis os crimes definidos pelo Decreto nº 162, de 12 de dezembro de 

1890, ou seja, “desviar os operários e trabalhadores dos estabelecimentos em que forem 

empregados, por meio de ameaças e constrangimento”, assim como “causar ou provocar 

cessação ou suspensão de trabalho por meio de ameaças ou violências, para impor aos 

operários ou patrões aumento ou diminuição de serviço ou salário”. A Lei Celerada 

visava atingir o PCB e o movimento operário, e de fato os atingiu. 

Em maio de 1928 ressurgiu A Classe Operária, semanário com uma tiragem 
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normal de 15 mil exemplares. O jornal participou da campanha para as eleições 

municipais de outubro, defendendo a frente eleitoral criada pelo PCB em 1927, já então 

denominada Bloco Operário Camponês (BOC). Nessa legenda foram eleitos dois 

representantes ao Conselho Municipal do Distrito Federal: Otávio Brandão e Minervino 

de Oliveira. 

 

O III CONGRESSO 

O III Congresso do PCB teve lugar na sede da Federação Operária do Estado do 

Rio de Janeiro, em Niterói, de 29 de dezembro de 1928 a 4 de janeiro de 1929. Entre as 

teses defendidas durante o congresso encontrava-se a que dava ênfase ao trabalho 

sindical e combatia o espírito corporativista e as tradições anarco-sindicalistas. 

Durante o congresso foram aprovados os estatutos definitivos do partido e a 

Comissão Central Executiva (CCE) passou a ser chamada de Comitê Central (CC). 

Foram eleitos para o CC o gráfico Mário Grazini, o operário metalúrgico José Casini, o 

padeiro José Caetano Machado, o médico Fernando Lacerda e Leôncio Basbaum. 

Astrojildo Pereira foi confirmado no cargo de secretário-geral. 

O PCB, durante o período que se iniciou em 1929, como consequência da 

orientação do III Congresso, marcou sua atuação por um forte obreirismo, 

desenvolvendo intenso trabalho de ampliação de suas bases, principalmente em São 

Paulo e Rio de Janeiro. Os comunistas tinham maior penetração entre os metalúrgicos, 

gráficos da imprensa e das tipografias, entre os operários das indústrias alimentícias e da 

construção civil, assim como entre os carpinteiros, operários das fábricas de tecidos, da 

indústria de couros, e ainda entre os marinheiros Em abril de 1929, o PCB criou a 

Confederação Geral do Trabalho, tendo como secretário-geral Minervino de Oliveira. 

Essa organização, no entanto, não chegaria a desempenhar o papel que dela esperava o 

partido. 

Em maio de 1929, segundo Prestes, ou em junho, de acordo com Astrojildo 

Pereira, foram a Buenos Aires participar da I Conferência Latino-Americana dos 

Partidos Comunistas o secretário do PCB e chefe da delegação Paulo Lacerda, 

acompanhado de Leôncio Basbaum, Mário Grazini e Danton Jobim. Nessa ocasião 

Paulo Lacerda, acompanhado de Basbaum, foi ao encontro de Prestes — que já se 

transferira da Bolívia para a Argentina — para convidá-lo a se candidatar à presidência 

da República com o apoio de uma frente única formada pelo PCB e a Coluna Prestes. 

Aproximavam-se as eleições para a sucessão de Washington Luís e começavam nessa 
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época as articulações em torno das possíveis candidaturas. 

Prestes não aceitou a sua indicação como candidato à presidência.  

Por essa época prosseguiam no Brasil as articulações visando às eleições para a 

presidência da República no quadriênio 1930-1934. Na escolha dos candidatos ocorreu 

uma cisão entre os estado de Minas Gerais e São Paulo. Washington Luís, ao impor 

como candidato à sua sucessão Júlio Prestes — paulista e presidente do estado de São 

Paulo —, provocou a aproximação de Minas Gerais com o Rio Grande do Sul. Os dois 

estados firmaram um pacto para a indicação do candidato oposicionista, Getúlio Vargas, 

formando a Aliança Liberal. Além dos políticos de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, a 

Aliança Liberal incluiu a Paraíba e todas as oposições estaduais e contou com o apoio 

dos “tenentes” revolucionários de 1922, 1924 e da Coluna Prestes. 

Decididos a lançar um candidato próprio, os comunistas não apoiaram o 

candidato da Aliança Liberal.  O PCB identificava os candidatos da Aliança Liberal 

como aliados dos imperialistas e, desse modo, lançou a candidatura de Minervino de 

Oliveira. Realizadas as eleições em março de 1930, saiu vencedor o candidato paulista 

Júlio Prestes, recebendo o candidato comunista votação inexpressiva: segundo Foster 

Dulles, Minervino obteve no Rio de Janeiro 534 votos num total de 59.478. O PCB 

apresentou ainda candidatos ao Senado Federal. Foram eles Duvitiliano Ramos, gráfico 

e romancista, e Domingo Brás, tecelão e ex-anarquista, pelo estado do Rio, e Paulo 

Lacerda, advogado, e Mário Grazini, gráfico, pelo Distrito Federal. Nenhum deles foi 

eleito. 

Alguns aliancistas protestaram contra os resultados eleitorais que acusavam de 

fraudulentos. Em maio de 1930 iniciaram-se os preparativos para uma revolução armada 

que teve nos “tenentes” e nos jovens políticos da oligarquia seus principais 

organizadores. Luís Carlos Prestes foi convidado para assumir a chefia militar do 

movimento, ao lado de Vargas, chefe civil. Foram-lhe enviados por Osvaldo Aranha, 

um dos líderes revolucionários, amplos recursos financeiros para a compra de 

armamentos. Em manifesto publicado em 30 de maio, contudo, Prestes, que aderira 

recentemente ao marxismo, se declarou radicalmente contra os objetivos da Aliança 

Liberal e da revolução.  

Ao romper com seus companheiros da coluna, que articulavam a revolução, 

Prestes lançou um movimento de caráter comunista denominado Liga de Ação 

Revolucionária (LAR). A partir desse momento, os comunistas iniciaram uma 

campanha contra o “prestismo”, que a seu ver significava a liderança da pequena 
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burguesia sobre o operariado. 

 

DE 1930 A 1935 

A Revolução de 1930 não teve o apoio do PCB, que em suas análises 

considerava que o movimento seria feito em benefício do imperialismo inglês e não 

introduziria mudanças na estrutura agrária do país, tentando ao contrário “evitar a 

revolução das massas”. 

O PCB enfrentava sérios problemas, em conseqüência, principalmente, da nova 

orientação da comissão executiva do Komintern, reunida no início de 1930.  

Em novembro de 1930, em reunião do CC, Astrojildo Pereira foi destituído do 

cargo de secretário-geral do PCB por ter sido considerado responsável pela resistência 

oposta à “proletarização do partido”. O Komintern desejava que a direção do PCB 

ficasse sob controle operário. A proletarização, na verdade muito próxima da ideologia 

do obreirismo, desprezava os intelectuais e dava grande importância ao comportamento 

e ao estilo de vida do operário. Assim, em janeiro de 1931, o intelectual de origem 

operária Heitor Ferreira Lima foi eleito secretário-geral do PCB. Ferreira Lima vivera 

entre 1927 e 1930 na União Soviética, fazendo cursos na Escola Leninista. 

 A criação do Ministério do Trabalho Indústria e Comércio foi uma das 

primeiras medidas tomadas pelo governo revolucionário, assim como a promulgação de 

leis de proteção ao trabalhador urbano e de regulamentação dos sindicatos.  

Em 19 de março de 1931, foi aprovada uma lei de sindicalização que 

determinava, entre outras medidas, que o sindicato após ser constituído deveria ser 

reconhecido pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Essa legislação sofreu 

forte oposição do PCB, que desencadeou campanha contra o controle dos sindicatos 

pelo Ministério do Trabalho. Por outro lado, a nova legislação permitiu o avanço dos 

sindicatos denominados pelos comunistas de “amarelos”, ou seja, aqueles que se 

submeteram às exigências da nova lei. 

Ao mesmo tempo, os comunistas foram alvo de severa repressão por parte dos 

novos dirigentes saídos da revolução. Foram presos durante o ano de 1931, entre outros, 

Leôncio Basbaum e Otávio Brandão. 

Também em 1931, no mês de novembro, Prestes desembarcou em Moscou para 

aí trabalhar como engenheiro por indicação de comunistas uruguaios. 

O auge do “obreirismo” no PCB ocorreu em 1932, quando foi afastado 

Astrojildo Pereira e foram expulsos muitos intelectuais, como Leôncio Basbaum, Mário 
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Grazini, Raquel de Queirós e o próprio Heitor Ferreira Lima. Em maio desse ano 

realizou-se uma reunião do CC no Rio de Janeiro e nela o gráfico Duvitiliano Ramos foi 

eleito secretário-geral do partido. 

Nos primeiros anos do pós-1930 o PCB apresentava-se fraco e com pouca 

penetração no movimento sindical. Iniciada a reorganização partidária em todos os 

estados da Federação diante da convocação das eleições constituintes para maio de 

1933, o PCB não obteve registro no Tribunal Eleitoral sob a justificativa de que era um 

partido internacionalista. O partido procurou lançar candidatos através da legenda já 

registrada da União Operária e Camponesa, mas não conseguiu eleger nenhum 

representante à Assembléia. 

A volta ao regime constitucional deu-se em 1934, com a promulgação de uma 

nova Constituição em 16 de julho e logo em seguida a eleição de Getúlio Vargas para 

presidente da República. Em outubro realizaram-se eleições para a Câmara Federal e as 

assembléias estaduais, que deveriam eleger indiretamente em cada estado governadores 

e senadores. 

A I Conferência Nacional do PCB realizou-se em 1934, quando foram eleitos 

Antônio Maciel Bonfim (Miranda) para secretário-geral e Lauro Reginaldo Rocha 

(Bangu), Honório de Freitas Guimarães (Martins) e Adelino Deícola dos Santos 

(Tampinha) para o secretariado nacional. Também durante o ano de 1934, as campanhas 

contra a guerra e contra o fascismo ganharam amplitude, culminando com um violento 

choque entre antifascistas e integralistas no mês de outubro em São Paulo. Surgiram em 

todo o país as frentes antifascistas, que propiciaram a aproximação entre os comunistas, 

os socialistas e os “tenentes” de esquerda. 

Paralelamente, diante da ascensão do nazismo na Europa, iniciou-se em 1934 em 

Moscou uma série de discussões em torno da possibilidade de formação de uma frente 

popular internacional destinada a frear a expansão nazista.  

Em outubro ainda de 1934 realizou-se em Moscou uma reunião preparatória para 

o VII Congresso da Internacional Comunista, onde foi levantada a questão das frentes 

populares. Luís Carlos Prestes, que fora formalmente aceito como membro do PCB em 

1º de agosto de 1934, e que, vivendo em Moscou, acompanhava de perto os debates que 

se vinham travando em torno da nova orientação a ser dada aos partidos comunistas.  

Nesse encontro ficou decidido que seria feita uma experiência de frente popular no 

Chile, onde as condições eram favoráveis, enquanto Prestes deveria preparar uma 

revolução no Brasil.  
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Desse modo, Prestes voltou ao Brasil para acelerar os preparativos da revolta 

armada. A Internacional enviou para assessorá-lo o alemão Arthur Ernst Ewert, 

conhecido como Harry Berger, o argentino Rodolfo Ghioldi, o belga Jules Leon Vallée 

e o norte-americano Victor Baron.  

No Brasil, em janeiro de 1935 surgiram as primeiras notícias de formação da 

Aliança Nacional Libertadora (ANL), organização política de âmbito nacional liderada 

pelo PCB. Fundada oficialmente em 12 de março seguinte, a ANL constituiu-se em uma 

ampla frente da qual participaram socialistas, comunistas, católicos e democratas, todos 

unidos em torno da luta “contra o fascismo, o imperialismo, o latifúndio e as leis de 

opressão às liberdades democráticas”. A 26 de abril foi lançado como órgão de 

divulgação do movimento o jornal A Manhã, que circularia até 27 de novembro de 

1935. 

Também em abril de 1935 Prestes chegou ao Brasil e foi aclamado presidente de 

honra da ANL. Conservando-se na mais completa clandestinidade e só mantendo 

contatos com os chefes aliancistas através de correspondência, Prestes iniciou os 

preparativos para a revolta armada que visava a tomada do poder e a instalação de um 

governo popular. 

A orientação do PCB no sentido de uma maior radicalização das posições da 

ANL levou vários aliancistas a se afastarem do movimento.  

A preparação da revolta armada no Brasil se intensificou após o fechamento da 

ANL, em 11 de julho de 1935, pelo governo federal, baseado na Lei de Segurança 

Nacional. O PCB previa numa primeira etapa a instalação de um governo nacional 

revolucionário sob a chefia de Luís Carlos Prestes, e, numa segunda etapa, a 

organização de um governo de operários e camponeses. O movimento revolucionário se 

iniciaria com levantes militares em várias regiões do país e deveria contar com o apoio 

da massa proletária, que desencadearia greves em todo o território nacional. 

A revolta armada, que ficou conhecida como Intentona Comunista, eclodiu a 23 

de novembro de 1935 em Natal e os aliancistas instalaram nessa capital o Comitê 

Revolucionário ou Governo Revolucionário Popular. Entretanto, as tropas do Exército e 

a polícia retomaram o poder das mãos dos revoltosos, no dia 27. No dia 24 de novembro 

a revolta comunista eclodiu em Recife e foi imediatamente reprimida. No Rio de 

Janeiro, o levante irrompeu na noite do dia 26 para 27 no 3º Regimento de Infantaria da 

Praia Vermelha e na Escola de Aviação Militar do Campo dos Afonsos, ambos os 

movimentos imediatamente reprimidos pelas tropas do Exército, comandadas pelo 
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general Eurico Gaspar Dutra. 

A repressão aos envolvidos na revolta de novembro atingiu não só os 

comunistas, socialistas, trotskistas e anarquistas, como a todos os opositores do governo 

Vargas. A tentativa de tomada do poder pelos comunistas foi utilizada como 

justificativa para o fortalecimento do governo central. O medo do comunismo aglutinou 

em torno de Vargas forças que até então lhe eram contrárias, o que possibilitaria o golpe 

do Estado Novo. 

Apesar do grande número de prisões que atingiram os dirigentes da revolta, 

como Luís Carlos Prestes, Olga Benário, Arthur Ernst Ewert, Victor Baron, Jules Vallée 

e Antônio Maciel Bonfim, a estrutura organizacional do PCB manteve-se praticamente 

intacta e ele continuou a atuar na clandestinidade. O CC foi transferido para Salvador, 

juntamente com o jornal A Classe Operária. Os comitês estaduais começaram a se 

reorganizar pouco a pouco. 

O novo secretário-geral escolhido para substituir Bonfim foi Lauro Reginaldo da 

Rocha, o Bangu, professor primário no Rio Grande do Norte.  

As eleições que deveriam ser realizadas em 1937, não se realizaram, pois, 

através de um golpe, o presidente Getúlio Vargas instalou o Estado Novo em 10 de 

novembro de 1937. 

 

NO ESTADO NOVO 

A outorga da Constituição de 1937 e as medidas que se seguiram, como o 

fechamento do Congresso Nacional, a extinção de todos os partidos políticos, a 

instituição rigorosa da censura e as perseguições políticas, intensificaram o cerco em 

torno dos comunistas e principalmente de seus dirigentes. 

Entre 1937 e 1938 ocorreu uma cisão dentro do Partido. De um lado estava o 

Comitê Regional de São Paulo, sob a liderança de Hermínio Saccheta, que era contrário 

a política do Secretariado Nacional conduzida por Lauro Reginaldo Rocha.  Saccheta 

foi expulso sob a acusação de ser trotskista.  

Em 1940, todos os membros do CC — incluindo Bangu, Eduardo Ribeiro 

Xavier e Joaquim Câmara Ferreira — foram presos, o mesmo acontecendo com 

praticamente todos os dirigentes regionais.  

A partir do final de 1942 — tendo já o Brasil declarado guerra aos países do 

Eixo —, o PCB voltou a atuar de forma mais organizada, iniciando a publicação de 

revistas como Seiva, Leitura e Continental, esta porta-voz da CNOP, e participando da 
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revista Diretrizes, de Samuel Wainer. A Editorial Calvino publicou vários livros de 

conteúdo marxista, o que significava que a repressão aos grupos de contestação ao 

Estado Novo começava a se afrouxar. 

Em 1943 apareceram mais claramente as dissensões no interior do PCB. 

Levantada a bandeira da união nacional em função do conflito mundial, formaram-se 

três correntes dentro do partido. A primeira delas, liderada pelo comitê de São Paulo, 

tendo à frente Caio Prado Júnior e outros intelectuais como Mário Schemberg, Vítor 

Konder, Zacarias de Sá Carvalho e Davi Lerner, formou o comitê de ação, que defendia 

uma posição de luta tanto contra o fascismo externo como interno. A segunda corrente, 

liderada por Fernando Lacerda e pelos irmãos Paulo e Pedro Mota Lima, defendia a 

união nacional com o apoio ao governo Vargas e a extinção do PCB. A terceira posição, 

por fim, era a da CNOP, que defendia a união nacional como um esforço de guerra e 

como tal apoiava Vargas, mas sem a dissolução do PCB. O argumento dessa posição era 

que se o Brasil se colocava ao lado dos que lutavam contra os países do Eixo, ele estava 

lutando ao lado da URSS. 

Esta última posição foi defendida e aprovada na II Conferência Nacional do 

partido, conhecida como Conferência da Mantiqueira, realizada entre 28 e 30 de agosto 

de 1943 no município fluminense de Engenheiro Passos. As principais resoluções da 

Conferência da Mantiqueira, além da adesão à linha política de união nacional em torno 

do governo, com apoio incondicional a Vargas, foram no sentido do fortalecimento 

ideológico, contra as tendências de liquidação do PCB, e da adoção de uma política de 

legalidade com a perspectiva de formação de um grande partido comunista ligado às 

massas. Decidiu-se concentrar esforços principalmente em favor da participação do 

Brasil na guerra contra a Alemanha. O documento apresentado pela CNOP dizia 

também que o governo Vargas não era de tipo fascista, existindo dentro dele 

reacionários, mas também elementos que lutavam pela democratização. As resoluções 

da conferência iriam servir de linha condutora das posições do PCB no período de 

1945-1947. 

Também durante a Conferência da Mantiqueira Luís Carlos Prestes foi eleito 

secretário-geral do partido, mas, como se encontrava preso, foi substituído 

temporariamente pelo operário José Medina e, depois, pelo ex-deputado classista de 

1934 Álvaro Ventura. A conferência revelou, por outro lado, a ascensão de um novo 

grupo na direção do PCB, com a promoção de Diógenes Arruda Câmara, um dos chefes 

que tinha o maior controle sobre a máquina partidária. Surgiram nessa época, ocupando 
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postos de direção, João Amazonas, José Maria Crispim, Maurício Grabois, Carlos 

Marighella e Pedro Pomar. Esse grupo deteria o controle do partido até a segunda 

metade da década de 1950, enquanto Prestes manteria a posição de secretário-geral até 

1980. 

 

A LEGALIDADE: 1945-1947 

Ao iniciar-se o ano de 1945, a rigorosa censura governamental exercida pelo 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) já não podia conter a onda de protestos 

que se intensificava contra o Estado Novo. Em fevereiro foi lançada a candidatura de 

Eduardo Gomes à presidência da República pelos opositores do regime estadonovista e 

em março foi lançado o nome do ministro da Guerra, general Eurico Gaspar Dutra, 

apoiado pelas forças favoráveis a Getúlio Vargas. Em abril foi concedida a anistia a 

todos os presos políticos, atingindo um grande número de comunistas. Em 28 de maio, 

através do Decreto-Lei nº 7.586, as eleições presidenciais e constituintes foram 

marcadas para 2 de dezembro daquele ano. 

A orientação política adotada pelo PCB durante esse período não foi muito 

diferente daquela predominante durante quase toda a sua existência. Com exceção de 

curtos períodos, a formação de frentes únicas dominou a sua linha política, 

principalmente após o ingresso de Prestes em suas fileiras. Do mesmo modo, o 

nacionalismo permeou de forma mais ou menos acentuada, dependendo do período, 

toda a sua atuação. A linha política que prevaleceu nos dois primeiros anos após o 

conflito mundial foi também ditada pela União Soviética, que preconizava a 

convivência pacífica com os Estados Unidos e demais países capitalistas. 

Em abril de 1945, o PCB criou o Movimento Unificador dos Trabalhadores 

(MUT), órgão de âmbito nacional que pretendia fazer frente à organização 

corporativista oficial. 

O movimento estudantil conheceu também nessa fase uma grande influência do 

PCB. A luta pela entrada do Brasil na guerra ao lado dos países Aliados, liderada pela 

União Nacional dos Estudantes (UNE), já tivera uma grande participação dos 

comunistas.  

Ainda nos termos do decreto-lei de maio de 1945, o PCB requereu em setembro 

ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o seu registro, que lhe foi concedido 

provisoriamente por decisão de 27 de outubro e definitivamente por decisão de 10 de 

novembro. Desse modo, o partido voltava a atuar na legalidade, após 18 anos de atuação 
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clandestina. Essa nova condição atraiu para suas fileiras um grande número de 

escritores, jornalistas e professores universitários. Entretanto, nenhum deles atingiu 

postos de direção, sendo-lhes atribuídas apenas tarefas secundárias dentro do partido. 

Muitos iriam concorrer na legenda do PCB às eleições de 1945 e 1947, como os 

escritores Jorge Amado, Graciliano Ramos e Álvaro Moreira, o historiador Caio Prado 

Júnior, o pintor Cândido Portinari, o físico Mário Schemberg e o jornalista Aparício 

Torelli. 

Decidido a apresentar candidato próprio à presidência da República, o partido 

lançou a candidatura de Iedo Fiúza, que fora prefeito da cidade de Petrópolis (RJ) e não 

era filiado a seus quadros, corroborando assim a tese da união nacional. Fiúza obteve 

nas eleições de 2 de dezembro 10% dos votos, ou seja, 569 mil votos contra 55% do 

candidato apoiado por Vargas, o general Eurico Gaspar Dutra, e 35% do candidato da 

oposição, brigadeiro Eduardo Gomes. Essa candidatura própria repercutiu mal dentro do 

partido, pois havia um grupo que era favorável ao candidato Eduardo Gomes 

 Nas eleições para a Constituinte o partido conseguiu o apoio de 9,7% do 

eleitorado e elegeu 14 deputados e um senador, Luís Carlos Prestes. O mais votado no 

então Distrito Federal, Prestes obteve 157.397 votos num total de 496 mil. Os deputados 

eleitos foram: Carlos Marighella; pelo Rio de Janeiro, Claudino José da Silva e Alcides 

Rodrigues Sabença; pelo Distrito Federal 

A bancada comunista na Constituinte, cujos trabalhos se iniciaram em fevereiro 

de 1946, se distribuiu pelos órgãos técnicos, onde teve atuação destacada.  

Durante seu período de atuação legal, o PCB dispôs de uma vasta rede de órgãos 

de divulgação, entre jornais, revistas, editoras e entidades culturais. Em 1946 o partido 

possuía oito jornais diários, alguns semanários e duas editoras.  

A fase de atuação legal propiciou um aumento rápido no número de inscritos no 

partido. A adesão ao PCB estava ligada em parte ao prestígio de Luís Carlos Prestes e 

em parte ao prestígio da URSS, que tivera um papel fundamental na derrubada do nazi-

fascismo. Segundo algumas estimativas, o PCB no início da fase de redemocratização, 

em 1945, contava entre dois e cinco mil membros e em 1946, de acordo com Leôncio 

Basbaum, atingiu 180 mil membros inscritos. 

Entretanto, o PCB sofria restrições, mesmo defendendo uma política de união 

nacional. Já na ocasião em que encaminhara seu pedido de registro em 1945, haviam 

sido levantadas dúvidas quanto ao caráter democrático do seu programa. Nessa ocasião 

os comunistas convenceram os magistrados do TSE de que seu programa visava a 
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modificações na sociedade brasileira, mas dentro do sistema capitalista, longe de 

qualquer tipo de ditadura. 

Em março de 1946 surgiu a primeira denúncia contra o PCB, quando Prestes, 

respondendo a uma pergunta de jornalistas do Jornal do Comércio e da Tribuna 

Popular sobre de que lado ficaria no caso de uma guerra entre o Brasil e a União 

Soviética, declarou que, no caso de uma guerra imperialista, apoiaria a União Soviética. 

No dia 23 de março, o advogado Honorato Himalaia Virgulino, que fora procurador do 

Tribunal de Segurança Nacional em 1935 e denunciara os líderes da Revolta Comunista, 

encaminhou ao TSE um pedido de cancelamento do registro do PCB, tendo em vista as 

declarações de Prestes. 

Na sessão de 26 de março de 1946 da Assembléia Nacional Constituinte, a 

questão voltou a ser colocada por diversos parlamentares a Prestes, que não declarou 

explicitamente que ficaria ao lado do Brasil. Pouco tempo depois foi apresentada 

denúncia contra o PCB pelo deputado do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), 

Edmundo Barreto Pinto. A denúncia se baseava no fato de ser o PCB um partido 

internacional comandado por Moscou, insuflador da luta de classes, antidemocrático e 

que apoiaria a União Soviética no caso de uma guerra entre esta e o Brasil. As 

denúncias foram encaminhadas ao TSE, que mandou ouvir o PCB. Apresentada a sua 

defesa e ouvido o Ministério Público, o procurador-geral da República, Temístocles 

Brandão Cavalcanti, mandou arquivar o processo. Entretanto, no plenário do TSE, por 

três votos contra dois, o processo não foi arquivado e foi ordenada a instauração de 

sindicância. 

Em setembro de 1946, mês em que foi promulgada a Constituição, foi também 

encerrada a sindicância sobre o PCB, aparecendo no relatório do Tribunal Regional 

Eleitoral (TRE) do antigo Distrito Federal a afirmação de que haviam sido encontrados 

dois estatutos do partido: o que estava registrado oficialmente e outro intitulado 

“Projeto de reforma”. Nesse momento, já se encontrava à frente do processo o 

subprocurador-geral da República, Alceu Barbedo, pois o procurador Temístocles 

Cavalcanti se considerou impedido, já que fora derrotado no seu pedido de 

arquivamento do processo. 

Nas eleições suplementares de janeiro de 1947 Abel Chermont foi eleito 

suplente de Prestes no Senado Federal. Pedro Pomar e Diógenes Arruda Câmara foram 

eleitos deputados federais por São Paulo na legenda do Partido Social Progressista 

(PSP) e Roberto Morena foi eleito deputado federal pelo Distrito Federal na legenda do 
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Partido Rural Trabalhista (PRT). O PCB elegeu 18 vereadores no Distrito Federal num 

total de 50 — tornando-se com isso o partido majoritário na Câmara — e 46 deputados 

nas assembléias legislativas estaduais. Seu eleitorado concentrava-se nas zonas urbanas 

do Distrito Federal e dos estados de Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. 

Em reunião do dia 7 de maio de 1947 o TSE julgou procedentes as acusações 

contra o PCB por três votos contra dois, cancelando assim o seu registro. Alceu 

Barbedo argumentou que além da irregularidade dos estatutos, o PCB era um partido 

estrangeiro, apresentando como prova o seu nome: não era um Partido Comunista 

Brasileiro e sim um Partido Comunista do Brasil. Em 10 de maio, o ministro da Justiça, 

Benedito Costa Neto, determinou o encerramento das atividades do PCB. Desencadeou-

se então a repressão sobre os núcleos comunistas. A polícia do Rio de Janeiro fechou 

cerca de seiscentas células do partido. Em São Paulo foram fechados em torno de 360 

células, 22 núcleos distritais e 102 comitês. Em Porto Alegre, 123 células tiveram suas 

atividades encerradas pela polícia. 

Também por essa época começou a se alterar o quadro internacional. Na verdade 

a luta entre os dois sistemas, capitalismo e socialismo, determinava uma verdadeira 

guerra de propaganda ideológica de parte a parte e uma corrida armamentista.. Esse 

período histórico, que se iniciou em torno de 1947 e que iria até a década de 1960, foi 

chamado de “guerra fria”. 

À medida que se dava a mudança da política de cooperação para a da “guerra 

fria”, o Brasil se alinhava ao lado dos Estados Unidos, enquanto o PCB se colocava ao 

lado da União Soviética. 

Apesar do cancelamento de seu registro, o PCB conseguiu manter os seus órgãos 

de divulgação, isto porque uma parte de seus jornais e revistas não aparecia como seus 

órgãos oficiais. No Rio de Janeiro a Tribuna Popular foi substituída pela Imprensa 

Popular e em São Paulo o diário Hoje deu lugar a Notícias de Hoje. A revista 

Problemas, que apareceu em 1947 como órgão teórico do CC, continuou a ser editada. 

Ainda em 1947, a bancada comunista na Câmara, tendo à frente o deputado 

Carlos Marighella, manteve-se atuante e apresentou dois projetos referentes à 

exploração de petróleo. 

A 7 de janeiro de 1948, votaram nominalmente a favor da cassação do mandato 

dos parlamentares comunistas 169 deputados, e 74 votaram contra. Todos os deputados 

e vereadores — além do senador Prestes — eleito na legenda do PCB perderam seus 

mandatos, restando apenas dois comunistas no Congresso, Diógenes Arruda e Pedro 
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Pomar, eleitos em São Paulo na legenda do PSP. 

O Ministério do Trabalho interveio em 143 sindicatos considerados sob controle 

comunista e a Confederação dos Trabalhadores do Brasil (CTB), órgão criado e 

controlado pelo PCB, foi fechada.  

 

O MANIFESTO DE AGOSTO DE 1950 

Nesse manifesto, o PCB defendia o confisco e a nacionalização de todos os 

bancos, empresas industriais, de serviços públicos, de transportes e de energia elétrica, 

minas, plantações etc. “pertencentes ao imperialismo”. Propunha o confisco das grandes 

propriedades latifundiárias, sem indenização, e a entrega das terras aos camponeses.  

O novo programa do partido rompia com a política de união nacional e atribuía 

ao capital estrangeiro e ao latifúndio o papel de grandes obstáculos ao desenvolvimento 

brasileiro.  

Nas eleições presidenciais de 1950, os comunistas foram aconselhados a votar 

em branco, pois, segundo Prestes, todos os candidatos eram reacionários. Alguns 

comunistas se candidataram à Câmara Federal por outros partidos. Em São Paulo, por 

exemplo, eles se apresentaram na legenda do Partido Social Trabalhista (PST), sendo 

eleito deputado federal Roberto Morena. 

O governo Vargas, iniciado em janeiro de 1951, sofreu forte oposição dos 

comunistas, que o acusavam de ser o principal “agente do imperialismo”. O PCB atuou 

em várias campanhas, como o Movimento Nacional pela Proibição das Armas 

Atômicas, e, junto com os grupos nacionalistas, liderou a campanha “O petróleo é 

nosso”. Participou também da campanha contra o Acordo Militar Brasil-Estados Unidos 

assinado em 1952 e da campanha contra a participação do Brasil na Guerra da Coréia, 

quando promoveu o Congresso Continental da Paz. 

Na área sindical, o PCB procurou nesse período desenvolver um trabalho de 

penetração nos sindicatos, já que se encontrava isolado do meio operário. A ação do 

PCB na área estudantil foi muito fraca a partir de 1949. Durante os primeiros anos da 

década de 1950 predominou dentro da UNE e de quase todos os diretórios acadêmicos 

do Rio de Janeiro e dos outros estados a orientação anticomunista. Somente em 1956 é 

que os comunistas voltariam a ter cargos de direção dentro da UNE. 

O IV CONGRESSO 

Em janeiro de 1954 foi apresentado um projeto para reformular os estatutos e, o 

programa do PCB, contendo entre seus pontos a derrubada do governo Vargas e a sua 
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substituição por “um governo de libertação nacional”. Em 24 de agosto de 1954, 

enquanto se desenrolava a discussão em torno do novo programa, ocorreu o suicídio de 

Vargas. O programa teria que ser modificado, pois continha um capítulo inteiro sobre o 

governo então encerrado, que era acusado de “agente do imperialismo americano”. 

O PCB, que no dia 23 de agosto se aliara às forças que hostilizavam Vargas para 

derrubá-lo do governo, no dia 25, ao verificar a reação popular de repúdio aos que 

haviam levado Vargas ao suicídio, voltou atrás em suas posições e se colocou ao lado 

do povo. A manchete da Imprensa Popular que circulou no dia 24 de agosto dizia: 

“Abaixo o governo de traição nacional de Vargas.” Entretanto, diante da reação popular, 

que queimava os jornais oposicionistas como O Globo, o partido mandou recolher nas 

bancas os números de seus jornais.  

Entre 7 e 11 de novembro de 1954, em São Paulo, realizou-se o IV Congresso do 

PCB (o III se reunira em 1929). Nessa ocasião foi aprovado o novo programa do 

partido, com um maior detalhamento do Manifesto de agosto. O programa pregava a 

derrubada do governo Café Filho, por ser “um governo de latifundiários e grandes 

capitalistas e instrumento do imperialismo norte-americano.” Defendia o confisco das 

terras dos latifundiários e a sua distribuição entre os camponeses sem terra. Reafirmava 

o Manifesto de agosto ao declarar que os obstáculos ao desenvolvimento do país eram o 

latifúndio e o imperialismo. A ação política do partido até o final da década de 1970 iria 

girar em torno da luta contra esses obstáculos ao desenvolvimento. 

Nas eleições de 1955 para a presidência da República, decidiu-se pela 

candidatura de Juscelino Kubitschek, candidato do Partido Social Democrático (PSD) e 

do PTB. O apoio a essa candidatura também estava relacionado ao fato de que 

Kubitschek baseou sua campanha na luta que iria travar se eleito, pela democracia, pelas 

liberdades e pelo desenvolvimento do país, o que para os comunistas poderia significar 

um grande avanço no combate ao imperialismo. 

 

A CISÃO DE 1957-1958 

A discussão em torno das denúncias do “culto à personalidade” e dos crimes 

políticos de Josef Stalin, apresentadas no XX Congresso do PCUS em fevereiro de 1956 

através do relatório de Nikita Kruschev, só teve início no PCB em fins de 1956. 

Em reunião realizada em outubro de 1956, o CC aprovou um documento 

intitulado “Projeto de resolução do comitê central do PCB sobre os ensinamentos do 

XX Congresso do Partido Comunista da União Soviética, o culto da personalidade e 
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suas conseqüências, a atividade e as tarefas do Partido Comunista do Brasil”. Esse 

documento estabelecia o direito do militante de apresentar suas divergências quanto à 

orientação dada ao partido por seus dirigentes.  

Deu-se uma crise dentro do Partido com a saída de antigas lideranças. Prestes 

continuou como secretário-geral, embora fosse identificado por muitos membros do 

partido como stalinista em sua forma de conduzir a organização. 

Após a crise deflagrada em 1957, o PCB reestruturou os seus meios de 

divulgação. Deixaram de circular a Imprensa Popular e a Voz Operária em 1958, e 

ainda Notícias de Hoje e Problemas. Foram criados o semanário nacional Novos Rumos, 

com uma tiragem média de 60 mil exemplares, e a revista Estudos Sociais. 

 

O V CONGRESSO 

A defesa de uma política nacionalista permitiu ao PCB ampliar as suas bases e 

atingir setores mais amplos da sociedade. A partir de 1958, o partido começou a 

considerar de máxima importância a sua participação nas eleições através de coligações 

eleitorais, a fim de eleger candidatos comunistas ao Congresso.  

Em 1958 se realizariam eleições para a renovação do Congresso. O PCB 

conseguiu inscrever, através de vários partidos, principalmente do PTB, candidatos que 

se apresentaram como representantes e defensores das ideias nacionalistas. Prestes, 

saindo da clandestinidade, deu uma entrevista ao jornal O Globo, de 16 de setembro de 

1958, onde afirmava que a eleição de uma bancada nacionalista majoritária poderia 

levar o governo federal a realizar uma política externa de relações com todos os povos e 

uma política interna de defesa da indústria nacional, de combate à inflação e de reforma 

agrária. Realizadas as eleições em outubro, foram eleitos deputados federais Lício Silva 

Hauer, pelo Distrito Federal, e Fernando Santana, pela Bahia. 

Deve-se ressaltar que o período iniciado em 1958 correspondeu a uma fase em 

que já se manifestava o início das tensões sociais que eclodiriam em 1964. As tensões 

no campo iriam dar origem à organização das ligas camponesas, sob a liderança de 

Francisco Julião. As reivindicações eram no sentido de uma melhor distribuição de 

terras, da extensão de previdência social aos trabalhadores rurais, do aumento de 

salários etc. 

Assim, o V Congresso considerou que o Brasil tinha o seu desenvolvimento 

entravado pela exploração do capital imperialista internacional e pelo monopólio da 

propriedade da terra nas mãos da classe dos latifundiários 
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Os acontecimentos externos do final da década de 1950 e início da década de 

1960, como a Revolução Cubana, as mudanças de orientação na política externa da 

União Soviética e o surgimento da China como uma nova liderança do mundo 

comunista aprofundaram as crises, cisões e mudanças dentro do PCB. 

A Revolução Cubana, que em janeiro de 1959 levou ao poder Fidel Castro e deu 

início à passagem ao regime socialista, teve profundas repercussões no Brasil e 

principalmente entre os jovens comunistas. A luta política e ideológica que se abriu no 

interior do PCB no período posterior a 1964 estaria estreitamente vinculada à 

Revolução Cubana e a seus desdobramentos na América Latina, com núcleos 

guerrilheiros em vários países.  

O acirramento de posições iria se acentuar com a renúncia do presidente Jânio 

Quadros, em 25 de agosto de 1961. Os ministros militares se opuseram à posse do vice-

presidente João Goulart sob o argumento de ser ele ex-ministro do Trabalho de Getúlio 

Vargas, manter ligações com os sindicatos e promover agitação nos meios operários. 

Contra essa posição, que tinha o apoio de ponderável parcela das forças armadas, se 

manifestaram outros setores da sociedade, incluindo políticos, militares e comunistas. 

Como solução para a crise, o Congresso recomendou que a posse de Goulart fosse 

acompanhada da instalação no país do regime parlamentarista. A proposta foi 

transformada na Emenda Constitucional nº 4 e aprovada em 2 de setembro de 1961, 

tendo Goulart tomado posse cinco dias depois. 

O governo de Goulart iria enfrentar desde o início pressões conflitantes. De um 

lado, havia as reivindicações mais agressivas dos sindicatos e dos grupos nacionalistas e 

comunistas, que exigiam maior participação nas decisões políticas e pediam reformas 

estruturais, como a reforma agrária, bancária, cambial, universitária e outras, maior 

intervenção do Estado na economia e redução e controle da remessa de lucros das 

empresas estrangeiras. De outro lado, os grupos contrários a Goulart, incluindo-se aí os 

empresários industriais nacionais, começaram a se preparar para derrubá-lo do poder, 

por identificarem a política do seu governo como tendente a favorecer a instalação do 

regime comunista no Brasil. 

Paralelamente a esses acontecimentos, em agosto de 1961 realizou-se uma 

conferência nacional do PCB na qual ficou decidido que o partido passaria a se 

denominar Partido Comunista Brasileiro, para facilitar o registro no TSE. Os dirigentes 

comunistas, preocupados em legalizar novamente o partido, tinham a intenção de 

mostrar o caráter nacional da organização, já que um dos argumentos utilizados para o 
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cancelamento do seu registro em 1947 fora o de que era de um partido vinculado à 

União Soviética, como o demonstrava seu nome Partido Comunista do Brasil. O grupo 

que fora afastado do CC durante o V Congresso se opôs a essa decisão e nesse momento 

a direção do partido decidiu expulsá-lo. 

Em fevereiro de 1962, o grupo liderado por Amazonas, Grabois e Pomar 

convocou uma conferência nacional extraordinária de oposição ao “partido prestista” e 

fundou uma nova organização com o nome de Partido Comunista do Brasil, adotando a 

sigla PCdoB e vinculando a sua orientação à política da China Popular. Arruda aderiu 

em seguida a essa nova organização. Em março de 1962, tendo como editores Grabois e 

Pomar, foi revivido o jornal A Classe Operária, que passou a ser órgão oficial do 

PCdoB. 

A saída do grupo stalinista permitiu a ascensão dentro do PCB do grupo liderado 

por Jacó Gorender e Mário Alves, que conquistaram posições importantes dentro da 

máquina partidária. 

O PCB nesse período se engajou na campanha pela legalização do partido e pelo 

reatamento de relações diplomáticas e comerciais com a URSS, desenvolveu uma 

intensa atuação na luta pelas reformas de base e participou ativamente da campanha por 

um plebiscito que restituísse a João Goulart seus poderes presidenciais.  

Na área sindical, o PCB empenhou-se na criação do Comando Geral dos 

Trabalhadores (CGT) e na expansão de suas bases no campo através de seus sindicatos 

ligados à União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil (ULTAB). 

Procurou incentivar a formação de grupos como a Frente de Mobilização Popular, 

formada em 1962 e integrada pelo CGT, a UNE e a frente parlamentar nacionalista. O 

objetivo era a formação de uma grande frente nacionalista e popular, capaz de mobilizar 

a massa para a obtenção de um programa mínimo de caráter “nacional democrático” 

para contrapor-se ao imperialismo. Nesse período o PCB teria, segundo estimativas, 

entre 30 mil e 40 mil inscritos. 

Nas eleições de 1962 para a Câmara Federal e as assembléias estaduais o partido 

apresentou candidatos, elegendo deputados federais pelo antigo estado da Guanabara, 

Benedito Cerqueira, na legenda do PTB, e Marco Antônio Tavares Coelho, apoiado pela 

coligação entre o PSD e o Partido Social Trabalhista (PST). Pelo estado do Rio de 

Janeiro foi eleito o candidato comunista Demistóclides Batista, lançado pela coligação 

entre o Movimento Trabalhista Renovador (MTR), o Partido Socialista Brasileiro (PSB) 

e o PST. O PCB elegeu também deputados estaduais na Guanabara, como Hércules 
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Correia, pelo PTB, João Massena Melo e Sinval Palmeira Vieira, pelo PST. 

Em 31 de março de 1964 os militares derrubaram o governo Goulart.  A direção 

do PCB se mostrou surpresa com a vitória dos militares e despreparada para enfrentar 

essa nova situação. Em suas análises não contavam os comunistas com a possibilidade 

de um golpe, pois confiavam no espírito democrático dos comandos militares. O partido 

assistiu nos meses seguintes à prisão de seus líderes e dirigentes. Em abril de 1964 foi 

preso em Pernambuco o velho líder Gregório Bezerra, em maio no Rio de Janeiro foi a 

vez de Carlos Marighella e mais tarde, em 1965, seriam presos Mário Alves, Ivan 

Ribeiro e Leivas Otero. 

Após a queda do governo constitucional e a instalação do regime militar, Prestes 

sofreu violentas críticas dentro do partido, formando-se então duas tendências: uma pró-

Prestes e outra anti-Prestes. A primeira considerava que o erro do partido estava em ter 

levantado palavras de ordem incentivando greves etc. sem ter como sustentar de fato 

essa política. A segunda, liderada por Carlos Marighella, acusava o partido e Prestes de 

não se terem preparado para dar início à luta armada. As críticas se iniciaram após a 

apreensão pela polícia, em 9 de abril de 1964, de 20 cadernos escritos por Prestes 

relatando as reuniões do PCB desde 1961 e os contatos que ele estabelecia com 

personalidades políticas de outros partidos. Esse material permitiu ao Exército a 

instauração de um Inquérito Policial-Militar (IPM), chefiado pelo então coronel 

Ferdinando de Carvalho, no qual foram arrolados 74 militantes e do qual resultou a 

suspensão dos direitos políticos de 59 pessoas. 

Líder máximo do partido desde 1940, Prestes viu sua posição se enfraquecer. A 

volta a uma clandestinidade rigorosa levou o secretário-geral a contatos esporádicos 

com os integrantes da própria direção do PCB, o que permitiu por outro lado uma 

descentralização do poder. Um exemplo desse fato é o conteúdo do primeiro documento 

elaborado pela comissão executiva após a queda de Goulart, denominado “Esquema 

para discussão”. Nesse documento, lançado em julho de 1964, eram enfatizados os 

“erros de direita” cometidos pelo PCB antes do movimento militar de 31 de março de 

1964.  

Em 5 de maio de 1965, o CC se reuniu em São Paulo pela primeira vez após o 

movimento militar de 1964. Durante essa reunião se manifestaram claramente duas 

posições quanto à orientação a ser seguida pelo PCB, levando conseqüentemente à 

formação de dois grupos: de um lado, a facção majoritária, que deu seu apoio a Prestes e 

defendeu a participação dos comunistas em uma frente antiditadura, e de outro, o grupo 
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liderado por Mário Alves, Manuel Jover Teles, Jacó Gorender e Neri Reis de Almeida, 

que defendeu a luta armada como estratégia política. Mário Alves e Jover Teles foram 

afastados da comissão executiva, embora continuassem como membros do CC. Dessa 

reunião saiu uma resolução política que orientava os comunistas no sentido de 

participarem das eleições municipais que se realizariam em São Paulo e das eleições 

para governador de alguns estados, como uma forma de luta contra a ditadura.  O 

partido apoiou o candidato a governador pelo antigo estado da Guanabara Francisco 

Negrão de Lima, que foi lançado pelo PSD-PTB e que foi eleito em outubro de 1965. 

Mas foi em torno das eleições previstas para 1966 para a Câmara Federal e para 

o governo de 12 estados, eleições que afinal se realizaram de forma indireta, que se deu 

a primeira cisão significativa do pós-1964, anunciando o início de uma profunda crise. 

A grande maioria dos universitários do PCB da Guanabara recusou-se a seguir a 

orientação do partido e optou pelo voto nulo. Esses militantes foram expulsos, mas se 

mantiveram organizados na chamada Dissidência da Guanabara. 

Enquanto se preparavam para o VI Congresso e enfrentavam a crise interna, os 

dirigentes do PCB se ocuparam também em atender à solicitação dos políticos que 

desejavam discutir a formação da Frente Ampla. Essa frente foi articulada pelo ex-

governador do estado da Guanabara, Carlos Lacerda, e lançada oficialmente em outubro 

de 1966 com o objetivo de lutar “pela pacificação política do Brasil através da plena 

restauração do regime democrático”. Carlos Lacerda, que participara do movimento 

militar que derrubara Goulart em 31 de março de 1964, não concordava com as medidas 

políticas e econômicas adotadas pelo regime militar. Além de Lacerda a frente contou 

com a participação dos ex-presidentes Juscelino Kubitschek e João Goulart. 

O contato da Frente Ampla com o PCB deu-se através do ex-deputado Renato 

Archer. Dentro do partido não havia unanimidade quanto à posição a seguir. O grupo 

liderado por Prestes via favoravelmente a idéia de formação da frente por considerá-la 

um passo importante contra o regime instalado no país, ao contrário do grupo liderado 

por Carlos Marighella, que se posicionou contra por entender que aquele era o momento 

de organizar e preparar os operários e camponeses para a revolução. A frente seria 

extinta por portaria de 5 de abril de 1968 baixada pelo ministro da Justiça, Luís Antônio 

da Gama e Silva.  

As divergências de Marighella com a direção do PCB haviam tido origem logo 

após 1964, quando passara a defender a tese de que a revolução socialista e a subida ao 

poder dos comunistas só seriam possíveis pela via revolucionária, e, logo, de que o 
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partido deveria se engajar de imediato na preparação da luta armada. Em dezembro de 

1966, Marighella pediu demissão da comissão executiva.  

Ainda nessa época, Marighella decidiu participar da reunião da Organização 

Latino-Americana de Solidariedade (OLAS), que se realizou em Cuba entre 31 de julho 

e 10 de agosto de 1967, reunião essa que não contou com representação oficial do PCB. 

A OLAS e o governo cubano consideravam que a América Latina só atingiria o 

socialismo por via revolucionária, posição que se chocava com as diretrizes da URSS e 

conseqüentemente do PCB. 

A reação da ala prestista diante das posições de Marighella foi a de expulsá-lo 

dos quadros do partido, o que de fato se verificou em setembro de 1967 por decisão do 

CC. O partido expulsou também Jover Teles, Joaquim Câmara Ferreira, Mário Alves, 

Jacó Gorender, Apolônio de Carvalho e Miguel Batista, e suspendeu a presença de 

alguns delegados já escolhidos para participar do VI Congresso. Nessa reunião de 

setembro foi também decidida a intervenção nos comitês estaduais de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Brasília. 

 

O VI CONGRESSO 

O VI Congresso do PCB foi realizado em dezembro de 1967 e nele se consumou 

o processo de ruptura política e organizacional que vinha desde 1964.  

As teses aprovadas reviviam os grandes temas do pré-1964. No que diz respeito 

à orientação a ser seguida, havia sim adaptações às condições criadas com a tomada do 

poder pelos militares. No que diz respeito à tática do partido, nada de novo foi 

apresentado. 

O VI Congresso ratificou as expulsões de Carlos Marighella, Jover Teles, Jacó 

Gorender, Mário Alves, Joaquim Câmara Ferreira, Apolônio de Carvalho e Miguel 

Batista. Diante das críticas e das divergências que se manifestaram, Prestes afirmou, em 

entrevista publicada em 1968, que não era contra a luta armada como alternativa, mas 

que as condições daquele momento não permitiam adotar esse caminho. Mostrou-se 

também contrário à teoria do “foco guerrilheiro” defendida por Régis Debray, 

considerando-a antimarxista. 

O VI Congresso do PCB veio marcar talvez a crise mais profunda e 

desagregadora da história do partido. A dissidência atingiu em maior profundidade os 

setores mais jovens, que aderiram aos movimentos favoráveis à luta armada. Em São 

Paulo, os dissidentes Carlos Marighella e Joaquim Câmara Ferreira formaram a Ação 
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Libertadora Nacional (ALN), enquanto Mário Alves e Apolônio de Carvalho criaram o 

Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR). No Rio Grande do Sul, a 

Dissidência Leninista se fundiu com a Organização Revolucionária Marxista Política 

Operária (Polop) e deu origem ao Partido Operário Comunista (POC). Em Minas 

Gerais, a dissidência do PCB se uniu a uma dissidência da Polop formando o Comando 

de Libertação Nacional (Colina). No estado do Rio de Janeiro formou-se o Movimento 

Revolucionário 8 de outubro (MR-8) dizimado pela polícia logo após a sua criação.  

Durante o ano de 1968 o PCB participou da articulação da chamada Passeata dos 

Cem Mil, manifestação realizada no Rio de Janeiro em 26 de junho, que contou com a 

participação de cerca de cem mil pessoas em protesto contra as violências praticadas 

pela polícia alguns dias antes no Centro da cidade, atingindo estudantes e populares. A 

resposta a esses movimentos de contestação ao regime, foi editado o Ato Institucional nº 

5, em 13 de dezembro de 1968. Esse ato significou a suspensão de importantes garantias 

constitucionais, relativas às liberdades individuais, e deu ao Executivo preeminência 

sobre os poderes Legislativo e Judiciário. Como conseqüência do AI-5 verificou-se o 

recuo do movimento de contestação estudantil e operário e o surgimento e/ou ampliação 

dos grupos políticos favoráveis à luta armada. 

O nome MR-8 voltou a ser utilizado pela Dissidência da Guanabara quando, em 

1969, o grupo seqüestrou o embaixador dos Estados Unidos. Esse grupo ampliou-se 

com a adesão dos dissidentes da Bahia e dissidentes da Ação Popular (AP).  

O seqüestro do embaixador norte-americano, Charles Burke Elbrick, levou o 

PCB a se pronunciar contra esse tipo de ação. Gregório Bezerra, militante preso do 

partido, foi um dos integrantes da lista de presos políticos cuja libertação era exigida 

pelos seqüestradores.  Prestes  fez declarações criticando a ação desses grupos. 

Nas eleições para a Câmara dos Deputados e para o Senado em 1970, o PCB 

apoiou candidatos do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido que reunia as 

oposições ao governo militar instaurado em 1964. Entretanto, na Guanabara, o comitê 

estadual resolveu apoiar dois candidatos ao Senado pelo MDB, Nélson Carneiro e 

Danton Jobim, e um candidato da Aliança Renovadora Nacional (Arena), Gilberto 

Marinho. Essas posições do comitê estadual desagradavam a direção do partido que as 

via como atos de indisciplina partidária e como uma contestação da orientação política 

ditada pelo CC. 

Após as eleições de 1970, foram presos praticamente todos os integrantes do 

comitê estadual da Guanabara, o que permitiu à direção do PCB indicar o nome de 
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Geraldo Rodrigues dos Santos, integrante da secretaria executiva do CC, para ocupar o 

cargo de secretário político estadual. Este novo secretário teve como função primordial 

restabelecer a disciplina na Guanabara. 

Em 1971, quando a repressão policial aos grupos de oposição ao regime militar 

se intensificou, dez dos integrantes do CC saíram do Brasil como medida preventiva. 

Embora Prestes continuasse como secretário-geral ao deixar o Brasil, quem de fato 

passou a desempenhar essas funções foi Giocondo Gerbasi Alves Dias. Giocondo era 

considerado por um grupo dentro do partido como o homem da renovação, favorável a 

uma maior democratização das decisões. Um pouco mais tarde, em 1979, ao se verificar 

a cisão dentro do CC, Giocondo Dias assumiria oficialmente o cargo. 

Em novembro de 1973 o CC aprovou dois documentos, um intitulado “Por uma 

frente patriótica contra o fascismo”, e uma resolução sobre o trabalho de direção. O 

documento apresentava como principal tarefa do PCB nessa fase a luta contra o 

fascismo.  

Ao findar o governo do general Emílio Garrastazu Médici, o terceiro presidente 

da República do regime militar instaurado em 1964, começaram a aparecer sinais de 

esgotamento da política econômica do governo, que nos anos anteriores havia 

produzido as mais altas taxas de crescimento. O governo seguinte, do general Ernesto 

Geisel, deu início a um processo de liberalização do regime, que, segundo ele, seria uma 

“distensão lenta, segura e gradual”. Nesse momento o PCB sofreu a mais violenta 

repressão de sua história. Os grupos de extrema-esquerda que haviam aderido à luta 

armada já tinham praticamente desaparecido ou estavam desativados devido à ação 

repressiva que sobre eles desencadeara o regime militar. Restava o PCB, que durante 

esses anos mantivera uma ação limitada. Entre 1974-1975 os órgãos de repressão 

policial-militar prenderam e mataram dez dos 20 integrantes do CC. A partir da prisão 

de Marco Antônio e dos gráficos da Voz Operária, teve início a prisão de grande 

número de comunistas, inclusive das direções estaduais do PCB. Os únicos comitês 

estaduais que sobreviveram à repressão foram os do antigo estado da Guanabara e do 

Rio de Janeiro. O jornal Voz Operária deixou de circular, só voltando a ser editado no 

exterior, a partir de abril de 1976. O número de presos pertencentes aos quadros do PCB 

durante o período 1974-1976 é calculado entre setecentos e mil. O partido sofreu uma 

completa desorganização e desestruturação. A permanência no Brasil dos dirigentes que 

sobreviveram à ação dos órgãos de repressão tornou-se insustentável, o que levou um 

grande número a deixar o país, passando o CC a funcionar no exterior. Alguns membros 
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ficaram na União Soviética, outros em países do Leste Europeu e ainda um grande 

número passou a residir na Europa ocidental, principalmente na França, Itália e 

Portugal. 

A luta ideológica foi-se aprofundando dentro do CC, com duas posições nítidas, 

uma mais próxima do eurocomunismo e outra chamada de “ortodoxa”, que se 

identificava com as posições da União Soviética. A luta pelo controle do aparelho 

partidário corria paralela às dissensões de caráter ideológico.  

Em meados de 1979, Voz Operária anunciava os preparativos para a convocação 

do VI Congresso do PCB, o que parecia ser o resultado da pressão do grupo liderado 

por Giocondo Dias e do grupo de contestação à linha pró-soviética, que tinha à frente 

Armênio Guedes. O Congresso, segundo eles, permitiria o confronto entre as correntes 

divergentes. 

 

A CISÃO DE PRESTES 

Em setembro de 1979, após a Lei da Anistia, começou o retorno ao Brasil dos 

dirigentes do PCB. Ao chegar, Giocondo Dias defendeu a “unidade de todas as forças 

de oposição em uma frente ampla para objetivar a conquista da democracia”, e iniciou a 

campanha pela legalização do partido. Armênio Guedes, ainda em Paris, às vésperas do 

seu embarque para o Brasil, sintetizou o pensamento do grupo renovador quanto à 

orientação que deveria seguir o PCB. Ao contrário de Prestes, Armênio não acreditava 

que a passagem ao socialismo no Brasil se faria por meios violentos, pois a sua 

conquista através da luta armada o tornaria um regime de tipo autoritário e não um 

socialismo de tipo democrático. Por outro lado, colocava Armênio que não era aquele o 

momento de se discutir a passagem para o socialismo, pois o Brasil vivia uma fase de 

luta pela redemocratização e não de transição para o socialismo. Não acreditava também 

que a passagem do regime militar ao democrático se fizesse por meio de rupturas 

violentas, mas sim de forma gradual sob pressão do movimento democrático. 

Ao chegar ao Brasil, Prestes mostrou-se contrário à realização do VII Congresso. 

Seria necessário que em primeiro lugar o partido obtivesse a legalização de sua legenda 

junto ao TSE e enquanto existisse a Lei de Segurança Nacional não haveria condições 

para a convocação imediata de um, congresso democrático. De acordo com Prestes, o 

VII Congresso realizado nas condições daquele momento seria na verdade uma farsa.  

Em março de 1980, em documento intitulado Carta aos comunistas, Prestes 

denunciou a falência da direção do partido, responsabilizando-a inclusive pelas prisões 
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dos dirigentes comunistas entre 1974-1975, por não ter tomado as providências 

necessárias para impedir tais prisões. Acusou a direção do partido de ser incapaz de 

exercer o papel para o qual fora eleita e de não obedecer ao princípio da direção 

coletiva. Reclamou da falta de democracia interna e afirmou que: “Não posso admitir 

que meu nome continue a ser usado para dar cobertura a uma falsa unidade, há muito 

inexistente. Reconhecendo que sou o principal responsável pela atual situação a que 

chegaram o PCB e sua direção, assumo a responsabilidade de denunciá-la a todos os 

companheiros, apelando para que tomem os destinos do movimento comunista em suas 

mãos.” 

Em sua carta, Prestes analisava também o que considerava “erros e desvios na 

orientação política do PCB”, afirmando que: “Vejo a luta pela democracia em nossa 

terra como parte integrante da luta pelo socialismo.”  Indicava como pontos básicos para 

a formulação do programa “a liquidação do poder dos monopólios nacionais e 

estrangeiros e do latifúndio”, o que seria obtido através da formação de um bloco de 

forças antimonopolistas, antiimperialistas e antilatifundiárias, capaz de assumir o poder 

e dar início a essas transformações. 

As declarações de Prestes através de sua carta de março lhe valeram a exclusão 

do cargo de secretário-geral do PCB. 

Em maio de 1980, por decisão do CC, Prestes, após a sua destituição do cargo de 

secretário-geral, procurou o apoio da União Soviética, viajando em junho de 1980 para 

Moscou, mas não encontrou interlocutores para as suas críticas aos novos detentores do 

poder dentro do PCB. Giocondo Dias assumiu oficialmente o cargo que Prestes ocupara 

durante 37 anos. Nessa mesma reunião foram destituídos da comissão executiva 

Armênio Guedes e Hércules Correia, por terem se manifestado pela imprensa contra 

Prestes. Foram substituídos por Luís Tenório de Lima e Givaldo Siqueira. Gregório 

Bezerra solicitou o seu desligamento do CC até a realização do VII Congresso. Na 

mesma época foi lançado o novo jornal Voz da Unidade, pela nova direção do PCB. 

Em outubro de 1980 Voz Operária voltou a circular clandestinamente com o 

número 161 e com uma orientação de apoio a Prestes, acusando a direção do PCB de 

“direitista” e de seguir uma política de “conchavos de cúpula”. 

A nova secretaria executiva do PCB convocou para o primeiro semestre de 1982 

o VII Congresso do partido e lançou as teses para debate. Em dezembro de 1982 teve 

início em São Paulo a reunião do VII Congresso sob a nova direção de Giocondo Dias. 

O Congresso não chegou a se realizar pois a polícia invadiu o local e prendeu os seus 
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participantes. Eles foram liberados logo depois. Em janeiro de 1984 Prestes se desligou 

oficialmente do partido. As teses do VII Congresso só foram discutidas em 1984, 

momento em que foi definida a luta pelo socialismo só poderia ser realizada com 

democracia. Ainda nesse Congresso os comunistas indicavam o socialismo como etapa 

de transição para o comunismo. 

Os anos 1980 significaram para o partido não só a saída de Prestes mas a de 

grande número de intelectuais, que passaram a integrar o Partido dos Trabalhadores 

(PT); outros militantes se filiaram ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB) ou ao Partido Democrático Trabalhista (PDT). 

Em 8 de maio de 1985 o PCB teve o seu programa, o estatuto e o manifesto 

publicados no Diário Oficial da União, o que significava reconquistar a legalidade 

perdida em 1947.  

Em março de 1985 foi eleito, pelo colégio Eleitoral, Tancredo Neves, para a 

Presidência da República e José Sarney para a Vice Presidência. 

 Foram os primeiros civis a serem eleitos desde o movimento militar de 1964. A 

partir dessa eleição, ainda indireta para os cargos supremos da República, teve início a 

chamada Nova República. Com a morte de Tancredo Neves assumiu o cargo de 

presidente da República José Sarney, quando alguns partidos se manifestaram pela 

diminuição do mandato do presidente da República. O PCB mostrou-se contrário a essa 

proposta, defendendo a legitimidade do presidente. Durante o primeiro ano de mandato 

de Sarney, o partido apoiou o seu governo. Quando, a partir de maio de 1985, se 

manifestaram inúmeras greves no país, o PCB, embora de acordo com essas greves, 

chamava a atenção para o perigo da radicalização e do confronto. Em outubro de 1985, 

o Executivo apresentou ao Congresso uma emenda conferindo poderes constituintes aos 

parlamentares que fossem eleitos em novembro de 1986. O PCB, ao lado do PMDB, 

Partido da Frente Liberal (PFL), PCdoB e setores do PDS, apoiou a emenda. Ao ser 

lançado o Plano Cruzado em 28 de fevereiro de 1986, que congelava os preços com o 

objetivo de controlar a inflação, o PCB apoiou essa medida. 

A revista Novos Rumos, publicação do Instituto Astrogildo Pereira, um dos 

centros de estudos do PCB, foi criada em 1986. 

Em 17, 18 e 19 de junho de 1987 reuniu-se o VIII (Extraordinário) Congresso do 

PCB. Seu objetivo era discutir a orientação futura e eleger uma nova direção nacional. 

Foram eleitos Salomão Malina e Roberto Freire, respectivamente presidente e vice-

presidente do partido. Os debates se travaram em torno da débil inserção do PCB no 
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movimento operário e na ocasião foram também debatidas as questões em torno da 

democracia e da luta de classes. Os comunistas declararam que a “luta pela democracia, 

pela manutenção, ampliação e aprofundamento das conquistas alcançadas no Estado de 

Direito Democrático é parte integrante da luta pelo socialismo, via democracia de 

massas”. 

 

MOMENTO DE CRISE 

No IX Congresso, realizado em maio/junho de 1991, no Rio de janeiro, teve 

início a discussão sobre a dissolução do partido Comunista Brasileiro. A situação dos 

países comunistas do Leste europeu, aliada às transformações que tinham lugar na 

União Soviética, provocou internamente o debate sobre os rumos do comunismo e do 

PCB. Mas durante o Congresso houve muitas resistências a essa proposta, não sendo ela 

colocada em pauta para votação. Mas o golpe de Estado que destituiu Mikail 

Gorbatchev da presidência da República e o conseqüente fechamento do partido 

Comunista da União Soviética, em agosto de 1991, foi decisivo para reverter as 

posições dentro do PCB. Nos dias 25 e 26 de janeiro de 1992 o PCB realizou o X 

Congresso no Teatro Zaccaro na cidade de São Paulo. Por suas características 

específicas foi chamado de “extraordinário”. Ao final do Congresso, o PCB foi 

declarado extinto.  

As transformações ocorridas nos países socialistas e as modificações 

programáticas sofridas pelo PCB, nos últimos anos, haviam sido de tal ordem que não 

era possível a manutenção da mesma estrutura organizacional e orientação ideológica. 

Assim, foi abolido o modelo partidário marxista-leninista junto com os símbolos 

tradicionais do comunismo, a foice e o martelo, o nome e a sigla do partido. De acordo 

com os congressistas, aquele não era um ato de extinção pura e simples, mas de 

transformação. Isso porque o novo partido criado ao final do Congresso e intitulado 

Partido Popular Socialista (PPS) deveria ser o herdeiro do velho PCB.  

Muitos comunistas não aceitaram a decisão de extinção do PCB e dentre eles 

Paulo Cavalcanti e Oscar Niemeyer. Colocaram em dúvida a legitimidade daquele 

Congresso e resolveram recorrer à justiça. Foi realizada uma reunião, no mesmo dia da 

extinção, no Colégio Roosevelt em São Paulo e uma Conferência Nacional de 

Reorganização do PCB. 

Nos dias 25 a 28 de março de 1993 o grupo organizou um outro X Congresso, 

decidido a manter o nome, a sigla e o mesmo símbolo. 
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Em alguns atos políticos como o que deu origem ao impeachment do presidente 

da República Fernando Collor, ocorrido em 1992 e na campanha eleitoral de 1994, esses 

comunistas se apresentaram em nome do PCB. Em maio de 1996 o Partido Comunista 

Brasileiro conseguiu registro definitivo no TSE. Cumpriu a exigência de criar diretórios 

em 20% dos municípios de pelo menos nove estados e segundo os seus dirigentes tem 

representação em 20 estados da Federação. Passou a ser presidido por Zuleide Faria de 

Melo.  

Nas eleições de 1998 o PCB integrou a coligação de partidos de esquerda que 

apoiou a candidatura de Luís Inácio Lula da Silva, (PT), à presidência da República. 

Lula obteve 31,71% dos votos mas foi derrotado no primeiro turno pelo presidente 

Fernando Henrique Cardoso, candidato do Partido da Social Democracia Brasileira 

(PSDB), então reeleito. No Rio de Janeiro a frente integrada pelo PCB conseguiu eleger 

Anthony Garotinho, do PDT para o governo do estado. Em São Paulo, porém, a 

candidata da frente, Marta Suplicy, também do PT, terminou o primeiro turno em 3º 

lugar, não indo para a disputa final pelo governo estadual. Nenhum parlamentar foi 

eleito para o Congresso Federal pelo partido. 

Rompeu com o governo de Luís Inácio Lula da Silva, do PT, eleito em 2002 

com apoio da agremiação comunista. Em 2005, resolução de seu XIII Congresso sob o 

argumento de que sua política se caracteriza pela continuação de uma política 

neoliberal, rompeu com o governo Lula. Ainda nesse ano, foi reativada a União da 

Juventude Comunista (UJC). 

Nas eleições de 2006, participou da Frente de Esquerda, coalizão de visão 

socialista e classista formada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e Partido 

Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU), apoiando a candidatura de Heloisa 

Helena à presidência da República.  

No ano de 2007 o PCB tinha 20 vereadores e mais dois vice-prefeitos, além de 

um deputado estadual no Amapá, Jorge Souza, reeleito em 2006. Porém nas mesmas 

eleições parlamentares o PCB não conseguiu eleger representantes ao Congresso 

Federal, obtendo votações abaixo de 0,5% do total de votos válidos no território 

nacional. Nas eleições municipais de 2008 lançou 43 candidatos a prefeito e mais 700 

candidatos a vereador, em diversas cidades importantes do país. Elegeu 13 vereadores, 

em 9 estados. Em 2009, o secretário geral do PCB era Ivan Martins Pinheiro e a 

presidente nacional do Partido era Zuleide Faria de Mello. 

 



31 
 

                                                                                            Alzira Alves de Abreu 

 

FONTES:  

AMADO, J. Cavaleiro; BARATA, A. Vida; BARBEDO, A. Fechamento; BASBAUM, 

L. Vida; BASTOS, A. Prestes; BRANDÃO, O. Combates; CARONE, E. PCB; 

CHILCOTE, R. Brazilian; Coojornal (1/79); DULLES, J. Anarquistas; Estado de S. 

Paulo (22/5/80, 21/8, 15/9 e 1/10/81); Folha de S. Paulo (23, 24 e 25/10 e 18/11/79, 

31/10, 4 e 12/11/81); Globo (1/7/79, 21 e 22/5 e 30/10/80, 7/11/81); INQUÉRITO 

POLICIAL-MIL. nº 709. Comunismo; IstoÉ (6/9/78); Jornal do Brasil (10/2/76, 

27/6/77, 4/1, 2/6, 20 e 21/9 e 4/11/78, 8 e 9/2, 23 e 30/10 e 11 /12/79, 5 e 12/1, 3/2, 

17/3, 1, 7 e 30/4, 20, 21, 22 e 23/5, 3 e 9/6, 23, 25 e 29/9, 2/10, 28, 29 e 31/10/80, 14 e 

30/9 e 3/11/81); Jornal do Comércio, Rio (24/5/45); LIMA, L. Coluna; MORAIS, D. 

Prestes; PANDOLFI, D. Camaradas; Pasquim (2/11/79); PERALVA, O. Retrato; 

PEREIRA, A. Formação; PINHEIRO, P. Estratégias; PRESTES, L. Como; PRESTES, 

L. Problemas; PRESTES, M. Meu companheiro; PORTO, E. Insurreição; Realidade 

(12/68); SANTOS, D. Marcha; SEGATO, J. Vicissitudes; SILVA, H. 1935; SILVA, H. 

1937; SILVA, H. 1945; TRIB. SUP. ELEIT. Internet; Veja (27/9/79); VINHAS, M. 

Partidão; WAACK, W. Camaradas. 

 

 



PARTIDO DEMOCRÁTICO DE SÃO PAULO (PD) 

 

Partido político paulista fundado em 24 de fevereiro de 1926 pelo conselheiro 

Antônio da Silva Prado. Foi extinto em 24 de fevereiro de 1934, quando foi fundado o 

Partido Constitucionalista de São Paulo. 

 

ANTECEDENTES 

Com o término da Primeira Guerra Mundial, as grandes indústrias européias e norte-

americanas, recuperadas da devastação causada pelos bombardeios e liberadas dos 

compromissos da mobilização exigidos pelo prolongamento do conflito, voltaram a 

reconquistar os mercados que haviam temporariamente perdido nos países dependentes das 

importações de manufaturados. O Brasil na época situava-se integralmente no centro das 

definições desse quadro. Para que as grandes nações industrializadas se suprissem do café 

brasileiro, aos preços ditados pela cotação internacional, era imprescindível que o governo 

concedesse favores tarifários, muitas vezes excessivamente benevolentes, ao ingresso de 

mercadorias daquelas procedências, em vários casos competitivas com similares nacionais 

já existentes. 

Isto fez com que todo o esforço de industrialização realizado no governo de Venceslau Brás 

(1914-1918), aproveitando exatamente a atenuação das pressões externas ocasionadas pela 

guerra, fosse paulatinamente desmantelado pelas tarifas favorecedoras reclamadas junto ao 

governo de Epitácio Pessoa (1919-1922) e, em geral, atendidas pelas concepções 

liberalizantes do ministro da Fazenda, Homero Batista. O esmagamento dessas indústrias, 

impossibilitadas de enfrentar a competição estrangeira, gerou a existência de apreciáveis 

contingentes de desempregados nos grandes centros, o que resultou em sucessivos 

movimentos grevistas no Rio, São Paulo e Salvador, todos reprimidos com rigor. 

As agitações que marcaram toda a década de 1920 não ficaram porém restritas à área 

sindical. A classe média militar, por outras razões, também assinalou sua presença 

contestadora e, como não poderia deixar de acontecer, a crise refletiu-se no Congresso. 

Desta forma, enquanto os operários pediam melhores salários e os militares lutavam pelo 

reequipamento e modernização das forças armadas, o meio político de oposição até então 

liderado pelo Partido Libertador (PL) do Rio Grande do Sul, sob a chefia de Joaquim 



Francisco de Assis Brasil, pugnava por eleições livres, o voto secreto, a extinção das 

comissões verificadoras de poderes, a autonomia para o Poder Judiciário e a criação da 

Justiça Eleitoral. 

Havia uma tônica na consciência nacional atuante da época: o país estava deprimido no 

campo econômico, no setor sindical, na área militar e na esfera política. A culpa de tudo 

isto recaía sobre os domínios do Partido Republicano Paulista (PRP) e de seu principal 

associado, o Partido Republicano Mineiro (PRM). Nada mais natural, portanto, que a 

reação partisse de São Paulo, de facções dissidentes da oligarquia bandeirante, as quais 

sustentavam a premissa de que o PRP já não poderia mais continuar como depositário dos 

interesses dominantes do mais importante estado da Federação. 

  

FUNDAÇÃO 

No início de 1926, quando mal começava o governo perrepista de Washington Luís, 

o conselheiro Antônio da Silva Prado, ex-senador, ex-chefe do Partido Conservador em São 

Paulo e ex-ministro da Agricultura do Império, agricultor, banqueiro e industrial, tomou a 

iniciativa de mobilizar as forças políticas descontentes com o PRP no sentido de formar um 

novo partido político, acolhendo algumas aspirações renovadoras que o PL gaúcho havia 

adotado, mas sem exagerar na aceitação das diretrizes democráticas que Assis Brasil 

introduzira no programa de sua agremiação. 

Assim, em 24 de fevereiro de 1926, em sua residência, na alameda Eduardo Prado, 35, 

chácara do Carvalho, o conselheiro reuniu a comissão organizadora do Partido Democrático 

(PD) de São Paulo, composta de Frederico Vergueiro Steidel, Francisco Morato, Reinaldo 

Porchat, Luís A. de Queirós Aranha, Luís Barbosa da Gama Cerqueira, José Adriano 

Marrey Júnior, José Joaquim Cardoso de Melo Neto, Valdemar Martins Ferreira, Paulo de 

Morais Barros, Abraão Ribeiro, Mário Pinto Serva, Samuel A. de Toledo, Paulo Nogueira 

Filho, Tácito de Almeida, Antônio Cajado de Lemos, Antônio Couto de Barros, José 

Mariano de Camargo Aranha, Henrique Lefèvre, Joaquim Sampaio Vidal, Prudente de 

Morais Neto, Moacir Álvaro, Ademar de Sousa Queirós, Sílvio Alves de Lima, Fábio 

Camargo Aranha, Paulo Vicente de Azevedo, Eusébio de Queirós Matoso e Berto Condé. 

Essa comissão redigiu um manifesto, contendo as linhas básicas do programa do partido, 

que prometia: 1) admitir a revisão do texto constitucional, menos nos dispositivos que 



poderiam implicar na redução dos direitos fundamentais da pessoa humana; 2) lutar pela 

instituição do voto secreto e de “medidas asseguradoras do alistamento, do escrutínio, da 

apuração e do reconhecimento”; 3) “vindicar para a lavoura, para o comércio e para a 

indústria a influência a que têm direito, por sua importância, na direção dos negócios 

públicos”; 4) “suscitar e defender todas as medidas que interessam à questão social”; 5) 

“pugnar pela independência econômica da magistratura nacional e pelo estabelecimento de 

uma organização judiciária em que a nomeação de juízes e a composição dos tribunais 

independem completamente de outro qualquer poder político”, e 6) “pugnar pela 

independência econômica do magistério público e pela criação de um organismo integral de 

instrução, abrangendo o ensino primário, secundário, profissional e superior”. 

Em 21 de março do mesmo ano, no ato de instalação solene da agremiação, o conselheiro 

Silva Prado, definindo seus objetivos, declarou em discurso: “Pode-se observar que o 

manifesto do partido é por demais conciso, mas cumpre notar que nele só foi dito o que era 

permitido dizer, ficando, porém, claramente demonstrado que no estado de São Paulo há 

uma parte da população composta de homens notáveis pelo seu talento, ilustração e relevo 

social, capazes de formar um partido político com idéias assentadas sobre o governo do 

país e que divergem da orientação dominante.” “Os quadros dirigentes dos partidos 

Democrático e Libertador — disse Paulo Nogueira Filho, um dos fundadores do PD — 

eram constituídos, na maioria, de fazendeiros e profissionais liberais da burguesia.” 

Também na reunião inaugural de 21 de março, foi eleito o primeiro diretório da 

agremiação, em caráter provisório, com o fim de pôr em prática as primeiras medidas 

destinadas a completar a sua estruturação. Além de Antônio da Silva Prado, faziam parte 

desse diretório Paulo Nogueira Filho, Cajado de Lemos, Marrey Júnior, Francisco Morato, 

Gama Cerqueira, Paulo de Morais Barros, Luís Aranha, Cardoso de Melo Neto, Valdemar 

Ferreira e Prudente de Morais Neto. 

O PD não era, evidentemente, muito entusiasmado com as alternativas de uma luta 

eleitoral. Antes mesmo de sua fundação, seus futuros membros manifestavam-se seduzidos 

pelos feitos da Coluna Prestes, que em 1925 iniciou sua marcha revolucionária pelo país. 

Se a preocupação eleitoral dos democráticos sempre foi muito reduzida e secundária, a 

conspiração, ao contrário, iria caracterizar suas atividades, sem que essa forma de 

proselitismo tenha concretizado, a não ser eventualmente, seus propósitos de alcançar o 



poder. 

No primeiro congresso partidário, realizado em novembro de 1926 no Cassino Antártica, na 

capital paulista, os democráticos não trataram de matéria eleitoral. Apenas confirmaram nos 

cargos os membros do diretório provisório e reiteraram a validade do programa aprovado 

na chácara do Carvalho. Já no congresso de maio de 1927, os democráticos tiveram de se 

defrontar com um evento eleitoral. A morte do presidente estadual Carlos de Campos 

suscitou a realização de novas eleições provocadas pelo presidente Washington Luís, que 

desejava eleger Júlio Prestes. O PD decidiu não participar do pleito. 

Também nessa ocasião, a 22 de maio de 1927, o conselheiro Antônio Prado manifestou de 

público sua abjeção pelos partidos tradicionais oligarcas. O Diário Nacional, órgão oficial 

dos democráticos, publicou naquela data uma longa declaração intitulada “pensamento 

político de Antônio Prado”, na qual o conselheiro dizia textualmente: “Nenhum acordo será 

possível com qualquer corrente governista, mesmo com as que, num ou outro estado, 

manifestem pruridos de liberalismo.” Esta era uma indireta para o presidente de Minas 

Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, cujo diálogo com Washington Luís vinha-se 

tornando quase impossível e que já determinara sondagens em áreas políticas que 

procuravam situar-se em campo oposto ao do Catete. Irredutível, o conselheiro salientava 

que o propósito nacional do PD era “estender ao país a organização que se esboçou 

primeiro em São Paulo, para que o Brasil inteiro, num movimento em que se conjugam 

todas as forças políticas contrárias à oligarquia, senhora do poder central, se empenhe num 

combate decisivo em prol dos ideais democráticos”. 

Em novembro de 1927 o partido convocou outro congresso e decidiu participar do pleito 

municipal que deveria ocorrer em 24 de fevereiro de 1928. O partido preparou-se 

ativamente para a luta eleitoral e fez alianças com grupos esquerdistas que haviam surgido 

naquela época, fruto do advento anarquista do início da década. A máquina compressora do 

PRP, no entanto, cumprindo determinações ríspidas de Washington Luís, anulou qualquer 

possibilidade de resultados expressivos. A derrota dos candidatos do PD foi total e 

inquestionável, dentro dos métodos adotados na política daquele tempo. 

Os democráticos compreenderam finalmente que, dentro dos quadros normais do regime, a 

chegada ao poder estava cada vez mais distante das possibilidades oposicionistas. A época, 

no entanto, era favorável às conspirações. Washington Luís não conseguira apaziguar o 



país. Havia negado a anistia, e a baixa cotação dos preços do café prenunciava os sintomas 

da crise que iria resultar no crack de 1929. 

A ideia de criação de um partido nacional, fundindo-se os democráticos de São Paulo com 

os libertadores do Rio Grande do Sul e com elementos dissidentes da capital da República 

liderados por Maurício Lacerda e Adolfo Bergamini, amadurecia na mente dos próceres 

dissidentes paulistas. Várias viagens ao Sul foram feitas por Paulo Nogueira Filho, não só 

com o fim de tratar dessa união com Assis Brasil, como ainda com a finalidade de angariar 

fundos para enviar a Buenos Aires, onde se encontravam exilados os principais 

comandantes da Coluna Prestes. Paralelamente, as três correntes divergentes — de São 

Paulo, do Rio Grande do Sul e do Distrito Federal — chegaram a lançar as bases do Partido 

Democrático Nacional, constituindo uma comissão organizadora de que faziam parte 

Antônio Prado, Assis Brasil, Paulo de Morais Barros, Adolfo Bergamini, Marrey Júnior, 

Plínio Casado e Batista Luzardo. 

 

A ALIANÇA LIBERAL 

A morte de Antônio Prado, no entanto, descongelou a ortodoxia antioligárquica dos 

democráticos paulistas. O rompimento de Antônio Carlos com Washington Luís, o 

estabelecimento da Frente Única no Rio Grande do Sul e a deflagração da campanha da 

Aliança Liberal, apoiada por todas as oposições estaduais, induziram o PD de São Paulo a 

aderir à candidatura de Getúlio Vargas à presidência da República, embora Paulo Nogueira 

Filho confesse que seus esforços concentraram-se no sentido de que as correntes 

divergentes adotassem a candidatura de Assis Brasil. 

Vargas comprometera-se com Washington Luís a não visitar São Paulo em campanha 

eleitoral, da mesma forma que o candidato oficial Júlio Prestes não visitaria o Rio Grande 

do Sul. Os democráticos, no entanto, pensavam de outro modo. Achavam que o pacto não 

deveria ser cumprido, uma vez que, para a causa da Aliança Liberal e, especialmente, no 

interesse do PD, a ida de Vargas a São Paulo era da mais alta importância. Paulo Nogueira 

Filho, um dos maiores entusiastas da idéia, articulou a viagem. Vargas concordou com a 

reivindicação dos democráticos e foi, encontrando ao chegar uma comissão de recepção 

composta de Fábio Camargo Aranha, Prudente de Morais Neto, Manfredo Costa, Plínio 

Queirós e Caio Prado Júnior. O êxito da viagem foi total e o PD procurou tirar o máximo de 



proveito popular da consagração a Vargas. 

Realizadas as eleições de março de 1930, e divulgada a vitória de Júlio Prestes, a maioria 

do PD conformou-se com a derrota. Uma vez iniciados os preparativos para a revolução, o 

partido como um todo esquivava-se toda vez que era abordado para envolver-se na ação 

revolucionária. Essa não era, no entanto, a posição de Francisco Morato, sucessor de 

Antônio Prado como presidente do partido. Morato, juntamente com Paulo Nogueira Filho 

e Aureliano Leite, começou a manter contatos com Virgílio de Melo Franco em Minas e 

Antunes Maciel no Rio Grande do Sul, tendo a preparação para a luta armada como 

objetivo principal. As incumbências logo começaram a ser divididas. Aureliano, mineiro de 

nascimento, foi encarregado de travar contatos com algumas bases políticas do sul de 

Minas controladas pelo seu irmão Licurgo, enquanto a frente sulina ficou na dependência 

das articulações de Paulo Nogueira Filho. 

Quando a revolução estourou em 3 de outubro de 1930, o Diário Nacional foi logo 

submetido à censura. Após receberem a notícia da deposição de Washington Luís, em 24 de 

outubro, os democráticos tiveram de enfrentar sua primeira e grande batalha, pela posse dos 

Campos Elíseos como recompensa de sua adesão à Aliança Liberal. 

 

O CONFRONTO COM OS “TENENTES” 

A história do governo paulista pós-revolucionário teve uma sequência rica de 

episódios relevantes. Logo depois que Washington Luís foi deposto, a junta militar que o 

substituiu ordenou que o general Hastínfilo de Moura, comandante da 2ª Região Militar (2ª 

RM), assumisse o governo paulista e constituísse um secretariado provisório. A junta 

militar nomeou Hastínfilo, uma vez que Francisco Morato recusara a indicação. O 

presidente do PD explicou por telegrama ao general Tasso Fragoso que não seria lícito de 

sua parte aceitar uma delegação da junta, quando seu partido apoiara Vargas na campanha 

eleitoral e na ação revolucionária. Desta forma, a única condição que considerava legítima 

para tomar o controle do governo paulista seria uma ordem de Vargas. 

Era exatamente essa ordem que Paulo Nogueira Filho, dentro do comboio que trazia Vargas 

do Sul, rumo ao Rio, vinha encontrando dificuldade em obter. Contra ela opunham-se os 

“tenentes” e alguns líderes civis do movimento ligados à facção militar. Miguel Costa era o 

mais intransigente deles. Em sua opinião, São Paulo tinha sido o principal centro de 



resistência antirrevolucionária. A máquina perrepista, de quase 60 anos, tinha de ser 

desfeita pela pressão armada e não pelos políticos democráticos que tinham com seus 

adversários afinidades sociais e ideológicas. Miguel Costa, juntamente com João Alberto 

Lins de Barros, incorporara em suas tropas muitos dos elementos que com ele haviam 

percorrido o Brasil entre 1925 e 1927 engajados na Coluna Prestes. Esses voluntários 

estavam acostumados a só receber ordens de seus antigos comandantes e, por essa razão, o 

meio civil estava em desvantagem. 

Virgílio de Melo Franco recomendava cuidado no encaminhamento do problema. Quando o 

trem foi-se aproximando de São Paulo, a cada parada que fazia embarcava um grupo de 

emissários democráticos. Numa das paradas finais, embarcou Francisco Morato, presidente 

do partido e candidato à interventoria. O entusiasmo revolucionário da oposição paulista 

começou a decrescer quando João Alberto apresentou a credencial de delegado militar do 

novo governo.  

João Neves da Fontoura tentou explicar as razões da revolução. João Alberto, com suas 

credenciais, teria como encargo a supervisão do escoamento das tropas que deveriam seguir 

rumo ao Rio de Janeiro. Destituído o general Hastínfilo no dia 28 de outubro, o governo 

paulista foi entregue a um secretariado de alto nível, com predominância democrática, 

constituído por Plínio Barreto (Justiça), José Maria Whitaker (Fazenda), José Carlos de 

Macedo Soares (Interior), Francisco Monlevade (Viação), Henrique de Sousa Queirós 

(Agricultura), Vicente Rao (chefe de polícia) e Cardoso de Melo Neto (prefeito da capital). 

O PD expediu nota informando ao público paulista que tal solução fora tomada pelo 

“eminente chefe, presidente Getúlio Vargas, a inteiro contento nosso e com a nossa 

colaboração”.  

Instalado o governo provisório de Vargas em 3 de novembro, os democráticos 

conquistaram o Ministério da Fazenda, através de José Maria Whitaker, substituído no 

secretariado paulista por Erasmo Assunção, e a presidência do Banco do Brasil, para a qual 

foi indicado Vicente de Almeida Prado. Além disso, o governo provisório nomeou na área 

dos democráticos Paulo Prado para a presidência do Conselho Nacional do Café, Francisco 

Alves dos Santos Filho para a diretoria da Carteira de Crédito Comercial do Banco do 

Brasil e Paulo Nogueira Filho para a diretoria da Comissão Nacional de Compras. 

Vicente Rao, no exercício de suas funções, fez uma reforma total das principais delegacias 



de polícia do estado de São Paulo, demitindo seus antigos titulares e nomeando para suas 

vagas todos os próceres democráticos. Entre os principais delegados incluíam-se Aureliano 

Leite, Paulo Duarte, Carlos Morais Andrade, Joaquim Celidônio Filho, Marcos Mélega e 

Paulo Nogueira Filho, todos eles fundadores do PD. Diante da disposição de Rao de 

controlar o aparelho policial e da de João Alberto e Miguel Costa no sentido de substituir as 

antigas e tradicionais agremiações partidárias por legiões revolucionárias, estabeleceu-se o 

primeiro choque entre as duas correntes. Muito cedo os líderes tenentistas, dos quais João 

Alberto era intérprete, e os diretores do PD entrariam em conflito irremediável.  

João Alberto autorizava comícios da Legião Revolucionária sem consultar Rao, e este 

prendia elementos da legião que tentavam reunir-se em praça pública sem o consentimento 

das autoridades ligadas à segurança. O conflito generalizou-se com imprevisível extensão. 

O governo federal ainda tentou manobrar para evitar o rompimento. Vargas sabia que, em 

decorrência da impertinente pressão tenentista que pesava sobre seu governo, não poderia 

descartar-se tão cedo dos principais suportes militares da revolução. Mas, por outro lado, 

era difícil prescindir do apoio da política paulista que, bem ou mal, estava representada 

pelos democráticos. A ida de José Maria Whitaker para o Ministério da Fazenda 

representara um fator de ligação entre o Catete e os Campos Elíseos, um anteparo para um 

choque de maiores proporções. Mas com a nomeação, em 25 de novembro, de João Alberto 

para o cargo de interventor em São Paulo, o quadro começou a mudar.  

A preocupação de atenuar as razões que pudessem provocar um brusco corte nas relações 

entre São Paulo e o governo provisório existia de parte a parte. Em fevereiro de 1931, o PD 

reuniu na capital bandeirante o seu VII Congresso. Por proposta de Marrey Júnior, o 

plenário votou uma moção de “inteira solidariedade ao Governo Provisório da República, 

sob a chefia do eminente sr. Getúlio Vargas”. A moção de congratulações com o 

interventor João Alberto foi porém menos calorosa. Os chefes do interior, que assistiam à 

invasão das delegacias, coletorias, prefeituras e órgãos de fiscalização por candidatos da 

Legião Revolucionária, não mostraram maior entusiasmo no aplauso devido ao interventor-

tenente. 

 

A OPOSIÇÃO DECLARADA 



Era falsa e insegura toda a manifestação de solidariedade, de apoio político e de 

identidade de objetivos entre o PD e o governo paulista. A 7 de abril de 1931, em longo 

manifesto, o PD rompeu definitivamente com a interventoria de João Alberto. Os motivos 

eram os mesmos alegados nos pronunciamentos anteriores, com um agravante: João 

Alberto estava consentindo na interferência de comunistas na Legião Revolucionária, e o 

Exército estava respaldando essa política. À margem disso, o interventor era acusado de 

estar desorganizando os serviços administrativos do estado, mediante a substituição de 

funcionários competentes por elementos que não portavam outra credencial além do fato de 

pertencerem à Legião Revolucionária. 

Apesar da decisão de rompimento, os democráticos não excluíam alternativas de 

entendimento com Vargas. A substituição de João Alberto por Laudo de Camargo na 

interventoria em 25 de julho de 1931 satisfez parcialmente aos chefes do PD. Os 

“tenentes”, no entanto, não se conformaram. João Alberto, credenciado pelo governo 

provisório, interveio na organização do secretariado de Laudo de Camargo, pedindo a 

substituição de Numa de Oliveira à frente dos negócios estaduais da Fazenda. Em 

novembro Camargo pediu demissão, e Vargas nomeou interventor outro tenente, Manuel 

Rabelo. 

O agravamento da situação resultou no lançamento do manifesto de 13 de janeiro de 1932, 

quando o PD decidiu romper com o governo provisório de Vargas. O manifesto era longo e 

contava a história da participação do partido na Revolução de 1930. Exaltava o gesto de 

renúncia e lealdade de Francisco Morato, presidente do partido, que recusara a interventoria 

a 24 de outubro, proposta pela junta que depôs Washington Luís, sob o argumento de que 

tal aceitação seria uma desconsideração para com Getúlio Vargas e a revolução. O 

documento exagerava ainda a intervenção do partido no confronto militar que se daria em 

Itararé e que só não teria ocorrido porque a retaguarda governista estava ocupada com 

arregimentações mobilizadas pelo PD. O manifesto era assinado por Morato, Cardoso de 

Melo Neto, Paulo de Morais Barros, Marrey Júnior, Sampaio Vidal, Joaquim Celidônio, 

Vicente Rao, Antônio Carlos de Abreu Sodré, Elias Machado, Francisco Mesquita, 

Aureliano Leite, Agostinho Rizzo, Antônio Soares de Lara, Fábio de Camargo Aranha, 

Paulo Ribeiro da Luz, Manfredo Antônio da Costa, Valdemar Rangel, Valdemar Ferreira, 

Cesário Coimbra, Henrique Bayma e Prudente de Morais Neto. 



 

A DECISÃO PELAS ARMAS 

Unidos a partir de fevereiro de 1932 na Frente Única Paulista (FUP), o PD e o PRP 

passaram a clamar através de comícios e da imprensa contra a “ocupação militar” de São 

Paulo. Vargas, preocupado com as dimensões do confronto, voltou a optar por uma solução 

política. A 7 de março de 1932, nomeou interventor o embaixador Pedro de Toledo, antigo 

ministro da Agricultura do governo Hermes da Fonseca e bastante ligado aos democráticos, 

embora procurasse aparecer como desvinculado de compromissos partidários. O 

secretariado de Toledo era composto de Silva Gordo (Fazenda), Manuel Figueiredo Ferraz 

(Justiça), Teodureto Camargo (Agricultura), Mendonça Lima (Viação) e Raul Briquet 

(Educação e Saúde). O interventor nomeou ainda Prudente de Morais Neto para a prefeitura 

da capital, Levi Cardoso para o Departamento de Administração Municipal e manteve 

Osvaldo Cordeiro de Farias na chefia de polícia e Miguel Costa no comando da Força 

Pública. Tratava-se, portanto, de um secretariado de coalizão entre políticos e “tenentes”. 

Com os acontecimentos de 23 de maio de 1932, que mobilizaram São Paulo em 

manifestações de rua contra o governo provisório, Toledo, ainda com aquiescência do 

governo federal, constituiu novo secretariado, agora composto só de políticos da FUP. O 

PD assumiu os principais postos: Valdemar Ferreira foi para a Secretaria de Justiça e 

Segurança Pública; Fonseca Teles, para a Secretaria de Viação; Paulo de Morais Barros, 

para a Secretaria de Fazenda, e Joaquim Sampaio Vidal, para o Departamento de 

Administração Municipal. Valdemar Ferreira, logo em seguida, demitiu Cordeiro de Farias 

da chefia de polícia e Miguel Costa do comando da Força Pública. Esses dois cargos 

passaram a ser ocupados por Tirso Martins, do PRP, e pelo coronel Júlio Marcondes 

Salgado, que comandava uma unidade da Força Pública em Campinas. Estava composto o 

secretariado que levaria São Paulo à revolução de 9 de julho contra o governo federal. 

Tão certo estava o PD da vitória do movimento constitucionalista que alguns de seus 

membros, a 10 de junho de 1932, já haviam elaborado um anteprojeto de programa 

partidário que, segundo se supunha, seria adotado pela situação que substituísse o governo 

provisório de Vargas. Esse programa, elaborado por Vicente Rao, Marrey Júnior, Cardoso 

de Melo Neto, Henrique Bayma e Vicente Pinheiro, propunha eleições indiretas para 

presidente da República, governadores de estado e senadores, mantendo-se o voto direto 



apenas nas eleições de prefeitos, vereadores, deputados estaduais e deputados federais. O 

Senado passaria a denominar-se Conselho Federal. As unidades federativas seriam 

divididas em estados, províncias e territórios. A religião católica, como no tempo da 

Monarquia, teria tratamento especial em relação aos demais cultos, aos quais se proibiriam 

as manifestações públicas. Além disso, o PD propunha a regulamentação médica e policial 

do meretrício, a regulamentação do consumo de bebidas alcoólicas, o estabelecimento de 

cursos públicos de higiene social, a obrigatoriedade do exame pré-nupcial e o 

desenvolvimento da educação física e incremento dos desportos. A 9 de julho de 1932, teve 

início a revolução que, em nome da reconstitucionalização, preconizava a derrubada do 

governo provisório instituído em 1930. Nesse dia, sob pressão de Valdemar Ferreira, o 

interventor pediu demissão do cargo e foi aclamado governador de São Paulo “em nome do 

povo, do Exército e da Força Pública”. 

Os revoltosos paulistas contavam, para o êxito de sua empreitada, com o apoio de Olegário 

Maciel em Minas e de José Antônio Flores da Cunha no Rio Grande do Sul. Essas duas 

articulações falharam. No caso de Minas, porque Maciel, em luta contra o PRM, não 

desejava colocar-se do mesmo lado de Artur Bernardes. O situacionismo gaúcho, a 

princípio vacilante, cedeu finalmente aos argumentos de Osvaldo Aranha, que colocou o 

problema para Flores em termos de sobrevivência da Revolução de 1930. 

A 2 de outubro, o general Bertoldo Klinger, comandante militar da Revolução 

Constitucionalista, assinou o armistício junto com o general Pedro Aurélio de Góis 

Monteiro, que comandava as tropas governistas no vale do Paraíba. A Força Pública, por 

outro lado, tal como em 1930, fez a paz em separado com o comando legalista. 

Em consequência da derrota, os líderes democráticos foram quase todos exilados. Entre eles 

incluíram-se Francisco Morato, Valdemar Ferreira, Aureliano Leite, Francisco Mesquita, 

Júlio de Mesquita Filho, Paulo Nogueira Filho, Paulo Duarte, Prudente de Morais Neto, 

Marcos Mélega e Joaquim Sampaio Vidal. Para o exílio partiu, igualmente, o ex-interventor 

Pedro de Toledo. 

 

O FIM DO PARTIDO 

No exílio, as opiniões eram divergentes quanto à continuidade da luta. Francisco 

Morato, em carta aos correligionários, julgava que a convocação da Constituinte eliminara 



todos os pretextos para o regresso à atividade conspiradora. A posição de Morato, 

evidentemente, desencorajou os que ainda acreditavam no êxito da luta armada. 

Simultaneamente, José Carlos de Macedo Soares, na tentativa de reconciliar São Paulo com 

o governo federal, pleiteou e obteve de Vargas duas concessões que, na prática, 

desestimulavam a crença na hostilidade pelas armas: a primeira foi a aceitação da presença 

da Chapa Única por São Paulo Unido no pleito de 3 de maio de 1933 para a Assembleia 

Nacional Constituinte e a segunda foi a indicação para a interventoria em São Paulo de 

Armando de Sales Oliveira, que, apesar de ligado politicamente ao PD e familiarmente a 

Júlio de Mesquita, recusara a Secretaria de Fazenda que lhe oferecera o interventor Pedro 

de Toledo após os acontecimentos de 23 de maio. 

Na Chapa Única por São Paulo Unido, o PD estava representado pelos candidatos Carlos de 

Morais Andrade, Henrique Bayma, Cardoso de Melo Neto e Antônio Carlos de Abreu 

Sodré. O único realmente eleito foi Morais Andrade. Os outros figuraram como suplentes. 

Por outro lado, no processo da indicação de Armando Sales, veio a anistia aos implicados 

na Revolução de 1932. Os exilados começaram a voltar e a intervir na luta política. 

O pouco sucesso eleitoral do PD — a maioria da Chapa Única fora composta de perrepistas 

— levou o interventor Armando Sales a reformular o sistema partidário de São Paulo, tendo 

em vista as eleições de outubro de 1934 e suas próprias esperanças de se candidatar à 

presidência da República. Por pressão de Armando Sales, ficou assim decidida a dissolução 

do PD. Muitos foram contrários, como Aureliano Leite, que ligou o fato a uma manobra de 

Cesário Coimbra, Paulo Nogueira Filho e Antônio Carlos de Abreu Sodré no sentido de 

afastar Francisco Morato da presidência da agremiação. 

A 24 de fevereiro de 1934, Valdemar Ferreira, em ato público, com a presença de 

elementos da Federação dos Voluntários e da Ação Nacional Republicana, dissidência do 

PRP, fez a apologia do partido que ajudara a fundar, “que atinge hoje o termo de sua 

trajetória política, encerrando nobremente o ciclo de sua existência”. O PD acabou 

exatamente na data em que completava oito anos de vida. Para substituí-lo, foi fundado o 

Partido Constitucionalista de São Paulo. 

Plínio de Abreu Ramos 
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PARTIDO DEMOCRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 

 

Partido político do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, fundado provavelmente 

em 1927 e dissolvido em fevereiro de 1933 por Raimundo Pais, um de seus fundadores e 

organizadores. Em abril seguinte, com vistas às eleições para a Assembleia Nacional 

Constituinte, foi reorganizado por Adolfo Bergamini, Artur Cumplido de Santana e 

Domingos Cunha, com o apoio de seus antigos integrantes, liderados por Raul Leitão da 

Cunha. Em fins de 1933 fundiu-se com o Partido Economista do Brasil, passando a 

constituir o Partido Economista Democrático. 

A direção do Partido Democrático tinha como órgãos políticos as delegações distritais 

(paróquias) e, como órgãos administrativos, o diretório central, o conselho administrativo e 

o conselho consultivo. Seu programa defendia a autonomia dos estados, dos municípios e 

do Distrito Federal, assegurando a este a livre escolha de seus governantes. Dava também 

grande ênfase à difusão e ao aperfeiçoamento da educação em todos os níveis, do primário 

ao superior, inclusive o ensino técnico e profissional. 

O único representante do Partido Democrático do Distrito Federal na Assembleia Nacional 

Constituinte de 1933 foi Raul Leitão da Cunha. 
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PARTIDO DEMOCRÁTICO DO RIO DE JANEIRO 

 

Partido político fluminense que apoiou a plataforma da Aliança Liberal e a 

Revolução de 1930. Em 1931, sua comissão executiva era integrada pelo coronel João de 

Morais Martins (presidente), Nóbrega da Cunha, Murilo de Melo, João Queirós e José de 

Oliveira Campos Júnior. 

O partido não concorreu às eleições de 1933 para a Assembleia Nacional Constituinte. Seus 

integrantes se dispersaram entre os novos partidos criados nesse período. 

 

 

FONTE: ARQ. OSVALDO ARANHA. 

 



PARTIDO DEMOCRATICO NACIONAL (PDN) 

 

Partido político de âmbito nacional fundado em 21 de setembro de 1927 por 

dissidentes gaúchos da Aliança Libertadora e dissidentes paulistas do Partido Democrático 

de São Paulo, além de um pequeno grupo do Distrito Federal. Originou-se dos contatos 

mantidos entre João Batista Luzardo, Adolfo Bergamini, Reinaldo Porchat, Guimarães 

Natal, Fernando Magalhães e outros. Seu presidente era Joaquim Francisco de Assis Brasil. 

O objetivo do PDN era aglutinar as oposições nacionais para uma ação mais ampla. Os 

pontos principais de seu programa eram: 1) defender os princípios democráticos e liberais 

consagrados na Constituição da República, opondo-se a qualquer reforma constitucional 

que implicasse restrição à liberdade e à garantia de direito; 2) pugnar pela revisão 

constitucional para que se restaurassem as disposições democráticas e as garantias 

cerceadas pela reforma de 1926 e para que se adotassem outras reclamadas pela vida 

contemporânea e generalizadas nas aspirações da nação; 3) impor pelo voto secreto o sigilo 

absoluto do sufrágio eleitoral como condição impreterível de sua moralidade; 4) propugnar 

por todas as medidas que interessassem à questão social, no sentido de reivindicar para 

todas as classes o direito que lhes cabia de interferir na direção dos negócios públicos, 

animando entre elas o espírito de fraternidade por leis protetoras do trabalho, da cooperação 

e da assistência; 5) promover a independência do magistério, com a criação de um 

organismo integral de instrução e educação, abrangendo todos os cursos, especialmente os 

de instrução técnica e profissional; 6) velar pelo equilíbrio dos orçamentos e pelo equilíbrio 

da nossa balança internacional; 7) resguardar a magistratura com a égide da vitaliciedade, 

inamovibilidade, insuspensibilidade administrativa e irredutibilidade de vencimentos, 

mantendo para os estados o direito de organizar a justiça estadual e transferindo para a 

União o de legislar sobre o processo civil, comercial e criminal; 8) pleitear a independência 

econômica da magistratura, assentando princípios básicos de organização judiciária 

igualmente obrigatórios na jurisdição federal e estadual, de modo a evitar, por um lado, as 

possibilidades de ação discricionária do Poder Judiciário e a tornar, por outro lado, a 

investidura dos juízes, a composição dos tribunais e o acesso dos magistrados 

independentes de qualquer poder político; 9) combater as oligarquias estaduais, a 

incompetência, a corrupção e a irresponsabilidade, de maneira a assegurar a autonomia das 



unidades da Federação e o restabelecimento do mérito e da lei, da honestidade e da 

responsabilidade na administração pública, e 10) observar assim, tanto na ordem interna 

como na internacional, uma política inspirada nos elevados sentimentos de ética, de 

equidade, de solidariedade continental e de confraternização humana. 

Em 1928, o PDN procurou aproximar-se dos “tenentes” exilados (participantes das 

revoluções de 1922 e 1924 e da Coluna Prestes), promovendo um encontro no mês de 

março entre seu representante Paulo Nogueira Filho e Luís Carlos Prestes. Nesse encontro, 

Paulo Nogueira Filho convidou Prestes a liderar um movimento revolucionário, 

prometendo auxílio financeiro. O acordo, contudo, não foi à frente, pois Prestes discordava 

dos pontos de vista do movimento e o PDN considerava encerrado o ciclo revolucionário, 

preferindo a luta pela vitória eleitoral. 

Em agosto de 1929 o PDN se incorporou à Aliança Liberal, aprovando sua chapa para as 

eleições presidenciais por 343 votos contra dois. Em convenção realizada em setembro do 

mesmo ano, o PDN confirmou seu programa e sua adesão à Aliança Liberal. 
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PARTIDO LIBERAL CATARINENSE 

 

Partido político catarinense fundado em 1927 por Nereu Ramos, que foi também o 

primeiro presidente de seu diretório central. Foi extinto junto com os demais partidos 

políticos do país pelo Decreto nº 37, de 2 de dezembro de 1937. 

Em outubro de 1932, Nereu Ramos renunciou à presidência do partido para se solidarizar 

com a Frente Única Gaúcha (FUG) em apoio à Revolução Constitucionalista de São Paulo. 

A maioria dos membros do Partido Liberal Catarinense (PLC) discordou da posição de 

Nereu Ramos, que foi apoiado apenas por alguns de seus correligionários como Antenor 

Morais, Altamiro Lobo Guimarães e Roberto Soares de Oliveira. A chefia do partido foi 

então entregue a seu vice-presidente, Durval Melquíades de Sousa. 

Em 1933, o interventor em Santa Catarina, Aristiliano Ramos, assumiu a presidência do 

partido, cujo diretório central passou a ser integrado por Teodureto Ávila (vice-presidente), 

Roberto de Oliveira (secretário) e Zulmiro Sencini (tesoureiro). Nesse mesmo ano o 

programa do partido foi reformado, passando a defender os seguintes princípios: a unidade 

nacional; o regime de três poderes independentes e harmoniosos; o sufrágio universal para 

ambos os sexos, o voto secreto e o sistema proporcional; a autonomia dos estados e 

municípios; a instituição do referendum e da iniciativa popular; a instituição de comissões 

ou conselhos técnicos como órgãos de orientação e consulta do governo; a difusão do 

ensino primário gratuito e obrigatório, a liberdade do ensino religioso e a maior 

disseminação do ensino técnico profissional, principalmente agrícola; o reconhecimento 

dos sindicatos como órgãos das relações entre o Estado e os vários ramos da atividade 

humana; a organização do trabalho nacional não somente sob o aspecto jurídico, com a 

adoção de legislação asseguradora da dignidade e dos direitos do proletariado, mas também 

sob o aspecto técnico, com a racionalização dos métodos de produção; a intervenção do 

Estado no tocante à produção e ao desenvolvimento do crédito agrícola; o incremento do 

cooperativismo; a instituição da família como base da organização social opondo-se a 

qualquer medida que perturbasse a tradição nacional na constituição do lar; o 

restabelecimento do habeas-corpus em toda sua plenitude segundo a doutrina brasileira; a 

publicidade ampla dos gastos oficiais; a supressão do imposto de exportação e de quantos 

embaraçassem a produção e a circulação da riqueza, e a adoção de uma política monetária 



que assegurasse a defesa da moeda contra as oscilações de valor. O Partido Liberal era 

também antidivorcista e combatia a moral leiga. Seu órgão doutrinário era o jornal 

República. 

Para participar da Assembleia Nacional Constituinte de 1933, o PLC elegeu os candidatos 

Carlos Gomes de Oliveira, Arão Rebelo e o próprio Nereu Ramos, que havia voltado a 

integrar seus quadros. 

Em 1934, para concorrer às eleições para a Câmara dos Deputados e a Assembleia 

Constituinte estadual, o PLC organizou nova chapa. Na mesma ocasião, o Partido 

Republicano Catarinense rearticulou a Coligação por Santa Catarina. As duas legendas 

buscavam eleger o maior número de candidatos possível, já que a Assembleia, além de 

preparar a Constituição estadual, deveria eleger o governador constitucional do estado e 

dois senadores. O interventor Aristiliano Ramos, discordando da orientação do PLC, que 

decidiu apoiar a candidatura de Nereu Ramos ao governo estadual, aderiu à Coligação, 

passando a liderá-la juntamente com Adolfo Konder e Henrique Rupp Júnior. Sua 

candidatura ao governo do estado foi então lançada por essa legenda. 

Nas eleições de 14 de outubro, as duas legendas elegeram um número equilibrado de 

deputados estaduais. O PLC elegeu ainda os deputados federais Carlos Gomes de Oliveira, 

José Eugênio Müller, Leopoldo Diniz Martins Júnior e Durval Melquíades de Sousa. 

Embora as duas bancadas estaduais estivessem de início equilibradas, após as eleições o 

PLC conseguiu a adesão de alguns deputados republicanos. Foi então que, às vésperas da 

instalação da Assembleia Constituinte estadual, os deputados liberais e os que a eles 

haviam aderido refugiaram-se no quartel da guarnição federal e ali instalaram a 

Constituinte, que elegeu Nereu Ramos governador constitucional do estado e Cândido 

Ramos e Artur Ferreira da Costa senadores. 

Em 25 de maio de 1937, o Partido Liberal Catarinense esteve representado na convenção de 

lançamento da candidatura oficial de José Américo de Almeida à presidência da República 

pelo deputado federal Leopoldo Diniz Martins Júnior. 

Vera Calicchio 
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PARTIDO LIBERTADOR (PL) 

 

Partido político gaúcho fundado em 3 de março de 1928 durante um congresso 

realizado na cidade de Bajé. Foi o sucessor do Partido Federalista Brasileiro. Foi extinto 

junto com os demais partidos do país pelo Decreto nº 37, de 2 de dezembro de 1937, após a 

instalação do Estado Novo. 

 

DO PARTIDO FEDERALISTA AO PARTIDO LIBERTADOR 

Ao substituir Deodoro da Fonseca na presidência da República em 23 de novembro 

de 1891, Floriano Peixoto destituiu todos os presidentes de estado que haviam apoiado 

Deodoro quando este, 20 dias antes, fechara o Congresso Nacional. Entre os depostos 

figurava Júlio de Castilhos, presidente do Rio Grande do Sul e fundador do Partido 

Republicano Rio-Grandense (PRR). Na ocasião, Demétrio Ribeiro, também membro do 

PRR, apresentou-se como o sucessor natural de Júlio de Castilhos. Não tendo, porém, força 

eleitoral para impor sua candidatura, Demétrio Ribeiro abriu uma dissidência e, unindo-se a 

elementos do antigo Partido Liberal (dirigido sob o Império por Gaspar Silveira Martins), 

formou uma nova agremiação: o Partido Federalista Brasileiro, fundado em Bajé em 31 de 

março de 1892. 

Através do controle do poder estadual, Floriano Peixoto pretendia garantir a presença no 

Congresso Nacional de representantes favoráveis à sua política e de elementos das facções 

locais contrários a Deodoro. Esse critério, entretanto, mostrou-se ineficaz no Rio Grande do 

Sul, pois Floriano necessitava da bancada republicana gaúcha no Congresso. Assim, ainda 

em 1892 Júlio de Castilhos voltou ao poder. Por seu lado, seus adversários iniciaram 

imediatamente uma guerra civil, conhecida com o nome de Revolução Federalista, que só 

terminaria em 1895. 

Durante quase toda a Primeira República, o Partido Federalista e o PRR se mantiveram em 

luta permanente, reforçando-se a coesão interna e a disciplina partidária nas duas 

agremiações. O Partido Federalista era integrado pela aristocracia rio-grandense, formada 

pelos proprietários de grandes estâncias. Os “maragatos”, como eram denominados os 

federalistas, tinham no jornal A Reforma o órgão de divulgação de suas teses 

parlamentaristas e unitaristas. 



Em 1922, as eleições para a presidência da República provocaram a união das oposições 

rio-grandenses, representadas pelo Partido Federalista e pelos dissidentes do PRR, 

chefiados por Joaquim Francisco de Assis Brasil, em torno da candidatura de Artur 

Bernardes. Nas eleições para a presidência do Rio Grande do Sul realizadas nesse mesmo 

ano, o PRR apresentou pela quinta vez a candidatura de Antônio Augusto Borges de 

Medeiros, enquanto a união das oposições lançava a candidatura de Assis Brasil. A vitória 

coube a Borges de Medeiros, cuja reeleição foi reconhecida pela Assembleia dos 

Representantes do estado, mas contestada pela oposição. Em janeiro de 1923, Borges de 

Medeiros foi empossado. Em fevereiro, a insatisfação com os resultados eleitorais fez 

eclodir nova guerra civil, deflagrada pelas oposições sob a liderança de Assis Brasil. A paz 

foi restabelecida, através da mediação do presidente Artur Bernardes, no Convênio de 

Pedras Altas, assinado por Assis Brasil e Borges de Medeiros em 14 de dezembro de 1923. 

Segundo o pacto, a oposição reconhecia Borges de Medeiros como presidente do estado, 

mas a Constituição do Rio Grande do Sul seria reformada, alterando-se entre outros os 

dispositivos que permitiam as reeleições dos presidentes estaduais e a nomeação dos vice-

presidentes pelo Executivo. 

Em 15 de janeiro de 1924, as oposições gaúchas, representadas por federalistas, 

democráticos e republicanos dissidentes, uniram-se formalmente na Aliança Libertadora 

(AL), sob a liderança de Assis Brasil. Além deste, os principais integrantes da AL foram 

João Batista Luzardo, Plínio de Castro Casado, Augusto Simões Lopes Filho e Raul Pilla. 

Formada ao mesmo tempo por presidencialistas e parlamentaristas, a AL tinha por fim 

“propugnar os princípios de liberdade política, baseados no sistema representativo e, 

especialmente, combater nas eleições federais, estaduais e municipais a situação imperante 

neste estado”. 

Em setembro de 1927, Assis Brasil fundou o Partido Democrático Nacional (PDN), 

pretendendo que a ele se filiassem todas as oposições gaúchas, até então organizadas na 

AL. Nas eleições de novembro desse mesmo ano para a presidência do Rio Grande do Sul, 

os libertadores negaram-se a lançar um candidato. Impedido de se candidatar à reeleição 

pelo Convênio de Pedras Altas, Borges de Medeiros indicou pelo PRR o nome de Getúlio 

Vargas, ministro da Fazenda de Washington Luís. 

Entre 3 e 5 de março de 1928, em Bajé, realizou-se um congresso com a finalidade de 



transformar a Aliança Libertadora em um partido que reunisse todas as forças de oposição 

do estado. Criou-se então o Partido Libertador, dissolvendo-se a AL e o Partido Federalista. 

O novo partido adotou o programa do PDN e se manteve na oposição ao PRR. O jornal O 

Estado do Rio Grande passou a divulgar suas posições. 

 

PROGRAMA 

Adotando o lema “Representação e justiça”, o PL defendia em seu programa a 

instauração de um processo de alistamento eleitoral que incluísse todos os cidadãos maiores 

de idade, a instituição do voto secreto e a representação proporcional; a realização de 

apurações escrupulosas, e a autonomia para o Poder Judiciário, tornando-se a investidura 

dos juízes, a composição dos tribunais e o acesso à magistratura independentes de qualquer 

poder político. 

Entre suas teses figuravam ainda a supressão dos impostos de exportação, de transmissão 

de propriedade, e de todos os tributos que pudessem dificultar a produção e a circulação de 

riqueza; o aumento dos investimentos no setor educacional; o respeito à autonomia 

municipal, e a sanção de leis que possibilitassem o progresso moral e material dos 

trabalhadores, protegendo suas atividades. 

O programa do PL foi assinado por Assis Brasil, Firmino Torelly, Edmundo Berchon 

Desarts e Alexandre da Silva Lisboa. 

 

DE 1928 A 1930 

Com a eleição de Getúlio Vargas para ocupar a presidência do Rio Grande do Sul a 

partir de 1928, o PL abandonou a oposição sistemática aos republicanos. Tendo à frente 

Batista Luzardo, o PL via em Vargas a possibilidade de um governo “mais liberal”, que se 

aproximava de suas próprias aspirações políticas. Luzardo considerava ainda não haver 

divergências entre o governo e o PL com respeito à política econômica, principalmente na 

questão da assistência à pecuária. Nesse período, a ação da bancada libertadora na Câmara 

concentrou-se basicamente na luta desenvolvida por Luzardo e por Plínio Casado em favor 

da anistia aos revolucionários de 1922-1926. 

Dentro do quadro político nacional, a aproximação das eleições para a presidência da 

República para o período 1930-1934 gerou uma cisão entre os estados de Minas Gerais e de 



São Paulo. Quebrando uma das regras fundamentais da política até então em vigor, segundo 

a qual o próximo presidente deveria ser mineiro, Washington Luís impôs a candidatura de 

Júlio Prestes, presidente do estado de São Paulo e líder da maioria na Câmara. O Rio 

Grande do Sul viu-se então colocado entre apoiar o candidato do governo federal ou apoiar 

o candidato mineiro, Antônio Carlos, havendo ainda a possibilidade de uma candidatura 

gaúcha, através de Getúlio Vargas. 

Buscando fortalecer a oposição, Minas Gerais aproximou-se nesse momento do Rio 

Grande. A 17 de junho de 1929, os deputados federais João Neves da Fontoura (do PRR), 

Francisco Campos e José Bonifácio (ambos do Partido Republicano Mineiro, PRM) 

firmaram um pacto de apoio ao estado de Minas, instituindo a Aliança Liberal. Além dos 

dois estados mencionados, a Aliança recebeu a adesão da Paraíba e das oposições estaduais, 

e contou com a participação dos “tenentes”. A 30 de julho, a comissão executiva do PRM, 

em nome da Aliança Liberal, lançou a candidatura de Getúlio Vargas e de João Pessoa, 

respectivamente, à presidência e à vice-presidência da República. Desse modo abriu-se no 

Rio Grande do Sul a possibilidade de uma aliança entre o PL e o PRR.  

Dentro do PL, Assis Brasil e Raul Pilla mostravam-se decididamente favoráveis à aliança 

dos dois partidos. Essa posição vinha-se firmando desde o mês de junho, diante da 

possibilidade de uma candidatura gaúcha. Em agosto, o diretório central do PL reuniu-se 

em Bajé e decidiu apoiar o movimento de reivindicações liberais de Minas Gerais. Vargas 

enviou um emissário à reunião, solicitando o apoio de Assis Brasil em troca da defesa de 

algumas teses do PL, como a anistia ampla e a representação do voto. Finalmente, nesse 

mesmo mês foi formada a Frente Única Gaúcha (FUG) ou Frente Única Rio-Grandense 

(FURG), integrada pelo PL e o PRR, com o objetivo de garantir a eleição de um presidente 

da República gaúcho. A FUG se tornaria uma das principais bases de apoio da Aliança 

Liberal.  

A oposição ao governo de Washington Luís nesse momento manifestava-se na ação interna 

dos políticos do PL, do PRR, do Partido Democrático de São Paulo, e na ação externa dos 

“revolucionários” exilados. O objetivo comum era a “remodelação da República”. Em 

janeiro de 1930, Batista Luzardo, figura de proa do PL na política nacional, participou da 

caravana liberal que percorreu o Nordeste do país para divulgar o programa aliancista. 

Com a derrota da Aliança Liberal nas eleições de 1º de março, Francisco Antunes Maciel, 



como intermediário do PL, procurou entrar em contato com João Neves da Fontoura e 

Osvaldo Aranha, duas lideranças radicais do PRR. A proposta dos libertadores era de uma 

ação conjunta na Câmara para a reabilitação da FUG e de apoio à sublevação armada. A 

posição do PL na Câmara era revolucionária, em contraste com a do PRR, que demonstrava 

desorientação e tendência a aceitar a situação. A despeito da entrevista de Borges de 

Medeiros ao jornal A Noite (19/3/1930) acatando os resultados eleitorais, Antunes Maciel 

articulou-se com Vargas a fim de lutar contra a vitória obtida nas urnas por Júlio Prestes, 

considerada por ambos fraudulenta. 

A Revolta de Princesa, que opôs na Paraíba os seguidores de João Pessoa e de José Pereira, 

mobilizou os representantes do PL no Congresso, principalmente Batista Luzardo, que 

sugeriu a Osvaldo Aranha o envio urgente de armamentos a João Pessoa. No mês de abril, 

porém, apesar de todos os esforços dos libertadores em contrário, somente os representantes 

paraibanos ligados a José Pereira foram reconhecidos pelo Legislativo. 

Ainda no mês de abril, Luís Aranha esteve no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com o 

objetivo de informar Antônio Carlos, Epitácio Pessoa e Artur Bernardes que o governo 

gaúcho, com a solidariedade de Borges de Medeiros, estava decidido a lutar até as últimas 

consequências em apoio a Minas e à Paraíba. Como essa informação despertasse 

desconfiança (principalmente no tocante à posição de Borges de Medeiros), Francisco 

Campos, secretário do Interior de Minas Gerais, foi enviado ao Sul para se entender 

diretamente com Borges. Por outro lado, Batista Luzardo tinha esperanças de contar, no 

caso de uma revolução armada, com o apoio de Luís Carlos Prestes, que se encontrava 

exilado. A partir do mês de maio, a revolução armada já se encontrava em preparativos. Em 

junho, porém, surgiu a notícia de que Antônio Carlos não aceitava a luta armada, e somente 

participaria de uma luta política. 

Começaram então a surgir divergências entre os líderes revolucionários e o PL, que 

protestou violentamente contra a exclusão sistemática das lideranças libertadoras das 

deliberações sobre a orientação do movimento. O PL acusou os chefes revolucionários de 

absorver os elementos mais ativos do partido sem, no entanto, integrá-los na direção das 

deliberações. Osvaldo Aranha respondeu ao líder Raul Pilla negando a sonegação de 

informações e afirmando que a colaboração dos partidos na revolução deveria tornar-se 

efetiva assim que esta tivesse seu desfecho. “Então, sim, os chefes tomarão as rédeas das 



nossas mãos, para construir e realizar... Agora a ação é nossa. Em tempo, virá a de vocês.” 

De fato, tudo parece indicar que a revolução foi articulada e liderada sem a participação da 

direção dos partidos políticos que a apoiavam. Durante toda a fase preparatória, as direções 

partidárias foram marginalizadas do processo de decisões. No Rio Grande do Sul, Antunes 

Maciel desempenhou o papel de ligação entre Vargas e Assis Brasil e entre Vargas e os 

revolucionários libertadores e republicanos. 

Com a vitória do movimento revolucionário que eclodiu a 3 de outubro, o diretório do PL 

se reuniu para decidir sobre a orientação a ser seguida no tocante à chefia do governo 

provisório. Assis Brasil foi favorável à entrega do governo a Vargas, como chefe 

unipessoal. A única opinião divergente foi a de Raul Pilla, que sugeriu a formação de uma 

junta governativa provisória, à qual seria atribuída a preparação rápida de eleições honestas 

e a convocação de uma assembleia constituinte. Assis Brasil conseguiu, porém, impor sua 

posição, convencendo o diretório a aceitar Vargas como presidente provisório. 

Para o governo do Rio Grande do Sul foi nomeado interventor José Antônio Flores da 

Cunha, do PRR, a despeito das indicações do PL do libertador Simões Lopes ou dos 

republicanos Maurício Cardoso ou João Neves da Fontoura. Antunes Maciel foi indicado 

para a Secretaria da Fazenda do estado, e Ptolomeu Assis Brasil, também do PL, foi 

nomeado interventor em Santa Catarina. Com a nomeação de Assis Brasil para o Ministério 

da Agricultura, Raul Pilla assumiu a chefia do partido. 

 

O GOVERNO PROVISÓRIO 

Logo após a Revolução de 1930, colocou-se para o Rio Grande do Sul o problema 

da atuação de seus partidos. Embora guardasse grande vinculação doutrinária e política 

com os demais núcleos regionais do PDN — agremiação que se esforçava por existir de 

fato em nível nacional —, o PL considerava a permanência da FUG indispensável ao 

momento político que o país atravessava. Essa opinião era também a dos republicanos, para 

os quais a FUG deveria em princípio estar voltada para objetivos nacionais, servindo à 

manutenção e ao desdobramento do programa revolucionário. 

A permanência da frente gaúcha estava, todavia, ligada à distribuição do poder em bases 

regionais e locais. Para o PL, a existência da FUG estava condicionada ao respeito a seus 

próprios interesses por parte do PRR. Embora favorável à aliança, o PL protestou, por 



exemplo, contra a substituição de alguns prefeitos libertadores do interior do estado — 

escolhidos por via eleitoral — por membros do PRR. 

Através de reivindicações de legitimidade e justiça, o PL pressionava o governo estadual. 

Flores da Cunha, baseado na convicção de que a FUG deveria ser mantida a qualquer custo, 

cedia aos libertadores, reforçando na verdade seu poder pessoal. A FUG, destinada a ser um 

dos “esteios” da revolução, corria assim o risco de ter seu objetivo escamoteado, já que a 

eliminação da oposição no interior do estado era utilizada não para respaldar os princípios 

revolucionários, mas sim para fortalecer o governo estadual. Era em torno dessa situação, 

percebida pelos libertadores, que se distribuíam as posições dentro do PL. 

Em relação à criação das Legiões Revolucionárias, a posição do PL era de desconfiança, 

como o demonstram os artigos publicados no jornal O Estado do Rio Grande. Raul Pilla 

mostrava-se contrário a esse tipo de organização, por entender que o verdadeiro 

sustentáculo dos governos só poderia ser a opinião pública livremente organizada em 

partidos políticos. Pilla considerava mesmo perigosa a idéia de que “a reconstrução da 

República possa se basear na organização de milícias mais ou menos fascistas”. 

O grande problema surgido no país nessa fase imediatamente pós-revolucionária foi o 

debate em torno da reconstitucionalização. A luta entre os “tenentes” e os 

constitucionalistas começou a se expandir por todos os estados. No Rio Grande do Sul, 

dominado pelos dois partidos tradicionais, os “tenentes” tiveram pouco êxito. O movimento 

constitucionalista floresceu no estado sob a liderança de Raul Pilla, que não dera apoio a 

Vargas na chefia do governo provisório. As idéias de Pilla eram divulgadas através dos 

editoriais de O Estado do Rio Grande, que, além de acusar Flores da Cunha de conduzir 

uma administração partidária pró-republicana, denunciavam Vargas e Osvaldo Aranha por 

suas ligações com os “tenentes”. 

Com o objetivo de estabelecer pontos comuns na elaboração de uma nova constituição, os 

líderes da FUG Flores da Cunha, Assis Brasil e Raul Pilla reuniram-se em Pelotas em 9 de 

abril de 1931. Nessa reunião, houve consenso sobre a necessidade da convocação de uma 

constituinte, tão logo se processasse a reforma da Lei Eleitoral confiada a Assis Brasil pelo 

governo provisório. Essa reforma propunha o alistamento automático dos eleitores, o voto 

secreto e a representação eleitoral, além de defender o voto feminino. 

As atenções de Raul Pilla voltavam-se nesse momento para São Paulo, que se tornara o 



centro do conflito entre os “tenentes” e os constitucionalistas. Em apoio à luta do Partido 

Democrático de São Paulo contra o interventor João Alberto Lins de Barros, Pilla convocou 

um congresso do PL, realizado entre 14 e 19 de setembro de 1931, durante o qual se 

enfatizou a necessidade da rápida constitucionalização do país. A reunião aprovou uma 

série de moções apresentadas por Pilla, referentes à política estadual e nacional, que ficou 

conhecida como o Decálogo do PL. A posição de Raul Pilla provocou os protestos de 

Antunes Maciel. 

As principais exigências feitas ao governo provisório pelo PL, em troca de seu apoio, 

foram: a afirmação autorizada de que era pensamento do governo trazer o mais rapidamente 

possível o país ao regime constitucional; a promulgação urgente da reforma eleitoral; a 

solução pronta e justa para o caso de São Paulo; o combate à ação comunista que se 

desenvolvia à sombra da revolução e com a cumplicidade de autoridades revolucionárias, e 

a correção das anomalias existentes nas relações entre os governos estaduais, sob a 

fiscalização direta do governo provisório. Foi aprovada ainda uma moção referente à 

ampliação da área de atuação do partido (até então restrita aos limites estaduais), visando a 

consolidar uma base nacional orientada para a estruturação de uma nova ordem 

constitucional, ou seja, a estabelecer um programa mínimo comum, do qual participariam 

outros partidos, sem prejuízo dos pontos de vista dos libertadores. O PL considerava ainda 

que os tribunais de exceção só eram justificáveis em situações extremas. A FUG era 

considerada indispensável à realização do programa revolucionário. 

O apoio ao governo provisório provocou divergências no interior do partido. Enquanto 

Batista Luzardo expressou seu apoio incondicional, Raul Pilla deu um voto de confiança às 

intenções do governo no tocante às metas revolucionárias. A importância desse congresso 

do PL residiu no fato de nele se haver tratado essencialmente de questões de caráter 

nacional. A orientação da reunião representou um esforço no sentido de romper o caráter 

regionalista da atuação dos partidos, como era comum até então. 

Até o início de 1932, embora defendessem a constitucionalização, o PL e o PRR não 

tinham uma posição hostil ao governo central. No entanto, após o lançamento em 13 de 

janeiro do manifesto do Partido Democrático de São Paulo, de rompimento com o governo 

provisório, o diretório central do PL renovou sua solidariedade aos democráticos paulistas. 

Pouco depois, com o empastelamento do jornal Diário Carioca pelos “tenentes” a 26 de 



fevereiro, os membros da FUG que ocupavam cargos no governo central, como Batista 

Luzardo (chefe de polícia do Distrito Federal), Maurício Cardoso (ministro da Justiça), 

João Neves da Fontoura e Lindolfo Collor, exigiram que as responsabilidades pelo atentado 

fossem apuradas. Dado o protelamento do inquérito, seu pedido de demissão foi 

apresentado no dia 3 de março. O caso do empastelamento não foi, é certo, a única causa 

dessas demissões. O que estava por trás era o debate em torno da constitucionalização. 

Logo após os pedidos de demissão dos líderes gaúchos, ainda foram feitas tentativas de 

apaziguamento, com imposição de condições a Vargas. Ainda no mês de março, Assis 

Brasil elaborou um Heptálogo onde eram enumeradas exigências para a manutenção do 

apoio da FUG ao governo provisório. O documento reivindicava a abertura de inquérito e a 

punição dos autores do atentado ao Diário Carioca; a promulgação de um decreto do 

governo colocando em vigor a Constituição de 24 de fevereiro de 1891 no que tangia aos 

direitos dos cidadãos; a suspensão de qualquer restrição à liberdade de imprensa; a 

convocação de uma comissão para organizar um projeto de constituição, a ser submetido à 

futura Assembleia Constituinte como anteprojeto; a adoção de providências imediatas para 

a efetivação do alistamento eleitoral e a promulgação de um decreto marcando para o ano 

de 1932 a eleição da Assembleia Constituinte; a organização de uma comissão de técnicos 

para estudar as bases em que o governo federal deveria encampar as dívidas externas dos 

estados e municípios julgados insolventes, e a convocação de líderes revolucionários para 

organizar um plano de ação administrativa e política para o governo provisório, adequado 

aos compromissos da revolução e às aspirações do país. Vargas respondeu a essas 

reivindicações de forma reticente, afirmando que as providências necessárias estavam 

sendo tomadas. 

O PL estava vinculado ao compromisso de manutenção da FUG. Contudo, tanto os 

libertadores quanto os republicanos consideravam que a base do acordo para o apoio ao 

governo provisório estava condicionada à fixação de uma data para a convocação da 

Constituinte. Vargas afirmava que o governo tencionava promover a constitucionalização, 

mas que esta viria “a seu tempo, como desfecho lógico da série de providências que a 

devem anteceder”. Essas providências consistiam em organizar o país administrativamente, 

controlar as finanças e manter a ordem. 

A radicalização dos constitucionalistas de São Paulo estimulou a aproximação entre Raul 



Pilla e Borges de Medeiros, e incentivou o engajamento dos gaúchos ao lado dos paulistas 

através da ligação — ainda que formal — entre a FUG e a recém-constituída Frente Única 

Paulista. Ao irromper o movimento armado em São Paulo em julho de 1932, a FUG tomou 

a iniciativa de propor o apaziguamento, através de uma carta assinada por Pilla e Borges. 

Os líderes do movimento paulista, no entanto, rejeitaram a intervenção dos gaúchos. Dentro 

do PL, embora houvesse uma forte tendência pró-revolução, liderada por Pilla, existia uma 

divisão. A maioria do partido seguia Assis Brasil, que considerava o derramamento de 

sangue desnecessário. 

Flores da Cunha, solidário ao governo provisório, decidiu enviar tropas do Exército e 

efetivos da Brigada Militar gaúcha, além de corpos provisórios, para combater os 

revolucionários paulistas. Com o objetivo de diminuir a pressão das tropas gaúchas sobre 

São Paulo, alguns elementos da FUG, liderados por Borges de Medeiros, organizaram 

então um levante dentro do Rio Grande do Sul. Esse movimento, esmagado em Cerro 

Alegre no dia 20 de setembro, representou o rompimento da FUG com Flores da Cunha. O 

manifesto de rompimento, assinado por Borges, Pilla, Collor e Luzardo, denunciava a 

atitude dúbia de Flores ao apoiar a ditadura, e não os gaúchos representados pela FUG. 

Com a derrota da revolução paulista, vários membros da FUG, entre os quais Raul Pilla, 

Lindolfo Collor e Batista Luzardo, refugiaram-se no Uruguai e na Argentina. Vargas 

pretendia deportar todos os rebeldes revolucionários, mas Flores da Cunha opôs-se à 

extradição de Borges de Medeiros, temendo a repercussão política que o fato teria em seu 

estado. 

No mês de novembro, diante do rompimento com a FUG, Flores da Cunha fundou o 

Partido Republicano Liberal (PRL) Rio-Grandense, integrado por elementos vindos tanto 

do PL como do PRR. Uma das maiores perdas para o PL nesse momento foi a de Antunes 

Maciel, que, ao passar para o PRL, foi indicado pelo interventor para o Ministério da 

Justiça. Na tentativa de pacificar o Rio Grande do Sul, Flores da Cunha reiniciou então a 

campanha pela constitucionalização. 

A FUG, por seu lado, emergiu do conflito com uma nova força: a consolidação da unidade 

PL-PRR, sem a desconfiança que a caracterizara anteriormente. A clássica discórdia entre o 

PL e o PRR cedeu lugar ao confronto entre a FUG e o PRL. Mas a FUG foi obrigada a 

iniciar um lento processo de reconstrução, sob a chefia interina de Maurício Cardoso, já que 



seus principais líderes se achavam exilados. 

Em discurso proferido a 19 de janeiro de 1933, Joaquim Lins Osório apresentou as 

aspirações do PL e do PRR: o regime federativo e presidencialista; a consagração das 

liberdades civis, políticas e espirituais; a desvinculação entre Igreja e Estado; a 

independência das magistraturas; a estabilidade dos funcionários públicos; o sistema 

representativo; o sufrágio universal, e o voto proporcional. 

Em 15 de abril de 1933, reuniu-se em Rivera, no Uruguai, um congresso do PL. Os 

assuntos em pauta eram: o programa ser defendido na Constituinte, as bases para uma ação 

conjunta ao lado do PRR, e a escolha dos candidatos a deputados. O congresso aprovou, 

entre outras, uma moção defendendo a simultaneidade das eleições federais, estaduais e 

municipais, para mandatos de igual duração, a não ser que a Constituição viesse a admitir a 

dissolução das Câmaras. Foram também aprovados os seguintes princípios constitucionais: 

a proibição de reeleições para a presidência da República e dos estados; a supressão do 

Senado; a cassação de mandatos; a organização de uma comissão permanente na Câmara 

para representá-la nos casos urgentes que ocorressem nos interregnos legislativos; o voto 

secreto e proporcional; a incorporação do Ministério Público ao organismo judiciário, com 

as mesmas garantias dos juízes; a proibição aos estados de contrair empréstimos externos 

sem a devida licença do Legislativo; o condicionamento da intervenção federal à decisão do 

Congresso; a autonomia municipal, extensiva ao Distrito Federal; a distinção entre 

nacionais e estrangeiros quanto aos direitos privados; o restabelecimento do habeas-corpus 

com caráter amplo, e a garantia dos funcionários públicos. Na reunião foi ainda escolhida a 

chapa do partido para concorrer às eleições para a Assembleia. Dela faziam parte Assis 

Brasil, Bruno Lima, Edgar Schneider, Oscar Carneiro da Fontoura, Alberto Pasqualini, 

João Gonçalves Viana, Minuano de Moura e Camilo Teixeira, e os suplentes Araújo Cunha 

e Bittencourt de Azambuja. 

 

DA CONSTITUINTE AO ESTADO NOVO 

A campanha eleitoral para a Assembleia Nacional Constituinte, segundo os 

opositores de Flores da Cunha, foi marcada por uma série de arbitrariedades destinadas a 

evitar a vitória dos candidatos da FUG. Flores teria impedido seus adversários de realizar 

manifestações públicas, chegando a efetuar prisões e a suspender os direitos políticos de 



quatro candidatos, acusados de haverem participado do levante de setembro de 1932.  

As eleições de 3 de maio de 1933 deram a vitória ao PRL, que elegeu 13 representantes 

num total de 16. Os constituintes eleitos pela FUG foram Assis Brasil (do PL), Maurício 

Cardoso e Adroaldo Mesquita Costa (ambos do PRR). A atuação do PL na Assembleia 

integrou-se na atuação da FUG. Uma das questões que mais mobilizaram a frente gaúcha 

foi a defesa do federalismo, com a limitação dos casos de intervenção federal nos estados. 

A participação da FUG foi marcada ainda pela contestação à forma como eram 

encaminhados os trabalhos na Assembleia, e por denúncias contra o regime discricionário 

vigente no plano federal e no Rio Grande do Sul. 

Entre as principais reivindicações do PL e do PRR incluíram-se: a ampliação do direito de 

iniciativa legislativa (até então atribuído apenas aos membros das duas câmaras e ao 

presidente da República) ao eleitorado e às associações de direito público; a prática do 

referendum popular (por iniciativa do próprio eleitorado, inclusive) nos casos de dupla 

legislação, entre outros; a representação das minorias em todos os níveis, particularmente, 

nas comissões parlamentares e na Delegação Legislativa Permanente, que representaria o 

Legislativo nos períodos de recesso; a extensão das atribuições dessa delegação, de modo a 

garantir a efetiva continuidade político-administrativa e o controle sobre o Executivo nos 

períodos de desmobilização do Congresso; a restrição dos efeitos do estado de sítio à 

suspensão do habeas-corpus; a anistia absoluta, e a liberdade de imprensa. 

A FUG defendeu, finalmente, como critério de representação política dos estados na 

Câmara dos Deputados, a proporcionalidade do eleitorado inscrito, e não da população 

residente em cada unidade, como havia prevalecido no período anterior a 1930. A ideia era 

vincular o tamanho das bancadas ao da população alfabetizada de cada estado, o que 

aumentaria a força competitiva do Rio Grande do Sul junto a Minas, Bahia e Pernambuco. 

Esse critério, entretanto, embora tenha tido o apoio do partido de Flores da Cunha, não foi 

aceito pelos demais constituintes. 

Em 28 de dezembro, Assis Brasil renunciou ao mandato de deputado constituinte. 

Nas eleições de 14 de outubro de 1934, o PRL conseguiu eleger a maioria de representantes 

à Assembleia estadual. Flores da Cunha foi novamente acusado de ter exercido pressão 

sobre os eleitores, censurando jornais, efetuando prisões e transferindo funcionários 

públicos com o intuito de impedir a vitória dos candidatos da FUG. Para a Câmara dos 



Deputados, na mesma ocasião, a FUG elegeu sete deputados: Batista Luzardo, Oscar 

Carneiro da Fontoura e Aníbal Falcão de Barros Cassal, do PL, e Borges de Medeiros, João 

Neves da Fontoura, Nicolau Vergueiro, João Vespúcio de Abreu e Silva e o suplente 

Camilo Mércio, do PRR. 

A abertura da Assembleia estadual em 1935 encontrou a FUG disposta à pacificação. Seus 

representantes concordaram em votar em Flores da Cunha para governador constitucional 

do estado. Essa pacificação foi contudo provisória, e as crises se sucederam, agravando-se 

diante das divergências que começavam a surgir entre o governador e o governo federal. 

Percebendo o enfraquecimento de sua posição em nível federal, Flores insistia em pacificar 

as forças políticas rio-grandenses. 

A Revolta Comunista de 1935 levou o governo central a obter do Congresso uma série de 

medidas que tendiam a fortalecer o Poder Executivo. Foram decretados ao mesmo tempo o 

estado de sítio e o estado de guerra. No Rio Grande do Sul, o medo do comunismo, do 

integralismo e do governo central forte fez com que Flores da Cunha e os partidos de 

oposição aceitassem efetivamente negociar, tentando implantar uma fórmula 

parlamentarista de governo desenvolvida por Raul Pilla e pelo jurista José Maria dos 

Santos. A chamada Fórmula Pilla-Santos encontrou todavia sérios obstáculos, já que muitos 

libertadores e republicanos preferiam apoiar Vargas em lugar de Flores. 

Após marchas e contramarchas, em 17 de janeiro de 1936, Borges de Medeiros, Raul Pilla 

e Flores da Cunha assinaram finalmente um acordo entre a FUG e o PRL, estabelecendo 

um governo misto, o modus vivendi gaúcho. Lindolfo Collor foi um dos principais 

articuladores do compromisso, vencendo a oposição movida pelos líderes anti-Flores. Pelo 

acordo, Flores aceitava várias reivindicações da FUG, como a liberdade de imprensa e de 

reunião, a recontratação de funcionários públicos removidos por motivos políticos, e o 

estabelecimento de um sistema de serviço civil efetivo. Em contrapartida, a FUG aceitava a 

paz política e concordava em participar do secretariado estadual. Raul Pilla foi 

imediatamente nomeado secretário de Agricultura, e Lindolfo Collor, secretário da Fazenda 

do estado. Em virtude das novas funções assumidas por Pilla, a presidência da diretoria do 

PL foi entregue a seu vice-presidente, Batista Luzardo. 

A FUG procurou então encaminhar a proposta de pacificação em nível nacional. Sua 

intenção era arregimentar as forças oposicionistas de outros estados para tentar negociar 



com Getúlio, tendo já em vista a sucessão presidencial. Tanto para a FUG como para a 

Minoria Parlamentar (a oposição no Congresso), o estabelecimento de um governo de 

conciliação era a única forma de apaziguar a política nacional, levando a situação a dividir 

as responsabilidades com a oposição. A idéia era que se criasse um conselho de ministros, 

dentro do modelo parlamentarista. 

Considerando o governo de gabinete “como uma tentativa promissora de salvação 

nacional”, Batista Luzardo iniciou negociações no sentido de estabelecer uma aliança com 

o Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Mineiro e a Concentração 

Autonomista da Bahia. O encaminhamento da fórmula de pacificação previa duas etapas: 

primeiro, a pacificação dos grandes estados através do estabelecimento de governos mistos 

idênticos aos do Rio Grande do Sul, e, segundo, o início das negociações para a criação do 

governo de gabinete nacional, com a formação de um ministério composto de 

representantes das correntes partidárias participantes do acordo. 

Além de estar intimamente ligada aos interesses que se articulavam em torno da sucessão 

presidencial, a preocupação com a pacificação nacional era explicada pelo fechamento 

progressivo do governo, expresso sobretudo na decretação do estado de guerra e na quebra 

das imunidades parlamentares. A fórmula parlamentarista, entretanto, não chegou a ser 

adotada, por não ter sido aceita pelos políticos da situação. 

Flores da Cunha, após a assinatura do acordo com a FUG, procurou se aproximar da 

Minoria Parlamentar, visando fortalecer sua posição pessoal para assim indicar o candidato 

à sucessão de Vargas. No entanto, Vargas começou a encorajar a dissidência dentro do 

PRL, ao mesmo tempo que procurava reconquistar a FUG através do deputado estadual 

Maurício Cardoso, do PRR, forte opositor do modus vivendi. 

As moções aprovadas no congresso do PL realizado em julho de 1936 demonstravam a 

inquietação dos libertadores com a subversão das forças de esquerda e de direita. Durante a 

reunião, o direção do partido foi autorizada a encaminhar todos os seus entendimentos 

partidários de acordo com os seguintes princípios: defesa das instituições democráticas dos 

ataques extremistas de direita e de esquerda; reconhecimento da inviolabilidade das 

prerrogativas dos poderes públicos; concordância com a possível iniciativa de reforma 

constitucional, para a instalação de uma forma de governo de responsabilidade coletiva, e 

sustentação decisiva da defesa do regime democrático. As negociações do partido relativas 



à sucessão presidencial começaram então a ser acionadas por Raul Pilla e Firmino Torelly. 

No final do ano de 1936, rompeu-se o modus vivendi no Rio Grande do Sul. As imposições 

de Flores da Cunha passaram a ser rejeitadas dentro de seu próprio partido. Através de uma 

série de entrevistas — a mais violenta das quais foi a de Benjamim Vargas — os 

dissidentes do PRL passaram a contestar a liderança do governador. Vargas tentou 

convencer a comissão central do PRL a se alinhar junto com os dissidentes, o que poderia 

forçar Flores a renunciar tanto à chefia do partido como ao governo estadual. Collor e Pilla 

tentaram em vão fazer com que a FUG não se juntasse aos dissidentes do PRL. Entretanto, 

liderada por Maurício Cardoso, a FUG colocou-se contra Flores, levando os dois 

secretários de estado a renunciar a seus cargos. 

A desintegração da FUG foi provocada também por fatores internos, ligados à forma como 

a aliança era conduzida. Em sua direção predominavam elementos do PRR, liderados por 

Maurício Cardoso. Segundo acusações dos libertadores, as deliberações eram tomadas de 

forma discricionária, e praticamente impostas ao PL. Batista Luzardo foi também acusado 

de ser conivente com essa situação e de ter assumido compromissos com Vargas em relação 

à sucessão presidencial e à derrubada de Flores. A rebeldia do PL contra sua comissão 

diretora baseava-se na acusação de que sua orientação era facciosa. Entre os descontentes 

destacava-se o deputado federal Barros Cassal. 

Em abril de 1937, o diretório central do PL estudou a possibilidade de uma aliança com o 

Partido Constitucionalista de São Paulo para apoiar a candidatura de Armando de Sales 

Oliveira à presidência da República. A conclusão final, porém, foi de que ainda não havia 

chegado o momento de manifestar apoio a nenhum candidato. Em nota oficial, a direção do 

partido recomendou à representação libertadora que mantivesse sua enérgica atitude crítica 

e fiscalizadora dos atos da administração estadual. 

Tudo indica que, nas reuniões que se sucederam ao esfacelamento da FUG, a direção do PL 

tentava não se comprometer nem com Vargas nem com Flores. A tendência era aceitar a 

aproximação de Luzardo com Vargas e evitar os ataques frontais ao governador. 

Quando do lançamento da candidatura de José Américo de Almeida à presidência da 

República, em 25 de maio de 1937, o PL se fez representar por Batista Luzardo. A atitude 

da direção central do partido foi bastante influenciada pelo problema regional. Por fazer 

oposição a Flores da Cunha, adepto de Armando Sales, o PL escolheu o candidato da 



situação. O apoio a essa candidatura, no entanto, sem consulta prévia aos diretórios locais, 

provocou o acirramento da luta dentro das fileiras libertadoras. 

Os dissidentes do PL agruparam-se então em dois blocos distintos. O primeiro foi a Ação 

Libertadora, que recebeu a adesão do general Filipe Portinho, do deputado estadual Fay 

Azevedo, do deputado federal Barros Cassal, do coronel Laudelino Barcelos e do general 

Cândido Carneiro Júnior, além de Camilo Mércio, Gabriel Pedro Moacir, Breno Pinto 

Ribeiro, Francisco Orcy, Miguel Oliveira Leite, S. Marcos e Pedro Rodrigues dos Santos. 

Os integrantes desse grupo lançaram um manifesto condenando o apoio dado pelo PL ao 

candidato governamental e apoiando Armando Sales, bem como a luta em prol da 

democracia travada pelo Partido Constitucionalista de São Paulo. O segundo grupo 

dissidente formou a União Democrática Nacional, liderada por Bruno de Mendonça Lima, 

advogado em Pelotas. A posição ideológica de seus integrantes era mais definida. Seu 

objetivo era transformar o PL num partido socialdemocrata. 

Em outubro de 1937, Raul Pilla foi eleito presidente da Assembleia estadual. 

Logo após a decretação do Estado Novo em 10 de novembro, o PL, aliado a parte do PRR, 

tentou articular a formação de uma frente única destinada a apoiar o governo do estado e da 

República. Essa frente seria dirigida por Batista Luzardo, Maurício Cardoso e Protásio 

Vargas. Entretanto, com a promulgação do decreto de extinção dos partidos políticos em 

dezembro, o PL publicou nota recomendando a todos os seus membros que se abstivessem 

de quaisquer atividades político-partidárias até a promulgação de um novo regime eleitoral. 

Alzira Alves de Abreu 
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PARTIDO MONARQUISTA BRASILEIRO 

 

Partido político de âmbito nacional fundado durante a Primeira República pelo 

visconde de Ouro Preto, que foi o último chefe de gabinete do Império. 

Em 1933, foi provavelmente reorganizado para concorrer às eleições para a Assembleia 

Nacional Constituinte. Aprovou uma chapa da qual constavam entre outros candidatos o 

conde Afonso Celso (filho do visconde de Ouro Preto) e o coronel Leite Ribeiro. Nenhum 

de seus candidatos foi eleito. 

 

 

FONTE: Gazeta do Povo (11, 12/1932, 1, 12/3/1933). 

 



PARTIDO REPUBLICANO BAIANO 

 

Partido político baiano fundado em janeiro de 1927. Em 1932, quando da 

convocação das eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, seus principais líderes 

decidiram criar a Liga de Ação Social e Política (LASP) da Bahia. 

O Partido Republicano Baiano teve suas origens na crise aberta na política baiana durante o 

período presidencial de Artur Bernardes (1922-1926). José Joaquim Seabra, um dos líderes 

políticos de maior prestígio no estado, ao ser derrotado como candidato a vice-presidente 

da República ao lado de Nilo Peçanha na chapa de oposição a Bernardes, perdeu o poder 

que detinha na política local desde 1912. As lutas internas dentro de seu partido, o Partido 

Republicano Democrata, enfraqueceram ainda mais sua posição. 

Os adversários de J. J. Seabra, juntamente com aqueles que aderiram a Bernardes, 

fundaram então um novo partido, a Concentração Republicana da Bahia. O objetivo dessa 

nova organização era preparar chapas com candidatos à Câmara dos Deputados e à 

renovação do terço do Senado nas eleições de 4 de fevereiro de 1923. A nova agremiação, 

que tinha Rui Barbosa entre seus chefes, era integrada ainda por Pedro Lago, Vital Soares, 

Ernesto Simões Filho, Miguel Calmon, João Mangabeira, Otávio Mangabeira e Aureliano 

Leal. Recebeu logo depois a adesão de ex-seabristas como Antônio Calmon, o coronel 

César Sá, Álvaro Cova e Geraldo Rocha. 

A eleição de Góis Calmon para o governo da Bahia, em dezembro de 1923, fez crescer a 

adesão dos seabristas à Concentração Republicana. A candidatura de Góis Calmon, apoiada 

por esse partido, fora na verdade lançada por J. J. Seabra. Este, contudo, temendo que a 

vitória de seu candidato desencadeasse uma campanha em favor de sua própria liquidação e 

da de seu partido, retirara seu apoio às vésperas da eleição. Essa atitude agravara ainda 

mais as dissensões dentro do Partido Republicano Democrata. Por outro lado, dentro da 

Concentração Republicana, as dissidências internas conduziam à formação de várias 

facções: calmonistas, mangabeiristas e ex-seabristas. 

Góis Calmon, na tentativa de pacificar a política estadual, decidiu criar o Partido 

Republicano Baiano, com vistas às eleições para o Congresso Nacional e a Assembléia 

Legislativa do estado. O novo partido, criado em janeiro de 1927, passou a ser controlado 

por jovens políticos como os irmãos Mangabeira, os irmãos Calmon e ex-seabristas. Os 



velhos chefes locais voltaram-se para a política de seus municípios, deixando aos “jovens 

doutores” a política em nível estadual e a ligação entre as reivindicações locais e os centros 

de decisão. 

O Partido Republicano Baiano ficou constituído de uma comissão executiva e de diretórios 

municipais. Da comissão executiva emanavam todas as decisões políticas importantes, 

assim como a orientação para a atuação dos diretórios municipais. 

Praticamente como partido único, o Partido Republicano Baiano dominou a política 

estadual até o advento da Revolução de 1930, que encontrou seus principais dirigentes 

identificados com a política de Washington Luís: Vital Soares, presidente do estado, fora 

eleito vice-presidente da República na chapa de Júlio Prestes; Otávio Mangabeira era 

ministro das Relações Exteriores do governo Washington Luís; Ernesto Simões Filho era 

líder da maioria na Câmara Federal, e os deputados federais João Mangabeira, Miguel 

Calmon e Wanderley de Pinho integravam a maioria parlamentar. 

A vitória da Revolução de 1930, além de determinar o exílio de Otávio Mangabeira e de 

Miguel Calmon, alijou do poder estadual todos os representantes do Partido Republicano 

Baiano, que, como partido de oposição, passou a lutar pelo restabelecimento do regime 

legal e contra a política empreendida pelos interventores. 

Alzira Alves de Abreu 
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PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR (PRC) 
 

 

Partido político fundado em novembro de 1910 pelos políticos que haviam apoiado, 

em março daquele ano, a eleição do marechal Hermes da Fonseca para a presidência da 

República, em oposição a Rui Barbosa. Liderados pelo militar e político gaúcho Pinheiro 

Machado, os organizadores do partido pretendiam manter o controle dos militares e das 

lideranças regionais sobre o governo.  

Durante a convenção em que se constituiu o PRC, foi adotado um programa segundo o qual 

o partido defenderia a Constituição de 1891, a autonomia dos estados, a liberdade eleitoral 

e a pureza do regime representativo, a estabilidade cambial e o equilíbrio orçamentário, o 

interesse das indústrias e do comércio nacional, o desenvolvimento do poder militar 

nacional, a organização do ensino superior e das escolas agrícolas e profissionais, a adoção 

de leis e códigos que correspondessem aos interesses e necessidades da sociedade civil, e 

de medidas que melhorassem as condições das classes sociais menos favorecidas. O 

documento também definia a base para ação política e a direção interna do PRC, em âmbito 

nacional e local. Estipulava ainda que o mandato dos delegados que compunham a 

convenção formada para fundação do partido expiraria a partir da eleição da primeira 

comissão executiva central.  

Entretanto, o PRC não resistiu aos embates dos diversos interesses representados 

pelos políticos que o compunham, oriundos dos mais variados lugares do país, e teve êxito 

apenas nos estados favoráveis à política do presidente do partido, Pinheiro Machado. Com 

a morte deste em 1915, quando foi assassinado com uma punhalada pelas costas no hall do 

Hotel dos Estrangeiros, no Rio de Janeiro, o PRC foi dissolvido. Mais tarde, também sem 

êxito, tentou renascer sob o nome de Concentração Republicana. 

 

Adrianna Setemy 
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PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR FLUMINENSE (PRCF) 

 

Partido político fundado no estado do Rio de Janeiro em fevereiro de 1911 a partir 

da fusão do Partido Republicano Fluminense (PRF) com o Partido Republicano 

Conservador (PRC). 

 

ORIGENS 

 O PRC foi fundado em novembro de 1910 pelos políticos que apoiavam Hermes da 

Fonseca, eleito em março daquele ano presidente da República em oposição a Rui Barbosa. 

Liderado por Pinheiro Machado, militar e senador (1890-1915) gaúcho, o partido procurou 

aglutinar as oligarquias dominantes e os militares em torno do novo governo republicano 

inaugurado em 15 de novembro. 

Até então, no estado do Rio de Janeiro, as forças políticas estavam divididas entre a 

influência do presidente estadual Alfredo Backer (1906-1910) e a do presidente da 

República Nilo Peçanha (1909-1910). Na eleição de 1910 para o governo estadual, Backer 

defendeu a candidatura de Manuel Edwiges Queirós Viana, enquanto Nilo apoiou Francisco 

Chaves de Oliveira Botelho. Em agosto, realizada a eleição, cada grupo reivindicou a 

vitória de seu candidato, o que ensejou a instalação de duas assembleias legislativas. O 

impasse levou à intervenção do presidente Hermes da Fonseca, que, em dezembro, 

empossou o candidato nilista Oliveira Botelho na presidência do estado do Rio. 

Na convenção do PRF realizada em 14 de fevereiro de 1911, o novo presidente estadual, 

eleito pelo partido, reafirmou sua aliança política com Hermes da Fonseca e Pinheiro 

Machado. No encontro foi aprovada uma moção de solidariedade ao presidente da 

República, bem como a integração do PRF ao PRC, que deu origem ao PRCF. Nesse 

momento, os partidários do nilismo aglutinaram-se na nova sigla, enquanto a oposição 

passou a usar a sigla do PRF. Abrigando as duas maiores lideranças estaduais de então, 

Oliveira Botelho e Nilo Peçanha (este também membro da comissão executiva do PRC), o 

PRCF surgiu como a principal força política fluminense.  



 

ATUAÇÃO 

A força política do PRCF se refletiu logo nas eleições federais de 30 de janeiro de 

1912, primeiro pleito legislativo de que a agremiação participou. Na ocasião, o partido 

elegeu Nilo Peçanha senador e todos os seus candidatos a deputado federal. Em 15 de 

dezembro seguinte, nas eleições estaduais, o PRCF elegeu 40 deputados estaduais, 

enquanto apenas cinco outros candidatos avulsos conseguiram se eleger. 

A sólida liderança política do PRCF passou a ser abalada em 1913, com o rompimento 

político de Oliveira Botelho e Nilo Peçanha. As divergências entre os dois se agravaram 

durante as discussões sobre a sucessão de Hermes da Fonseca. Oliveira Botelho e a 

comissão executiva do PRCF apoiaram, junto com Hermes da Fonseca e Pinheiro 

Machado, a candidatura do mineiro Venceslau Brás, na época vice-presidente da República, 

enquanto Nilo Peçanha mostrou-se neutro e não compareceu à convenção que homologou 

essa candidatura, em agosto de 1913. O rompimento definitivo veio com a sucessão 

estadual, quando Oliveira Botelho, apoiado por Hermes da Fonseca e Pinheiro Machado, 

lançou o nome de Feliciano Sodré, prefeito de Niterói, para a presidência do estado. Nilo 

Peçanha não concordou com a indicação nem com a interferência federal na política 

estadual, e candidatou-se ao governo fluminense. Com esse rompimento, os nilistas 

voltaram a usar a sigla do PRF para sua candidatura, enquanto Feliciano Sodré concorreu 

pelo PRCF. Nesse momento, a bancada do PRCF na Assembleia Legislativa (ALERJ) 

dividiu-se entre os dois candidatos, e parte dos deputados estaduais migrou para o PRF, 

seguindo Nilo Peçanha. 

Durante a campanha eleitoral, Oliveira Botelho convocou a ALERJ para uma sessão 

extraordinária, na qual procurou derrubar a mesa diretora da casa, composta por políticos 

nilistas, e reafirmar a liderança do PRCF. Diante da ameaça, a oposição nilista solicitou um 

habeas-corpus preventivo junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) que, ao ser concedido 

em 6 de junho de 1914, provocou a divisão da Assembleia em dois grupos: um nilista, 

apoiado pelo STF, e outro, do PRCF, apoiado pelos governos estadual e federal. Enquanto 



o primeiro buscava dar continuidade às atividades legislativas, o segundo recusava-se a 

participar. No dia 21 do mesmo mês, quando os nilistas conseguiram um quórum de 23 

deputados para abrir a sessão, os deputados do PRCF reuniram-se em local diferente, 

formando-se assim duas assembleias legislativas, a exemplo do que ocorrera nas eleições 

estaduais de 1910. 

Depois do pleito de 12 de julho de 1914, os dois grupos se declararam vencedores e foram 

reconhecidos pelas respectivas assembleias. Em outubro, ainda como presidente da 

República, Hermes da Fonseca enviou mensagem à Câmara dos Deputados criticando a 

decisão do STF na disputa eleitoral fluminense. Tal fato foi encarado como uma tentativa 

do presidente, apoiado por Pinheiro Machado, de intervir no estado do Rio de Janeiro, mas, 

como Hermes estava nos últimos dias de governo, a Câmara não aprovou a intervenção. 

Em 16 de dezembro o STF homologou outro habeas-corpus garantido a eleição de Nilo 

Peçanha para o segundo mandato como presidente do estado do Rio de Janeiro (1914-

1917). Entretanto, a contenda só foi resolvida quando o recém-empossado presidente da 

República Venceslau Brás (1914-1918) assegurou a posse de Nilo Peçanha e colocou tropas 

à disposição do juiz federal do estado. O presidente adotou tal medida em respeito à 

posição do STF e em função da reaproximação política entre ele e o novo presidente 

fluminense, que, mesmo sem ter ratificado seu nome como candidato à presidência da 

República, nunca se mostrara seu opositor. Segundo Mônica Kornis, “o apoio de Venceslau 

certamente expressava o reconhecimento do prestígio político de Nilo, mas também é 

possível que tenha pesado na decisão presidencial a rearticulação política do eixo Minas-

São Paulo, que tinha como um dos seus objetivos o enfraquecimento de Pinheiro Machado, 

o grande sustentáculo de Feliciano Sodré e do antinilismo”. 

Depois dessa derrota o PRCF passou a ser oposição ao governo estadual e, nas eleições 

federais de 30 de janeiro de 1915, conseguiu oito das 17 cadeiras de deputado federal. O 

reconhecimento desses candidatos eleitos foi articulado por Pinheiro Machado. A morte 

deste em setembro seguinte levou contudo a uma perda de prestígio e ao declínio político 

dos partidários do PRCF, tanto no âmbito estadual quanto federal.  



Nas eleições de 15 de dezembro de 1915 para a composição da ALERJ, o PRF, liderado 

por Nilo Peçanha, elegeu 35 deputados. Oito foram eleitos pela chapa oposicionista 

Oposição Constitucional Fluminense, liderada pelo senador Érico Coelho e pelos deputados 

federais Antônio Félix de Miranda, Sousa e Silva e Almeida Fagundes, dissidentes do 

PRCF, e dois como candidatos avulsos. Mesmo lançando uma chapa, o PRCF não 

conseguiu nenhuma cadeira na ALERJ, e nenhum dos deputados que haviam apoiado a 

candidatura de Feliciano Sodré conquistou a reeleição. 

Em 15 de fevereiro de 1918 o PRCF resolveu lançar uma chapa para disputar as eleições 

federais que seriam realizadas no mês seguinte. Nesse encontro, o partido, além de abrigar 

os aliados de Feliciano Sodré e Oliveira Botelho, uniu-se à corrente oposicionista liderada 

pelo senador Miguel de Carvalho (1915-1930). Realizado o pleito, nenhum dos candidatos 

do PRCF foi eleito. Nas eleições para a ALERJ, em janeiro do ano seguinte, novamente o 

partido não teve nenhum candidato eleito. 

Contudo, ainda em 1919, a oposição ao nilismo fortaleceu-se, ganhando mais 

espaço político e recursos eleitorais, diante das divergências envolvendo a sucessão 

presidencial – com a morte do presidente eleito Rodrigues Alves, novas eleições seriam 

realizadas em abril para a escolha daquele que completaria seu mandato. Além de Oliveira 

Botelho, Feliciano Sodré e Miguel de Carvalho, o PRCF conseguiu a adesão de importantes 

oposicionistas, como Everardo Backheuser e Galdino do Vale Filho. Este último liderou a 

agremiação nas eleições municipais de janeiro de 1919 em Friburgo, quando o partido 

conseguiu eleger a totalidade dos vereadores da Câmara Municipal. Nesse momento, foi 

articulada a união do PRCF com a outra corrente oposicionista liderada pelo ex-presidente 

estadual Alfredo Backer, mas as negociações foram travadas devido à falta de unidade para 

a escolha da corrente política que lideraria a oposição fluminense. Nas ligações com o 

nilismo, a corrente backerista era vista como mais passível de cooptação, enquanto o PRCF 

era visto como mais radical e resistente.  

Tanto o PRCF quanto a corrente backerista apoiaram a candidatura vitoriosa de Epitácio 

Pessoa (1919-1922) à presidência da República em 14 de abril de 1919, enquanto Nilo 



Peçanha apoiou a candidatura de Rui Barbosa, que foi derrotado. Com essas vitórias, as 

oposições fluminenses passaram a ter mais diálogo político com o governo federal. 

Em maio de 1920, na convenção oficial do PRF, os nilistas passaram a se referir ao 

seu partido como PRRJ, e, diante dessa mudança, a facção backerista adotou a sigla do 

PRF. Nas eleições federais de fevereiro de 1921, as oposições uniram-se sob a sigla do 

PRCF e lançaram chapa completa, rompendo a expectativa do PRRJ e qualquer 

possibilidade de acordo entre as duas correntes políticas. Nesse pleito, foram eleitos os 

oposicionistas Norival de Freitas e Joaquim Moreira, revelando o peso das oposições. Em 

dezembro do mesmo ano, nas eleições para a ALERJ, as oposições conseguiram eleger dois 

deputados estaduais, Belisário de Sousa e Macarino Garcia. 

Em março de 1922, o nilismo sofreu mais um forte abalo, com a derrota de Nilo Peçanha 

nas eleições para a presidência da República: candidato da Reação Republicana, Nilo foi 

derrotado por Artur Bernardes (1922-1926). Depois dos sucessivos reveses na esfera 

federal, o nilismo entrou em derrocada.  

Ainda em 1922 a união entre as oposições (ou seja, PRCF e PRF) se consolidou em torno 

da candidatura de Feliciano Sodré à presidência do estado, na composição intitulada Forças 

Reunidas da Oposição Fluminense, que disputou com o candidato nilista Raul Fernandes. 

Realizada a eleição, ambos os candidatos se declararam vencedores, o que ensejou nova 

cisão na ALERJ, formando-se duas assembleias. Já que o reconhecimento do presidente do 

estado era da competência da Assembleia, a dualidade de assembleias levou à dualidade de 

governos. Seguindo a orientação política de Nilo Peçanha, Raul Fernandes temia que o 

presidente Artur Bernardes, adversário de Nilo, decretasse a intervenção federal no estado 

do Rio. Assim, apresentou ao STF um pedido de habeas-corpus que assegurasse sua posse. 

Atendido o pedido, Raul Fernandes foi investido na presidência do estado, recebendo o 

cargo de Raul Veiga no palácio do Ingá, em Niterói, no dia 31 de dezembro de 1922. 

Entretanto, Feliciano Sodré também foi empossado por “sua” assembleia no mesmo dia. 

Alegando a duplicidade de poderes no estado do Rio de Janeiro, em janeiro de 1923 Artur 

Bernardes decretou a intervenção federal no estado, entregando o Executivo fluminense a 



Aurelino Leal, que anulou tanto as eleições de 1922 para presidente estadual quanto as 

eleições legislativas de 1921. 

Em 28 de outubro de 1923 foram realizadas novas eleições para presidente estadual e para a 

ALERJ, sendo Feliciano Sodré eleito presidente do estado. A antiga oposição, agora 

situação, elegeu todos os deputados estaduais, derrotando os nilistas abrigados no PRRJ. A 

partir desse momento, os partidários do PRCF e a oposição ao nilismo passaram a usar a 

sigla do PRF para designar seu partido, que foi a principal força política fluminense até a 

Revolução de 1930. 

 

Raimundo Helio Lopes 
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PARTIDO REPUBLICANO DE SANTA CATARINA 

 

Partido político catarinense fundado antes de 1930 e reorganizado em 1933 para 

concorrer às eleições para a Assembléia Nacional Constituinte. Fazia oposição ao Partido 

Liberal Catarinense. Foi extinto junto com os demais partidos do país pelo Decreto nº 37, 

de 2 de dezembro de 1937, após a instalação do Estado Novo. 

Seus principais membros eram Fúlvio Coriolano Aducci (eleito governador do estado para 

o quadriênio 1930-1934 e destituído pela Revolução de 1930), Adolfo Konder (governador 

do estado de 1926 a 1929), Edmundo da Luz Pinto, Cid Campos, Marcos Konder, Abelardo 

Luz, Bulcão Viana, Celso Bayma, Pereira e Oliveira e Henrique Rupp Júnior. 

Para concorrer às eleições para a Assembleia Nacional Constituinte de 1933, o Partido 

Republicano uniu-se à Legião Republicana Catarinense, formando a Aliança por Santa 

Catarina, que elegeu Adolfo Konder. Tendo em vista as eleições de 14 de outubro de 1934 

para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia Constituinte estadual – que, além de 

preparar a Constituição do estado, teria poderes para eleger o governador constitucional e 

dois senadores –, o partido conseguiu congregar os antigos políticos do estado, criando a 

legenda Reação Republicana. Por outro lado, o Partido Liberal de Santa Catarina organizou 

a Aliança por Santa Catarina. A Reação Republicana foi liderada pelo interventor 

Aristiliano Ramos, Adolfo Konder e Henrique Rupp Júnior. Aristiliano Ramos fora até 

então presidente do Partido Liberal, mas, diante da decisão da Aliança por Santa Catarina 

de lançar a candidatura de Nereu Ramos ao governo do estado, aderiu à Reação 

Republicana, tornando-se seu candidato oficial. 

 Para a Câmara dos Deputados, a Reação Republicana elegeu Abelardo Venceslau da Luz e 

Henrique Rupp Júnior. Para a Constituinte estadual, a Reação Republicana e a Aliança 

elegeram um número equilibrado de deputados. A situação se alterou, porém, quando 

alguns deputados da Reação Republicana aderiram à Aliança. Às vésperas da instalação da 

Assembleia, os deputados da Aliança e os que a ela haviam aderido refugiaram-se no 

quartel da guarnição federal e instalaram a Constituinte, que elegeu Nereu Ramos 

governador constitucional e Vidal Ramos e Artur Ferreira da Costa senadores. 

Em 1936, o Partido Republicano venceu as eleições municipais nos municípios mais 

importantes do estado. 
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PARTIDO REPUBLICANO DEMOCRATA DA BAHIA 

 

Partido político baiano fundado em 15 de março de 1910 por José Joaquim Seabra, 

que foi também seu principal líder. Em 1935, junto com os demais partidos de oposição do 

estado, passou a integrar a Concentração Autonomista da Bahia. 

Dominando a política baiana desde 1912, J. J. Seabra sofreu seu primeiro grande revés em 

1922, ao ser derrotado como candidato à vice-presidência da República na chapa de 

oposição a Artur Bernardes. Essa derrota determinou o enfraquecimento de seu poder 

pessoal e do poder do Partido Republicano Democrata, que conheceu um período de crise 

interna, com inúmeras defecções, muitas vezes seguidas da adesão ao novo partido criado 

no estado, a Concentração Republicana da Bahia. 

Em 1927, com a criação do Partido Republicano Baiano, integrado por ex-seabristas, pelos 

irmãos Calmon e pelos irmãos Mangabeira, o Partido Republicano Democrata praticamente 

desapareceu da vida política estadual. Nas eleições presidenciais de 1930, J. J. Seabra e 

seus seguidores tentaram recuperar a posição perdida. Seabra apoiou a Aliança Liberal e 

tornou-se líder de um grupo de estudantes universitários que propagavam as ideias 

aliancistas. Após a Revolução de 1930, entretanto, J. J. Seabra teve suas esperanças 

frustradas ao ver o governo estadual ser entregue ao tenente Juraci Magalhães. O antigo 

chefe político tentou então reorganizar o Partido Republicano Democrata, como partido de 

oposição ao governo provisório de Getúlio Vargas na luta pela reconstitucionalização do 

país. 

Nas eleições de maio de 1933 para a Assembleia Nacional Constituinte, integrando a 

legenda A Bahia ainda é a Bahia, o Partido Republicano Democrata elegeu J. J. Seabra, seu 

único representante. Nas eleições estaduais de outubro de 1934, o partido continuou a 

integrar o bloco oposicionista, reunido na Legenda Governador Otávio Mangabeira. 

Contudo, mesmo unida, a oposição não conseguiu derrotar os candidatos situacionistas do 

Partido Social Democrático. Logo após as eleições, a união das oposições constituiu um 

novo partido, a Concentração Autonomista da Bahia. 

Alzira Alves de Abreu 
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PARTIDO REPUBLICANO DO DISTRITO FEDERAL (PRDF) 
 

Partido político atuante no Distrito Federal na última década do século XIX e na 

primeira do século XX. Teve em Cândido Barata Ribeiro e Augusto de Vasconcelos seus 

principais líderes e contou também em suas fileiras com lideranças do “Triângulo” (como 

era conhecida a região de Guaratiba, Campo Grande e Santa Cruz) egressas da seção 

carioca do Partido Republicano Federal (PRF), especialmente a partir de 1899, quando se 

concluiu o processo de desmantelamento daquele partido.  

 

ORIGENS E ATUAÇÃO 

Ainda no final do governo Prudente de Morais (1894-1898), o predomínio do PRF 

carioca na cidade do Rio de Janeiro era incontestável. Influente na prefeitura e no 

Legislativo municipal e federal, o partido tornava-se cada vez menos dependente do 

governo federal e não alterou sua posição no cenário político mesmo diante da crise de 

1897 no PRF nacional, que cindiu o partido ao meio e colocou Francisco Glicério, seu 

principal líder, em rota de colisão com o governo Prudente. O PRF da capital manteve-se 

fiel a Glicério, pelo menos até a eleição de Campos Sales para presidente da República, em 

março de 1898. A partir de então, a situação política seria alterada mais profundamente, em 

virtude de um conjunto de medidas que o novo presidente adotou visando a reorganizar o 

campo político do Distrito Federal e, assim, diluir e mesmo fazer cessar o jogo político-

partidário fraudulento que predominava na cidade. Com isso o PRF carioca perdeu sua 

hegemonia, embora ainda tenha conservado alguma influência no Conselho Municipal e 

nas bancadas federais, e simultaneamente o PRDF se afirmou enquanto agremiação política 

da capital federal. Entretanto, o fortalecimento do partido chefiado por Barata Ribeiro não 

significou a montagem de uma nova estrutura hegemônica na cidade com a chancela do 

governo federal. Tanto é assim que logo o PRDF e Barata Ribeiro passaram a fazer 

oposição a Campos Sales. 

Em 1906, após uma expressiva vitória nas eleições federais de janeiro, o PRDF passou por 

uma reorganização a partir da iniciativa de Augusto de Vasconcelos, chefe político de 



Campo Grande, que na ocasião ocupava uma cadeira no Senado Federal. Em reunião 

realizada no Conselho Municipal em agosto de 1907, na qual Barata Ribeiro foi  aclamado 

presidente, Vasconcelos apresentou as novas bases do partido.  A principal motivação dos 

líderes do PRDF era reorganizar as forças políticas da capital da República para disputar as 

eleições para o Legislativo local, previstas para 31 de março de 1908.  

No programa do partido figuravam propostas amplas, tais como a defesa e garantia dos 

direitos constitucionais; o respeito à lei e à autoridade constituída; a responsabilidade pelo 

exercício das funções públicas; a difusão da instrução primária e profissional; a instituição 

do ensino prático de agricultura em todos os seus ramos, o que, mais do que simples 

manifestação agrarista, refletia a tentativa de resolver o problema crônico do Distrito 

Federal de abastecimento de gêneros de primeira necessidade; a proteção à indústria; a 

fiscalização na arrecadação e no emprego das rendas públicas federais e municipais, além 

da verdade eleitoral, que, entretanto, não foi objeto de maiores definições. No que diz 

respeito à estruturação do partido, propôs-se que a direção ficasse a cargo de uma comissão 

executiva de cinco membros eleitos por maioria absoluta de votos, à qual caberia 

representar o partido perante os poderes públicos, resolver as questões internas do órgão, 

além de promover o alistamento de eleitores; e que se constituíssem 21 diretórios, 

equivalentes às paróquias da cidade do Rio de Janeiro, compostos por cinco membros 

eleitos para mandatos de dois anos, cuja função seria representar sua respectiva paróquia 

perante a comissão executiva do partido e, principalmente, promover o alistamento eleitoral 

no plano local. A defesa de uma ação concentrada dos diretórios no aumento do número de 

eleitores refletia uma preocupação central naquele momento em relação aos baixos índices 

de comparecimento de eleitores às urnas na capital federal, relacionada, em grande medida, 

à fraude eleitoral e ao perigo de se expor à ação de capoeiras e capangas a serviço dos 

candidatos. 

Outra questão prevista por Vasconcelos em seu projeto de reorganização do PRDF foi a da 

elegibilidade, definindo que apenas os membros do partido seriam candidatos ao Conselho 

Municipal. Quanto aos demais cargos eletivos, o processo ficaria circunscrito à comissão 



executiva em conjunto com os diretórios. Tais medidas garantiam as cadeiras do Conselho 

Municipal para o PRDF e, consequentemente, o domínio do Legislativo local para o 

partido, ampliando de maneira limitada o número de participantes na composição das 

chapas para os pleitos. 

A reorganização proposta por Vasconcelos não configurou o PRDF como um partido de 

oposição ao governo federal, mas isso não implicou a renúncia à luta de alguns membros 

do partido por uma maior autonomia da política carioca. O novo programa do partido 

permitiu, inclusive, seu alinhamento ao Partido Republicano Conservador (PRC), fundado 

em novembro de 1910 pelos políticos liderados pelo militar e político gaúcho Pinheiro 

Machado, que apoiavam a candidatura de Hermes da Fonseca à presidência em oposição a 

Rui Barbosa, com a intenção de manter o controle dos militares e das lideranças regionais 

sobre o governo. O alinhamento dos líderes do PRDF, especialmente de Augusto de 

Vasconcelos, com Pinheiro Machado levou o partido a mudar sua denominação para 

Partido Republicano Conservador do Distrito Federal (PRC do DF). Reunindo as principais 

influências políticas da cidade, o PRC do DF tornou-se uma sigla muito mais consistente e 

influente do que fora o PRDF na primeira década do novo regime, e teve como principal 

rival nas disputas eleitorais o Partido Democrata (PD). 

Após o falecimento de Pinheiro Machado e de Vasconcelos, em 1915, numa espécie de 

excomunhão do legado pinheirista, o PRC do DF voltou a adotar a denominação PRDF e 

encerrou sua trajetória ascendente. Mesmo importantes políticos como Tomás Delfino e Sá 

Freire, que haviam tido participação ativa no processo de reorganização do PRDF em 1906, 

renunciaram às suas posições dentro do partido. Com a morte de Vasconcelos, Delfino 

acreditou que iria ocupar sua cadeira no Senado, mas isso não ocorreu, pois, com o apoio 

de lideranças do partido como Alcindo Guanabara, quem venceu a disputa pela vaga foi 

Irineu Machado, do Partido Autonomista. Frustradas suas aspirações, Delfino deixou o 

PRDF e afastou-se da política do Distrito Federal. Sá Freire, por sua vez, tentou manter o 

partido unido para que permanecesse na linha de frente da política carioca, mas seus 

esforços foram vãos, e também acabou por renunciar à chefia da organização e à sua 



cadeira de senador diante da postura de Alcindo Guanabara. Este último, por sua vez, 

também deixou o PRDF e passou a compor com o Partido Autonomista ao lado de Irineu 

Machado e Mendes Tavares.  

Em fins de 1916, o PRDF já não tinha mais a força política de outrora, havia perdido vários 

de seus membros e o domínio do Conselho Municipal para o Partido Autonomista, cujo 

líder, Mendes Tavares, era então presidente da Casa. A partir do espólio do PRDF, formou-

se em 1918 a Aliança Republicana (AR), agremiação que exerceu o domínio na política 

carioca entre a segunda metade dos anos 1910 e a década de 1920 e teve como expoente 

máximo seu criador e presidente, o engenheiro Paulo de Frontin.  

 

Adrianna Setemy 
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PARTIDO REPUBLICANO DO RIO DE JANEIRO (PRRJ) 

 

Partido político fundado no estado do Rio de Janeiro em 23 de julho de 1899 por Alberto 

Torres, então presidente estadual. Originário de cisão do Partido Republicano Fluminense 

(PRF), atuou até 1930. 

 

ORIGENS E ATUAÇÃO 

O surgimento do PRRJ ocorreu em um momento que combinou conjunturas críticas 

nos planos econômico e político, resultantes da queda dos preços do café no mercado 

mundial e do descontentamento do PRF, até então dominante no estado. A recusa de 

Alberto Torres, eleito presidente estadual em 11 de julho de 1897, em permitir a 

ascendência do PRF sobre seu governo desempenhou papel importante no processo. O 

resultado foi o realinhamento das forças políticas do estado, com a passagem do controle 

até então exercido por um grupo de políticos com ligações com o regime imperial para um 

novo grupo, mais marcadamente republicano. Ao nascer como força situacionista, o PRRJ 

teve garantido um lugar de destaque no jogo político estadual. 

O novo situacionismo, que desbancou o velho PRF, abrigava o grupo miracemista, 

liderado por Lourenço Maria de Almeida Batista, barão de Miracema, chefe político de 

Campos. O grupo não tinha representantes na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro 

(ALERJ), mas era detentor de todas as cadeiras correspondentes ao segundo distrito na 

Câmara dos Deputados, e contava com políticos de diferentes regiões do estado. A 

heterogeneidade era a principal marca do novo grupamento político, uma vez que agregava 

políticos que não raro haviam militado em campos opostos, como era o caso de Alberto 

Torres e do barão de Miracema. Esse traço, no entanto, não impediu que o partido 

representasse um elemento de inovação na política fluminense. 

No que diz respeito à estrutura, o PRRJ contava com uma comissão executiva 

composta de cinco membros, um por distrito eleitoral. Figuravam na primeira comissão 

Martins Torres (pai de Alberto Torres), o barão de Miracema, Augusto Pereira Lima, 

Barros Franco e Alfredo Whately, representando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto 

e o quinto distrito do estado, sediados respectivamente em Niterói, Campos, Cantagalo, 

Petrópolis e Resende. 



Os primeiros desafios que o partido recém-criado teve de enfrentar foram trazidos pela 

ALERJ. Ao longo dos anos de 1899 e 1900, os 60 deputados estaduais (12 por cada distrito 

eleitoral) distribuíram-se entre uma maioria oposicionista, de representantes do PRF, e uma 

minoria situacionista, fiel ao presidente Alberto Torres, que oscilou entre 24 e 28 

parlamentares. Na Câmara dos Deputados, o partido contava ao ser criado com o apoio de 9 

dos 17 representantes do estado, figurando entre eles Alves Brito, Leonel Loretti, Silva 

Castro e Nilo Peçanha. No Senado, o equilíbrio se repetia: o PRRJ contava com Manuel de 

Queirós Matoso Ribeiro, enquanto o PRF possuía Tomás Porciúncula. Quintino Bocaiúva, 

o outro representante fluminense no Senado, manteve uma postura de neutralidade nas 

querelas envolvendo os dois partidos. Nos municípios, a correlação de forças era também 

favorável à nova sigla, tendência que obedecia à lógica do período, dada a extrema 

dependência dos municípios em relação ao governo estadual. 

No plano político-ideológico, o PRRJ não tinha divergências mais profundas em relação ao 

PRF. Seus membros compartilhavam interesses de classe comuns e edificavam suas redes 

de adesão nas oligarquias rurais e nos emergentes setores médios urbanos. O PRF, contudo, 

agregava em suas fileiras políticos comprometidos com o regime imperial e com a 

escravidão. Em certo sentido, dava continuidade ao grupo do conselheiro Paulino José 

Soares de Sousa, que dominara a política na antiga província desde a década de 1870. Em 

contrapartida, o PRRJ reunia lideranças mais marcadas pelo republicanismo, como Alberto 

Torres e Nilo Peçanha, embora também conferisse espaço em seus quadros para 

monarquistas notórios como os barões de Miracema, Ipiabas e Palmeiras, além do visconde 

de Quiçamã.  

A nova sigla identificava-se também com um conjunto de propostas que, visando a 

contornar a crise econômica do estado, afirmavam a necessidade de um intervencionismo 

mais direto do setor público, ainda que sem comprometer o modelo liberal vigente. Entre 

essas propostas figuravam iniciativas inovadoras e de caráter estrutural como o incentivo à 

pequena propriedade, o aperfeiçoamento do trabalhador nacional e o estímulo à 

diversificação agrícola.   

Nas eleições para a Câmara dos Deputados de 1900, já na vigência da “política dos 

governadores” implantada pelo presidente Campos Sales (1898-1902), o PRRJ obteve 

maioria esmagadora no pleito e no processo de reconhecimento dos eleitos, conquistando 



16 das 17 cadeiras da bancada fluminense. O partido também fez o sucessor de Alberto 

Torres – Quintino Bocaiúva –, que recebeu igualmente o apoio do PRF. No que diz respeito 

às eleições para as Câmaras Municipais e para a ALERJ, realizadas em novembro e 

dezembro do mesmo ano, o resultado não foi diferente. O PRRJ fez a maioria nas Câmaras, 

inclusive nos três principais municípios do estado, Campos, Niterói e Petrópolis, e ampliou 

sua representação na ALERJ, ao passo que o PRF viu sua representação na Casa diminuir 

de 30 para 5 deputados. Os dois pleitos constituíram a última etapa do processo de 

consolidação do PRRJ na política fluminense. 

A primeira divisão no partido ocorreu por ocasião das discussões sobre a transferência da 

capital fluminense de Petrópolis para Niterói, em 1901. De um lado, perfilaram-se os 

opositores da mudança, chefiados por Martins Torres e Hermogêneo  Silva, e do outro, as 

forças políticas emergentes, ligadas a Nilo Peçanha, favoráveis à mudança, que acabaram 

saindo vitoriosas.  

Nas eleições legislativas de 1903 o partido experimentou mais uma vitória. A chapa do 

PRRJ foi integralmente eleita e reconhecida, tendo Nilo Peçanha vencido a eleição para o 

Senado. Na ocasião, seu nome foi indicado pelo então presidente do estado, Quintino 

Bocaiúva, para a sucessão estadual. No pleito de julho do mesmo ano, o PRRJ teria mais 

uma vez seu candidato vitorioso. 

Em 1904 o partido passou por um processo de reestruturação de sua comissão executiva, 

tendo sido ampliado o número de seus membros de 5 para 7. Com a mudança, a comissão 

assumiu a seguinte composição: barão de Miracema, Oliveira Botelho, Laurindo Pita, 

Henrique Borges, João Batista Pereira dos Santos, Leopoldo Teixeira e Belisário Augusto 

Soares de Sousa. A iniciativa, de Nilo Peçanha, visava à cooptação de membros da 

oposição para que o governo ampliasse sua base de apoio e conseguisse implementar um 

conjunto de reformas pretendidas para a recuperação econômica e financeira do estado do 

Rio. 

Com a proximidade das eleições para a presidência da República, marcadas para março de 

1906, o partido apoiou a escolha de Nilo Peçanha para vice na chapa oficial,encabeçada por 

Afonso Pena. O PRRJ conseguiria ainda fazer o candidato de Nilo Peçanha, Oliveira 

Botelho, vitorioso na sua sucessão no governo fluminense. 

O ano de 1911 representou um momento de inflexão para o PRRJ. Foi então criado o 



Partido Republicano Conservador Fluminense (PRCF), que passou a abrigar uma das 

principais lideranças da política estadual, Nilo Peçanha. Além de chefe do PRCF, Nilo era 

membro da comissão executiva do Partido Republicano Conservador, criado em 1910 pelo 

senador gaúcho Pinheiro Machado. 

Com a reestruturação do PRF, que, durante o segundo governo de Nilo Peçanha no estado 

(1914-1918), passou a abrigar o grupo nilista, o PRRJ perdeu espaço na política estadual. 

No entanto, o partido ressurgiria para abrigar o grupo nilista, na convenção do PRF, 

presidida por Nilo Peçanha e realizada em maio de 1920. O objetivo da convenção era 

eleger sua comissão executiva, extinta desde dezembro de 1917. Ainda que sem nenhum 

comunicado oficial, os nilistas passaram a referir-se a seu partido como PRRJ, em vez de 

PRF. 

As eleições federais de fevereiro de 1921 para a Câmara do Deputados e renovação do 

terço do Senado serviram de teste para a nova configuração de forças na política fluminense 

e para o PRRJ. O partido enfrentou o PRCF e um novo partido criado em 1920, o Partido 

do Trabalho, que reunia setores ligados aos interesses açucareiros do estado. Apesar das 

tentativas de pacificação empreendidas por Nilo Peçanha, visando à formação de uma única 

chapa, tanto o PRRJ quanto o PRCF lançaram chapas próprias. A vitória nas urnas coube 

ao PRRJ, graças às práticas eleitorais vigentes no período. Ficou claro no pleito, no entanto, 

o preço pago pelo partido para sua recomposição com o governo federal: a exclusão de 

Maurício de Lacerda da chapa do PRRJ e o reconhecimento da eleição de Joaquim Moreira, 

candidato da aliança do PRCF e do grupo político liderado por Alfredo Backer. 

As eleições estaduais e municipais do mesmo ano reiterariam a vitória do PRRJ, mas o 

resultado nas urnas estava longe de significar a garantia da continuidade do domínio do 

nilismo na política fluminense. 

Na campanha presidencial de 1921/1922, que deu origem à Reação Republicana, o PRRJ 

apoiou as candidatura dissidentes de Nilo Peçanha, à presidência, e José Joaquim Seabra, à 

vice-presidência da República. A derrota nas urnas e a perseguição promovida pelo 

candidato oficial eleito – Artur Bernardes – aos dissidentes teriam importantes 

desdobramentos para o partido.   

No governo Bernardes (1922-1926), com a intervenção federal promovida no estado do Rio 

de Janeiro, o PRF passou a ser o partido do governo, restando ao PRRJ a incômoda posição 



de oposição. Visando a desestruturar o nilismo, o governo federal considerou nulas todas as 

eleições realizadas no estado desde 18 de dezembro de 1921. 

Tentando se recompor após a derrota de Nilo Peçanha em 1922, e passar a chefia do partido 

para as mãos de Raul Veiga, o PRRJ realizou uma nova convenção no mês de abril. Na 

ocasião foram privilegiados para a composição da comissão executiva nomes de projeção 

nacional, sendo reeleita a comissão executiva anterior, formada em 1920 por deputados 

federais. 

Nas eleições federais de 1924 o PRRJ, que controlava 13 das 17 cadeiras na Câmara e duas 

no Senado, lançou chapa com 10 nomes – José Eduardo de Macedo Soares, Laurindo 

Lemgruber Filho, Manuel Reis, Maurício Medeiros, João Guimarães, Julião de Castro, 

Temístocles de Almeida, Veríssimo de Melo, Francisco Marcondes Filho e Maurício de 

Lacerda. Nenhum deles foi reconhecido. Nova derrota seria enfrentada pelo partido nas 

eleições municipais de maio do mesmo ano, pouco após a morte de Nilo Peçanha, ocorrida 

em 31 de março. O grande vitorioso no pleito foi o PRF. 

Em 4 de dezembro de 1926 o PRRJ  realizou uma nova convenção. O debate girou em 

torno da aproximação com o governo na indicação do candidato para as eleições para a 

presidência do estado. O grupo liderado por Maurício de Lacerda, chamado de nilistas 

vermelhos, defendeu a candidatura de João Guimarães, enquanto a facção conciliadora 

optou pelo apoio à chapa do PRF formada por Manuel Duarte e Eduardo Portela. Opondo-

se ao acordo, a maioria do conselho diretor decidiu pela ratificação da candidatura de João 

Guimarães e pela participação nas eleições federais, estaduais e municipais de 1927. Para a 

Câmara o partido apresentou seus candidatos, indicando para o Senado o nome de Maurício 

de Lacerda. A ala derrotada do partido, que havia sido favorável ao acordo com as forças 

governistas, autodesignada “membros dissidentes do PRRJ”, lançou as candidaturas avulsas 

de Maurício de Medeiros, Raul Veiga e Eduardo Cotrim Filho. O resultado das urnas e do 

processo de reconhecimento dos eleitos, no entanto, mais uma vez fortaleceria o 

situacionismo e o PRF, que teve todos os seus candidatos eleitos, cabendo aos três 

acordistas as vagas destinadas à oposição. A disputa para o Senado também implicaria uma 

nova derrota para o PRRJ. Manuel Duarte foi o candidato eleito. 

Da mesma forma, as eleições de abril para o governo estadual, para a ALERJ e para as 

Câmaras municipais consagraram a vitória do situacionismo e de parte da oposição nilista. 



João Guimarães e Alberto Joaquim Cardoso foram derrotados por Manuel Duarte e 

Eduardo Portela, e a chapa do PRF para a ALERJ foi integralmente eleita, cabendo mais 

uma vez aos nilistas acordistas as vagas destinadas à minoria. A maioria das prefeituras e 

Câmaras municipais fluminenses também foi conquistada pelo PRF.  

A falta de êxito nas urnas se repetiu nas eleições municipais de setembro de 1929. No 

âmbito nacional, com o avanço das articulações para a sucessão presidencial, o PRRJ 

formou com a Aliança Liberal, empenhando seu apoio a Getúlio Vargas e a João Pessoa. O 

movimento de outubro de 1930, que conduziu Vargas ao poder, não representou no entanto 

nenhum ganho político para o partido. No novo governo, o PRRJ assistiu à nomeação de 

Plínio Casado para interventoria no Rio de Janeiro e acabou alijado do cenário político 

fluminense. 

Surama Conde Sá Pinto 
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PARTIDO REPUBLICANO FEDERAL (PRF) 

 

Partido político de âmbito nacional, inicialmente chamado Partido Republicano 

Constitucional (PRC), fundado no Rio de Janeiro em julho de 1893, em reunião convocada 

pelo deputado Francisco Glicério e o senador Aristides Lobo, ambos membros do Partido 

Republicano Paulista (PRP). Da reunião de fundação, presidida por Saldanha Marinho, 

participaram numerosos parlamentares, como, entre outros, Quintino Bocaiúva, Prudente de 

Morais, Manuel Vitorino e Júlio Mesquita. A intenção de Francisco Glicério era fundar 

uma agremiação de âmbito nacional, coesa e disciplinada, que respeitasse e defendesse a 

Constituição da República e, dessa forma, suprisse a falta de um núcleo político de 

sustentação do novo regime e contivesse a ameaça de implantação do parlamentarismo ou 

de retorno ao regime monárquico. O projeto não foi adiante, e o PRF desapareceu em 1897.  

 

PROJETO E ATUAÇÃO 

O antigo Partido Republicano, organizado nas últimas décadas do Segundo Reinado 

por políticos descontentes com os liberais e os conservadores e com os regimes monárquico 

e parlamentar, encontrava-se praticamente desagregado após a proclamação da República. 

Em virtude da falta de concentração em torno do Partido Republicano histórico e da 

dificuldade de aglutinação de forças, quer na Câmara dos Deputados, quer no Senado, os 

partidos regionais, tais como PRP e o Partido Republicano Mineiro (PRM), passaram a 

dirigir os destinos políticos da nação, através de seus representantes no Congresso e da 

ocupação de cargos na direção da República. A soma de todos esses fatores resultou na 

tentativa de organização de um novo partido de âmbito nacional, que reunisse todos os 

republicanos do país em defesa do regime estabelecido a 15 de novembro de 1889 e que se 

buscou consolidar com a Constituição de 1891.  

O tema central nas discussões entre os organizadores do novo partido era se a agremiação 

deveria “ser ou não ser” um partido conservador. No decurso de tempo entre as primeiras 

propostas apresentadas e a votação dos estados formaram-se alas que, aos poucos, 



consideraram que a denominação mais adequada para a nova agremiação seria Partido 

Republicano Federal, a qual acentuaria a “índole eminentemente conservadora” do partido 

político que se formava. Outra questão predominante nas discussões dos organizadores do 

partido era a defesa da Constituição de 1891 e do princípio republicano federativo. 

Entretanto, o fator mais prático e premente que levou aquele grupo de políticos a se reunir 

para a fundação de um novo partido foi a proximidade do primeiro pleito eleitoral direto da 

República, a ser realizado em 1º de março de 1894, para a escolha do sucessor de Floriano 

Peixoto. 

Havia muita divergência entre os organizadores do PRF, que congregava sob a mesma 

bandeira elementos de formação bastante diversa e posições políticas antagônicas. Liberais, 

conservadores, republicanos históricos, republicanos adventícios e homens que até então 

não tinham qualquer preocupação partidária passaram a se congraçar sob o novo partido 

nacional. As bases estatutárias do PRF foram estabelecidas no sentido de dar grande 

autonomia aos estados e municípios, para que estes organizassem livremente suas 

convenções ou diretórios locais, incumbidos de escolher representantes para a grande 

convenção do partido. Além disso, o estatuto do partido colocava a necessidade da 

convocação de uma convenção provisória, com o fim de indicar os candidatos à próxima 

eleição presidencial. 

Conforme a ata de fundação do partido, o programa a ser executado continha basicamente 

cinco itens: a defesa da Constituição de 24 de fevereiro de 1891; a luta pelo respeito à 

liberdade eleitoral e pela difusão do ensino popular; a afirmação da autonomia dos estados; 

o reerguimento do crédito público; a colaboração irrestrita na prática de todas as liberdades 

constitucionais. Após a discussão dos itens componentes do programa e sua aprovação, 

estava portanto organizado um novo partido político que pretendia ser o primeiro a ter força 

e disciplina para atuar em âmbito nacional, reunindo os partidos locais, já organizados ou 

ainda por organizar, e membros das mais diversas tendências e interesses políticos, 

oriundos de diferentes partes do Brasil. 

Após a fundação do partido, era necessário fazê-lo atuante dentro da esfera política 



nacional e, para isso, era preciso arregimentar forças no sentido de consolidá-lo, com a 

indicação de nomes importantes da política brasileira como seus representantes nas eleições 

presidenciais. Em 25 de dezembro de 1893 reuniu-se assim a convenção do partido, sob a 

presidência de Francisco Glicério, e procedeu-se à votação para escolha dos candidatos à 

presidência e à vice-presidência da República. Apurados os resultados, Prudente de Morais 

foi proclamado candidato à presidência por unanimidade, enquanto que, para o cargo de 

vice-presidente, nenhum candidato conseguiu obter a maioria absoluta dos votos. Após 

nova votação, o escolhido foi Manuel Vitorino. 

Na mesma ocasião, foi realizada a votação para compor a comissão executiva provisória do 

PRF, na qual os mais votados foram Quintino Bocaiúva, Francisco Glicério, Aristides 

Lobo, Nina Ribeiro, Artur Rios e João Cordeiro. Depois de fundamentada, organizada e 

regulamentada através da convenção, a comissão executiva do PRF passou a atuar e a 

desenvolver atividades em todo o território nacional, a fim de arregimentar forças para a 

concretização de seu objetivo mais próximo e premente: a eleição de Prudente de Morais. A 

movimentação foi intensa e extensiva, e quase todos os estados declararam os candidatos 

indicados pela convenção do PRF como seus candidatos, embora alguns o tenham feito 

apenas às vésperas da eleição.  

Apesar de o novo partido defender a necessidade de compor as forças políticas em âmbito 

nacional, a oposição sempre esteve presente em sua trajetória, e os partidos regionais, em 

muitos momentos, continuaram agindo independentemente. Os líderes do PRF não 

lograram, na sua tentativa de organização partidária, atingir efetivamente os estados da 

Federação a ponto de absorver as agremiações locais, a fim de que se tornassem seções 

regionais do partido. Ao contrário, a comissão executiva provisória do PRF baixou 

instruções que se, de um lado, buscavam garantir a coesão e a disciplina partidária através 

de uma coordenação central forte, de outro, facilitavam aos grupos locais o controle da vida 

política em seus domínios. As concessões ao “localismo” eram imprescindíveis, pois 

garantiriam o apoio das direções locais ao PRF. Com essa estratégia, a cúpula partidária 

conseguiu uma relativa integração nacional do partido e buscou alcançar sua definitiva 



consolidação. 

Em março de 1894, o PRF obteve vitória maciça com seus candidatos à presidência e vice-

presidência da República, respectivamente Prudente de Morais e Manuel Vitorino. 

Embora a participação dos integrantes do partido se fizesse presente em quase tudo o que se 

passava no país durante os primeiros tempos de sua fundação, o PRF, após a eleição 

presidencial de 1894, deixou de ter a trajetória ascendente que tivera até então. Em 1895, 

muitas controvérsias, decorrentes da heterogeneidade de tendências políticas de seus 

membros, começaram a gerar os germes de cisões e dissidências dentro do partido, que se 

estenderam ao longo de 1896 e 1897. 

Após ser eleito presidente, Prudente de Morais continuou a atender aos pedidos e 

direcionamentos do líder do PRF, Francisco Glicério, mas nem sempre as representações 

estaduais dos PRs aceitavam voz de comando deste em nome do PRF, e isso fez com que as 

divergências dentro do partido e entre este e as agremiações locais se acentuassem cada vez 

mais. O fato de Prudente de Morais continuar a se apoiar nas decisões de Glicério lhe 

rendeu críticas da opinião pública, que o considerava um joguete nas mãos do líder do PRF, 

e acabou por resultar no rompimento de suas relações com Glicério. A cisão ocorrida no 

seio da agremiação, na capital federal, repercutiu em todos, ou quase todos os estados. A 

partir de então, o PRF entrou em sua segunda fase de existência, a do declínio, até seu 

esfacelamento e desaparecimento definitivo, em 1897.  

 

Adrianna Setemy 
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PARTIDO REPUBLICANO FEMININO 

 

Partido político fundado no Rio de Janeiro em dezembro de 1910 com o objetivo de 

representar e integrar as mulheres na sociedade política. Foi presidido por Leolinda de 

Figueiredo Daltro (c.1860 – 1935). 

 

ORIGENS E ATUAÇÃO 

A República havia sido proclamada no Brasil em 1889, e no início do século XX a 

cidadania feminina continuava incompleta. As mulheres ainda lutavam pelo direito à 

educação e ao voto, por plenos direitos políticos e pelo direito e o acesso ao trabalho. A 

privação de direitos políticos das mulheres era eventualmente comentada na imprensa, e 

havia um debate público sobre o assunto. A controvérsia em torno do direito de voto se 

arrastava desde a década de 1880, mas, já entrando nos anos 1910, as discussões sobre o 

tema se encontravam em um estágio de apatia, a despeito dos avanços observados na 

sociedade brasileira. Experimentava-se o crescimento da indústria e da urbanização, e 

algumas mudanças de costumes expressivas também eram sentidas, fruto da elevação da 

educação de homens e mulheres, da expansão da imprensa e dos cinemas. Essas mudanças 

geraram novas demandas sociais, sobretudo das mulheres. Nesse contexto, no ano de 1910, 

explodiu a ousadia feminina com o registro de uma sociedade civil exclusivamente de 

mulheres: o Partido Feminino Republicano. 

No mês de dezembro de 1910 reuniram-se assim na cidade do Rio de Janeiro professoras, 

escritoras e donas de casa, somando ao todo 27 mulheres, que concordaram em assinar a ata 

de fundação de um partido político que tinha como objetivo integrá-las na sociedade 

política. O grupo buscava representar as mulheres brasileiras na capital federal e em todos 

os estados do Brasil, promovendo a cooperação entre elas na defesa das causas relativas ao 

progresso do país e de sua cidadania. Assim, o programa do partido destacava a luta pelo 

sufrágio feminino como primeiro passo para a plena incorporação das mulheres ao mundo 

público.  



Esse processo foi liderado pela professora Leolinda de Figueiredo Daltro, eleita presidenta 

da agremiação. A educadora Leolinda era conhecida por sua luta em defesa dos índios e dos 

direitos da mulher, e era interlocutora de um prócer republicano como Quintino Bocaiúva e 

da mulher do presidente da República Hermes da Fonseca, Orsina da Fonseca (1858-1912). 

Orsina, por sua vez, era favorável ao feminismo, embora não tenha assinado a ata de 

fundação do partido. A primeira secretária do partido era uma mulher igualmente conhecida 

nos meios intelectuais da capital federal, a poetisa Gilka Machado (1893-1980), que 

assombrava a todos com sua poesia erótica e de denúncia da opressão feminina.  

O texto dos estatutos do partido, conforme foi publicado no Diário Oficial de 17 de 

dezembro de 1910, está transcrito abaixo:   

“Art. 1º De acordo com o art. 72, §8º da Constituição da República dos Estados Unidos do 

Brasil, fica fundado o Partido Republicano Feminino, que obedecerá ao seguinte programa: 

§1º Congregar a mulher brasileira na capital e em todos os estados do Brasil, a fim de fazê-

la cooperar na defesa das causas relativas ao progresso pátrio. 

§2º Pugnar pela emancipação da mulher brasileira, despertando-lhe o sentimento de 

independência e de solidariedade patriótica, exalçando-a pela coragem, pelo talento e pelo 

trabalho, diante da civilização e do progresso do século.  

§3º Estudar, resolver e propor medidas a respeito das questões presentes e vindouras 

relativas ao papel da mulher na sociedade, principalmente no Brasil, pleiteando as suas 

causas perante os poderes constituídos, baseando-se nas leis em vigor. 

§4º Pugnar para que sejam consideradas extensivas à mulher as disposições constitucionais 

da República dos Estados Unidos do Brasil, desse modo incorporando-a na sociedade 

brasileira.  

§5º Propagar a cultura feminina em todos os ramos do conhecimento humano. 

§6º Estabelecer entre as congregadas o interesse pelas questões, progressivamente, desde o 

lar até a agricultura, o comércio, a indústria, a administração pública e as questões sociais. 

§7º Combater, pela tribuna e pela imprensa, a bem do saneamento social, procurando, no 

Brasil, extinguir toda e qualquer exploração relativa ao sexo. 



§8º Fundar, organizar e regulamentar, dirigir e manter instituições de utilidade geral e 

outras de proveito exclusivo, cujos cargos sejam preenchidos, tanto quanto possível, pelas 

sócias do partido, podendo-se desde já mencionar as de instrução, de educação, de 

beneficência, de assistência geral, de crédito mútuo, de cultura física, de diversões etc. 

Art. 2º O Partido Republicano Feminino é uma instituição social de progresso individual, 

comum e geral; durará por espaço ilimitado no tempo; será constituído de número ilimitado 

de pessoas do sexo feminino domiciliadas no Brasil, sem distinção de nacionalidade nem 

de religião, e terá sua sede na capital do Brasil. (...) 

Art. 11 Os destinos do partido ficarão entregues a um grande conselho deliberativo 

composto da comissão administrativa, das diretorias das diversas seções e instituições 

fundadas pelo partido e das comissões especiais. (...) 

Art. 17. A comissão administrativa, que é a única competente para executar as deliberações 

do conselho deliberativo, nos limites das suas atribuições, será composta de presidente, três 

vice-presidentes, três secretárias, duas tesoureiras, uma bibliotecária, uma arquivista, três 

procuradoras e uma zeladora. (...) 

Art. 19 A orientação suprema político-social e a ação geral do partido ficarão entregues a 

uma chefe suprema, que é a própria presidente do conselho e da comissão administrativa 

auxiliada por uma secretaria geral e uma procuradoria geral.  

§1º À presidente cumpre representar o partido em juízo ou fora dele e, em geral, em suas 

relações para com terceiros. (...) 

Art. 24 O patrimônio do partido será ilimitado e representado por apólices ou títulos 

representativos de valor, móveis, biblioteca, distintivos, jóias, mensalidades e propriedades 

diversas que venha a possuir. (...) 

Art. 28 As sócias do Partido Republicano Feminino não respondem, subsidiariamente, 

pelas obrigações que a administração contrair, expressa ou intencionalmente, em nome 

dele.”  

O mesmo Diário Oficial indicava os nomes das componentes da primeira diretoria 

provisória do partido: presidente, Leolinda de Figueiredo Daltro; primeira vice-presidente, 



Maria Carlota Vaz de Albuquerque; segunda vice-presidente, Emília Torterolli Araldo; 

primeira-secretária, Hermelinda Fonseca da Cunha e Silva; segunda-secretária, Gilka da 

Costa Machado; tesoureira, Goldemira Moreira dos Anjos; arquivista, Áurea Daltro; 

procuradora, Alice Esperança Arnosa; zeladora, Vitalina Faria Sena. Finalmente, vinham as 

componentes da assembleia: além da diretoria, Ida Auta Marques Soares, Josefina Teixeira, 

Leonor Nunes de Simas, Maria Antonieta de Oliveira Fontes, Justina Celeste Brasil, Odile 

Bittencourt, Aristeia Cardoso, Olga Cardoso, Maria de Sousa, Hermogênea de Carvalho, 

Antonieta Faria Sena, Laura Esperança Arnoso, Maria Rodrigues de Oliveira, Henriqueta 

Marques, Amália Mallet, Francisca Mallet, Eudóxia dos Santos Rebelo, Emília Augusta 

Braga de Almeida. 

No dia 18 de agosto de 1911, o partido recebeu o registro oficial, depositado no 1º Ofício 

de Títulos e Documentos do Distrito Federal. Entre a fundação e o registro, a composição 

da diretoria não sofreu qualquer alteração. Assim, tendo a professora Daltro sempre à frente 

do partido, encontram-se referências a movimentações políticas realizadas pelo grupo de 

mulheres pertencentes ao partido, mesmo após oito anos de fundação da entidade. Em 

novembro de 1917, o partido promoveu uma marcha pelas ruas do Centro do Rio de 

Janeiro, com a participação de cerca de 90 mulheres, fato que atraiu a atenção da imprensa 

com destaque.  

 

Hildete Pereira de Melo/Teresa Cristina de Novaes Marques 
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PARTIDO REPUBLICANO FLUMINENSE (PRF) 

 

Partido político fluminense fundado em 13 de novembro de 1888 com o nome de 

Partido Republicano da Província do Rio de Janeiro. Apareceu pela primeira vez com a 

denominação Partido Republicano Fluminense (PRF) em 18 de abril de 1892. Foi extinto 

junto com os demais partidos do país pelo Decreto nº 37, de 2 de dezembro de 1937, logo 

após a instalação do Estado Novo. 

 

DE 1888 A 1897  

A penetração das ideias republicanas na província do Rio de Janeiro, ao contrário do 

que ocorreu na vizinha cidade do Rio de Janeiro, a capital do Império, foi lenta. Enquanto, 

na Corte, desde 1870 fora fundado o Clube Republicano – também chamado Partido 

Republicano – e lançado o Manifesto Republicano, só após a abolição da escravidão, em 13 

de maio de 1888, os republicanos fluminenses ganharam novas adesões e força política. E 

só então foi criado, durante o Congresso Republicano Provincial, realizado na Corte em 13 

de novembro daquele ano, o Partido Republicano da Província do Rio de Janeiro. Com isso 

aliaram-se os republicanos históricos e os republicanos “do 13 de maio”, chefes políticos 

que se afastaram dos monarquistas após a abolição. Criado o novo partido, Silva Jardim foi 

escolhido presidente da comissão executiva, também integrada por Alberto Torres, 

secretário, Antônio Furquim Werneck de Almeida, tesoureiro, Francisco Portela e Virgílio 

Pessoa, delegados do norte, e Antônio Santos Werneck e Teófilo de Almeida, 

representantes do sul fluminense.  

Proclamada a República em 15 de novembro de 1889 e instalado o governo 

provisório de Deodoro da Fonseca, Francisco Portela foi nomeado presidente da província 

do Rio de Janeiro por indicação do prestigiado republicano Quintino Bocaiúva, então 

nomeado ministro das Relações Exteriores. As primeiras medidas administrativas de 

Portela buscaram tecer uma rede de apoio para seu governo que fosse além do Partido 

Republicano. Assim, nas nomeações para cargos públicos, procurou beneficiar chefes 

políticos que não eram filiados ao partido. Tal postura criou divergências, o que fez com 

que, no congresso do partido realizado em Niterói no dia 15 de abril de 1890, fosse 

aprovada sua exclusão do diretório estadual.  



Nas eleições para o Congresso Nacional Constituinte em 15 de setembro de 1890, 

Portela compôs uma chapa de candidatos, enquanto o Partido Republicano lançou a sua 

própria. A vitória da chapa de Portela tensionou ainda mais sua relação com o Partido 

Republicano. No dia 19 de outubro, Portela outorgou a primeira Constituição republicana 

do estado do Rio de Janeiro, de caráter provisório, já que a Assembleia Constituinte 

Fluminense deveria ser instalada somente no ano seguinte, após ser promulgada a 

Constituição federal. A promulgação da Carta ocorreu em 24 de fevereiro de 1891, no dia 

seguinte Deodoro foi eleito indiretamente presidente da República, e em 20 de março 

realizaram-se as eleições no estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez o governo derrotou a 

oposição e, com a instalação da Assembleia em 10 de maio de 1891, Francisco Portela foi 

eleito presidente constitucional do estado. A Assembleia, utilizando a Constituição de 19 de 

outubro como anteprojeto, promulgou uma nova Carta que fortaleceu o governo e sua 

facção política.   

Diante da renúncia de Deodoro da Fonseca em 23 de novembro de 1891, sem ter 

mais apoio do poder federal, Portela renunciou à presidência do estado do Rio no dia 10 de 

dezembro. Em seu lugar assumiu o governo por um dia o almirante José Marques 

Guimarães, até a posse do sucessor Carlos Baltasar da Silveira. Este dissolveu o Congresso 

estadual e convocou eleições para uma nova Constituinte em janeiro de 1892. A segunda 

Constituição fluminense foi promulgada em 9 de abril de 1892. Em 18 de abril, a comissão 

encarregada de indicar os candidatos à Assembleia Legislativa estadual (ALERJ) divulgou 

no jornal A República a chapa oficial em nome do Partido Republicano Fluminense (PRF). 

Realizado o pleito em 24 de abril de 1892, o PRF elegeu todos os seus candidatos, e o 

restante da ALERJ foi composto por candidatos avulsos simpatizantes do partido. No 

mesmo dia, José Tomás da Porciúncula, presidente da Assembleia Constituinte de 1892, foi 

eleito presidente do estado do Rio de Janeiro (1892-1894), consolidando sua liderança 

dentro do PRF. Além dele, Manuel Martins Torres, Joaquim Maurício de Abreu e Lourenço 

Maria de Almeida Batista, barão de Miracema, foram eleitos vice-presidentes. Esse trio de 

vice-presidentes refletiu os atritos dentro do grupo que passou a liderar o PRF, já que houve 

denúncias por parte da imprensa de Campos, reduto eleitoral do barão de Miracema, de que 

o tradicional líder do município fora vítima da manipulação de resultados e por isso só 

conseguira se eleger para terceiro vice. Foram também denunciados o suposto 



favorecimento de Martins Torres para a primeira vice-presidência e a exclusão da lista de 

vitoriosos de Antônio Ribeiro Cardoso, aliado do barão. 

O governo de Porciúncula marcou o início da hegemonia do PRF na política 

estadual, já que, após a derrubada de Francisco Portela e do governo de transição de Carlos 

Baltasar da Silveira, o poder político do estado passou às mãos dos setores majoritários da 

oligarquia fluminense. O PRF de Porciúncula e o presidente Floriano Peixoto também se 

apoiaram mutuamente. Essa proximidade ficou mais evidente na eleição do sucessor de 

Floriano, quando a oligarquia paulista organizou o Partido Republicano Federal para 

garantir a eleição de seu candidato Prudente de Morais. Nos debates que marcaram a 

criação do novo partido e na campanha que levou à eleição de Prudente de Morais para a 

presidência da República em março de 1894, o PRF esteve presente, tendo especial 

destaque o então deputado federal Nilo Peçanha, que iniciava sua ascensão na política 

nacional e dentro do próprio PRF. 

Ainda em março de 1894 o PRF elegeu todos os seus candidatos à Câmara dos Deputados, 

mesmo tendo lançado uma chapa incompleta. Nas vagas remanescentes, foram eleitos 

candidatos avulsos identificados com o PRF. Em julho, o PRF elegeu Joaquim Maurício de 

Abreu presidente do estado (1894-1897), apoiado por Porciúncula. Nessa eleição, Maurício 

de Abreu conseguiu a grande maioria dos votos, vencendo em todo o estado, menos em 

Niterói, onde o antigo presidente Francisco Portela foi o mais votado. 

 Durante o governo de Prudente de Morais (1894-1898), o Partido Republicano Federal 

absorveu muitos partidos estaduais, que viraram seções da agremiação nacional. O PRF 

manteve sua identidade política e preservou sua sigla, mas foi um importante aliado do 

governo federal, o que pode ser medido pela participação de membros do partido na 

composição do governo: Manuel de Queirós foi vice-presidente do Senado, Sebastião 

Lacerda foi ministro da Viação, Edwiges de Queirós foi chefe de polícia do Distrito Federal 

e Alberto Torres foi ministro da Justiça. 

Em janeiro de 1895, já durante o governo de Maurício de Abreu, foi realizada a convenção 

do PRF em Petrópolis (RJ) – para onde havia sido transferida a capital do estado desde 

fevereiro de 1894, devido os intensos distúrbios que agitaram Niterói, antiga capital, 

durante a Revolta da Armada contra Floriano Peixoto, que se estendeu de setembro de 1893 

a março de 1894. A escolha de Petrópolis refletiu a força de Porciúncula dentro do PRF e 



da ALERJ, já que a cidade era seu reduto político; a volta da capital para Niterói só 

aconteceria em 1903, sob imposição de Nilo Peçanha, então eleito presidente estadual.  

Durante a convenção do PRF, o deputado estadual Artur Sá Earp apresentou proposta no 

sentido de que Porciúncula, então deputado federal e líder máximo do PRF, fosse 

substituído da liderança do partido – durante sua permanência no exterior como ministro 

plenipotenciário na Argentina – por uma comissão eleita durante o encontro e integrada por 

15 membros, três de cada um dos cinco distritos eleitorais do estado. Nilo Peçanha 

apresentou proposta semelhante, mas com a diferença de que a comissão seria formada por 

apenas cinco membros. A proposta de Sá Earp foi aceita, o que garantiu certa estabilidade 

ao PRF, na medida em que o grande número de membros reduzia possíveis cisões. 

Entretanto, a partir desse momento, as relações de Nilo com a direção do PRF começaram a 

se deteriorar.    

Nas eleições estaduais de 20 de março de 1895 a chapa oficial do PRF foi vitoriosa em todo 

o estado. Entretanto, ao retornar ao Brasil, Porciúncula passou a articular a centralização do 

poder partidário e o alijamento das correntes que se opunham à sua liderança. No congresso 

do PRF realizado em setembro de 1896, novamente em Petrópolis, foram escolhidas as 

novas lideranças partidárias. Porciúncula foi eleito chefe do partido, e o diretório estadual 

ficou dividido entre os representantes dos cinco distritos eleitorais: Martins Torres 

(primeiro), visconde de Quissamã (segundo), Miguel de Carvalho (terceiro), Hermogêneo 

Silva (quarto) e João Barcelos (quinto). Essa composição reforçou ainda mais a liderança 

de Porciúncula e o rompimento definitivo entre o PRF e o grupo político liderado pelo 

barão de Miracema. Após a convenção, Nilo Peçanha, também descontente com o 

resultado, anunciou que renunciava naquele momento à vaga que lhe cabia na chapa oficial 

do PRF para as próximas eleições federais. 

Como resultado dessa divergência, a bancada do PRF na ALERJ ficou dividida entre os que 

permaneceram fiéis ao partido e os que ficaram ao lado dos miracemistas. A mesma divisão 

do PRF foi percebida na Câmara dos Deputados, quando parte dos deputados federais do 

PRF permaneceu aliada do Partido Republicano Federal e do presidente Prudente de 

Morais, e parte reforçou sua aliança com o barão de Miracema e passou a compor com 

Francisco Glicério, deputado federal paulista e opositor de Prudente de Morais dentro do 

próprio Partido Republicano Federal. 



As eleições federais de 1896, além da grande disputa política entre esses dois grupos, foram 

marcadas pela interferência do vice-presidente Manuel Vitorino, que então ocupava a 

presidência da República devido à licença de Prudente de Morais, gravemente doente. O 

governo federal interveio nas eleições na cidade de Campos, onde a oposição ao PRF era 

mais forte, procurando garantir o resultado do pleito sem interferência do governo estadual, 

ou seja, enfraquecendo o PRF e fortalecendo a liderança do barão de Miracema e de Nilo 

Peçanha. Diante disso, o PRF rompeu com Manuel Vitorino, e Alberto Torres, também 

membro do partido, demitiu-se do Ministério da Justiça. Com a volta de Prudente de 

Morais ao poder em março de 1897, o PRF voltou a ganhar força no cenário nacional, mas 

àquela altura já tinham sido eleitos os opositores do partido liderados por Nilo Peçanha e 

pelo barão de Miracema. 

Para a sucessão estadual em 1897, o grupo miracemista aliou-se ao grupo do ex-presidente 

estadual Francisco Portela e juntos formaram a Liga Oposicionista, lançando a candidatura 

de João Batista Laper. O PRF lançou Alberto Torres, candidato vitorioso com ampla 

margem de votos no pleito realizado em 11 de julho. Nas eleições para a ALERJ realizadas 

em dezembro do mesmo ano, o PRF elegeu todos os deputados estaduais. Segundo Marieta 

de Moraes Ferreira, o PRF até então “não se constitu[íra] em torno de um programa 

consistente, mas de ideias gerais em que a defesa da autonomia do estado e do federalismo 

era o ponto central. No entanto, ao contrário do que aconteceu em estados como São Paulo, 

Minas Gerais e Bahia, onde a primeira década republicana foi marcada pela existência de 

vários partidos frágeis e poucos coesos, no estado do Rio o PRF funcionou praticamente 

como um partido único até 1897, garantindo a estabilidade da política estadual.”  

 

DE 1897 A 1909: PRF X PRRJ 

O governo de Alberto Torres (1897-1900) marcou definitivamente o fim da 

hegemonia da primeira geração de líderes do PRF na política fluminense. O primeiro passo 

do rompimento entre Alberto Torres e o partido foi a nomeação de sua equipe de governo 

sem consulta à comissão executiva do PRF. Depois dessa medida, a distância entre o 

presidente e o partido ficou maior com a intervenção do governo estadual na Câmara 

Municipal de Campos, já tradicional reduto dos opositores ao PRF, determinando que, 

mesmo após o fim do mandato, os vereadores reassumissem interinamente seus lugares na 



Câmara Municipal, favorecendo assim a corrente miracemista. A resposta das lideranças do 

PRF foi a convocação de uma sessão extraordinária na ALERJ, que tinha a mesa diretora 

controlada por seus partidários, para determinar o impeachment de Alberto Torres. Em abril 

de 1899 a divisão da ALERJ era evidente, tendo a representatividade do PRF, que elegera 

todos os deputados, caído para pouco mais da metade. Na Câmara, nove deputados federais 

apoiaram Alberto Torres, enquanto o PRF manteve oito fiéis à sua liderança. No Senado 

também houve equilíbrio: Porciúncula permaneceu liderando o partido, enquanto Manuel 

de Queirós Matoso Ribeiro ficou ao lado de Alberto Torres. Quintino Bocaiúva procurou 

manter-se neutro na disputa. 

Diante das intensas divergências, o PRF sofreu uma ruptura. Em maio de 1899, Martins 

Torres, o visconde de Quissamã, Hermogêneo Silva e João Francisco Barcelos, todos 

membros da comissão executiva e apoiadores de Alberto de Torres, renunciaram a seus 

cargos. Em 23 de julho, foi fundado o Partido Republicano do Rio de Janeiro (PRRJ), 

liderado principalmente por Alberto Torres e Nilo Peçanha. Segundo Sérgio Lamarão, 

“embora o PRF e o PRRJ não apresentassem diferenças de natureza político-ideológica 

mais profundas, compartilhando ambos interesses de classe comuns e tecendo suas redes de 

adesão na oligarquia rural e nas incipientes camadas médias urbanas dela dependentes”, 

alguns pontos distinguiam os dois partidos. Enquanto o PRF contava “em suas fileiras com 

um grande número de políticos comprometidos com o ancien régime e com a escravidão”, 

e fora um continuador das práticas lideradas pelo conselheiro Paulino, que “dominara a 

política fluminense desde a década de 1870”, o PRRJ, “embora abrigasse alguns ex-

monarquistas notórios, como os barões de Miracema, Ipiabas e Palmeiras e o visconde de 

Quissamã, era marcado pelo republicanismo de suas lideranças mais jovens, como Alberto 

Torres e Nilo Peçanha”.     

Após essa cisão, o PRF perdeu força no cenário político estadual e federal. 

Favorecido pela política dos governadores, o PRRJ elegeu 16 dos 17 deputados federais no 

pleito de dezembro de 1899, cabendo ao PRF a eleição de apenas um deputado. Esse 

resultado foi acidamente debatido pelos partidários do PRF, e em abril de 1900, às vésperas 

das sessões preparatórias para os trabalhos da Comissão Verificadora de Poderes, o partido 

recebeu o apoio da bancada paulista, que, em solidariedade aos antigos aliados políticos, 

pediu ao presidente da República Campos Sales (1898-1902) que fosse reconhecida a 



eleição de candidatos do PRF na proporção de um terço da bancada fluminense. Diante das 

práticas da política dos governadores, o pedido foi negado, e confirmou-se o resultado 

eleitoral: foram reconhecidos 16 deputados federais do PRRJ e apenas um do PRF. 

No âmbito estadual, o PRF ainda controlava a maioria da ALERJ e chegou a articular a 

candidatura de Maurício de Abreu, Sebastião Lacerda ou Paulino Soares de Sousa Júnior à 

sucessão de Alberto Torres. Contudo, com o lançamento da candidatura de Quintino 

Bocaiúva, articulada por Nilo Peçanha, o PRF abriu mão de um candidato próprio, já que 

tinha boas relações com Quintino devido a seu posicionamento neutro na cisão partidária 

que originara o PRRJ. Mesmo pressionando a indicar os três vice-presidentes, o PRF não 

conseguiu nenhuma participação no governo estadual ao ser confirmada a vitória de 

Quintino Bocaiúva para a presidência estadual (1900-1903). No pleito de 30 de dezembro 

de 1900 para a ALERJ, o PRF lançou nove candidatos por distrito eleitoral, mas não 

conseguiu vencer a chapa oficial do PRRJ, reduzindo seu número de deputados estaduais 

de mais de 30 para apenas cinco. 

Mesmo com pouco espaço político, o PRF apoiou o governo de Quintino Bocaiúva e sua 

candidatura à presidência da República, tendo sido o partido que a apresentou, em março de 

1901. Quintino foi apoiado também pelo PRRJ e teve como um dos principais articuladores 

de sua campanha Nilo Peçanha. Ainda em 1901, com a morte de Porciúncula, em 28 de 

setembro, o PRF passou a ser liderado por Miguel de Carvalho. Mesmo com um reduzido 

número de representantes no Legislativo estadual e federal, o PRF ainda contava com forte 

influência política em vários municípios fluminenses, o que garantia, de certa forma, sua 

sobrevivência. Nas eleições de março 1902, nova decepção: Quintino Bocaiúva foi 

derrotado pelo paulista Rodrigues Alves (1902-1906). 

Em 1903, no período anterior às eleições federais de fevereiro, houve uma aproximação 

entre a corrente liderada por Miguel de Carvalho (miguelistas) e a corrente nilista, que 

resultou na incorporação de cinco candidatos miguelistas na chapa oficial que concorreria à 

Câmara dos Deputados. Com isso, Nilo procurava contrabalançar a influência de 

Hermogêneo Silva na situação fluminense. A partir daí, a sigla PRF passou a designar o 

partido do governo, dando a impressão de que os miguelistas teriam sido incorporados ao 

nilismo dominante na condição de minoria. Esse acordo causou muitas reações adversas, já 

que, com a inclusão dos miguelistas na chapa, alguns nilistas foram preteridos. Ao final do 



pleito, a chapa oficial, agora sob a sigla do PRF, foi integralmente eleita. Em 17 de julho, o 

PRF voltou ao governo estadual com a eleição de Nilo Peçanha para a presidência do 

estado do Rio de Janeiro (1903-1906). Contudo, em janeiro de 1904, o partido oficial 

abandou a sigla PRF e voltou a se designar PRRJ. Nas eleições federais de 1905 e nas 

estaduais de janeiro de 1904 e dezembro de 1906, o PRF não teve nenhum deputado 

estadual sob sua legenda. 

Em 1909 o PRF voltou a ser articulado, agora sob o domínio de Nilo Peçanha. Em 

convenção realizada nesse ano, os nilistas abandonaram a sigla PRRJ e passaram a utilizar 

PRF para designar seu partido. Assim, pouco tempo depois de reorganizado, o PRF chegou 

à presidência da República com Nilo Peçanha (1909-1910), que foi eleito vice-presidente 

em 1906 e assumiu o governo após a morte do presidente Afonso Pena em junho de 1909. 

No âmbito estadual, Nilo Peçanha e Alfredo Backer, presidente do Rio de Janeiro (1906-

1910), romperam politicamente, e em dezembro de 1909 o PRF nilista e os partidários de 

Backer disputaram eleições em clima tenso, com constantes denúncias de fraudes dos dois 

lados. Ao final, o PRF conseguiu eleger a maioria dos deputados estaduais. 

 

DE 1910 A 1914: PRF X PRCF 

Em 10 de julho de 1910 realizou-se a eleição do sucessor de Backer na presidência 

estadual, o que desencadeou o chamado “Caso Fluminense”. Haviam sido lançadas duas 

candidaturas à sucessão estadual: de um lado, Backer e seus partidários defendiam a 

candidatura de Manuel Edwiges Queirós Viana e, de outro, Nilo Peçanha e o PRF 

apoiavam Francisco Chaves de Oliveira Botelho. Em agosto, cada grupo reivindicou a 

vitória de seu candidato. Em consequência desse impasse, os dois grupos acabaram 

deixando a capital do estado, retirando-se ambos para Petrópolis. Prevendo a interferência 

do governo da União, o grupo fiel a Backer conseguiu um habeas-corpus do Supremo 

Tribunal Federal (STF) reconhecendo sua legitimidade como assembleia. Não obstante, o 

governo federal enviou tropas às repartições públicas, ao palácio do governo e à própria 

Assembleia, e o Congresso passou a debater a intervenção federal no estado do Rio, 

terminando por autorizá-la. O impasse permanecia, e quando Hermes da Fonseca assumiu a 

presidência da República (15/11/1910) encontrou o chamado “Caso Fluminense” nessa 

situação. Backer abandonou o palácio de governo no final de dezembro, e o grupo que o 



apoiava deu posse ao candidato que elegera, Manuel Edwiges. No entanto, o governo 

interveio, e a posse de Edwiges, realizada fora da Assembleia, foi tornada sem efeito. Foi 

então empossado, no dia 31 de dezembro de 1910, Oliveira Botelho, candidato do PRF e 

simpático ao governo federal, e a legitimidade do novo governo foi reconhecida pelo 

Decreto 8.499, expedido em 3 de janeiro de 1911 pelo presidente Hermes da Fonseca. 

Contudo, o retorno da sigla do PRF ao Poder Executivo fluminense durou pouco, já que em 

14 de fevereiro de 1911 o situacionismo estadual novamente mudou de legenda. Oliveira 

Botelho procurou se aproximar politicamente do presidente da República e do senador 

gaúcho Pinheiro Machado, um dos principais nomes da política nacional e um dos 

articuladores, no âmbito federal, de sua posse no governo do Rio de Janeiro. Nesse sentido, 

apoiou a moção de solidariedade a Hermes da Fonseca e a integração do PRF ao Partido 

Republicano Conservador (PRC), fundado por Pinheiro Machado uma semana antes da 

posse de Hermes com o objetivo de promover a união das oligarquias dominantes e dos 

militares em uma agremiação nacional que apoiaria o novo governo. Assim, a partir de 

fevereiro de 1911, o partido situacionista do estado do Rio de Janeiro passou a se 

denominar Partido Republicano Conservador Fluminense (PRCF), enquanto a sigla PRF 

ficou sendo utilizada pela oposição.  

O novo PRF, agora na oposição, passou a aglutinar as várias correntes antinilistas da 

política fluminense e novamente passou a ter como importante liderança Miguel de 

Carvalho, além de Alfredo Backer e Hermogêneo Silva. No pleito federal de janeiro de 

1912, mesmo tendo apresentado candidatos, o PRF não elegeu nenhum representante. Nas 

eleições para ALERJ de dezembro do mesmo ano, conseguiu eleger dois deputados 

estaduais. Contudo, com o rompimento político entre Oliveira Botelho e Nilo Peçanha, 

novamente o PRF mudaria de mãos. 

As divergências entre os líderes estaduais culminaram durante as discussões para sucessão 

de Hermes da Fonseca. O presidente fluminense apoiou, juntamente com Hermes da 

Fonseca e Pinheiro Machado, a candidatura do mineiro e então vice-presidente da 

República Venceslau Brás, enquanto Nilo Peçanha mostrava-se neutro e não comparecia à 

convenção que homologou essa candidatura, em agosto de 1913. O rompimento definitivo 

veio com a sucessão estadual, quando Oliveira Botelho, apoiado por Hermes da Fonseca e 

Pinheiro Machado, lançou o nome de Feliciano Sodré, prefeito de Niterói, para a 



presidência estadual. Nilo Peçanha não concordou com a indicação nem com a interferência 

federal na política estadual, e candidatou-se ao governo fluminense. Com esse rompimento, 

os nilistas voltaram a usar a sigla do PRF para sua candidatura, enquanto Feliciano Sodré 

concorreu pelo PRCF. 

Durante a campanha eleitoral, Nilo Peçanha fortaleceu o PRF, percorrendo todo o estado e 

promovendo comícios, e teve como aliado o jornal Correio da Manhã, dirigido por 

Edmundo Bittencourt. Enquanto Feliciano Sodré também viajava procurando apoio das 

lideranças estaduais, Oliveira Botelho convocou a ALERJ para uma sessão extraordinária, 

na qual procurou derrubar a mesa diretora da casa, composta por políticos nilistas agora 

agrupados no PRF. Diante da ameaça, os deputados do PRF solicitaram um habeas-corpus 

preventivo junto ao STF que, ao ser concedido em 6 de junho de 1914, provocou a divisão 

da Assembleia em dois grupos: um essencialmente de partidários de Nilo Peçanha 

aglutinados no PRF e apoiado pelo STF, e outro de botelhistas organizados em torno do 

PRCF e apoiado pelos governos estadual e federal. Enquanto o primeiro buscava continuar 

a atividade legislativa, o segundo recusava-se a participar. No dia 21 do mesmo mês, 

quando os nilistas conseguiram um quórum de 23 deputados para abrir a sessão, os 

botelhistas reuniram-se em local diferente, formando-se assim duas assembleias 

legislativas, a exemplo do que ocorrera em 1910. 

Depois do pleito de 12 de julho de 1914, os dois grupos se declararam vencedores e foram 

reconhecidos pelas respectivas assembleias. Em outubro, ainda como presidente da 

República, Hermes da Fonseca enviou mensagem à Câmara dos Deputados criticando a 

decisão do STF na disputa eleitoral fluminense. Tal fato foi encarado como uma tentativa 

do presidente, apoiado por Pinheiro Machado, de intervir no estado do Rio de Janeiro, mas, 

como Hermes estava nos últimos dias de governo, a Câmara não aprovou a intervenção. 

Em 16 de dezembro o STF homologou outro habeas-corpus garantido a eleição de Nilo 

Peçanha para o seu segundo mandato como presidente do estado Rio de Janeiro (1914-

1917). Entretanto, a contenda só foi resolvida quando o novo presidente da República 

Venceslau Brás (1914-1918), empossado em 15 de novembro, assegurou a posse de Nilo 

Peçanha e colocou tropas à disposição do juiz federal do estado. O presidente adotou tal 

medida em respeito à posição do STF e em função da reaproximação política entre ele e 

Nilo, que, mesmo sem ter ratificado seu nome como candidato à presidência da República, 



nunca se mostrara seu opositor. Segundo Mônica Kornis, “o apoio de Venceslau certamente 

expressava o reconhecimento do prestígio político de Nilo, mas também é possível que 

tenha pesado na decisão presidencial a rearticulação política do eixo Minas-São Paulo, que 

tinha como um dos seus objetivos o enfraquecimento de Pinheiro Machado, o grande 

sustentáculo de Feliciano Sodré e do antinilismo”. 

 

DE 1915 A 1920: O DOMÍNIO NILISTA 

Novamente na liderança do Executivo estadual, nas eleições de janeiro de 1915 o 

PRF elegeu oito dos 17 deputados federais do Rio de Janeiro. A dificuldade em consolidar 

a hegemonia nas eleições federais veio do fato de o estado ainda viver um clima de 

indefinição diante do conturbada eleição para presidente estadual. Como início dos 

trabalhos da ALERJ, em agosto, Nilo Peçanha conseguiu diminuir a influência política dos 

botelhistas e, na eleição para formação da mesa diretora, o PRF conquistou todas as vagas. 

Nas eleições estaduais de 15 de dezembro de 1915, todos os deputados estaduais que 

haviam apoiado Feliciano Sodré foram derrotados, e o PRF elegeu 35 deputados estaduais, 

enquanto oito foram eleitos pela chapa oposicionista Oposição Constitucional Fluminense, 

e dois foram eleitos como deputados avulsos. A partir desse momento, o PRF controlaria a 

política fluminense até 1920. Não haveria, contudo, nenhum esforço de fortalecimento 

partidário, ficando todo o poder sobre a agremiação concentrado nas mãos de Nilo Peçanha. 

Assim, em 1916 Nilo reorganizou o PRF a partir de uma nova formação da 

comissão executiva e do aumento da centralização política interna. Procurou incluir na 

comissão políticos de projeção nacional que poderiam apoiá-lo no seu projeto de retorno à 

presidência da República, o que fez com que, após a convenção realizada em 13 de maio na 

Câmara Municipal de Niterói, a direção do PRF passasse a contar com apenas três políticos 

de atuação estadual e cinco de maior peso da política nacional.  

Depois da saída de Nilo Peçanha do governo do Rio de Janeiro para assumir o Ministério 

das Relações Exteriores, em maio de 1917, iniciaram-se as discussões no PRF envolvendo 

a sucessão estadual do ano seguinte. Dois nomes surgiram como possíveis candidatos do 

partido: João Guimarães, líder campista e sem ligações políticas fora do estado, e Raul 

Fernandes, deputado federal desde 1909. O então deputado federal Raul Veiga (1909-1917) 

apoiou o segundo junto ao PRF, mas, evitando o racha político da agremiação, Nilo 



Peçanha influenciou os dois candidatos a recusarem a indicação. Raul Veiga e Raul 

Fernandes passaram então a articular a candidatura do próprio Nilo para um terceiro 

mandato no governo do estado, e os deputados estaduais simpáticos à ideia propuseram 

uma reforma constitucional que garantisse tal possibilidade. Nas eleições para o Congresso 

Nacional de março de 1918, a chapa que receberia o apoio do PRF foi definida por Raul 

Fernandes, suplantando a comissão executiva do partido. Nesse pleito, o PRF elegeu 14 dos 

seus 16 candidatos, sendo as outras vagas ocupadas por dois candidatos avulsos e um da 

oposição. Raul Veiga não recebeu o apoio do PRF e foi derrotado em seu distrito eleitoral 

por seu primo José Antônio de Morais, que foi eleito deputado federal (1918-1920). 

Diante desse conturbado momento entre os situacionistas fluminenses, Nilo 

Peçanha, que teve seu nome aclamado na convenção do PRF realizada em 13 de maio de 

1918 para a escolha do candidato ao governo estadual, recusou sua indicação e recomendou 

a candidatura de Raul Veiga. A proposta foi aceita pelo partido e não houve necessidade de 

uma nova reunião para homologá-la. Raul Veiga foi eleito em julho e assumiu a presidência 

do estado em dezembro de 1918. Em janeiro de 1919, o PRF elegeu todos os deputados 

estaduais, já que nesse pleito a oposição não conseguir lançar chapa. 

 Durante o governo de Raul Veiga (1918-1922), porém, as bases políticas do 

nilismo foram abaladas. Nilo e o PRF, na eleição presidencial de abril de 1919, apoiaram 

Rui Barbosa, que foi derrotado por Epitácio Pessoa. Com isso, a oposição ao nilismo, 

liderada principalmente pelo ex-presidente estadual Oliveira Botelho e por Feliciano Sodré, 

ganhou mais espaço político no estado e teve mais força e recursos eleitorais. Em maio de 

1920, o PRF realizou uma convenção partidária já pensando na sucessão presidencial de 

1922, na qual pretendia eleger Nilo Peçanha. Durante a convenção ficou definido que a 

executiva do partido deveria ser controlada por políticos influentes na esfera federal, em 

uma tentativa de dirimir as divergências entre Nilo e o governo federal, de modo a 

fortalecer seu nome para as próximas eleições presidenciais. Também se formalizou a 

passagem da liderança do partido para Raul Veiga, pois Nilo Peçanha viajou para a Europa 

logo depois desse encontro, e só retornaria em junho de 1921. Além disso, depois da 

convenção, os nilistas passaram a referir-se a seu partido como PRRJ, sigla que já abrigara 

os nilistas de 1899 a 1909, em vez de PRF, sigla que passou a ser novamente adotada pela 



corrente antinilista, especificamente pela corrente oposicionista liderada pelo ex-presidente 

estadual Alfredo Backer. 

 

DE 1921 A 1930: O PRF ANTINILISTA  

Nas eleições federais de fevereiro de 1921, as oposições (ou seja, PRF e PRCF) 

uniram-se sob a sigla do PRCF e lançaram chapa completa, rompendo a expectativa do 

PRRJ e qualquer possibilidade de acordo. Nesse pleito, foram eleitos os oposicionistas 

Norival de Freitas e Joaquim Moreira, revelando o peso das oposições. Em dezembro do 

mesmo ano, nas eleições para a ALERJ, as oposições conseguiram eleger dois deputados 

estaduais, Belisário de Sousa e Macarino Garcia. 

Em março de 1922, o nilismo sofreu mais um forte abalo, com a derrota de Nilo 

Peçanha nas eleições para a presidência da República: candidato da Reação Republicana, 

apoiado pelas oligarquias dissidentes do estados Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, 

Pernambuco e Distrito Federal, Nilo foi derrotado por Artur Bernardes (1922-1926). 

Depois dos sucessivos reveses na esfera federal, o nilismo entrou em derrocada.  

Ainda em 1922 a união entre as oposições se consolidou em torno da candidatura de 

Feliciano Sodré à presidência do estado, na composição intitulada Forças Reunidas da 

Oposição Fluminense, que disputou a sucessão de Raul Veiga com o candidato nilista Raul 

Fernandes. Realizada a eleição, ambos os candidatos se declararam vencedores, o que 

ensejou nova cisão na ALERJ. Já que o reconhecimento do presidente do estado era da 

competência da Assembleia, a dualidade de assembleias levou à dualidade de governos. 

Seguindo a orientação política de Nilo Peçanha, Raul Fernandes temia que o presidente 

Artur Bernardes, adversário de Nilo, decretasse a intervenção federal no estado do Rio. 

Assim, apresentou ao STF um pedido de habeas-corpus que assegurasse sua posse. 

Atendido o pedido, Raul Fernandes foi investido na presidência do estado, recebendo o 

cargo de Raul Veiga no palácio do Ingá, em Niterói, no dia 31 de dezembro de 1922. 

Entretanto, Feliciano Sodré também foi empossado por “sua” assembleia no mesmo dia. 

Alegando a duplicidade de poderes no estado do Rio de Janeiro, em janeiro de 1923 Artur 

Bernardes decretou a intervenção federal no estado, entregando o Executivo fluminense a 

Aurelino Leal, que anulou tanto as eleições de 1922 para presidente estadual quanto as 

eleições legislativas de 1921. 



Em 28 de outubro de 1923 foram realizadas novas eleições para presidente estadual e para a 

ALERJ, sendo Feliciano Sodré (1923-1927) eleito presidente do estado, depois de uma 

disputa com Alfredo Backer para saber quem seria o candidato. A antiga oposição, agora 

situação, elegeu todos os deputados estaduais, derrotando os nilistas abrigados no PRRJ. A 

partir desse momento, as diversas correntes de oposição ao nilismo, concentradas 

principalmente no PRF e no PRCF, passaram a usar a sigla do PRF para designar seu 

partido, constituindo-se como a principal força política fluminense até a Revolução de 

1930. 

Nas eleições federais de 17 de fevereiro de 1924, o PRF elegeu todos os candidatos 

à Câmara dos Deputados, e elegeu também Miguel de Carvalho, tradicional opositor de 

Nilo Peçanha, para o Senado. Com isso, o nilismo perdeu todos os canais de atuação 

política parlamentar. Na convenção realizada em agosto de 1924, o PRF passou por uma 

reestruturação, consolidando a liderança partidária de Feliciano Sodré, presidente do 

estado, do senador Miguel de Carvalho, eleito presidente do partido, e do deputado federal 

Oliveira Botelho, eleito vice-presidente da agremiação. No encontro também foi elaborada 

e votada a lei orgânica do partido, que determinava, entre outras coisas, a periodização das 

convenções, a fixação do mandato das comissões executivas, a definição dos órgãos do 

partido e suas atribuições específicas. Em outubro de 1924, foi organizado pelo PRF e pelo 

governo estadual o Congresso das Municipalidades, visando a discutir as providências 

tomadas pelas administrações públicas fluminenses em diversas áreas. O encontro também 

marcou a aglutinação das bases políticas do PRF em torno do novo governo, aproximando-

o das lideranças municipais do interior do estado. 

Em 1926 o PRF apoiou a candidatura de Washington Luís (1926-1930) à presidência da 

República, e em fevereiro de 1927 elegeu 14 dos 17 deputados federais do estado do Rio de 

Janeiro. As três vagas restantes foram destinadas à corrente política chamada de “nilistas 

acordistas”, grupo que se autodesignava “membros dissidentes do PRRJ” e defendia a 

aliança de seu partido com o PRF. 

Ainda em 1926, o PRF perdeu dois importantes líderes ligados ao combate ao nilismo: 

Alfredo Backer e Luís Guaraná. Backer estava rompido com o governo estadual desde 

quando seu nome fora preterido em 1923 em favor de Feliciano Sodré, e procurou criar um 

campo oposicionista próprio, afastado do PRF. Guaraná também disputou a indicação do 



partido para o pleito de 1923, foi eleito deputado federal e passou a disputar com Sodré o 

controle de antigas bases nilistas no norte fluminense, em especial em Campos. Com isso, 

criou disputas com o presidente estadual que culminaram com sua renúncia à Câmara dos 

Deputados e com a sua aproximação de Backer e da corrente nilista em torno do PRRJ. 

Em abril de 1927 o PRF elegeu Manuel Duarte, escolhido na convenção partidária de 

dezembro de 1926, presidente do estado (1927-1930), e ainda 40 dos 45 deputados 

estaduais, sendo as cinco vagas restantes ocupadas por nilistas acordistas. Em dezembro, o 

novo presidente da República, reiterando seu apoio político ao PRF, nomeou Oliveira 

Botelho ministro da Fazenda e com isso atendeu a uma reivindicação que os políticos 

situacionistas fluminenses expressavam desde 1925.  

Na convenção do PRF realizada em julho de 1928 foi eleita uma nova comissão executiva, 

bastante semelhante à anterior, alterada apenas pela substituição de Manuel Duarte, agora 

na presidência estadual, por Feliciano Sodré, agora senador. Durante a convenção mais uma 

vez foram confirmadas as boas relações políticas entre o situacionismo fluminense e o 

governo federal. Em 1929 o PRF apoiou a candidatura de Júlio Prestes à presidência da 

República em oposição a Getúlio Vargas, apoiado pela Aliança Liberal. Durante a 

campanha eleitoral, o PRF procurou diminuir a força aliancista no estado, reforçando a 

criação de comitês pró-Júlio Prestes e promovendo diversas caravanas a municípios do 

interior. 

Nas articulações que antecederam as eleições março de 1930 houve divergências internas 

no PRF, mesmo com todo o alinhamento político com o governo federal. Um desses atritos 

ficou expresso no veto de Manuel Duarte à candidatura do deputado federal Miranda Rosa 

ao Senado. Manuel Duarte discordou também de algumas posições de Feliciano Sodré, que 

defendia no plenário no Senado a eleição indireta e o voto a descoberto, enquanto ele 

próprio se comprometia com eleições diretas e a não interferência nos resultados eleitorais, 

o que lhe angariou simpatias entre os nilistas. De toda forma, Júlio Prestes foi vitorioso no 

estado do Rio de Janeiro por ampla margem de votos, e a chapa oficial do PRF para a 

Câmara dos Deputados foi eleita integralmente. Além de 14 deputados do PRF, foram 

eleitos dois deputados pelos nilistas acordistas do PRRJ e um candidato avulso. Ao longo 

do governo de Manuel Duarte, a proximidade com Washington Luís ficou expressa na 

presença de 13 deputados federais fluminenses nas 12 comissões permanentes da Câmara 



dos Deputados. Em 3 de agosto, o PRF elegeu todos os deputados estaduais, com exceção 

de cinco, que, dessa vez, não eram representantes da minoria nilista, mas candidatos 

avulsos. 

Com a vitória da Revolução no dia 24 de outubro de 1930, Manuel Duarte foi deposto, e o 

governo fluminense passou a ser ocupado pelo tenente-coronel Demócrito Barbosa. Este, 

no dia 29 de outubro, passou o poder estadual a Plínio Casado, que foi confirmado 

interventor no estado por Getúlio Vargas, empossado na chefia do governo provisório em 3 

de novembro.         
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O PÓS-1930 

Ao eclodir a Revolução de 1930, a comissão executiva do PRF era integrada pelo 

senador Júlio Veríssimo da Silva Santos (presidente), deputado José de Morais (vice-

presidente) e Horácio Magalhães (secretário). A vitória do movimento revolucionário 

contribuiu para a desestruturação do partido, marcando o início de nova série de 

dissidências. 

Em 1932, tentando reorganizar-se, o PRF apoiou a campanha pela reconstitucionalização 

do país liderada pela Frente Única Paulista (FUP). Já no mês de junho, entretanto, uma 

facção chefiada por Alfredo Backer desligou-se do partido para fundar uma nova 

organização, o Partido Liberal Social Fluminense. Convocadas as eleições para a 

Assembleia Nacional Constituinte em maio de 1933, o PRF apresentou chapa encabeçada 

por Manuel Duarte, mas elegeu um único representante, Acúrcio Torres.  

Em 1934, novas divergências surgiram dentro do PRF, motivadas pela disputa de poder na 

direção do partido. A comissão executiva deveria ter sido substituída em junho de 1932, 



mas, em vista da instabilidade que se seguiu à Revolução de 1930, considerara seu mandato 

automaticamente prorrogado. Apoiados entre outros por Oliveira Botelho, Thiers Cardoso e 

Norival de Freitas, os dirigentes do PRF foram contestados por um grupo, do qual faziam 

parte Manuel Duarte, Acúrcio Torres, Galdino do Vale Filho e Miguel de Carvalho, que 

desejava a total reformulação do partido e a elaboração de um novo programa adequado às 

condições do país. Sem conseguir chegar a um acordo, o grupo de Manuel Duarte desligou-

se do PRF e fundou no mês de maio o Partido Evolucionista do Rio de Janeiro. Por essa 

época, os dirigentes republicanos fizeram um apelo a Feliciano Sodré, antigo líder do 

partido afastado da política, para que retornasse à vida partidária, assumindo a direção do 

PRF. No mês de agosto foi eleita uma nova comissão executiva, da qual faziam parte 

Feliciano Sodré, Oliveira Botelho, José de Morais, Thiers Cardoso, Horácio Magalhães, 

Arnaldo Tavares, Sílvio Rangel, Jaime de Barros, Godofredo Pinto, Mendes Anta e Norival 

de Freitas. 

Nas eleições de outubro de 1934 para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia 

Constituinte estadual, o PRF não conseguiu eleger nenhum deputado federal e apenas um 

deputado estadual, Arnaldo Tavares. Na escolha do candidato ao governo do estado — a 

Constituinte estadual, além de preparar a Constituição, deveria eleger o governador e dois 

senadores — o representante do PRF apoiou inicialmente o nome de Raul Fernandes, 

apresentado pelo Partido Popular Radical (PPR). Essa atitude gerou novos atritos, pois a 

comissão executiva do PRF declarou que não a havia autorizado. De toda forma, dentro do 

próprio PPR o nome de José Eduardo de Macedo Soares veio disputar a indicação com 

Raul Fernandes. Como o PPR precisava do apoio do Partido Socialista Fluminense, que não 

aceitava Raul Fernandes, um terceiro nome acabou por ser lançado: o do almirante 

Protógenes Guimarães, que recebeu o apoio do PRF. Instalada a Constituinte fluminense 

em setembro de 1935, Arnaldo Tavares foi eleito presidente da Assembleia e, em uma 

eleição tumultuada, o almirante Protógenes foi escolhido governador. 

Assim como os demais partidos, o PRF foi extinto no início do Estado Novo. 

Alzira Alves de Abreu 
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PARTIDO REPUBLICANO LIBERAL (PRL) 
 
 

Partido político criado em julho de 1913, como resultado da Segunda Convenção 

Civilista, que deliberou organizar uma agremiação que tivesse um programa baseado na 

plataforma defendida por Rui Barbosa em sua campanha para a presidência da República 

nas eleições de 1910. O objetivo do partido era lançar mais uma vez Rui Barbosa como 

candidato à presidência e Alfredo Elis, à vice-presidência da República, nas eleições 

marcadas para 1º de março de 1914. 

O programa do PRL, o mesmo que havia sido formulado em 1910, pregava a oposição à 

candidatura militar, em defesa da restauração da ordem civil e constitucional no país; a 

necessidade absoluta de uma organização militar forte, capaz de assegurar a defesa 

marítima e terrestre do país, e, em virtude disso, o afastamento do profissional militar da 

esfera de atuação política, sem que isso significasse que os militares estivessem alijados 

dos direitos políticos assegurados pela Constituição; a condenação, por revolucionária e 

ilegítima, da sobreposição das armas à vontade da nação e às instituições constitucionais; a 

defesa das autonomias estaduais e municipais; a necessidade de rever em vários pontos a 

Constituição brasileira; a representação das minorias políticas e a abolição do voto 

cumulativo; o combate aos privilégios concedidos pelo governo da União às oligarquias 

locais; medidas que tornassem a Justiça mais acessível a todos; o fim das prisões ilegais, 

efetuadas livremente pela polícia, sem ordem judicial ou flagrante delito; a abolição dos 

privilégios fiscais em matéria judicial; a liberdade religiosa; a restituição do ensino público 

nacional; o combate à incompetência, corrupção e irresponsabilidade no âmbito da 

administração pública; a luta pelo restabelecimento do mérito e da lei, da honestidade e da 

responsabilidade na administração do Estado; o combate aos déficits no orçamento público 

e a redução da carga de impostos; a solidariedade moral e econômica entre as nações e o 

desenvolvimento da fraternidade americana; a defesa da soberania nacional; o 

restabelecimento, no Exército e na Marinha, da subordinação, da justiça, da cultura 

profissional, do domínio da ordem, do respeito aos direitos do soldado, das garantias de 



subsistência e da hierarquia e do patriotismo. 

O PRL foi extinto quando seus dois candidatos, Rui Barbosa e Alfredo Elis, desistiram de 

se candidatar.  

 

Adrianna Setemy 

 

FONTES: CARONE, E. República; CHACON, V. História (v. 5). 



PARTIDO REPUBLICANO MINEIRO (PRM) 

 

Partido político mineiro fundado em 1888 e reorganizado em 1897. Seu líder mais 

expressivo foi Artur Bernardes, que esteve à sua frente de 1919 até sua extinção em 2 de 

dezembro de 1937, por força do Decreto nº 37, que aboliu todos os partidos do país. 

 

ORIGENS 

O PRM foi fundado em 1888, antes, portanto, da proclamação da República, e 

constituiu, sob a liderança de João Pinheiro, o principal instrumento da campanha 

republicana na província de Minas Gerais. Em sua primeira fase, compreendida entre 1888 

e 1890, o partido foi marcado por disputas internas. Essas disputas se estabeleceram 

justamente em torno da participação na causa da República: aos “republicanos históricos”, 

que vinham desde o Manifesto de 1870, opunham-se os chamados “adesistas” ou “novos 

republicanos”, membros dos extintos partidos monárquicos, que aderiram “de véspera” ao 

novo movimento. Até 1889, contudo, o republicanismo não teve em Minas maior expressão 

numérica, representando apenas 30% do eleitorado. 

Ao se aproximarem as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte marcadas para 15 

de setembro de 1890, foi tentado um acordo entre as diferentes correntes, incluindo os ex-

monarquistas. Entretanto, a composição resultante vigorou pouco tempo, limitando-se à 

necessidade de apresentar uma chapa mineira à Constituinte. Após as eleições de 1890, 

quando se impôs novamente, em 1891, a escolha de uma chapa para a Constituinte 

estadual, as divergências se acirraram. Os republicanos históricos, também chamados 

“jacobinos”, liderados por Antônio Olinto, em reunião realizada em 25 de dezembro de 

1890 em Juiz de Fora, recusaram-se a aceitar a chapa governista. Não conseguindo 

restabelecer a união entre as diferentes facções, o PRM se dissolveu nessa ocasião. 

Nas eleições para o Congresso Nacional realizadas em 4 de março de 1894, os republicanos 

mineiros se reuniram em duas organizações opostas: de um lado, o Partido Republicano 

Conciliador, dominado pelo grupo ligado ao ex-presidente estadual Cesário Alvim (1891-

1892), e, de outro, o Partido Republicano Constitucional Mineiro, fundado em 1893 pelos 

republicanos históricos, que haviam combatido a “política de conciliação” de Alvim. 



 

REORGANIZAÇÃO 

Por volta de 1897, a sucessão do presidente estadual Crispim Jacques Bias Fortes 

(1894-1898) gerou uma séria crise na política mineira. Os três políticos de maior influência 

no estado nesse período eram o próprio Bias Fortes, seu opositor Cesário Alvim — o qual, 

embora afastado de cargos políticos, detinha ainda grande poder pessoal —, e Silviano 

Brandão, presidente do Senado, aliado de Bias e candidato oficial a seu sucessor. 

A candidatura de Silviano não contou entretanto com o apoio unânime da bancada mineira 

no Congresso (a representação mineira era, aliás, a maior de todas, com 37 deputados e três 

senadores). Os opositores de Silviano, liderados por Mendes Pimentel, reagiram contra a 

praxe estabelecida, segundo a qual cabia aos deputados estaduais e federais indicar o 

candidato à sucessão ao governo do estado. Em 4 de setembro de 1897, foi publicado na 

imprensa um manifesto desses dissidentes, com 35 assinaturas, reivindicando a observância 

efetiva do sistema representativo. Em 7 de outubro, os dissidentes divulgaram uma carta 

circular ao eleitorado, apelando para que fossem organizados diretórios locais ou 

assembleias políticas, que nomeariam delegados a uma convenção marcada para o dia 20 de 

dezembro em Belo Horizonte. Na oportunidade, seria formulado o programa de um novo 

partido e seriam indicados novos candidatos à presidência e à vice-presidência do estado. 

Os partidários de Silviano Brandão, temendo as consequências dessa iniciativa, decidiram 

também comparecer à convenção. Encabeçados por Francisco Bressane, passaram a 

organizar diretórios e a indicar delegados, dentro das normas estabelecidas pelos 

congressistas dissidentes. Instalada a assembleia de dirigentes políticos municipais sob a 

presidência de Levindo Lopes a 20 de dezembro de 1897, tornou-se evidente a posição 

majoritária dos silvianistas. Dos 73 municípios representados por um total de 44 delegados, 

29 foram representados apenas por Bressane. Buscando um acordo, os silvianistas 

propuseram então aos dissidentes aceitar seus princípios em troca do apoio a Silviano 

Brandão. Além disso, os silvianistas dispuseram-se a garantir aos dissidentes uma posição 

majoritária na comissão executiva do novo partido a ser criado durante a reunião. Assim, 

no dia 21 de dezembro, instalou-se oficialmente a convenção partidária que aprovou as 

novas bases orgânicas do PRM, pelas quais se regeu o partido até 1919, quando Artur 

Bernardes as reformulou. 



Em linhas gerais, o programa do PRM defendia a República federativa presidencial, a 

verdade eleitoral, a inamovibilidade dos juízes, a autonomia municipal e distrital, e a 

tributação proporcional aos recursos da lavoura, do comércio e da indústria estaduais. Do 

ponto de vista organizacional, o partido teria uma comissão executiva, diretórios distritais e 

diretórios municipais, todos com mandato de três anos. Todas as deliberações referentes à 

escolha de candidatos à presidência da República e do estado e aos congressos nacional e 

estadual seriam tomadas através da convenção do partido, que reuniria a comissão 

executiva e os diretórios municipais. À comissão executiva caberia decidir soberanamente 

sobre os assuntos partidários internos, e ainda dirigir os pleitos eleitorais, convocar os 

diretórios municipais para as convenções e elaborar manifestos de apresentação dos 

candidatos. 

Composta de cinco membros, eleitos por maioria de votos em escrutínio secreto, a primeira 

comissão da nova fase do partido incluiu dois representantes silvianistas e três dissidentes. 

Eram eles o deputado federal Carlos Vaz de Melo, o deputado estadual Júlio Bueno 

Brandão, os deputados federais Mendes Pimentel e Teles de Meneses e o deputado estadual 

Sabino Barroso Júnior. Em sua primeira proclamação, o PRM afirmou seu apoio aos 

governos do estado e da União, recomendando as candidaturas de Silviano Brandão e Costa 

Sena à presidência e à vice-presidência de Minas e de Campos Sales e Rosa e Silva à 

presidência e à vice-presidência da República. 

A comissão executiva do PRM iria tornar-se conhecida com o nome de Tarasca, espécie de 

monstro legendário da tradição medieval francesa, originário da cidade de Tarascon, no sul 

da França. A denominação pejorativa exprimia a idéia de que a Tarasca mineira impunha 

pavor. 

 

A PRIMEIRA REPÚBLICA 

Durante toda a Primeira República, além de dominar como partido único a situação 

política mineira, o PRM, aliado ao Partido Republicano Paulista (PRP), dirigiu a política 

nacional. 

Num quadro marcado por um rígido monopartidarismo, o PRM controlou a Assembleia 

estadual, forneceu as bancadas federais mineiras e elegeu todos os presidentes estaduais 

entre 1897 e 1930: Silviano Brandão (1898-1902), Francisco Sales (1902-1906), João 



Pinheiro (1906-1908), Júlio Bueno Brandão (1908-1909),Venceslau Brás (1909-1910), 

novamente Júlio Bueno Brandão (1910-1914), Delfim Moreira (1914-1918), Artur 

Bernardes (1918-1922), Raul Soares (1922-1924), Fernando de Melo Viana (1924-1926), 

Antônio Carlos Ribeiro de Andrada (1926-1930) e Olegário Maciel (1930-1933). 

No plano federal, São Paulo e Minas, como os dois estados de maior expressão 

socioeconômica do país, controlaram a vida política nacional. Representados por grupos 

compactos no Congresso Nacional, os dois estados criaram uma aliança da qual 

procederam quase todos os presidentes da República até 1930. 

A unidade do PRM foi mantida graças a uma rigorosa disciplina, que se sobrepôs às 

divergências internas entre grupos como os de Bias Fortes, Francisco Sales ou Artur 

Bernardes. Duas vezes, apenas, foram eleitos para a Assembleia estadual candidatos 

avulsos, não incluídos na chapa do partido: foram eles Etelberto Lellis e Luís Martins 

Soares. Em 1912, foi eleito deputado federal como candidato avulso Irineu Machado, 

prestigiado pela Campanha Civilista. Em 1918, elegeu-se da mesma maneira Odilon de 

Andrade. 

Em 1922, o senador Francisco Sales e o deputado Odilon de Andrade decidiram apoiar a 

candidatura de Nilo Peçanha à presidência da República, opondo-se a Artur Bernardes, já 

então presidente do PRM, o qual, no entanto, saiu vitorioso. 

Para o período presidencial de 1926-1930, Artur Bernardes apoiou a candidatura de 

Washington Luís, reprimindo energicamente as tendências autonomistas de Melo Viana, 

então chefe do Executivo mineiro. Este, segundo consta, ambicionava a presidência da 

República para si próprio. Percebendo o risco de uma crise política, Bernardes reagiu 

prontamente, fazendo com que Melo Viana acatasse a disciplina do PRM em troca de sua 

indicação para a vice-presidência da República. 

Em 1927, com a renovação do Congresso, a bancada mineira, além de diversos políticos 

das antigas câmaras, como Manuel Fulgêncio, José Bonifácio, João Penido, Ribeiro 

Junqueira, Carneiro de Resende e Honorato Alves, incluiu vários elementos novos, dois dos 

quais fariam carreira política: eram eles Daniel de Carvalho e Odilon Braga. 

 

A ALIANÇA LIBERAL 



Durante o encaminhamento da sucessão de Washington Luís na presidência da 

República, para o que seria o período 1930-1934, ocorreu uma cisão entre Minas e São 

Paulo. O princípio a que obedeciam as sucessões presidenciais — alternância de candidatos 

do PRM e do PRP — parecia definitivamente consolidado, quando, pouco antes do final de 

seu mandato, Washington Luís pretendeu se fazer substituir por outro perrepista, Júlio 

Prestes, presidente do estado de São Paulo. Antônio Carlos, chefe do governo de Minas e 

candidato natural à presidência, convencendo-se da impossibilidade de contar com 

Washington Luís ou de fazê-lo desistir de sua indicação, aproximou-se então da política 

rio-grandense. 

Em 17 de junho de 1929, João Neves da Fontoura (do Partido Republicano Rio-

Grandense), José Bonifácio e Francisco Campos (ambos do PRM) assinaram um pacto de 

repúdio à candidatura Júlio Prestes, que daria origem à Aliança Liberal. Cerca de um mês 

depois, a 30 de julho, reuniu-se em Belo Horizonte a comissão executiva do PRM, que 

decidiu apoiar Antônio Carlos e lançar as candidaturas oposicionistas de Getúlio Vargas e 

de João Pessoa, respectivamente à presidência e à vice-presidência da República. 

A Aliança Liberal não contou porém com a adesão integral dos mineiros, suscitando a 

primeira cisão grave no PRM. O vice-presidente da República Melo Viana, discordando 

dos objetivos aliancistas, rompeu com a direção do partido, gesto em que foi acompanhado 

por Alfredo Sá, vice-presidente do estado, por cinco deputados federais e vários deputados 

estaduais. Discordando também da Aliança Liberal, Carvalho Brito, um dos diretores 

mineiros do Banco do Brasil, retirou seu apoio à candidatura de Vargas e passou a defender 

Júlio Prestes, sob a legenda Concentração Conservadora. Carvalho Brito tornou-se o chefe 

dos dissidentes perremistas, entre os quais figuravam ainda Paulo Pinheiro e Múcio 

Continentino, ao qual foi atribuído o nome da legenda. 

As eleições presidenciais coincidiam com as eleições para o governo de Minas. Reunida a 

21 de outubro de 1929 para decidir a escolha do sucessor de Antônio Carlos, a comissão 

executiva do PRM defrontou-se com três correntes: a primeira, representada por Melo 

Viana, a segunda, por Antônio Carlos, e a terceira, por Artur Bernardes. A comissão 

executiva optou pela solução do tertius, designando como candidato à presidência do 

estado Olegário Maciel, presidente do Senado estadual e já então com 74 anos de idade. 

Essa indicação contava com o apoio de Antônio Carlos. Para a vice-presidência, foi 



indicado Pedro Marques, presidente da Câmara estadual, amigo e correligionário de 

Antônio Carlos em Juiz de Fora. 

 

A REVOLUÇÃO DE 1930 

Após as eleições para a presidência da República e para a Câmara dos Deputados 

realizadas a 1º de março de 1930, agravaram-se as dissidências em Minas. Enquanto era 

anunciada a eleição de Júlio Prestes para presidente, a Comissão de Verificação de Poderes 

da Câmara decidiu reconhecer a vitória, nos diversos distritos em que se dividia o estado de 

Minas, apenas dos elementos fiéis à Concentração Conservadora, “degolando”, para lhes 

dar lugar, 14 nomes ligados à Aliança Liberal. Entre eles estavam Afrânio de Melo Franco, 

Augusto de Lima, Gudesteu Pires, Nélson de Sena, Júlio Bueno Brandão Filho, Vaz de 

Melo e Honorato Alves. Em seu lugar foram admitidos Paulo Pinheiro, Joaquim Sales, 

Múcio Continentino, Frederico Campos, Dolor de Brito, Agenor de Sena, Rodrigues 

Pereira, Clementino Faria e outros. Esse episódio aumentou o descontentamento, na medida 

em que reafirmava a permanência da fraude eleitoral. 

As articulações para um movimento revolucionário iniciaram-se em Minas sob a liderança 

de Mário Brant, Afonso Pena Júnior, Artur Bernardes Filho, Djalma Pinheiro Chagas e 

Cristiano Machado, todos elementos bernardistas. Virgílio de Melo Franco articulou-se 

com Batista Luzardo, gaúcho do Partido Libertador. Em 27 de maio de 1930, com o 

objetivo de ratificar o apoio do PRM aos candidatos derrotados da Aliança Liberal, a 

comissão executiva do partido reuniu-se em casa de Antônio Carlos, em Juiz de Fora, com 

a presença de Venceslau Brás, Artur Bernardes, Bueno Brandão, Afonso Pena Júnior, José 

Bonifácio, Mário Brant, Alaor Prata, Ribeiro Junqueira, Teodomiro Santiago e monsenhor 

João Pio. 

No mês de setembro, Olegário Maciel tomou posse na presidência do estado. Articulado 

com a cúpula revolucionária, após a vitória da Revolução de 1930 foi mantido no poder por 

Getúlio Vargas, ao contrário dos demais presidentes estaduais, que foram substituídos por 

interventores federais. Olegário fez questão de conservar o título de presidente estadual, 

não aceitando ser chamado de interventor. 

 

A LEGIÃO LIBERAL MINEIRA 



O poder político de Artur Bernardes em Minas constituía uma ameaça para os 

líderes tenentistas que ascenderam com a Revolução de Outubro. Com o apoio de Olegário 

Maciel, iniciou-se então uma campanha antibernardista que atingiu o PRM. Menos de um 

mês depois do movimento armado, Olegário exonerou três secretários estaduais ligados a 

Bernardes — Carneiro de Resende, Alaor Prata e Cristiano Machado —, e os substituiu por 

Noronha Guarani, Gustavo Capanema e Amaro Lanari. A campanha contra o PRM teve 

ainda o apoio de Francisco Campos, que fora indicado para ministro da Educação de 

Vargas pelo próprio Bernardes. 

Em princípios de 1931, Vargas convidou Artur Bernardes a assumir a embaixada brasileira 

em Paris. Temendo ver desmontada a máquina do PRM, Bernardes recusou o convite. No 

mês de fevereiro, sempre visando o “bernardismo” e o próprio PRM, Capanema e 

Francisco Campos criaram a Legião Revolucionária do estado, organização tenentista 

destinada a propagar os ideais da Revolução de 1930. Em 1º de março, o próprio Olegário 

Maciel aderiu ao movimento. 

A 21 de abril de 1931, Francisco Campos organizou um desfile da legião em Belo 

Horizonte. Os legionários, constituindo uma milícia uniformizada com camisas cáqui, 

acorreram de quase todos os municípios do estado. A organização passou então a 

denominar-se Legião Liberal Mineira. A legião conseguiu arregimentar um grande 

contingente de perremistas, chegando a incorporar 80% dos diretórios municipais do 

partido, já que os chefes políticos municipais não desejavam ter no governo do estado um 

adversário. 

O PRM começou então a sofrer um rápido esvaziamento. Muitos, entretanto, não aceitaram 

a legião e continuaram unidos em torno de Bernardes. Entre estes, figuravam Mário Brant, 

Djalma Pinheiro Chagas, Ovídio de Andrade, Daniel de Carvalho, Afrânio e Virgílio de 

Melo Franco. Apesar de hostilizado oficialmente, o PRM continuou a realizar convenções 

em Belo Horizonte. Liderados por Bernardes, os perremistas lançaram um manifesto 

exigindo “a imediata reorganização do partido dentro do programa revolucionário”. No mês 

de maio, foi reestruturada a comissão executiva. Em junho, Bias Fortes rompeu com a 

Legião Liberal Mineira e retornou ao PRM. 

A 18 de agosto de 1931, o PRM reuniu-se em Belo Horizonte em meio a grande agitação. 

A partir dessa reunião, configurou-se uma tentativa de golpe para depor Olegário Maciel, 



que, no entanto, resistiu, apoiado pela Força Pública. Por outro lado, durante esses 

acontecimentos, esteve presente em Belo Horizonte o coronel Emílio Lúcio Esteves, oficial 

de gabinete de Osvaldo Aranha. Esse fato levou o governo estadual a denunciar o 

envolvimento no golpe não só do PRM, como também do próprio governo federal. 

Após esse episódio, as relações do governo mineiro com o governo federal ficaram 

abaladas. No processo de pacificação teve grande destaque a atuação de Capanema como 

mediador entre Olegário e Vargas. O governo federal, por intermédio de Osvaldo Aranha, 

acabou por definir o 18 de agosto como um “lamentável equívoco”, sem maiores 

explicações. Com isso, o maior acusado foi o PRM, na figura de Artur Bernardes. 

Em artigo publicado no Diário de Notícias do Rio de Janeiro muitos anos depois, a 10 de 

setembro de 1961, sob o título “O equívoco de 18 de agosto”, Daniel de Carvalho, 

perremista convicto, comentaria: “Os adeptos do governo estadual trataram logo de 

inocentar Getúlio Vargas de qualquer participação ou anuência no conluio para derrubar 

Olegário. Ambas as partes, sem prévia combinação, puseram toda a culpa no PRM. Foi um 

achado feliz, de Osvaldo Aranha, fazer do PRM o ‘bode expiatório’. Ao mesmo tempo, 

pactuava secretamente com Virgílio de Melo Franco e Cristiano Machado o amparo que 

dariam ao PRM e aos amigos comprometidos em tal aventura.” Analisando a crise mineira 

de 1931, Afonso Arinos considerou-a “a proteção e o reflexo da mudança geral que Vargas 

e seus colaboradores pretendiam impor ao cenário político nacional, a fim de, destruída a 

hegemonia mineiro-paulista, assegurar pelo maior tempo possível o predomínio do Rio 

Grande do Sul”. 

 

O ACORDO MINEIRO 

No final de 1931, a necessidade de pacificação dentro do estado conduziu a 

negociações entre a Legião Liberal Mineira, ou seja, a situação estadual, e o PRM, ou seja, 

a numerosa facção oposicionista que obedecia às ordens de Bernardes. O objetivo era 

conseguir um acordo que permitisse a fusão entre a legião e o PRM, dando origem a um 

partido único que serviria de base de apoio aos governos estadual e federal. As negociações 

foram encaminhadas por Gustavo Capanema. 

No dia 19 de fevereiro de 1932, o Acordo Mineiro foi finalmente assinado por Venceslau 

Brás, representante do conselho supremo da Legião Mineira, Virgílio de Melo Franco, 



representante da comissão executiva do PRM, e Gustavo Capanema, representante do 

presidente Olegário Maciel. O PRM e a legião obrigavam-se a colaborar na “obra de 

reerguimento e reconstrução do estado e da República, reduzindo ao mínimo indisponível a 

atividade estritamente partidária”. Para a fusão das duas organizações, seria constituída 

uma comissão paritária de seis membros, encarregada de apresentar o esboço do programa 

e dos estatutos da nova agremiação, que se chamaria Partido Social Nacionalista (PSN). 

Em cumprimento aos termos do acordo, o governo de Minas foi em seguida recomposto, 

tendo Olegário cedido ao “antigo PRM” duas secretarias: a de Agricultura, entregue a 

Ovídio de Andrade, e a de Finanças, entregue a Carlos Pinheiro. Olegário comprometeu-se 

também a manter intactas as situações municipais. 

O debate e as negociações em torno do Acordo Mineiro ocuparam um lugar significativo na 

imprensa e marcaram a política mineira do final de 1931 ao início de 1932. As concessões 

feitas ao PRM demonstravam sua ainda relativa força no estado. Por outro lado, em troca 

do acordo, Olegário obteve do governo federal a nomeação de Francisco Campos para a 

pasta da Justiça. 

 

A REVOLUÇÃO DE 1932 

A posição de Minas no período que se estendeu do final de 1931 à eclosão da 

Revolução Constitucionalista de julho de 1932 foi marcada pela indefinição entre a defesa 

do governo provisório de Vargas e o apoio à causa paulista. O primeiro efeito dessas 

divergências foi a dissolução do PSN, em maio de 1932. 

Perseguindo os ideais constitucionalistas, e apoiando, portanto, o movimento que 

reconduziu à revolução, Artur Bernardes tornou-se o maior defensor da causa paulista em 

Minas. Em 8 de agosto, o chefe do PRM lançou um manifesto de apoio a São Paulo. A 

reação do governo federal, que conseguiu esmagar o movimento armado, traduziu-se no 

afastamento de todos os amigos e correligionários de Bernardes dos cargos públicos. 

Finalmente, o próprio Bernardes, ao lado de outros líderes perremistas como Djalma 

Pinheiro Chagas e Mário Brant, foi exilado e teve seus direitos políticos cassados por um 

período de três anos. 

Tendo sofrido dois duros reveses no espaço de um ano — o 18 de agosto de 1931 e o 9 de 

julho de 1932 —, o PRM teve seu prestígio bastante abalado. Por outro lado, com a vitória 



da tese constitucionalista e a convocação de eleições para a Assembleia Nacional 

Constituinte em 1933, o governo federal decidiu criar em Minas — assim como nos demais 

estados — um partido governista que representasse os “objetivos doutrinários da Revolução 

de 1930”. Essa incumbência foi entregue a Antônio Carlos, que, em 18 de janeiro de 1933, 

organizou o Partido Progressista (PP) de Minas Gerais. Na verdade, porém, os critérios de 

arregimentação política do novo partido situacionista seguiram os do PRM. 

 

AS ELEIÇÕES DE 1933 E A CONSTITUINTE 

Em vista das eleições para a Constituinte, o PRM foi o primeiro a se articular. A 2 

de fevereiro de 1933, de acordo com as exigências legais, o partido registrou-se no Tribunal 

Regional Eleitoral. A 7 de fevereiro, foi eleita sua nova comissão executiva. Artur 

Bernardes, ainda exilado, foi proclamado presidente de honra. Seus seguidores enviaram-

lhe — bem como aos outros líderes ausentes — um telegrama de felicitações, reafirmando 

a ligação do partido como sua antiga chefia. A liderança de Bernardes era incontestável, a 

despeito do exílio e da ascensão de novos líderes na política mineira. Os demais integrantes 

da comissão executiva eram Ovídio de Andrade (presidente efetivo), Cristiano Machado 

(primeiro-vice-presidente), João Azevedo (segundo-vice-presidente), Hugo Furquim 

Werneck (primeiro-secretário) e Duque Mesquita (segundo-secretário). 

Em reunião do partido, foi aprovada a proposta que indicava Daniel de Carvalho, Alaor 

Prata e Artur Bernardes Filho para representarem o PRM no Rio de Janeiro. Essa 

reorganização do PRM foi encabeçada pela “ala moça”, que tinha à frente Ovídio de 

Andrade, João de Sousa Barros, Paulo Pinheiro Chagas, Mário Dias, Aluísio Leite 

Guimarães, João Gomes Teixeira e Edmundo Caldeira Brant. 

Realizadas as eleições a 3 de maio de 1933, o PRM ressurgiu, conseguindo eleger seis 

deputados para a Constituinte. Foram eles Levindo Coelho, Joaquim Furtado de Meneses, 

Cristiano Machado, Policarpo Magalhães Viotti, Daniel de Carvalho e José Carneiro 

Resende. Com os 31 deputados eleitos pelo Partido Progressista, o número de 

representantes mineiros na Assembleia Nacional totalizou 37. Isso significava que Minas 

tinha a maior de todas as bancadas e seria um aliado poderoso para os demais estados. Ao 

ser instalada a Constituinte no mês de novembro, a mesa diretora escolheu Antônio Carlos 

para presidir a Assembleia e Osvaldo Aranha para liderar a maioria. 



Entre as teses defendidas pelo PRM, incluíam-se a unidade da pátria; o regime federativo e 

republicano; a eleição do presidente da República e dos governadores por um eleitorado 

especial; a proibição da reeleição dos presidentes e governadores, bem como da reeleição 

sucessiva de deputados e senadores; a representação proporcional e o voto secreto; a 

independência do Judiciário, e a autonomia municipal. Entre as teses ditas sociais, 

constavam a defesa da família e da propriedade privada; a liberdade de culto; a criação de 

sindicatos como órgãos de relação entre o Estado e a “atividade humana”; a nacionalização 

das quedas d’água, dos rios e das águas minerais. O PRM advogou ainda a criação de um 

conselho para orientar a economia do país e a abolição de impostos internos sobre o trânsito 

de mercadorias. 

 

CRISE SUCESSÓRIA EM MINAS 

Paralelamente à instalação da Constituinte, desencadeou-se em Minas uma crise 

sucessória com a morte de Olegário Maciel, ocorrida a 5 de setembro de 1933. Esperando a 

palavra final de Vargas, os diversos grupos se reuniram, e dois candidatos mais evidentes 

surgiram. De um lato, Gustavo Capanema, amigo e colaborador de Olegário e um dos 

fundadores do Partido Progressista, apoiado pelo interventor gaúcho Flores da Cunha, e de 

outro, Virgílio de Melo Franco, representante do tenentismo — cuja força era pequena em 

Minas —, apoiado por Osvaldo Aranha e por seu pai, Afrânio de Melo Franco. Diante da 

impossibilidade de um acordo entre os dois candidatos, Getúlio pediu a Antônio Carlos 

uma lista com a indicação de alguns políticos de destaque. Além de Capanema e Virgílio, 

Antônio Carlos indicou mais quatro nomes progressistas, agravando o impasse em lugar de 

solucioná-lo. Vargas sugeriu então a inclusão na lista do nome de Benedito Valadares, 

deputado do PP cuja atuação até então tivera pouco destaque. Dias depois, a 12 de 

dezembro de 1933, um decreto presidencial designou Valadares interventor em Minas. 

A surpresa foi geral, resultando no rompimento de Gustavo Capanema e de Virgílio de 

Melo Franco com Vargas. Por sua vez, Afrânio de Melo Franco e Osvaldo Aranha, que 

ocupavam respectivamente as pastas das Relações Exteriores e da Fazenda, pediram 

demissão. 

 

AS ELEIÇÕES DE 1934 



Preparando o caminho para sua própria eleição para presidente constitucional da 

República, Vargas decretou em 28 de maio de 1934 a anistia aos revolucionários de 1932. 

Com isso, Artur Bernardes, Djalma Pinheiro Chagas e Mário Brant, ainda no exílio, 

tornaram-se elegíveis. 

A Constituição promulgada a 16 de julho de 1934 determinava que, para o primeiro período 

constitucional a partir de sua vigência, não só o Congresso Nacional elegeria o presidente 

da República, como as assembleias estaduais elegeriam os governadores e senadores de 

cada estado. As eleições legislativas para as assembleias estaduais e para a Câmara dos 

Deputados foram assim marcadas para 14 de outubro.  

O PRM iniciou então sua campanha eleitoral. Regressando do exílio, Artur Bernardes 

chegou a Belo Horizonte no dia 21 de agosto acompanhado de grande comitiva. Até mesmo 

o jornal O Estado de Minas, órgão oficial do PP e portanto ligado a Valadares, noticiou as 

calorosas manifestações que cercaram seu retorno. Djalma Pinheiro Chagas, igualmente de 

volta ao país, dirigiu-se ao povo de Juiz de Fora em nome de Bernardes, afirmando que a 

legenda PRM traduzia o ideal cívico “Pela redenção de Minas”, o qual passou a ser adotado 

na campanha eleitoral. 

O PRM obteve em outubro uma votação bem mais expressiva do que em maio do ano 

anterior, elegendo 14 deputados estaduais, enquanto o Partido Progressista elegeu 34 

representantes. Para a Câmara dos Deputados, o PRM apresentou uma lista com 38 

candidatos, dos quais 11 foram eleitos: Artur Bernardes, José Francisco Bias Fortes, 

Djalma Pinheiro Chagas, Levindo Coelho, Artur Bernardes Filho, Joaquim Furtado de 

Meneses, Policarpo Magalhães Viotti, Daniel de Carvalho, José Carneiro de Resende, 

Cristiano Machado e o cônego Pedro Macário de Almeida. 

 

A CONSTITUINTE MINEIRA 

No início de 1935, Vargas reuniu-se com os interventores, com o objetivo de fazer 

um balanço das forças partidárias que apoiavam o governo federal e de organizar a 

instalação das constituintes estaduais. A despeito dos esforços do governo federal, a 

substituição dos interventores pelos governadores não iria se processar tranquilamente em 

todos os estados. 

Desde o início, a bancada perremista combateu a candidatura de Benedito Valadares ao 



governo constitucional do estado, a qual era apoiada pelo Partido Progressista. Contando 

com a atuação destacada de Aluísio Leite Guimarães, Eliseu Laborne Vale, Ovídio de 

Andrade, João Edmundo Caldeira Brant e Paulo Pinheiro Chagas, os perremistas receberam 

a adesão de José de Magalhães Pinto, que iniciava uma longa carreira política, Guimarães 

Menegale e Antônio Martins Vilas Boas (intimamente ligado à família de Olegário Maciel), 

além de Arinos de Morais Câmara, porta-voz de Antônio Carlos. 

Na qualidade de presidente da Câmara, Antônio Carlos resolveu então sondar a opinião de 

Vargas através do deputado João Carlos Machado, líder da bancada gaúcha e seu amigo 

pessoal. Antônio Carlos preveniu Vargas da possibilidade de uma derrota de Valadares, 

contra quem se levantavam o PRM unânime e a dissidência do Partido Progressista. A 

posição de Vargas, no entanto, foi clara: não abriria mão de Minas, e tudo faria para eleger 

Valadares. 

Ao se instalar a Assembleia estadual, em 4 de abril de 1935, antes de se processar a eleição 

para governador, Ovídio de Andrade, líder da bancada perremista, pediu a palavra para ler a 

declaração-protesto do PRM, “dirigida a Minas e ao Brasil”. Evocando as lutas do partido a 

partir de 1930, Ovídio de Andrade enfatizou as responsabilidades que cabiam ao PRM por 

sua atuação na Revolução de Outubro. Declarou ainda que, vencidos pelas armas, os 

constitucionalistas de 1932 haviam alcançado seu objetivo principal: a realidade 

constitucional daquele dia. Afirmou que a Constituinte Nacional havia renegado o princípio 

cardeal da revolução, tornando elegíveis o chefe do governo provisório e seus delegados 

nos estados, e, finalmente, lançou um veemente protesto, nos seguintes termos: “Só 

poderíamos votar num candidato que não tivesse a eiva da imposição ditatorial. Onde estão 

as velhas tradições de decoro e de independência da política mineira? Por enquanto, o 

Partido Republicano Mineiro ainda confia na democracia liberal... Se, porém, perseverarem 

os dirigentes na continuação de sua prática abusiva e desvirtuadora, o PRM, com a mesma 

fidelidade às tradições mineiras,... saberá que novos rumos tomar.” 

Sem número para impedir a vitória de Valadares, os perremistas num só bloco 

abandonaram o recinto da Assembleia na hora da votação. Valadares obteve os 34 votos do 

Partido Progressista, tornando-se, a partir daquele momento, o primeiro governador de 

Minas Gerais. 

Os debates realizados na Assembleia Constituinte estadual durante o ano de 1935 em torno 



da elaboração da nova constituição mineira tampouco se desenrolaram tranquilamente. 

Ameaçando obstruí-los, o PRM exigiu que seus pontos de vista fossem considerados. 

Incluíam-se entre eles a organização do Tribunal de Contas, o voto direto nas eleições 

municipais, a dotação de 15% da renda do estado à saúde pública, a ausência de 

representação classista, garantias ao Ministério Público e realização de eleições municipais 

dentro do mais curto prazo. Os representantes do PRM na comissão legislativa encarregada 

da elaboração do projeto de constituição eram Afrânio de Melo Franco e José Maria Lopes 

Cançado. 

 

A PREPARAÇÃO DO GOLPE DE 1937 

No decorrer do ano de 1935, o PRM integrou na Câmara dos Deputados a Minoria 

Parlamentar ou Oposições Coligadas, bloco oposicionista que reunia os diferentes partidos 

estaduais contrários a Vargas. Nessa oposição destacava-se Artur Bernardes, que desde 

setembro de 1934 havia-se articulado com os demais líderes oposicionistas regionais, 

visando à formação de um partido nacional. 

A apresentação do projeto da Lei de Segurança Nacional, a 27 de janeiro de 1935, 

provocou uma série de protestos na Câmara. Foi formada uma comissão para estudar o caso 

e opinar na reunião plenária da minoria. O PRM foi representado na comissão por Daniel 

de Carvalho. No entanto, a 4 de abril, a lei foi aprovada. 

Outros episódios ocorridos nesse ano marcariam o progressivo fechamento do regime, que 

culminaria com o golpe do Estado Novo em 1937. Ao mesmo tempo em que a Ação 

Integralista Brasileira (AIB) lançava uma grande campanha de arregimentação popular e de 

doutrinação ideológica, a Aliança Nacional Libertadora (ANL) era criada em março e 

fechada logo depois, no mês de julho. A eclosão da Revolta Comunista no mês de 

novembro em Natal, Recife e Rio de Janeiro serviria de pretexto para a adoção de medidas 

repressivas capazes de assegurar ao Executivo uma maior concentração de poderes. Entre 

essas medidas figuravam a decretação do estado de sítio e, em dezembro, a decretação do 

estado de guerra. 

Enquanto isso, a 30 de agosto, Vargas chegava a Belo Horizonte em visita a Minas, 

acompanhado de grande comitiva. A bancada estadual do PRM mobilizou-se para protestar 

contra a presença do chefe do governo, promovendo uma semana antigetulista e 



comparecendo à Assembleia com um distintivo preto na lapela. Vários deputados 

perremistas fizeram eloquentes discursos de protesto. 

Nas eleições municipais de 1936, em que o PRM conseguiu eleger vários vereadores e 

alguns prefeitos, Valadares foi acusado de utilizar violência policial contra o partido. Em 

função dessa acusação, tornada pública por Daniel de Carvalho, o líder da Minoria 

Parlamentar João Neves da Fontoura dirigiu-se a Valadares protestando contra o abuso de 

autoridade. 

Ao mesmo tempo, porém, interessava a Valadares um acordo com o PRM, ideia à qual, em 

princípio, se opunha Artur Bernardes. Valadares procurou então Djalma Pinheiro Chagas, 

que, a seu pedido, incumbiu-se das gestões junto ao partido. Após alguns encontros Djalma 

Pinheiro Chagas resumiu as conclusões a que teriam chegado os perremistas: a) o Brasil 

não suportava mais as lutas políticas, precisando de um chefe de governo ponderado e 

liberal; b) o Brasil não resistia mais a experiências de administração, e c) por conseguinte, o 

candidato mais indicado à sucessão presidencial em 1938 era Antônio Carlos. 

No entanto, o fato de Djalma Pinheiro Chagas exaltar as figuras de Bernardes, de um lado, 

e de Antônio Carlos, de outro, fez com que Valadares desistisse de sua mediação nas 

negociações pacificadoras. Na verdade, Valadares estava extremamente interessado no fim 

do “carlismo” em Minas, e, por essa razão, preferiu negociar com Francisco Campos, 

Virgílio de Melo Franco, Bias Fortes e Cristiano Machado, entre os quais Antônio Carlos 

não era benquisto. 

No Rio, Valadares manteve dois encontros com Bernardes, um na casa de Bias Fortes e 

outro na de Francisco Campos. Bernardes, entretanto, protelou sua decisão a respeito do 

acordo. Consta que Flores da Cunha o teria induzido a evitar a conciliação, ao compreender 

que a intenção de Valadares era destruir Antônio Carlos, seu candidato pessoal à 

presidência. 

Em abril de 1936, foi eleito o novo diretório do PRM: Artur Bernardes (presidente), Ovídio 

de Andrade (primeiro-vice-presidente), Daniel de Carvalho (segundo-vice-presidente), 

Cristiano Machado (primeiro-secretário) e Duque Mesquita (segundo-secretário). Por outro 

lado, a 2 de setembro, Valadares presidiu uma reunião do Partido Progressista em que 

Noraldino Lima foi nomeado presidente da comissão executiva, em substituição a Antônio 

Carlos. Ainda no mês de setembro, Antônio Carlos renunciou à presidência da Câmara 



devido às pressões de Valadares. Sua renúncia não foi entretanto aceita. 

As articulações de Valadares prosseguiram, resultando finalmente num acordo com parte 

do PRM, que sofreu uma cisão. Fiéis a Artur Bernardes, e, portanto, fora do acordo, 

permaneceram Daniel de Carvalho, Ovídio de Andrade, Furtado de Meneses, Artur 

Bernardes Filho e o cônego Pedro Macário de Almeida. Entre os dissidentes que 

concordaram com Valadares figuravam os deputados federais Cristiano Machado, Bias 

Fortes, Djalma Pinheiro Chagas, Levindo Coelho, Carneiro de Resende e Magalhães Viotti. 

Dos 14 deputados estaduais, dez — entre os quais Afrânio de Melo Franco e Paulo Pinheiro 

Chagas — aderiram ao acordo. A maioria da comissão executiva do partido, que não 

chegara a ser chamada a se pronunciar sobre o assunto, também foi favorável à conciliação. 

Cristiano Machado foi então nomeado secretário de Educação do estado em substituição a 

José Olinda de Andrada, filho de Antônio Carlos. Em seu lugar na Câmara assumiu o 

suplente Virgílio de Melo Franco. 

Os perremistas que aderiram a Valadares pensavam fazê-lo para combater Vargas, o 

“inimigo público número um”. Já Bernardes, que recusara a coalizão por não confiar em 

Valadares, acusou seus ex-correligionários de “desertores” e “adesistas”. 

A partir de então, quase todos os acontecimentos políticos giraram em torno da sucessão 

presidencial. O PRM começou a reorganizar seus diretórios em todos os municípios, com o 

objetivo de marcar uma convenção em Belo Horizonte durante a qual, além de serem 

introduzidas modificações no programa partidário, seria definida uma posição na questão 

sucessória. Era cogitado o apoio à candidatura de Armando Sales, que provavelmente seria 

lançada pelo Partido Constitucionalista de São Paulo. Enquanto o grupo progressista ligado 

a Antônio Carlos também apoiava Armando Sales, os dissidentes perremistas — entre os 

quais Virgílio de Melo Franco, Bias Fortes e Cristiano Machado — pareciam favoráveis 

nessa fase à candidatura de Osvaldo Aranha, que, no entanto, não vingou. 

Em dezembro de 1936 Armando Sales assumiu a presidência do Partido Constitucionalista, 

demitindo-se do governo de São Paulo para poder concorrer às eleições. Sua candidatura 

foi oficialmente lançada em fevereiro de 1937. Pouco depois, nas eleições para a 

presidência da Câmara realizadas em 3 de maio de 1937, Antônio Carlos foi derrotado por 

Pedro Aleixo por 152 votos contra 131. A queda de Antônio Carlos seria interpretada mais 

tarde como mais um passo para a instalação do Estado Novo. Alijado do poder por 



Valadares, Antônio Carlos fundou em Juiz de Fora, a 17 de maio, o Partido Progressista 

Democrático, destinado a apoiar Armando Sales. 

Com o afastamento de Antônio Carlos, o Partido Progressista entrou em crise. Com 

elementos desse partido mais a dissidência bernardista, Valadares criou então o Partido 

Nacionalista Mineiro, destinado a apoiar a candidatura oficial de José Américo, lançada em 

25 de maio. O PRM, tendo sempre à frente Artur Bernardes, uniu-se aos partidos de 

oposição a José Américo, constituindo a União Democrática Brasileira. 

As sucessivas medidas restritivas do governo confluíram entretanto para um objetivo final: 

a outorga da Constituição de 10 de novembro de 1937, que dissolveu o Senado, a Câmara 

dos Deputados, as câmaras estaduais e municipais. Benedito Valadares foi confirmado por 

Vargas na chefia do governo mineiro, com o título de interventor. Pouco depois, todos os 

partidos políticos do país foram extintos. 

Vera Calicchio 
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PARTIDO REPUBLICANO MODERADO 
 

Partido político fundado em 31 de agosto de 1890 por egressos do antigo Partido 

Conservador do Império liderados pelo conselheiro Paulino Soares de Sousa.   

 

Adrianna Setemy 
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PARTIDO REPUBLICANO PAULISTA (PRP) 

 

Partido político paulista fundado em 3 de julho de 1873. Foi o principal partido da 

Primeira República. Foi extinto por decreto de dezembro de 1937 junto com os demais 

partidos do país, logo após a instalação do Estado Novo. 

 

ANTECEDENTES 

A partir de 1870, quando do regresso das tropas que se haviam empenhado no 

extermínio da ditadura de Solano López no Paraguai, o Império começou a absorver os 

primeiros efeitos da crise econômica que se introduzia nos alicerces da estrutura 

monárquica. O principal elemento gerador do enfraquecimento da monarquia consistiu, 

inicialmente, na queda das exportações brasileiras de açúcar para os mercados europeus e 

norte-americanos, em decorrência do aparecimento de novas áreas produtoras em Cuba, 

Egito, Java e ilhas Maurício, que eram operadas por monopólios mercantis ingleses e 

atingiam os centros consumidores através de ofertas competitivas mais vantajosas. A guerra 

da Tríplice Aliança, na qual a resistência paraguaia só cedeu depois de cinco anos de 

duração, além de ter sobrecarregado fortemente o Tesouro, envolvendo o Império em 

sucessivas alternativas emissionistas, ocasionou prolongado desfalque nas lavouras 

canavieiras do Nordeste, resultante do engajamento da massa escrava nas unidades da 

Guarda Nacional mobilizadas para intervir no conflito. 

O ano de 1870 chegava, desta forma, ao fim, anunciando pressentimentos desfavoráveis 

para a continuidade do trono. Os engenhos nordestinos, sem produzir açúcar, não tinham 

como reter e ocupar a mão-de-obra escrava, cujos contingentes frequentemente se 

deslocavam para as províncias do Sul em busca de terra e de trabalho. Em contraposição, 

nos planaltos, de São Paulo e regiões adjacentes, as lavouras cafeeiras, favorecidas pela 

proximidade do porto de Santos, pela presença crescente da imigração europeia dotada de 

técnicas modernas de cultivo e pela alta cotação do produto no mercado internacional, 

impulsionavam, através da riqueza que criavam, aspirações ostensivas e apressadas de 

domínio político. Quando a propaganda republicana foi deflagrada na capital do Império e 

começou a influir nas camadas intermediárias das províncias sulinas, a pressão 



abolicionista se intensificava com irreprimível agressividade, juntando mais uma 

componente de apreciável relevância no processo crítico da economia canavieira. A Lei do 

Ventre Livre, promulgada em 1871 pelo gabinete Rio Branco, acrescentou mais um golpe 

nos órgãos vitais de sustentação do regime dinástico, provocando subsequentemente o 

impulso mais desembaraçado da campanha republicana. 

Embora se tenha inspirado no Manifesto de 1870, a iniciativa dos republicanos paulistas de 

constituir um organismo partidário para combater as instituições monárquicas foi mais 

precisa e obstinada na elaboração de sua estratégia de conquista do poder. O Partido 

Republicano Paulista (PRP) foi fundado com o propósito de refletir os objetivos de uma 

sociedade em ascendência econômica e percebeu, portanto, que para consolidar seu 

domínio era indispensável substituir um sistema em estado de irremediável 

desmoronamento. 

 

O PRP E A QUESTÃO SERVIL 

A primeira reunião perrepista foi realizada a 17 de janeiro de 1872 na residência de 

Américo Brasiliense, na capital da província, presidida por João Tibiriçá Piratininga e 

secretariada por Américo de Campos. Nela tomaram parte Manuel Ferraz de Campos Sales, 

João Tobias, Antônio Augusto da Fonseca e Martinho Prado Júnior, que decidiram compor 

uma comissão permanente com o fim de trabalhar na preparação da convenção inaugural do 

partido, finalmente convocada para a cidade de Itu, onde se instalou a 3 de julho de 1873. 

Nessa época, Itu era um dos grandes centros cafeeiros da província. A cidade acolhia 

naquele tempo 10.821 habitantes, dos quais 4.245 faziam parte da população escrava. 

O manifesto extraído da convenção foi assinado por 78 fazendeiros, dez médicos, oito 

advogados, cinco jornalistas, além de farmacêuticos, dentistas e negociantes. Organizado 

intencionalmente para disputar o poder, o PRP escolheu como símbolo um gigantesco 

jequitibá, para significar a sua invencibilidade em confronto com eventos políticos 

adversos. O manifesto tratou, fundamentalmente, de três temas básicos: a autonomia das 

províncias através do regime federativo, a inconformidade com a hipótese do terceiro 

reinado e a emancipação dos escravos. 

Não há dúvida de que, dessas três abordagens, a que mais eletrizava a opinião pública era o 

problema servil. O PRP ocupou-se vastamente da escravidão em seu manifesto, mas as 



posições que acentuou eram vagas e ambivalentes. Para os perrepistas, o imperativo da 

abolição “não nos pertence exclusivamente porque é social e político; está no domínio da 

opinião nacional e é de todos os partidos, e dos monarquistas mais, do que nossa, porque 

compete aos que estão no poder ou aos que pretendem apanhá-lo amanhã estabelecer os 

meios de seu desfecho positivo”. Acrescentava ainda o pronunciamento perrepista que “se 

o negócio for entregue à nossa deliberação, nós chegaremos a ele do seguinte modo: 1) em 

respeito ao princípio da união federativa, cada província realizará a reforma de acordo com 

seus interesses peculiares, mais ou menos lentamente, conforme a maior ou menor 

facilidade na substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre; 2) em respeito aos 

direitos adquiridos e para conciliar a propriedade de fato com o princípio da liberdade, a 

reforma se fará tendo por base a indenização e o resgate”. 

O Manifesto de Itu, conforme passou a ser conhecido, foi assinado por Campos Sales; 

Francisco Glicério; João Tobias; João Tibiriçá; Manuel de Morais Barros, irmão de 

Prudente de Morais; Martinho Prado Júnior, irmão do conselheiro Antônio Prado, e José 

Alvos de Cerqueira César, sogro de Júlio Mesquita. Nele, não aparecem as assinaturas de 

Prudente, nem a de Manuel Joaquim de Albuquerque Lins. 

O problema escravo, no entanto, continuava a ser um constante tormento na preocupação 

dos perrepistas, no sentido de não entrar em choque com os setores da classe rural de São 

Paulo que ainda não consideravam integralmente desejável a tese da emancipação dos 

cativos. Na legislatura de 1887, os republicanos paulistas, em aliança com os conservadores 

chefiados por Antônio Prado e Rodrigues Alves, elegeram Prudente de Morais e Campos 

Sales para a Câmara do Império. O momento era o de maior agitação em torno da 

libertação negra, recrudescendo-se, contra o gabinete Dantas, a ofensiva escravista 

comandada por conservadores e dissidentes liberais. Os dois republicanos não interferiram 

a fundo nos debates. Prudente, em seus discursos, baseava-se em cifras penosamente 

pesquisadas para mostrar que as medidas econômicas da monarquia eram todas falíveis. 

Campos Sales, mais ardoroso na oratória, fixava-se na forma federativa e na separação da 

Igreja do Estado, para não comprometer o PRP em pontos de vista que pudessem afetar a 

sensibilidade das áreas mais tradicionalistas em suas convicções políticas. 

Campos Sales, Glicério e Albuquerque Lins filiaram-se, em dezembro de 1887, à 

Associação Libertadora, fundada naquele ano pelo conselheiro Antônio Prado, que tinha 



por finalidade a abolição gradual da escravatura, estabelecendo-se o ano de 1890 como 

limite para se alcançar a libertação total. Campos Sales fez um discurso, salientando que o 

prazo solicitado era muito longo, e não compareceu mais às reuniões seguintes. 

A 24 de maio de 1888, já extinto no país o trabalho servil, o PRP realizou sua segunda 

convenção na capital de São Paulo. Campos Sales presidiu esse conclave, que teve 

Bernardino de Campos como secretário. Os convencionais publicaram novo manifesto, no 

qual a direção partidária era investida de todos os poderes para “coordenar esforços” em 

favor da imediata derrubada do trono, e todos os correligionários eram instados a empenhar 

“mais vigor, mais animação e mais entusiasmo” nessa campanha. Quanto ao problema 

escravo, o manifesto garantia que o partido “nunca foi contrário ao movimento 

emancipador da raça escrava”. Entretanto, o partido fora criado para fazer a República e 

liquidar com o regime monárquico. Qualquer outra bandeira, que perturbasse a busca 

daquele propósito essencial, não deveria ser conduzida como se fosse uma determinação 

prioritária. 

 

O PRP E A DITADURA MILITAR 

Ao contrário da agremiação de Júlio de Castilhos no Rio Grande do Sul e de 

Quintino Bocaiúva na capital do Império, o PRP não olhava com aprovação o apelo ao 

elemento militar para interferir na remoção de um impasse institucional, que era a 

permanência do trono. 

Entretanto, uma vez concretizada a revolução de 15 de novembro de 1889, admitiu o PRP 

que não seria viável opor-se à teimosia positivista, que insistia na entrega do governo 

provisório à chefia de Deodoro da Fonseca, como meio de recompensar o velho marechal 

pela decisão que tomara de estender sua aversão ao gabinete Ouro Preto à deposição do 

imperador. Todavia, a agremiação paulista não perdeu a oportunidade de capturar no novo 

ministério posições que indicavam afinidades mais íntimas com a sociedade que 

representava. Com essa disposição Campos Sales assumiu a pasta da Justiça, que detinha o 

controle dos mecanismos de ação política do governo, enquanto Francisco Glicério, após a 

curta gestão de Demétrio Ribeiro, tomou posse no Ministério da Agricultura, ao qual 

estavam vinculados todos os negócios relativos ao plantio e exportação das safras cafeeiras. 

A princípio, Campos Sales dedicou-se às reformas mais superficiais que a República se 



propunha executar, como por exemplo a supressão do catolicismo como religião oficial, 

obtendo a secularização dos cemitérios, a organização do registro civil para óbitos e 

casamentos e a adaptação dos hábitos administrativos centralizadores das províncias aos 

esquemas autonomistas do regime federativo. Posteriormente, a atuação do ministro da 

Justiça voltou-se para a montagem de instrumentos legais repressivos da atividade 

contestadora, sob a alegação de que era preciso conter as possibilidades do revanchismo 

monarquista. Entre essas medidas, que por certo não se identificavam com a vocação liberal 

do novo regime, figuravam os decretos nº 85-A, de 23 de dezembro de 1889, e nº 295, de 

29 de março de 1890, feitos para punir “todos aqueles que derem origem a falsas notícias e 

boatos alarmantes dentro ou fora do país ou concorrerem pela imprensa, por telegrama ou 

qualquer outro modo de pô-los em circulação”. O Decreto nº 295, feito para preservar o 

governo “da injúria e dos ataques pessoais que visavam ao desprestígio da autoridade e 

tinham por fim levantar contra ela a desconfiança para favorecer a execução de planos 

subversivos”, era na verdade o preâmbulo de uma nova Lei de Imprensa, antecipando-se à 

institucionalização da censura, que seria a tônica dos governos de Deodoro da Fonseca e 

Floriano Peixoto. 

O PRP seria, em seguida, a primeira vítima do arbítrio por ele mesmo justificado. Instalada 

a primeira Constituinte republicana em 15 de novembro de 1890, tão logo se iniciaram os 

trabalhos de elaboração da Carta, Deodoro começou a manifestar-se irritado com a 

assembleia, à qual se referia com reiterados desapreços, especialmente quando esta passou 

a discutir o capítulo alusivo aos crimes de responsabilidade do Poder Executivo. Os 

ministros do governo provisório, todos eles oriundos da propaganda, ficaram alarmados 

quando Deodoro pretendeu prerrogativas constitucionais de dissolução do Congresso, 

tentou impor garantias de juros para beneficiar seu amigo Trajano de Morais, interessado na 

construção do porto das Torres, no Rio Grande do Sul, e recusou em seguida proposta dos 

próprios ministros no sentido de que o tratado de fronteiras com a Argentina, envolvendo o 

território das Missões, fosse antes apreciado pelos constituintes. No debate desses assuntos, 

Glicério teve mais desempenho do que Campos Sales. Achava mesmo que, se o projeto de 

Torres era tão urgente, conforme sustentava Deodoro, o governo deveria tomar a 

responsabilidade de seu patrocínio. 

A posição de Campos Sales, pela sua notável experiência política, consistia especialmente 



em evitar a ruptura do poder civil com a área militar. Mas admitia, por outro lado, que a 

permanência dos chefes da propaganda no ministério vinha-se tornando insuportável. O 

ministro da Justiça encontrou uma solução hábil e razoavelmente conciliadora. Como 

estava próxima a data da promulgação da Constituição, os membros do governo deixariam 

as pastas que ocupavam para dar a Deodoro mais liberdade na composição do novo 

ministério, tendo em vista a nova situação política criada em decorrência da efetiva 

democratização do regime. 

De acordo com as “Disposições transitórias” da Carta que seria promulgada em 24 de 

fevereiro de 1891, as eleições para o período constitucional que então se iniciaria seriam 

realizadas indiretamente, sendo escolhidos o presidente e o vice-presidente pelos membros 

do Congresso Constituinte transformado em Congresso ordinário. Deodoro era 

evidentemente candidato, por imposição da corrente militar que o apoiava, em aliança com 

as bancadas que temiam o confronto com os quartéis. Não obstante, o nome de Prudente, 

presidente do Congresso, foi lembrado para candidato da oposição, e isso intranquilizava a 

ala do PRP liderada por Campos Sales. Várias tentativas foram feitas pela representação 

perrepista para evitar o gesto que todos consideravam perigoso, mas Prudente foi 

inabalável. Não era dono de sua candidatura, mas enfrentaria Deodoro se continuasse a 

receber o amparo de seus correligionários. Constituída a chapa oficial Deodoro-Eduardo 

Wandenkolk, um do Exército e outro da Marinha, a minoria indicou Floriano Peixoto para 

vice-presidente de Prudente. Deodoro derrotou seu competidor por 129 votos contra 97, 

mas Floriano alcançou 157 sufrágios contra 57 dados a Wandenkolk. 

A maioria do PRP votou a favor da candidatura militar. Mas tudo indica que tenha também 

votado em Floriano, exatamente para refrear as exacerbações autoritárias de Deodoro. A 

vitória do marechal não reduziu suas prevenções contra o Legislativo. O fechamento do 

Congresso a 3 de novembro de 1891 não encontrou, todavia, o PRP desunido. A dissidência 

chefiada por Américo Brasiliense, que assumiu o poder em São Paulo em apoio ao 

fechamento do Congresso, chegou a comprometer a unidade do partido, que se preparou 

para resistir. Foi por pressão do PRP, através de seu enviado Cincinato Braga — ainda 

pouco conhecido da política carioca —, que Floriano decidiu participar da conspiração 

através da qual se apoderou do governo em 23 de novembro, em seguida à renúncia de 

Deodoro. 



Durante o período florianista, o PRP não só foi um dos principais sustentáculos do governo 

no Congresso, como participou ativamente do governo. No ministério organizado depois da 

derrubada de Deodoro, Rodrigues Alves, na pasta da Fazenda, agiu com a incumbência de 

destruir a política emissionista de Rui Barbosa, durante a qual a inflação foi solicitada para 

ajudar o crescimento de alguns empreendimentos industriais que não tiveram 

prosseguimento. 

Mas foi na área política que o PRP mais se sobressaiu. Campos Sales aparece como autor 

da proposição de julho de 1892, que atribuía a Floriano o direito de completar o mandato de 

Deodoro que terminaria em 1894. A Constituição era clara. Segundo o artigo 42, o vice-

presidente ficaria desobrigado da convocação de novas eleições se já tivesse transcorrido, 

no momento em que ocorreu a vacância, mais da metade do período legal de seu 

antecessor. O PRP, no entanto, preferiu a ilegalidade a entrar em luta contra o novo poder 

militar, que Floriano incentivava sob a mística de que estava desafrontando a República 

ante a ameaça de seus inimigos internos e externos. 

Mas foi através dessa contemporização com o arbítrio que os perrepistas chegaram ao 

poder em 1894. Ao pressentir que o militarismo desgastara-se inapelavelmente nas lutas 

sulinas, que o Tesouro fora terrivelmente exigido e que a nação já não se sensibilizava com 

os apelos inquietadores do jacobinismo, Glicério convenceu Floriano de que chegara a vez 

do PRP e de que o candidato mais indicado era Prudente de Morais. 

 

O PRP E O PODER CIVIL 

As três primeiras presidências civis da República, todas ocupadas pelo PRP, que 

governou 12 anos sucessivos, tiveram características específicas decorrentes da natureza da 

missão que cada um dos presidentes decidiu cumprir. Prudente de Morais (1894-1898) 

apaziguou Canudos, fez o armistício com os federalistas no Sul e extinguiu os motins 

florianistas que ainda perduravam na Escola Militar da Praia Vermelha e nas agitações do 

largo de São Francisco e da rua do Ouvidor. Já Campos Sales (1898-1902), alarmado com 

os déficits de caixa do Tesouro, exaurido pelos gastos com a debelação da Revolta da 

Armada e das revoluções sulinas, contraiu colossal empréstimo junto aos banqueiros 

ingleses, com a hipoteca da renda global da Alfândega do Rio de Janeiro. Rodrigues Alves 

(1902-1906), por sua vez, concentrou-se no combate à febre amarela, na remodelação 



urbana do Rio de Janeiro e na modernização de suas instalações portuárias. 

Os quatro anos de Prudente não foram pacíficos. Além da oposição militar que enfrentou, 

acusado de complacência com os adversários de Floriano, o primeiro presidente civil não 

contava com a incondicional solidariedade do perrepismo. Seu rompimento com Glicério, 

pela atitude maleável que tomou no episódio da revolta da Escola Militar, atraiu sobre ele a 

fria hostilidade de Campos Sales, que ocupava a presidência de São Paulo e preparava sua 

chegada ao Catete. 

Prudente não recusou o nome de seu sucessor, que, além de contar a seu favor com a 

poderosa máquina perrepista, conquistara o apoio de Crispim Jacques Bias Fortes em 

Minas, de José Pinheiro Machado no Rio Grande do Sul e de Francisco de Assis Rosa e 

Silva em Pernambuco — este, aliás, tornou-se seu companheiro de chapa. Por seu lado, 

Campos Sales sabia que, para pôr em prática sua política de controle rigoroso das emissões 

e manter a severidade da arrecadação tributária que passara a exigir, não contaria 

evidentemente com o apoio das camadas sociais mais atingidas por sua política de 

impiedosas restrições. Mas era preciso que o julgamento público do governo não pusesse 

em risco a indevassável hegemonia perrepista, responsável em última análise pela 

segurança de todo o sistema dominante. 

Com o apoio de Minas e do Rio Grande do Sul, e ainda do Banco do Brasil, condicionando 

empréstimos federais à solidariedade política dos governadores, Campos Sales conseguiu 

manter o domínio governamental sobre todas as bancadas representativas dos estados na 

Câmara e no Senado. Por maior que fosse a hostilidade popular ao governo, não havia 

perigo de oposição no Congresso. Os deputados remetidos nas listas dos governadores eram 

submetidos na Câmara ao crivo da Comissão de Verificação de Poderes, de cuja decisão 

dependia a aceitação ou não do mandato conferido pelo povo. 

Não se pode afirmar, todavia, que a reincidência na fraude política não acarretasse 

dissensões de relativa profundidade nas grossas raízes do jequitibá de Itu. O PRP, que 

experimentou sua primeira cisão na batalha de Prudente contra Deodoro na Constituinte e 

que não comparecera unido na resistência ao golpe de Deodoro, uma vez que Américo 

Brasiliense solidarizara-se com a dissolução do Congresso, seria de novo abalado em sua 

unidade no início de 1902, quando Campos Sales articulou as candidaturas de Rodrigues 

Alves para a presidência da República e de Bernardino de Campos para o governo de São 



Paulo. Prudente levou a Rodrigues Alves, então presidente de São Paulo, sua decisão de 

contrariar a maneira como fora encaminhado o problema sucessório, mas Campos Sales, 

que conseguira atenuar as proporções da cisão no âmbito do PRP, já obtivera, no plano 

federal, a aquiescência de Pinheiro Machado e Francisco Sales, promovendo a estreia de 

Minas na política nacional com a sugestão de Silviano Brandão para a vice-presidência — 

ocupada, depois da morte deste, por Afonso Pena, ex-conselheiro do Império. 

Em 1906, Rodrigues Alves quis destinar ao PRP o quarto governo civil consecutivo. A 

candidatura de sua preferência era a de Bernardino de Campos. O veto de Minas, 

secundado pelo de Pinheiro Machado, enfraqueceu porém a ação coordenadora do 

presidente da República. Francisco Sales fechou questão em torno de Afonso Pena com 

Nilo Peçanha na vice-presidência, e ambos foram eleitos. 

 

O PRP E A CAMPANHA CIVILISTA 

Logo no início do mandato do novo presidente, os círculos conservadores e 

tradicionais da política dos estados dominantes começaram a ficar apreensivos e 

assustados. Afonso Pena, sem a preocupação de conferir suas bases políticas e militares, 

resolveu estimular a influência de uma geração recente, cuja presença na vida pública já 

vinha sendo apontada com destaque na imprensa. Com essa determinação, indicou para a 

presidência da Câmara o jovem deputado Carlos Peixoto, que em Minas não desfrutava da 

plena confiança dos dirigentes do Partido Republicano Mineiro (PRM). Elevou à condição 

de líder da maioria o parlamentar gaúcho James Darci, que no Rio Grande não acatava o 

rígido comando de Pinheiro Machado. Para sua sucessão, em 1910, o presidente deixou 

claro que Davi Campista, seu ministro da Fazenda, seria seu preferido. 

Pinheiro Machado aceitou o desafio. Em concordância com Francisco Sales, Bias Fortes e 

Bueno Brandão, promoveu a candidatura do marechal Hermes da Fonseca, ministro da 

Guerra na ocasião, lançada durante uma manifestação de militares reunidos a pretexto de 

seu aniversário. Repreendido disciplinarmente pelo presidente da República, Hermes 

abandonou a pasta de modo agressivo, fazendo ruir todo o esquema político de Afonso 

Pena. Carlos Peixoto e James Darci abandonaram seus postos na Câmara, enquanto Rui 

Barbosa proferiu no Senado um de seus discursos mais trepidantes, qualificando de 

“estouro da boiada” a rumorosa debandada do “Jardim da Infância”. Nenhum outro general 



quis aceitar a pasta da Guerra. O presidente ficou só e desamparado no Catete até que, 

numa noite, recebeu a inesperada visita de Cincinato Braga, que vinha, em nome do PRP, 

oferecer apoio político ao governo e o nome do general Luís Mendes de Morais, sobrinho 

de Prudente, para ministro no lugar de Hermes. 

Afonso Pena morreu em 1909, deixando o problema sucessório tumultuado, mas o PRP viu 

longe a grave ameaça de Pinheiro Machado, que aguardava a oportunidade de aplicar o 

golpe fatal que vinha preparando para a política paulista. Com o marechal Hermes 

candidato, triunfalmente exibido na luxuosa carruagem do caudilho, verificou o PRP que a 

candidatura de Rui Barbosa, com o apoio do Rio de Janeiro e da Bahia, era o caminho 

menos inseguro para a sua sobrevivência, já que desta vez não podia contar com o 

situacionismo mineiro. Rui foi imediatamente consagrado em convenção, tendo como 

companheiro de chapa o presidente paulista Albuquerque Lins. O PRP, no entanto, não se 

manteve integralmente solidário no acompanhamento do movimento civilista. Campos 

Sales, ainda com algum prestígio, conseguiu levar Glicério, Rodolfo Miranda e Manuel 

Vilaboim a empenharem-se na campanha hermista no estado. 

 

O PRP E A INDUSTRIALIZAÇÃO 

As tentativas de tornar o Brasil um país industrializado tiveram início na quarta 

década do século XIX, quando o gabinete Alves Branco instituiu a primeira tarifa 

protecionista taxando os produtos de origem estrangeira considerados dispensáveis ao 

consumo. A discriminação das importações, se por um lado agradava à indústria, não era 

bem assimilada pelo comércio nem pela lavoura, pelas naturais vinculações que mantinham 

com o mercado externo. 

No início da República ocorreu uma nova e entusiástica movimentação industrialista, 

induzida especialmente pela política emissionista de Rui Barbosa no Ministério da Fazenda 

e, mais tarde, pela ação da bancada mineira na Câmara, notadamente através de Joaquim 

Felício dos Santos, João Luís Alves e Pandiá Calógeras. 

A industrialização, no entanto, não sensibilizava o PRP. Em 1892, quando se tratou no 

Congresso do auxílio às empresas industriais prejudicadas pela supressão do encilhamento, 

Rangel Pestana, senador perrepista, combateu ferozmente a medida, acrescentando que 

esses grupos desejavam impressionar a opinião pública “com grandiosos programas 



querendo explorar quase que o céu e a terra”, e que, agora, não dispunham sequer de 

recursos mínimos para suprir suas dificuldades normais. Cinco anos mais tarde, em 1897, 

Bernardino de Campos, ministro da Fazenda de Prudente, em relatório apresentado ao 

presidente da República, sustentou que a agricultura tinha prioridade no amparo oficial 

porque constituía a fonte essencial de toda riqueza nacional. 

Outros pronunciamentos perrepistas contra o protecionismo alfandegário, que visava 

beneficiar a indústria, foram feitos por Palmeira Ripper em junho de 1915 e por Veiga 

Miranda em setembro de 1919. A proteção tarifária, no entendimento desses parlamentares, 

tinha como consequência possíveis represálias dos importadores estrangeiros de café, 

perspectiva que punha em pânico toda a lavoura paulista, da qual o PRP era decididamente 

representativo. 

Washington Luís, no entanto, procurou sem êxito mudar a feição agrícola de seu partido. A 

mensagem enviada ao Congresso no início da sessão legislativa de 1928 exaltava o esforço 

industrial do Brasil realizado durante a guerra de 1914, afirmando que “estão elas [as 

indústrias] em condições de irmanar com as melhores estrangeiras”. Salientava o presidente 

deposto em 1930 que essas indústrias tinham “direito à solícita atenção dos governos, que 

delas não se têm descuidado, o que é provado com a proteção dispensada nas tarifas 

alfandegárias de que algumas viveram e muitas precisam ainda”. 

Washington Luís não contou, provavelmente por essa razão, com o apoio unânime da 

cafeicultura paulista. Foi o primeiro chefe perrepista contestado em seu próprio estado pelo 

surgimento de uma corrente oposicionista, agrupada em torno da legenda do Partido 

Democrático (PD), fundado precisamente em 1926, quando Washington Luís iniciava seu 

mandato presidencial. 

 

O PRP NA SUCESSÃO DE VENCESLAU BRÁS 

Os republicanos paulistas mantiveram-se discretos durante os governos de Hermes 

da Fonseca (1910-1914) e de Venceslau Brás (1914-1918). Fortificado em suas trincheiras 

regionais, o partido preparou com prudência a existência de condições favoráveis para seu 

regresso ao poder. 

O momento não surgiu, evidentemente, na sucessão do marechal Hermes em 1914. Nessa 

ocasião, na presidência de São Paulo encontrava-se Rodrigues Alves, um dos maiores 



expoentes do perrepismo na segunda década do século XX. O marechal parecia propenso a 

cumprir seus compromissos com Pinheiro Machado, elegendo o caudilho para o período 

seguinte, e essa possibilidade assustou o PRP. De posse dessa informação, Cincinato Braga 

procurou Rodrigues Alves nos Campos Elíseos, convencendo-o de que Pinheiro na 

presidência da República seria o fim do PRP, uma vez que a intervenção federal em São 

Paulo seria inevitável. Na opinião de Cincinato, o poderoso chefe sul-rio-grandense não 

deixaria de cobrar do situacionismo paulista o apoio que este dera a Rui Barbosa na 

Campanha Civilista. A melhor solução, na concepção de Cincinato, seria o 

restabelecimento da aliança com o PRM em Minas, única maneira de afastar a investida do 

líder gaúcho no caminho do Catete. 

Minas aceitou a sugestão e propôs a candidatura de Venceslau, imediatamente referendada 

por Francisco Sales e Bueno Brandão, que tinha poderes de decisão irrefutáveis na política 

mineira. Para melhor justificar sua posição, São Paulo rechaçou a hipótese de ocupar a 

vice-presidência, deixando a escolha a critério do candidato, que optou pelo líder 

maranhense Urbano dos Santos. 

Derrotado Pinheiro mais uma vez, a nova oportunidade paulista, recompensada pelo apoio 

de Minas, apareceria na sucessão de Venceslau. A guerra desencadeada na Europa contra 

os impérios centrais, se por um lado trazia benefícios transitórios para o Brasil, 

desenvolvendo seu parque industrial por força da brusca interrupção das importações, por 

outro lado provocava a intensificação das insatisfações sociais nos centros urbanos, 

incrementadas pela presença de anarquistas e sindicalistas que emigravam de seus países 

afugentados pelo desdobramento do conflito. Venceslau, como político lucidamente 

conservador que sempre foi, entendeu que, para defender a integridade do sistema, tinha 

que fundir num só bloco os partidos dominantes de São Paulo e Minas. 

O pleito de 15 de março de 1918 consagrou a união das duas grandes forças republicanas, 

elegendo Rodrigues Alves e Delfim Moreira. Entretanto, Rodrigues Alves morreu sem 

tomar posse, deixando o meio político estonteado com a notícia. De acordo com a 

Constituição, o vice-presidente Delfim Moreira convocou novas eleições presidenciais. 

O PRP, ainda aturdido pela perda de Rodrigues Alves, reivindicou o posto para o 

presidente do estado, Altino Arantes, mas o palácio da Liberdade, através de Artur 

Bernardes, vetou a iniciativa paulista. Em 1919 foi eleita a chapa Epitácio Pessoa-Bueno de 



Paiva, para o período que se encerraria em 1922. 

Durante o governo de Epitácio, o PRM organizou minucioso trabalho de arregimentação 

política no sentido de assegurar para Bernardes os quatro anos seguintes. O objetivo do 

presidente de Minas não era fácil de ser atingido. Contra Bernardes, levantara-se ruidosa 

reação militar e política. Enquanto nos quartéis unificava-se o consenso geral da 

oficialidade em favor da indicação do marechal Hermes da Fonseca, no meio civil, com 

apoio da Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, expandia-se nacionalmente, com o 

mesmo vigor da campanha de 1910, o movimento denominado Reação Republicana, que 

aclamara em convenção a chapa Nilo Peçanha-J. J. Seabra. 

A luta eleitoral assumia conotações incomparáveis de violência e exaltação. Ao presidente 

de Minas, passadas as eleições e com o intuito de tumultuar sua posse, atribuiu-se a autoria 

de cartas consideradas insultuosas aos militares que se opunham à sua candidatura — as 

chamadas “cartas falsas”. Um telegrama de Hermes da Fonseca ao comandante da 

guarnição federal de Recife, exortando-o a não acatar ordens de Epitácio, que determinara a 

intervenção em Pernambuco, motivou a prisão disciplinar do marechal. Em desagravo, 

revoltou-se o forte de Copacabana. 

A complicação da crise deixava transparecer que dificilmente Bernardes seria empossado. 

Surgiu aí a interferência decisiva do PRP. Prevendo as dificuldades de sua chegada ao 

Catete, Bernardes mandou emissário a Guarujá, onde se encontrava Washington Luís, 

presidente de São Paulo, desfrutando de uma curta temporada balneária. A resposta do 

presidente paulista foi clara e tranquilizadora: o governo de São Paulo e o PRP, juntamente 

com o situacionismo mineiro, garantiriam sua posse e a legalidade de seu mandato. Por 

força dessa solidariedade perrepista, Washington Luís seria o sucessor de Bernardes, 

figurando Melo Viana, do PRP, na vice-presidência. 

A aliança entre Minas e São Paulo, sugerida pela clarividência conservadora de Rodrigues 

Alves, segurou a intangibilidade do sistema oligárquico nos seus períodos mais dramáticos. 

Essa aliança, no entanto, seria rompida em 1930, levando Minas Gerais a buscar 

entendimento político com o Rio Grande do Sul, como o fizera 20 anos antes no combate à 

Campanha Civilista. Desse rompimento, viria resultar a queda fatal e definitiva do 

poderoso PRP. 

 



O PRP E A REVOLUÇÃO DE 1930 

Na Primeira República, as especulações em torno da sucessão presidencial 

começavam no mínimo com dois anos de antecedência. Washington Luís, no entanto, 

parecia disposto a revogar esse calendário prematuro. Aos que o procuravam, dizia com 

tranquilidade que só em dezembro de 1929 daria início às conversações. O segredo 

presidencial, não obstante, foi inesperadamente desvendado com a morte de Carlos de 

Campos, presidente de São Paulo. Deveria assumir o cargo o vice-presidente Fernando 

Prestes, mas este renunciou para permitir a eleição de seu filho Júlio Prestes, que formou 

chapa com Heitor Penteado na vice-presidência. Quando o PRP, por indicação do Catete, 

acolheu o nome de Júlio Prestes para os Campos Elíseos, o país inteiro compreendeu que a 

aliança com Minas estava quebrada, não havendo chance para Antônio Carlos Ribeiro de 

Andrada, que vinha longamente avaliando suas possibilidades. 

A preferência do presidente da República pelo presidente de São Paulo ficou mais clara 

quando José Bonifácio, irmão de Antônio Carlos, indagou na Câmara a Manuel Vilaboim 

se a vez de Minas estava vetada para o período 1930-1934. O líder perrepista respondeu 

evasivamente que Minas deveria pensar, de forma mais realista, nos oito anos seguintes: 

1934-1938 e 1938-1942. Era uma dádiva que o PRP oferecia ao PRM, uma vez que 

Washington Luís tinha interesse em que seu sucessor desse prosseguimento ao programa de 

estabilização monetária que vinha empreendendo, do qual Antônio Carlos inúmeras vezes 

divergira. 

José Bonifácio não deixou Vilaboim perceber seu desapontamento, mas, ao deixar o prócer 

paulista convencido da conformação de Minas, partiu ao encontro de João Neves da 

Fontoura, a quem sugeriu o apoio do PRM a Getúlio Vargas, que na época ocupava a 

presidência do Rio Grande do Sul. 

Washington Luís, ao ter conhecimento oficialmente, por intermédio de José Antônio Flores 

da Cunha, de que Vargas se dispusera a ser candidato pela oposição, não quis acreditar. 

Ficou ainda mais surpreso quando soube que a Paraíba se unira à aliança política celebrada 

entre o palácio da Liberdade e o palácio de Piratini. 

A Concentração Conservadora, conforme foi denominada a coligação dos 17 estados 

ligados ao comando do PRP, buscou na Bahia o companheiro de chapa de Júlio Prestes, 

tendo sido escolhido o nome de Vital Soares. Do lado oposto, constituíra-se a Aliança 



Liberal, sob cuja legenda associavam-se os partidos republicanos de Minas, Rio Grande e 

Paraíba, que patrocinavam as candidaturas de Getúlio Vargas para presidente e de João 

Pessoa para vice-presidente. 

Washington Luís não aceitou a rebeldia de Vargas com espírito de transigência 

democrática. De feitio autoritário e de uma tenacidade incontrolável, o presidente da 

República não se deteve nos limites da legalidade, quando sentiu que não havia outro 

caminho para barrar os avanços da Aliança Liberal. Através do vice-presidente Melo Viana, 

cindiu o PRM e depurou 14 deputados da bancada mineira. Por intermédio do chefe 

sertanejo paraibano José Pereira, prestigiou os revoltosos de Princesa contra o governo de 

João Pessoa. No estirão desse ambiente radicalmente apaixonado, o presidente da Paraíba e 

companheiro de chapa de Vargas foi assassinado numa confeitaria em Recife. Estava aberto 

o caminho da revolução que foi deflagrada a 3 de outubro de 1930 e culminou, 21 dias 

depois, com a deposição do chefe do governo. 

Encerrava-se, assim, o ciclo de 36 anos de domínio do PRP. Deixava de existir como poder, 

mas como partido ainda deveria subsistir. 

 

O PRP E A REVOLTA DE 1932 

A posse de Vargas não tranquilizou a situação política de São Paulo. Desmantelado 

o PRP, seus adversários estaduais, aglomerados em torno do PD, postulavam 

obcecadamente a indicação de um interventor saído da agremiação, mas contra ela 

conspiravam os “tenentes”, igualmente candidatos à posse dos Campos Elíseos. 

O ano de 1931 correu agitado em São Paulo. Enquanto a ocupação dos Campos Elíseos 

oscilava entre “tenentes” e representantes das correntes partidárias vinculadas ao 

movimento de 1930, jornais eram empastelados, a sede do Clube 3 de Outubro era 

assaltada, a Faculdade de Direito vivia convulsionada e o povo paulista convencia-se que, 

de fato, São Paulo era uma terra indevidamente ocupada. Para libertar o estado, era 

necessário que o governo federal nomeasse para os Campos Elíseos um “interventor civil e 

paulista”. Quando a situação chegou nesse ponto, quando as desavenças entre o governo 

federal e a opinião dominante do estado passaram a adquirir um sentido de luta de um povo 

oprimido contra um poder discricionário, ocorreu o renascimento do PRP com um 

manifesto vigoroso, sereno e, ao mesmo tempo, enérgico e contundente no alinhamento de 



suas razões. 

Esse manifesto, lançado em janeiro de 1932, justificava os 15 meses de silêncio em que o 

partido fora mergulhado por força dos acontecimentos de 1930 e, em seguida, explicava as 

razões de seu reaparecimento, por haver constatado que a Revolução Liberal, depois de 

todo auele tempo de duração, não conseguira dar solução aos problemas políticos que ela 

mesmo criara, citando com destaque o caso originário da interventoria paulista. 

A ressurreição do velho partido provocou, da parte dos democráticos, a proposição de uma 

aliança de todas as correntes divergentes de São Paulo com o propósito de obter a sua 

desocupação militar e, consequentemente, uma interventoria “paulista e civil”. 

O PRP enxergava a crise sob uma ótica mais ampla. Para os líderes perrepistas, a questão 

da “interventoria civil” era secundária. O importante, no momento, era a Constituição, que 

inclusive abriria possibilidades de envolvimento de agremiações políticas de outros estados. 

O país precisava ser reposto nos trilhos da legalidade democrática. 

Foi essa a tônica do manifesto assinado pelos presidentes dos dois partidos, Pádua Sales 

(PRP) e Francisco Morato (PD), criando a Frente Única Paulista, que, posteriormente, 

passou a apoiar a interventoria de Pedro Toledo. Do secretariado constituído em maio de 

1932, o PRP participou com os nomes de Rodrigues Alves Sobrinho (Educação), Francisco 

Junqueira (Agricultura), Godofredo da Silva Teles (prefeito da capital) e Tirso Martins 

(chefe de polícia). Com esses elementos na administração estadual, o PRP participou da 

Revolução de 9 de julho de 1932, encerrada com a derrota paulista em 2 de outubro, 

quando o general Bertoldo Klinger pediu rendição. 

 

O PRP E A CHAPA ÚNICA 

Quando a Revolução de São Paulo foi anunciada, por obra e pressão dos 

democráticos, o governo provisório já havia tomado algumas resoluções de importância no 

sentido da reconstitucionalização do país. Já estava em elaboração o Código Eleitoral e já 

se cuidava da aceleração do alistamento. Como o processo da redemocratização tivesse 

prosseguimento mesmo depois da derrota paulista, tanto o governo federal quanto aquele 

setor da oligarquia não comprometida com o movimento de 1932 passaram a estudar 

fórmulas no sentido de reintegrar São Paulo na vida política nacional. Para concorrer às 

eleições de 3 de maio de 1933, democráticos e republicanos organizaram a Chapa Única 



por São Paulo Unido, da qual faziam parte os perrepistas Abelardo Vergueiro César, 

Cincinato Braga, João Sampaio, Jorge Americano, Alcântara Machado, Azevedo Marques, 

Manuel Hipólito Rego, Mário Whately, Oscar Rodrigues Alves e Joaquim Sampaio Vidal. 

Alcântara Machado foi indicado líder da bancada, que, no seu conjunto, desempenhou 

apreciável trabalho na montagem do projeto constitucional. Promulgada a Constituição, a 

bancada de São Paulo não votou em Getúlio Vargas para o período legal que terminaria em 

1938. Cincinato Braga foi incumbido por Alcântara Machado de articular a candidatura de 

Antônio Augusto Borges de Medeiros, que foi oficialmente sufragado pela oposição. 

 

O PRP E O GOVERNO ARMANDO SALES 

Desfeita a Chapa Única, tão logo a Constituição entrou em vigor, o PRP, em 

oposição ao governo Armando Sales, preparou-se para enfrentar as eleições de 14 de 

outubro de 1934, quando o país inteiro iria escolher os membros da Câmara dos Deputados 

e das assembleias estaduais, as quais teriam poderes constituintes. Essas assembleias 

elegeriam os futuros governadores e dois senadores para cada estado. Pronunciados os 

resultados do pleito, o PRP conseguiu eleger para a Câmara os deputados Álvaro Teixeira 

Pinto Filho, Antônio Bias da Costa Bueno, Cid de Castro Prado, Cincinato Braga, Félix 

Ribas, Heitor Macedo Bittencourt, Henrique Jorge Guedes, João Batista Gomes Ferraz, 

José Alves Palma, Laerte Setúbal, Manuel Hipólito Rego e Roberto Moreira. Para a 

Assembleia Constituinte estadual foram eleitos na legenda perrepista, entre outros, Ademar 

de Barros, Alfredo Ellis e Cirilo Júnior, num total de 22 deputados. O PRP obteve em todo 

o estado um total de 160.709 votos, 58.762 a menos do que o Partido Constitucionalista de 

Armando Sales, seu competidor. 

O PRP disputou as eleições indiretas para governador do estado e senadores realizadas pela 

Assembleia em 10 de abril de 1935. Altino Arantes obteve 22 votos para governador, 

perdendo para Armando Sales. Concorreram ao Senado Mário Tavares e Oscar Rodrigues 

Alves. O primeiro alcançou 22 e o segundo 20 votos, perdendo igualmente para os 

candidatos constitucionalistas. Já no pleito municipal de 15 de março de 1936, o partido foi 

apoiado por 180.376 sufrágios, conseguindo eleger 64 prefeitos e 784 vereadores. Entre as 

grandes cidades paulistas em que o PRP ganhou incluíam-se Bauru, Guaratinguetá, 



Pirassununga e Rio Claro. 

 

O PRP E A CANDIDATURA ARMANDO SALES 

Em janeiro de 1937, quando Armando Sales lançou-se candidato à presidência da 

República, seu partido apoiava o governo Vargas, e o PRP, naturalmente, fazia parte da 

oposição. Para liquidar a candidatura de Armando logo no seu início, Vargas, através de 

José Carlos de Macedo Soares, passou a se entender com o PRP. O primeiro resultado 

dessa aproximação foi a indicação de Fernando Costa para a presidência do Departamento 

Nacional do Café, em lugar de Piza Sobrinho, partidário de Armando. Em março de 1937 

os perrepistas enviaram delegados a Belo Horizonte, onde acertaram com Benedito 

Valadares o apoio do partido à candidatura de José Américo de Almeida. A 3 de maio, os 

votos perremistas dados a Pedro Aleixo derrotaram Antônio Carlos, que novamente se 

candidatara à presidência da Câmara. 

O PRP não marchou unido para a candidatura José Américo. Sílvio de Campos, membro de 

projeção do partido, era da opinião de que a vitória de Armando era a oportunidade que São 

Paulo teria de reconquistar o poder pelo voto. Estimulado por Flores da Cunha, de quem era 

amigo pessoal, Sílvio de Campos lançou a 10 de abril de 1937 um longo manifesto onde 

afirmava, com referência a Armando, que “seu ilustre nome não se inscreve, para honra 

sua, entre os dos que depuseram, encarceraram e baniram o grande presidente Washington 

Luís”. Assinaram o manifesto de Sílvio os dissidentes Roberto Moreira, José Augusto 

César Salgado, Inocêncio Seráfico, Laerte Setúbal, Álvaro Teixeira Pinto Filho, Reinaldo 

Smith de Vasconcelos, Sinésio Rocha, Plínio Caiado de Castro, Euclides Figueiredo, José 

Carlos Pereira de Sousa, Vicente Cecchia, Francisco Sales Franco de Abreu, Manuel 

Deodoro Pinheiro Machado e Narciso Pieroni. 

 

O PRP E O ESTADO NOVO 

Quando o regime de 10 de novembro de 1937 foi imposto, encontrou no governo de 

São Paulo o prócer armandista Cardoso de Melo Neto, que, de imediato, deu apoio à nova 

situação que suprimiu as eleições e extinguiu os partidos políticos. 

Vargas desejava São Paulo unido em favor da ditadura. Mas o antigo PRP, que, após a 

renúncia de Armando, impugnara a eleição de Cardoso, sob a alegação de que o pleito teria 



que ser direto, só faria acordo com o governo federal se os Campos Elíseos mudassem de 

mão. Com Armando na prisão e seus partidários sob vigilância policial, Vargas concluiu 

que, no caso de São Paulo, o melhor caminho era ainda coexistir com os antigos 

perrepistas. 

No início de 1938, Vargas partiu para Araxá (MG) em companhia de Benedito Valadares, e 

pediu a presença de Ademar de Barros, que fora integrante da bancada perrepista na 

Assembleia Legislativa de São Paulo. De regresso ao Rio, baixou decreto exonerando 

Cardoso de Melo Neto e nomeando Ademar para a interventoria. O apoio perrepista ao 

Estado Novo completou-se em seguida com a ida de Alexandre Marcondes Filho para o 

Ministério do Trabalho e de Fernando Costa para o da Agricultura. 

Com a redemocratização, em fevereiro de 1945, os antigos perrepistas foram para os 

quadros paulistas do Partido Social Democrático (PSD) em apoio à candidatura do general 

Eurico Gaspar Dutra à presidência da República. Nas fileiras pessedistas seriam 

encontrados na ocasião Mário Tavares, Cirilo Júnior, Sílvio de Campos, Brasílio Machado 

Neto, César Costa, José Armando d’Afonseca, Juvenal Rodrigues de Morais, Alves Palma, 

José Carlos Pereira de Sousa e Fernando Costa. Alexandre Marcondes Filho preferiu filiar-

se ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), e Ademar de Barros fundou o Partido Social 

Progressista (PSP). 

Plínio de Abreu Ramos 

 

 

FONTES: BASBAUM, L. História; CASTRO, S. República: CELSO JÚNIOR, A. Oito; 

Diário Oficial, SP (30/3/1890); Estado de S. Paulo (25/2/1926); GUANABARA, A. 

Presidência; Jornal (3/5, 11/6/1937); LUZ, N. Luta; NABUCO, J. Intervenção; PESSOA, 

R. Idéia; SALES, C. Da propaganda; SODRÉ, N. História. 



PARTIDO REPUBLICANO RIO-GRANDENSE (PRR) 

 

Partido político gaúcho fundado em 23 de fevereiro de 1882 durante uma convenção 

realizada em Porto Alegre. Seus fundadores eram adeptos do regime republicano e 

inspiravam-se no Manifesto Republicano de 3 de dezembro de 1870. Sua organização e sua 

orientação política foram ditadas por Júlio de Castilhos e Joaquim Francisco de Assis 

Brasil, seus primeiros grandes líderes. Foi extinto pelo Decreto nº 37, junto com os demais 

partidos do país, em 2 de dezembro de 1937. 

 

PROGRAMA 

O programa do PRR era divulgado pelo jornal A Federação, órgão oficial criado em 

janeiro de 1884. Partindo da luta por um governo republicano, federativo, presidencial e 

temporal, o partido propunha-se defender a eleição direta dos chefes dos executivos federal, 

estadual e municipal; o voto livre e público, quer proferido nas urnas pelo eleitorado, quer 

nos júris pelos juízes, quer nas assembleias representativas; a liberdade de pensamento e de 

expressão, de reunião e de associação, e o ensino primário leigo e gratuito. Na área 

administrativa, era defendido o livre exercício da autonomia dos estados, que deveriam ser 

regidos por constituições e leis próprias e estar a salvo da intervenção da União, a não ser 

nos casos em que o regime republicano federativo estivesse ameaçado. Os municípios 

deveriam ter igualmente respeitada sua autonomia no tocante às questões de interesse 

interno. Os aparelhos de governo da União e dos estados deveriam ser integrados pelos 

seguintes órgãos, independentes, mas harmoniosos: uma presidência, uma assembleia e 

uma magistratura (nos municípios, uma intendência e um conselho). 

Na área econômica, o PRR pretendia incentivar o desenvolvimento da agricultura, da 

pecuária e das indústrias rurais, e organizar um plano geral de viação como garantia de 

defesa do território nacional, do desenvolvimento industrial do país e da facilidade de suas 

relações exteriores. 

Entre suas teses sociais figuravam a educação e a instrução popular; o regime de oito horas 

de trabalho nas oficinas do estado e nas indústrias; o regime de férias para os trabalhadores; 

a propagação junto aos chefes agrícolas, comerciais e industriais da necessidade de 



harmonizar os interesses do capital com o trabalho, e a defesa do índio, que deveria ter 

garantida a posse de seu território, e ser acolhido, educado e incorporado ao convívio 

nacional. 

A orientação do PRR foi profundamente marcada pela filosofia positivista de Augusto 

Comte, o que é comprovado pela adoção do lema “A ordem como base do progresso 

social”. 

 

A PRIMEIRA REPÚBLICA 

De 1892 a 1930, o PRR governou o Rio Grande do Sul sem interrupção. Entre 1889 

e 1923, nenhum congresso do partido foi realizado. 

Durante todo o final do século XIX, Júlio de Castilhos dominou o partido e o estado de 

forma autoritária, monopolizando a máquina governamental e vedando a seus adversários 

qualquer possibilidade de acesso ao poder. 

Os primeiros integrantes do PRR eram originários da aristocracia rural. Unindo os 

fazendeiros à nascente classe média urbana, principalmente aos pequenos comerciantes 

profissionais, funcionários públicos e oficiais da Brigada Militar, Júlio de Castilhos 

consolidou seu poder pessoal e propiciou a formação de um tipo de chefe local distinto dos 

existentes nas outras regiões do país. No Rio Grande do Sul, o chefe local conquistava sua 

posição não somente em função de seu poder econômico e prestígio social, mas também e 

sobretudo por sua disposição em acatar as ordens superiores. 

Com a morte de Júlio de Castilhos em 24 de outubro de 1903, a chefia do PRR, por 

indicação de Pinheiro Machado, foi entregue a Antônio Augusto Borges de Medeiros. O 

novo chefe logo conseguiu o total controle sobre seus correligionários: em fevereiro de 

1905, concentrou em suas mãos a escolha dos candidatos ao Legislativo estadual, até então 

incumbência da comissão executiva do partido. 

Tanto sob Júlio de Castilhos quanto sob Borges de Medeiros, que governou o estado de 

1898 a 1908 e de 1913 a 1928, o poder do PRR foi assegurado pela intervenção direta nas 

eleições locais e nos assuntos administrativos. Se as autoridades locais desafiassem uma 

ordem executiva, o presidente do estado tinha o poder constitucional — outorgado pela 

Constituição estadual de 14 de julho de 1891 — de anular suas resoluções. E, uma vez que 

as leis estaduais, à exceção das orçamentárias, eram criadas por decreto pelo presidente do 



estado, o controle executivo sobre os municípios era absoluto.  

Para sustentar seus decretos, o presidente do Rio Grande do Sul dispunha, em primeiro 

lugar, da Brigada Militar, força que, durante a Primeira República, variou entre 1.500 e 

3.200 homens. A brigada era um exército estadual tão bem aparelhado quanto seu 

equivalente federal. Em segundo lugar, o voto era a descoberto. Quando a oposição ao PRR 

dispunha de maioria absoluta em uma localidade, não lhe era permitido registrar um 

número de eleitores suficiente para conquistar o controle do governo local, e muito menos 

para desafiar a hegemonia do PRR em nível estadual. A oposição ao PRR era mais vigorosa 

nos municípios da fronteira, e mais fraca nas comunidades da serra, povoadas por colonos 

italianos e alemães. 

O primeiro grande problema enfrentado pelo PRR surgiu em 1922, quando das eleições 

para a presidência do estado. Ao se candidatar ao cargo pela quinta vez, Borges de 

Medeiros defrontou-se com a oposição dos federalistas, dos democráticos e dos 

republicanos dissidentes, que se uniram em torno da Aliança Libertadora e lançaram a 

candidatura de Joaquim Francisco de Assis Brasil, antigo republicano cujo objetivo era 

extinguir o domínio de Borges no Rio Grande do Sul. 

Borges de Medeiros venceu as eleições, mas foi contestado por Assis Brasil. Enquanto se 

discutia a validade dos resultados eleitorais, a Comissão de Constituição de Poderes da 

Assembleia, em 16 de janeiro de 1923, proclamou a vitória de Borges de Medeiros por 

maioria de votos superior a 3/4 do total. Borges tomou posse em 25 de janeiro, e 

imediatamente irrompeu a guerra civil no estado.  

No mês de maio, o presidente da República Artur Bernardes enviou Tavares de Lira ao Rio 

Grande do Sul para tentar um acordo com os rebeldes. O emissário presidencial, porém, 

nada conseguiu, pois Borges de Medeiros, que começava a contra-atacar obtendo algumas 

vitórias, julgava “contar com elementos para dominar o movimento revolucionário”, e não 

aceitou a “condição básica” do acordo, ou seja, “sua renúncia, para que o eleitorado 

sancionasse a escolha de um terceiro rio-grandense”. 

De julho a novembro, os revolucionários intensificaram os combates, e a situação militar 

lhes foi favorável. No mês de outubro, o ministro da Guerra, Setembrino de Carvalho, a 

pretexto de inspecionar a região militar, foi ao Rio Grande do Sul levando um memorando 

com dez itens, que tratavam especificamente de paz entre as partes. Entre outubro e 



novembro as duas partes discutiram as propostas, terminando por firmar o Convênio de 

Pedras Altas, pelo qual se alterou o artigo 9º da Constituição estadual: ficaram proibidas as 

reeleições do presidente do estado a partir do período seguinte. 

Na escolha do sucessor de Borges de Medeiros em novembro de 1927, enquanto a oposição 

se negava a apresentar um candidato, o PRR lançou a candidatura de Getúlio Vargas, 

ministro da Fazenda de Washington Luís. Essa candidatura teria sido articulada pelo 

próprio Washington Luís, e pelos republicanos Osvaldo Aranha e José Antônio Flores da 

Cunha. Borges de Medeiros, ao contrário, teria preferido Protásio Alves. O “liberalismo” 

de Getúlio Vargas era visto como excepcional mesmo dentro do PRR, que se dividia em 

duas correntes: de um lado, o grupo liberal, ligado a Getúlio, e, de outro, a “velha guarda”, 

ligada a Borges de Medeiros. Essa divisão se teria precipitado com a apresentação da chapa 

dos candidatos à Assembleia estadual, indicada por Vargas e não por Borges. 

A oposição gaúcha — reunida a partir de março de 1928 no Partido Libertador (PL) — 

colocou grandes esperanças em Getúlio, vendo em sua vitória a possibilidade de um 

governo mais liberal. O PL chegou mesmo a identificar na plataforma de Vargas posições 

semelhantes às suas no tocante à solução dos problemas econômicos do estado, sobretudo a 

assistência à pecuária. 

No plano federal, o PRR desenvolveu nesse período uma campanha a favor da anistia aos 

revolucionários de 1922, 1924 e 1926. Flores da Cunha empenhou-se em preparar um 

projeto de anistia que incluísse, além dos militares revolucionários, os condenados por 

delitos políticos em virtude da Lei de Imprensa e da repressão ao comunismo. Seu projeto 

não chegou a ser votado na Câmara, pois sua discussão foi rejeitada. Getúlio Vargas, 

embora favorável à anistia, submeteu-se à decisão do governo central. 

Os principais membros do PRR nessa fase eram Borges de Medeiros, Getúlio Vargas, 

Protásio Alves, Flores da Cunha, João Neves da Fontoura, Firmino Paim Filho, Osvaldo 

Aranha, João Fernandes Moreira, Vítor Russomano, Ariosto Pinto, Álvaro Masera, 

Armando Vitorino Prates, Álvaro Batista, Montauri Leitão, Frederico Carlos Gomes, 

Maurício Cardoso e Otelo Rosas (líder na Assembleia de Representantes estadual e redator 

de A Federação). 

 

A ALIANÇA LIBERAL E A REVOLUÇÃO DE 1930 



No encaminhamento da escolha dos candidatos à presidência da República para o 

quadriênio 1930-1934, ocorreu uma cisão entre Minas Gerais e São Paulo. Quebrando uma 

das regras fundamentais da política até então em vigor, segundo a qual o próximo 

presidente deveria ser mineiro, Washington Luís indicou como candidato à sua sucessão o 

paulista Júlio Prestes, presidente do estado de São Paulo. 

O peso do Rio Grande do Sul nas eleições seria considerável, pois a união de seus partidos 

somava mais de duzentos mil votos. Visando lançar um candidato de oposição, Minas 

Gerais aproximou-se então do Rio Grande. Em 17 de junho de 1929, João Neves da 

Fontoura (vice-presidente do Rio Grande do Sul e deputado federal), Francisco Campos e 

José Bonifácio (ambos do Partido Republicano Mineiro — PRM) firmaram um pacto 

através do qual afirmavam que, “ressalvada a hipótese de apresentarem as forças 

majoritárias coordenadas pelo sr. Washington Luís o nome de um político de Minas para 

sucedê-lo na presidência da República, o PRM proporia às mesmas forças o nome do sr. 

Borges de Medeiros ou do sr. Getúlio Vargas e sustentaria o escolhido em caso de luta”. 

Esse pacto, conhecido como Pacto do Hotel Glória, daria origem à Aliança Liberal. Além 

dos dois estados citados, o movimento receberia a adesão da Paraíba e de todas as 

oposições estaduais, e contaria com a participação efetiva dos “tenentes”. 

Em 30 de julho de 1929, a comissão executiva do PRM, em nome da Aliança Liberal, 

lançou a candidatura de Getúlio Vargas e João Pessoa, presidente do estado da Paraíba, 

respectivamente à presidência e à vice-presidência da República. Com isso, abriu-se no Rio 

Grande do Sul a possibilidade de uma aliança entre o PRR e o PL. 

Dentro do PL, Assis Brasil e Raul Pilla eram os mais favoráveis à aliança dos dois partidos. 

Em agosto de 1929 foi finalmente formada a Frente Única Gaúcha (FUG) ou Frente Única 

Rio-Grandense (FURG), integrada pelo PRR e o PL, com o objetivo de garantir a eleição 

de um presidente gaúcho. A FUG iria tornar-se uma das principais bases de apoio da 

Aliança Liberal. 

A oposição ao governo de Washington Luís nesse momento manifestava-se na ação interna 

dos políticos do PRR, do PL e do Partido Democrático de São Paulo, e ainda na ação 

externa dos “revolucionários” exilados. A ação desenvolvida tinha como objetivo comum a 

“remodelação da República”. 

Com a derrota da Aliança Liberal nas eleições de 1º de março de 1930, entretanto, a 



posição do PRR foi de indefinição. Em 19 de março, Borges de Medeiros declarou em 

entrevista ao jornal A Noite que “a campanha eleitoral e a Frente Única foram encerradas 

em 1º de março”. Essas declarações provocaram a indignação de alguns aliancistas, que, 

tendo à frente Osvaldo Aranha, protestaram contra os resultados eleitorais, tachando-os de 

fraudulentos. A crise instalada dentro do PRR manifestava-se tanto na divergência de 

posições entre Borges, Neves e Aranha, como entre Borges e Getúlio. 

Os efeitos da crise republicana e da indefinição política do governo do Rio Grande do Sul 

produziram reflexos sobre a FUG e a Aliança Liberal. Sem contar com uma posição 

definida do governo gaúcho, a Aliança dificilmente poderia manifestar-se, fechando-se 

assim a única área de atuação da FUG. Embora contasse com o apoio do PL e de João 

Neves, a frente gaúcha viu-se portanto praticamente dissolvida. 

Na Câmara dos Deputados, a maioria da bancada do PRR mostrava-se desorientada, 

tendendo a aceitar a situação. O problema de Princesa, que opôs na Paraíba os seguidores 

de João Pessoa aos de José Pereira, provocou porém a reação de alguns líderes gaúchos, 

que se mostraram revoltados com a direção dos acontecimentos. Osvaldo Aranha apoiava 

integralmente João Pessoa, defendendo inclusive o envio de armamentos. No mês de abril, 

contudo, quando os líderes do Congresso Nacional se reuniram para decidir o 

reconhecimento das bancadas eleitas, todos os representantes paraibanos apoiados por José 

Pereira foram admitidos. 

Em maio, já se delineava claramente a existência de duas correntes antagônicas no interior 

do PRR, com Borges de Medeiros em posição conciliadora, tentando evitar a cisão. De um 

lado colocavam-se João Neves, Osvaldo Aranha e Ariosto Pinto, líderes radicais que 

começavam a falar claramente nos preparativos de uma revolução armada. De outro, 

situavam-se Firmino Paim Filho, Vespúcio de Abreu, Antônio Carlos Penafiel e Augusto 

Pestana. A posição de Paim era declaradamente contrária à de João Neves, considerada 

inconciliável com o programa do partido. Com o propósito de contornar a crise, Paim 

sugeriu a realização de uma convenção a que deveriam comparecer senadores, deputados 

federais e estaduais, intendentes e chefes locais. 

Borges de Medeiros, contudo, preferiu discutir com Getúlio a atuação da bancada 

republicana na Câmara. Nesse encontro foi decidido que Neves continuaria como líder da 

bancada, mas só poderia agir com o consenso desta; que, em caso de divergência sobre 



questões políticas, o consultado seria Borges de Medeiros, e que, em caso de dúvida sobre a 

administração, as consultas seriam feitas a Vargas. 

A situação do PRR complicou-se quando sua comissão central enviou aos chefes locais 

uma carta circular aparentemente inspirada em Getúlio e Paim, dando por extinta a FUG e 

ameaçando de repressão as manifestações em contrário. 

Ao mesmo tempo que isso acontecia, porém, Luís Aranha era enviado ao Rio de Janeiro e a 

Belo Horizonte para informar aos líderes aliancistas que o PRR e o governo gaúcho 

estavam “decididos à luta até as últimas consequências”, o que incluía o apoio ao 

movimento armado. As relações entre os políticos da Aliança Liberal e os oficiais exilados 

começaram então a se estreitar. 

Borges de Medeiros afirmava que deveriam ser envidados todos os esforços para que se 

evitasse o desencadeamento da revolução. Sua posição coincidia com a do presidente do 

estado de Minas, Antônio Carlos, que era favorável à adoção de diretivas exclusivamente 

políticas, baseadas na aliança de seu estado com o Rio Grande do Sul e a Paraíba, “agora e 

no futuro governo”. Essa posição se teria originado da fraqueza dos contingentes 

revolucionários em grandes regiões como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

Borges de Medeiros aconselhou Getúlio, caso fosse inevitável a revolução, a não apoiar o 

governo federal, mas, ao mesmo tempo, a não envolver o Rio Grande do Sul no 

movimento. O chefe do PRR mostrava-se contrário à revolução por achar que o movimento 

ia de encontro aos fins do Estado, cuja função primordial era manter a ordem e a lei. Sua 

sugestão, em resumo, era que Getúlio ficasse diante da revolução em “atitude passiva, mas 

simpática”. 

Osvaldo Aranha acompanhava de perto os planos revolucionários preparados por João 

Alberto Lins de Barros no Sul, por Antônio de Siqueira Campos em São Paulo e por Juarez 

Távora no Norte. Mantinha-se também em contato com Luís Carlos Prestes, fornecendo-lhe 

amplos recursos, destinados a um futuro movimento armado. Prestes via que todos os seus 

antigos seguidores vinham participando dos preparativos da revolução. Osvaldo Aranha 

convidou-o a ser o chefe militar do movimento, ao lado de Getúlio Vargas, que seria seu 

chefe civil. 

O manifesto de Prestes publicado em 30 de maio foi um marco importante na definição das 

posições em torno do movimento revolucionário. Prestes declarou-se radicalmente contra 



os objetivos da Aliança Liberal e da revolução por ela proposta. Segundo ele, a situação do 

Brasil só podia ser analisada e compreendida como um reflexo da luta interimperialista pela 

conquista do mercado na América Latina. O papel da Aliança Liberal, em sua opinião, era 

contrarrevolucionário. 

No dia 26 de julho, João Pessoa foi assassinado em Recife. Considerado como um ato 

político de seus adversários, seu assassinato reagrupou as forças de oposição a Washington 

Luís em torno da ideia revolucionária. Sob o alto comando de Getúlio Vargas, Olegário 

Maciel, Osvaldo Aranha, Virgílio de Melo Franco, João Neves da Fontoura e Antunes 

Maciel, a revolução eclodiu finalmente a 3 de outubro. 

Com a vitória dos revolucionários, Getúlio Vargas assumiu a chefia do governo provisório 

da República, e Flores da Cunha foi nomeado interventor no Rio Grande do Sul. Dos 

quadros do PRR saíram ainda para participar do governo provisório Osvaldo Aranha, 

inicialmente ministro da Justiça e mais tarde ministro da Fazenda, Maurício Cardoso, 

ministro da Justiça, e Lindolfo Collor, ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. 

 

O GOVERNO PROVISÓRIO 

A atuação dos partidos gaúchos no período imediatamente posterior à revolução 

esteve diretamente ligada à da FUG. A permanência da frente gaúcha tornou-se uma 

condição imprescindível para a preservação da coerência entre a realidade política do 

estado e o processo político nacional. Tentou-se a todo custo evitar a cristalização, dentro 

do Rio Grande do Sul, de um movimento de oposição que pudesse receber o apoio de 

outros grupos oposicionistas em formação nos demais estados da Federação. 

Entretanto, dentro do PRR, verificaram-se algumas divergências de opinião quanto ao 

encaminhamento do processo político nacional. Enquanto Borges de Medeiros mostrava-se 

preocupado em apressar o fim do regime de exceção, Flores da Cunha e uma parte do 

partido encaravam com otimismo os rumos tomados pela revolução, e mostravam-se 

confiantes na atuação do governo provisório, entre outras razões porque acreditavam que 

em breve o país voltaria ao regime constitucional. Entre os que atuavam em nível federal, 

Osvaldo Aranha divergia de Lindolfo Collor. Havia ainda João Neves da Fontoura, cuja 

atuação se desenvolvia no nível da “política de bastidores”. 

Paralelamente à criação das legiões revolucionárias nos diversos estados, inclusive o Rio 



Grande do Sul, iniciou-se o debate em torno do papel dos partidos na renovação política 

nacional. 

Para Flores da Cunha, a Legião Revolucionária era um movimento destinado à defesa, à 

fiscalização e à execução dos princípios da revolução, e como tal contava com seu apoio 

incondicional. Sua criação não se opunha à existência de partidos políticos. Ao contrário, o 

fortalecimento destes era considerado pelo interventor gaúcho como a única forma de um 

governo se tornar representativo. 

Para Osvaldo Aranha, a Legião Revolucionária deveria promover basicamente a educação 

do povo. O movimento seria também uma “garantia contra as revoluções”, e os partidos 

políticos só teriam a ganhar com sua instalação. Osvaldo Aranha achava que o governo 

revolucionário constituía uma tarefa a ser realizada a partir de uma orientação 

suprapartidária, e que os partidos deveriam estar voltados para a problemática nacional, 

deixando de lado as rivalidades locais. Na verdade, Aranha considerava que ainda não era a 

hora de os partidos lutarem pela conquista de postos. Naquele momento, o regime era 

ditatorial, e os partidos de todo o país deveriam fazer como o Rio Grande do Sul, ou seja, 

dar integral apoio ao governo central e esperar o momento de entrar em ação. A FUG era 

justificada como um mecanismo acima dos partidos, destinada, assim como a Legião 

Revolucionária, a apoiar a implantação das metas da revolução. 

Para Borges de Medeiros, a organização democrática não podia existir sem os partidos 

políticos, que consubstanciavam as correntes de opinião e formavam as maiorias 

indispensáveis ao funcionamento do sistema representativo e à estabilidade dos governos. 

Segundo suas palavras, “longe de combater os partidos, sejam quais forem as suas 

tendências e objetivos, devemos estimular sua formação”. 

Essas diferenças de posição quanto ao papel dos partidos indicavam que o centro do debate 

político estava sendo dirigido para o problema da convocação da Constituinte. Esse debate 

foi iniciado em 1º de março de 1931, quando Flores da Cunha declarou em entrevista que a 

ditadura não deveria prolongar-se por mais de um ano e meio. Com respeito às 

modificações de caráter constitucional do regime e de seus órgãos essenciais, afirmou ainda 

o interventor gaúcho: “Entendo que somente os delegados do povo na Constituinte têm o 

direito de empreendê-las. A revolução foi feita para dar ao povo o direito de governar-se 

pelos seus legítimos representantes.” 



Com relação à futura forma de governo, o PRR e o PL procuraram unir-se em torno de um 

conjunto de ideias fundamentais, como a defesa da República federativa, a manutenção do 

regime presidencial, a organização de milícias estaduais, a regulamentação da intervenção 

federal nos estados, o controle dos poderes do presidente da República e a supressão do 

cargo de vice-presidente. Defendiam ainda o voto secreto e a representação na Câmara dos 

Deputados na proporção de um deputado para cada cem mil habitantes. 

Embora defendessem a reconstitucionalização, até o início de 1932 o PRR e o PL não 

tinham uma posição hostil ao governo central. Entretanto, após o lançamento do manifesto 

do Partido Democrático de São Paulo, de rompimento com o governo provisório, em 13 de 

janeiro de 1932, o PL lançou uma nota de solidariedade aos democráticos paulistas, sendo 

imediatamente seguido pelo PRR. 

Pouco mais tarde, no mês de fevereiro, o empastelamento do jornal Diário Carioca pelos 

“tenentes”, no Rio de Janeiro, provocou o imediato pedido de demissão, apresentado no dia 

3 de março, de João Neves da Fontoura, Maurício Cardoso, Batista Luzardo e Lindolfo 

Collor dos cargos que ocupavam no governo. O protesto contra o empastelamento do jornal 

teria sido, contudo, apenas a causa imediata dessas demissões. O verdadeiro problema teria 

sido o debate em torno da constitucionalização, já que Vargas se mostrava reticente quanto 

às providências necessárias para o início do processo. 

Na tentativa de apaziguar as forças políticas gaúchas após o rompimento com Vargas, Assis 

Brasil elaborou um Heptálogo, contendo as exigências da FUG ao chefe do governo 

provisório. Entre estas figuravam a abertura de inquérito e a punição dos autores do 

atentado ao Diário Carioca, a liberdade de imprensa e a promulgação de um decreto 

restaurando os preceitos constitucionais de 1891 no tocante às garantias dos cidadãos. 

Diante da resposta evasiva de Vargas, Raul Pilla e Borges de Medeiros enviaram-lhe um 

Decálogo voltando a exigir a liberdade de imprensa e a abertura de inquérito sobre o 

atentado ao Diário Carioca, e solicitando o afastamento de Pedro Ernesto da prefeitura do 

Distrito Federal. O documento pedia também a realização de eleições para a Assembleia 

Nacional Constituinte até 31 de dezembro de 1932. 

A atitude conciliatória de Flores da Cunha frente ao governo central nesses episódios 

mereceu a desaprovação dos políticos do PRR e do PL. Ainda assim, com o objetivo de 

manter a FUG unida, os dois partidos lançaram um manifesto reafirmando sua 



solidariedade ao interventor e declarando que, caso Vargas não atendesse às suas propostas 

de constitucionalização, passariam a agir por conta própria, desligando-se de qualquer 

vínculo com o governo central. 

Vargas entendia que a constitucionalização só deveria ser iniciada quando o governo 

provisório houvesse resolvido alguns problemas básicos, como a organização 

administrativa, o controle financeiro e a manutenção da ordem. 

Diante das articulações para a Revolução de 1932, Flores da Cunha demonstrou mais uma 

vez uma atitude ambígua. Ao irromper o movimento constitucionalista em São Paulo, 

contudo, decidiu-se pela solidariedade ao governo de Vargas. As tropas da Brigada Militar 

obedeceram ao interventor gaúcho, e as guarnições federais marcharam sobre São Paulo em 

defesa do governo central. 

Rejeitando a posição de mero espectador do esmagamento dos constitucionalistas, Borges 

de Medeiros organizou um levante no Rio Grande do Sul com o objetivo de desviar a 

pressão que as tropas gaúchas faziam sobre os paulistas. A ele juntaram-se Batista Luzardo, 

o major Martim Cavalcanti e diversos republicanos e libertadores. Esse movimento 

representou o rompimento da FUG com Flores da Cunha. Em manifesto assinado por 

Borges, Pilla, Collor e Luzardo, a FUG acusou Flores de apoiar a ditadura em lugar de 

apoiar os gaúchos. 

No dia 20 de setembro, o levante gaúcho foi esmagado em Cerro Alegre, e seus principais 

líderes foram feitos prisioneiros. Por decreto de Vargas, todos os chefes republicanos e 

libertadores de maior destaque tiveram seus direitos políticos cassados, sendo impedidos de 

votar e de ser eleitos por um certo período. A maioria desses líderes foi presa ou se exilou 

nos países vizinhos, como Pilla, Collor e Luzardo. 

Flores propôs então uma fórmula conciliatória a Getúlio, incluindo os seguintes pontos: 

anistia aos insurretos, subordinação da milícia estadual ao governo provisório e 

restabelecimento da Constituição de 1891, incluindo os artigos referentes às garantias 

constitucionais e excetuando apenas os dispositivos incompatíveis com o governo 

provisório. Enquanto isso, os exilados tentavam articular um movimento contra Vargas e 

contra Flores. 

A crise instalada no Rio Grande do Sul iria levar à criação, em 15 de novembro, de uma 

nova agremiação, o Partido Republicano Liberal (PRL) Rio-Grandense, liderado por Flores 



da Cunha. O novo partido absorveu antigos integrantes tanto do PRR como do PL. 

A Revolução Paulista de 1932 abalou portanto a estrutura política gaúcha, conduzindo ao 

esfacelamento da FUG e ao enfraquecimento do PL, e, principalmente, do PRR. Flores e o 

recém-criado PRL reiniciaram então a campanha pela constitucionalização do país. As 

eleições para a Assembleia Nacional Constituinte foram marcadas para maio de 1933. 

 

DA CONSTITUINTE AO ESTADO NOVO 

Durante a campanha para a Constituinte, Flores foi acusado de criar todos os 

obstáculos para impedir a vitória dos candidatos da FUG, proibindo as manifestações 

públicas do PRR e do PL, prendendo alguns de seus integrantes e suspendendo os direitos 

políticos de quatro candidatos que haviam participado do levante de setembro. A lei 

eleitoral invalidava todos os nomes de uma chapa caso nela houvesse um candidato ilegal. 

Esse golpe foi desferido por Flores às vésperas das eleições, obrigando os líderes da FUG a 

preparar novas listas às pressas. 

Realizadas as eleições, o partido de Flores saiu vencedor com grande margem de diferença, 

elegendo 13 dos 16 representantes na Assembleia. Enquanto o PRL obteve 132.056 votos, a 

FUG recebeu apenas 37.400. 

Os constituintes eleitos pela FUG foram Maurício Cardoso e Adroaldo Mesquita da Costa, 

do PRR, e Assis Brasil, do PL. O PRL firmou, com a Liga Eleitoral Católica (LEC), um 

acordo segundo o qual defenderia as propostas da liga na Assembleia. O PRR, por sua vez, 

afirmou aceitar também as propostas da LEC, além de ter em seu candidato Adroaldo 

Mesquita um líder católico tradicional. 

A atuação do PRR na Assembleia integrou-se na atuação da FUG. Uma das questões que 

mais mobilizaram a frente gaúcha foi a defesa do federalismo, com a limitação dos casos de 

intervenção federal nos estados. A participação da FUG foi marcada ainda pela contestação 

à forma como eram encaminhados os debates na Assembleia, e por denúncias contra o 

regime discricionário vigente no plano federal e no Rio Grande do Sul. 

Entre as principais reivindicações dos representantes da FUG na Constituinte incluíram-se 

ainda: a ampliação do direito de iniciativa legislativa (até então atribuído apenas ao 

Congresso e ao presidente da República) ao eleitorado e às associações de direito público; a 

prática do plebiscito (por iniciativa do próprio eleitorado, inclusive) nos casos de dupla 



legislação e outros; a representação das minorias, especialmente nas comissões 

parlamentares e na Delegação Legislativa Permanente, que representaria o legislativo nos 

períodos de recesso; a extensão das contribuições dessa delegação, de modo a garantir a 

efetiva continuidade político-administrativa e o controle sobre o Executivo nos períodos de 

desmobilização do Congresso; a restrição dos efeitos do estado de sítio à suspensão do 

habeas-corpus; a anistia absoluta, e a liberdade de imprensa. 

A FUG defendeu, finalmente, como critério de representação dos estados na Câmara dos 

Deputados, a proporcionalidade do eleitorado inscrito, e não da população residente em 

cada unidade, como acontecera até 1930. A idéia era vincular o tamanho das bancadas ao 

da população alfabetizada de cada estado, aumentando assim a força competitiva do Rio 

Grande do Sul frente a Minas, Bahia e Pernambuco. Esse critério, porém, embora apoiado 

pelo PRL de Flores da Cunha, não foi aceito pelos demais constituintes. 

Em 1934, realizaram-se as eleições para a Assembleia Constituinte estadual e para a 

Câmara dos Deputados. Os exilados gaúchos voltaram então ao estado para participar do 

pleito. Enquanto o PL pretendia conduzir a campanha em nível ideológico, o PRR, através 

de João Neves, desejava transformar a eleição num ajuste de contas com Flores. 

Flores foi acusado por seus opositores de ter conduzido a campanha para as eleições sob 

um clima de terror, com coerções, prisões, banimentos e transferências de funcionários 

públicos, adeptos da FUG, além da censura aos jornais de oposição. Graças à forte pressão 

do interventor, que, através do Tribunal Regional Eleitoral, conseguiu a anulação de votos 

em certos distritos, o PRL obteve a maioria na Assembleia estadual. 

Para a Câmara, a FUG elegeu Borges de Medeiros, João Neves da Fontoura, Nicolau 

Vergueiro, João Vespúcio de Abreu e Silva e o suplente Camilo Mércio, do PRR, e Batista 

Luzardo, Oscar Carneiro da Fontoura e Aníbal Falcão de Barros Cassal, do PL. 

A forma como Flores da Cunha obteve a vitória nas eleições de 1934 parecia indicar que 

seu poder político se enfraquecera no estado — situação de que Vargas iria se aproveitar 

para tentar isolar o interventor gaúcho. Flores ainda procurou reconstituir sua força 

pacificando e unindo os oposicionistas. Vargas, entretanto, começou a agir de modo a atrair 

a simpatia da FUG, prometendo-lhe uma participação no governo central desde que seus 

líderes não negociassem com Flores. 

A abertura da Assembleia Constituinte estadual em abril de 1935 encontrou a FUG disposta 



à pacificação. Flores foi eleito governador por 21 votos enquanto Augusto Simões Lopes e 

Francisco Flores da Cunha (ambos do PRL) foram eleitos senadores. Paim Filho foi 

escolhido líder da bancada do PRR, e Maurício Cardoso tornou-se presidente da comissão 

executiva do partido. 

Na Câmara, João Neves tornou-se o líder da Minoria Parlamentar, ou Oposições Coligadas, 

grupo que reunia os representantes de vários estados contrários ao governo Vargas. Sua 

atuação se iniciou com uma forte campanha contra Flores da Cunha, no governo do Rio 

Grande do Sul, e com violentos ataques ao governo central, acusado de desvirtuar os ideais 

da Revolução de 1930. Opondo-se sistematicamente à política econômico-financeira do 

governo Vargas, a Minoria Parlamentar pretendia transformar-se num partido nacional. 

Para sua presidência foi indicado Borges de Medeiros. 

O ano de 1935 foi marcado pelo desenvolvimento no país de movimentos de esquerda, 

como a Aliança Nacional Libertadora (ANL), e de direita, como a Ação Integralista 

Brasileira (AIB). Ao final do ano, a Revolta Comunista permitiu que o governo central 

obtivesse a aprovação pelo Congresso de uma série de medidas que tendiam a aumentar o 

poder do Executivo. 

No Rio Grande do Sul, o medo do comunismo, do integralismo e do governo central forte 

fez com que Flores da Cunha e os partidos de oposição reabrissem as negociações. As 

exigências da FUG para um acordo de pacificação incluíam a total liberdade do PRR e do 

PL e das atividades eleitorais, o fim da violência e da arbitrariedade policial, e a 

reintegração em seus cargos dos funcionários exonerados por motivos políticos. 

Ao final de 1935, a FUG apresentou a Flores da Cunha uma proposta de criação de um 

governo de gabinete. Elaborada por Raul Pilla e José Maria dos Santos, essa proposta se 

tornaria conhecida com o nome de Fórmula Pilla-Santos. Flores mostrou-se favorável à 

ideia. Lindolfo Collor foi um dos principais articuladores do acordo entre a FUG e o PRL, 

conseguindo vencer a resistência dos líderes que se opunham ao governador. 

A FUG passou então a se movimentar pela criação de um governo de gabinete em nível 

nacional. Sua intenção era arregimentar as forças oposicionistas dos outros estados para 

tentar negociar com Getúlio, tendo já em vista o problema da sucessão presidencial. Para os 

integrantes da FUG e da Minoria Parlamentar, o estabelecimento de um governo de 

conciliação seria o único meio capaz de apaziguar a política nacional, levando a situação a 



dividir com a oposição as responsabilidades do governo. O país deveria ser dirigido por um 

conselho de ministros, presidido por um primeiro-ministro, segundo o modelo 

parlamentarista. 

Borges de Medeiros, defendendo enfaticamente a instalação de um governo misto, afirmava 

que o regime presidencialista havia fracassado no Brasil, tendo-se tornado “o criador de 

ditaduras ilegais”. 

A fórmula parlamentarista não chegou contudo a se concretizar em nível nacional, 

basicamente devido à resistência de Vargas e de Armando de Sales Oliveira, além de outros 

políticos situacionistas. 

No Rio Grande do Sul, Flores da Cunha instituiu oficialmente o governo de gabinete em 

janeiro de 1936, convidando Raul Pilla para secretário da Agricultura e Lindolfo Collor 

para secretário de Finanças. Este último passou ainda a desempenhar o papel de mediador 

entre a FUG e o governador. Para a chefia do gabinete foi nomeado Darci Azambuja (do 

PRL), até então secretário do Interior. Esse governo misto instituiu o modus vivendi 

gaúcho. 

Raul Pilla convocou então a FUG a defender o governo estadual, para que a nova fórmula 

de fato se efetivasse. A FUG apresentou o programa que pretendia desenvolver nas 

secretarias de estado em matérias administrativa, econômica, tributária, educacional e 

social. Na prática, entretanto, o acordo partidário se realizou mais em nível administrativo. 

Entre o PRR, o PL, e o PRL, já se formava uma corrente política para apoiar o governo 

central contra Flores. 

Em fins de maio, a discussão na Assembleia estadual do projeto de criação de uma guarda 

portuária no Rio Grande do Sul desencadeou uma crise política no estado. O projeto foi 

combatido por Maurício Cardoso, que aproveitou a ocasião para atacar o governador. A 

resposta de Flores ao presidente do PRR levou Raul Pilla a se demitir da Secretaria de 

Agricultura, por não concordar com o sentido político de seu discurso. Segundo Flores, “no 

modus vivendi rio-grandense, o PRL tudo tem a dar e nada a receber”. Para Pilla, isto 

significava colocar a FUG não na situação de quem exercia uma função pública, e sim na 

situação de quem recebia favores do governador. Pilla criticou ainda a posição de Flores ao 

não aceitar o veto da Assembleia à criação da guarda portuária, lembrando que o acordo 

assinado entre o PRL e a FUG não implicava a passividade desta última. 



Os desentendimentos entre a FUG e Flores estavam ligados não só aos problemas internos 

gaúchos, mas, em grande medida, à luta entre o governo central e o governo do Rio Grande 

do Sul. Flores desenvolvia uma atuação visando a influir decisivamente na escolha do 

sucessor de Vargas. Este, por sua vez, procurava impedir o fortalecimento de Flores, 

incentivando dissidências no seio das forças políticas gaúchas. Maurício Cardoso, João 

Neves e Batista Luzardo iniciaram então uma aproximação com Vargas, com vistas à 

pacificação em nível nacional. 

No mês de outubro, foi finalmente rompido o modus vivendi. Lindolfo Collor criticou a 

FUG, e principalmente a direção do PRR (Maurício Cardoso), pela ruptura do pacto, e 

lançou um manifesto rompendo por sua vez com a cúpula republicana. Borges de Medeiros 

ao ser chamado a interferir na crise, assegurou seu apoio à direção do partido. 

As críticas de Collor à direção do PRR incidiram principalmente sobre a forma como o 

partido era conduzido pela comissão diretora, que tomava decisões sem ouvir o 

pronunciamento das bases em assembleias regulares. Collor denunciava ainda a 

participação da FUG nos preparativos de uma intervenção federal que ameaçava o Rio 

Grande do Sul. Sendo um partido de oposição, o PRR jamais poderia aliar-se ao governo 

central para agredir o governo do estado. As decisões tomadas em função de posições 

pessoais haviam finalmente acarretado o rompimento do modus vivendi no estado, a 

desarticulação das Oposições Coligadas no plano federal, e a perda do prestígio de que até 

então o PRR desfrutara no país. 

Em resposta às acusações formuladas por Collor, Borges de Medeiros contestou que o PRR 

tivesse esquecido o princípio anti-intervencionista. Seu manifesto afirmava que, a partir do 

segundo semestre de 1936, “o governador começou subitamente a criar corpos (da guarda) 

provisórios e toda uma série impressionante de circunstâncias graves que gerou no espírito 

público a convicção de que o Rio Grande do Sul se preparava para agredir o governo 

federal”. Enquanto isso, “a FUG, por força de deliberação coletiva com a qual Collor esteve 

plenamente de acordo, parlamentava no Rio de Janeiro com Vargas, por intermédio de 

Maurício Cardoso, no sentido da formação de um governo nacional, que pacificasse as 

correntes políticas do Brasil”. 

Em novo manifesto, Collor apresentou mais argumentos contra a comissão diretora do 

PRR. Segundo suas palavras, ele próprio havia sido testemunha de um compromisso 



firmado entre Borges de Medeiros e Flores da Cunha, durante as negociações para o 

estabelecimento do modus vivendi, segundo o qual nem o PRR nem o PRL tomariam 

atitudes definitivas na questão da sucessão presidencial sem antes se consultarem 

reciprocamente. No entanto, no momento da assinatura do acordo entre a FUG e o PRL, a 

FUG recusara-se a aceitar a inclusão dessa cláusula no pacto, proposta por Borges de 

Medeiros. Esquecendo-se de que sua proposta era uma proposta de ratificação de um 

compromisso já assumido, Borges lavara as mãos, atribuindo a responsabilidade da 

negativa a seus companheiros. 

No ano de 1937, o problema da sucessão presidencial foi o catalisador de todos os debates, 

alianças e crises políticas do país. A candidatura de Armando Sales, lançada pelo Partido 

Constitucionalista de São Paulo, reuniu as oposições a Vargas, enquanto a candidatura de 

José Américo de Almeida era sustentada pelas correntes situacionistas. 

No Rio Grande do Sul, a campanha sucessória encontrou o modus vivendi rompido e os três 

grandes partidos cindidos. O PRR e o PL, que desde 1932 se opunham abertamente a 

Vargas, giravam agora em torno das decisões do governo central, tendo à frente João Neves 

da Fontoura e Batista Luzardo. Aliados aos dissidentes do PRL, os dois partidos apoiavam 

o candidato situacionista. 

Flores da Cunha e o PRL, aliados aos dissidentes do PRR reunidos no Partido Republicano 

Castilhista, criado por Collor, e aos dissidentes do PL, representados pela Ação Libertadora 

e a União Democrática Nacional, apoiavam por seu lado o candidato de oposição. 

Na Câmara, o PRR votou ao lado dos partidos situacionistas, tanto no pedido de 

prorrogação do estado de guerra como no nome de Pedro Aleixo para substituir Antônio 

Carlos na presidência da Casa. Apoiou também as medidas tomadas por Vargas contra 

Flores da Cunha. Após a renúncia deste, e a nomeação do interventor general Manuel 

Cerqueira Filho, o PRR aceitou participar do governo gaúcho, indicando Maurício Cardoso 

para uma secretaria.  

Quando, a 10 de novembro de 1937, foi instalado o Estado Novo, o PRR hipotecou sua 

solidariedade ao governo e incentivou todos os seus correligionários a com ele colaborar. 

Após o fechamento dos partidos no mês de dezembro, o PRR publicou uma nota 

recomendando a todos os seus membros que se abstivessem de quaisquer atividades 

político-partidárias até a promulgação de novo regime eleitoral. Nesse mesmo momento, 



Maurício Cardoso e os representantes do PL demitiram-se dos cargos que ocupavam no 

governo do Rio Grande do Sul. 

Alzira Alves de Abreu 

 

 

FONTES: ASSEMB. NAC. CONST. 1934. Anais; BASBAUM, L. História; CÂM. DEP. 

Anais; CARONE, E. República nova; Correio da Manhã; Correio do Povo (6, 16, 17, 18, 

19, 21/4/1931); CORTÉS, C. Gaúcho; Diário de Notícias, Rio (12/4, 27/6, 4/7, 10/1935, 

15/1, 4, 15/2, 14, 20, 22/5, 19/7, 26/9, 24/11, 8/12/1936, 1, 15, 21, 24, 30/1, 3, 21/2, 8, 10, 

13,  15/4, 8, 26/5, 5, 9, 13/6, 2, 28/10, 19/11, 7/12/1937); Esquerda; Estado de S. Paulo; 

Estado do Rio Grande (9/7/1931); FAUSTO, B. Revolução; Folha da Manhã (19/11/1937); 

FONTOURA, J. Acuso; Gazeta do Povo (18/10, 16/11/1932); NOGUEIRA FILHO, P. 

Ideais; OSÓRIO, J. Partidos; SÁ, M. Politização; SILVA, H. 1932; . 



PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL (1928) 

 

Partido político de âmbito nacional fundado em 1928, filiado à Internacional 

Operária Socialista. 

Em 1935 apresentou uma moção de protesto contra a Lei de Segurança Nacional e, em 

1936, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral a cassação do registro da Ação Integralista 

Brasileira, o que não lhe foi concedido. 
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PASSOS, FRANCISCO DE OLIVEIRA 

*pres. CIB 1926-1931; pres. FIRJ 1931-1935; pres. CIB 1933-1935; const. 1934. 

 

Francisco de Oliveira Passos nasceu no Rio de Janeiro, então capital do Império, no dia 2 

de julho de 1878, filho de Francisco Pereira Passos e de Maria Rita de Andrade Passos. Seu 

pai foi prefeito do Distrito Federal de 1902 a 1906. 

Fez os estudos preparatórios no Colégio Abílio e no Internato Pedro II, ambos no Rio de 

Janeiro. Depois seguiu para a Alemanha, onde se formou engenheiro civil em março de 

1901 pela Real Escola Superior Politécnica da Saxônia, em Dresden. 

De volta ao Brasil, trabalhou como engenheiro na Leopoldina Railway e, mais tarde, na 

Estrada de Ferro Central do Brasil. De 1904 a 1908, foi consultor técnico da Prefeitura do 

Distrito Federal. Seus dois primeiros anos de consultoria ocorreram durante a gestão de 

Pereira Passos, seu pai, cuja administração transformou profundamente a cidade. 

Sob o pseudônimo de Áquila, obteve o primeiro lugar na concorrência efetuada pela 

prefeitura para a escolha do projeto do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Na realidade, 

foram dois os projetos vencedores do primeiro prêmio, devido à decisão da comissão 

julgadora de reunir o primeiro e o segundo prêmios num só. O segundo projeto ganhador, 

entretanto, não obteve aprovação. Seu projeto, com algumas alterações, foi finalmente 

aprovado em novembro de 1904. Em julho de 1909, já no governo de Nilo Peçanha, 

inaugurou-se o Teatro Municipal. 

Com o falecimento de seu irmão, Paulo Pereira Passos, Francisco de Oliveira Passos 

tornou-se industrial e passou a dirigir a firma Comércio e Indústria Paulo Passos S.A., 

especializada na indústria e no comércio de madeiras e outros materiais de construção. 

Tornou-se também presidente do Sindicato das Indústrias de Serraria e do Centro dos 

Industriais de Serraria do Rio de Janeiro. A partir de 1926, assumiu uma posição de 

liderança dentro da classe empresarial. No último período de existência do Centro 

Industrial do Brasil (CIB), de 1926 a 1931, foi presidente dessa entidade, dinamizando-a e 

projetando-a nacionalmente. O CIB surgira, em agosto de 1904, da fusão entre a Sociedade 

Auxiliadora da Indústria Nacional, criada em 1827, e o Centro Industrial de Fiação e 

Tecelagem do Rio de Janeiro. Em 1928, tornou-se também membro do Conselho Nacional 

do Trabalho, órgão criado em 1923 em substituição ao Departamento Nacional do 



Trabalho. 

A situação de crise social imperante na década de 1920, devido ao crescente aumento do 

custo de vida e à consequente redução do poder aquisitivo da população, refletia-se na 

indústria, cujas encomendas eram canceladas. Além disso, havia os problemas da retração 

do crédito e da concorrência das manufaturas estrangeiras, beneficiadas pelas baixas tarifas 

e pela elevação da taxa de câmbio ocorrida em 1925. 

Em 1928, na condição de presidente do CIB, Oliveira Passos solicitou ao governo medidas 

“de defesa” da indústria nacional. Suas sugestões foram endossadas pelo Jornal do 

Comércio, apesar de esse órgão conservador, de tendências anti-industrialistas, ter sempre 

combatido a política protecionista. O memorial então apresentado por Oliveira Passos ao 

presidente Washington Luís pleiteava, entre outras, as seguintes medidas protecionistas: 

facilidade de crédito pelo Banco do Brasil, estabilização cambial e elevação das tarifas 

aduaneiras para as manufaturas de lã e algodão. 

Em agosto de 1929, uma comissão de representantes das classes conservadoras entregou a 

Washington Luís uma mensagem de solidariedade que fora aprovada na Associação 

Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ). Da comissão faziam parte, além da diretoria da 

ACRJ, Francisco de Oliveira Passos, pelo CIB, Carlos Teles da Rocha Faria e Vicente 

Galliez, que representavam o Centro dos Industriais de Fiação e Tecelagem de Algodão 

(CIFTA). 

Em 12 de dezembro de 1931, o CIB transformou-se em Federação Industrial do Rio de 

Janeiro (FIRJ), devido à necessidade de se congregarem as atividades industriais 

localizadas no estado e na cidade do Rio de Janeiro. No triênio 1931-1934, a diretoria da 

FIRJ foi basicamente a mesma do antigo CIB, tendo Oliveira Passos como presidente e, 

entre seus membros, os industriais Guilherme Guinle, Carlos Teles da Rocha Faria, 

Euvaldo Lodi, Vicente Galliez e Raimundo Otoni de Castro Maia. 

Após a Revolução de 1930, concretizou-se a tentativa de organização política do 

empresariado, com a fundação, em 1932, do Partido Economista. Visando congregar todas 

as classes produtoras, o Partido Economista contou com ampla participação do Centro dos 

Industriais de Fiação e Tecelagem de São Paulo, do Centro das Indústrias de Calçados e 

Comércio de Couro, do CIFTA e da FIRJ. Foi Oliveira Passos quem teve atuação mais 

destacada. Dizia então: “Já é tempo de as classes trabalhadoras deixarem a posição 



subalterna de parte meramente passiva da sociedade política, com a incumbência exclusiva 

de proporcionar os recursos que o país necessita para o seu desenvolvimento.” 

Em 1933, a FIRJ enviou ao governo provisório um relatório em que descrevia a situação de 

crise econômica do país. Em relação ao crédito bancário, a FIRJ aconselhava minimizar a 

escassez de reservas cambiais. Como presidente da entidade, Oliveira Passos afirmou haver 

necessidade de um protecionismo “inteligente, racional e lógico”, considerando ainda 

“necessidade a defesa alfandegária, toda vez que ela coincida com os interesses da própria 

coletividade nacional”. 

Em 25 de janeiro de 1933, foi fundada a Confederação Industrial do Brasil (CIB), de 

acordo com proposta de Oliveira Passos. Como delegado da FIRJ, participou da sessão de 

instalação da nova CIB, tendo sido eleito seu primeiro presidente. Uma das finalidades 

dessa confederação era o estabelecimento de uma associação mais sólida entre os diversos 

grupos empresariais do Brasil. Mais tarde, em 1938, a CIB passaria a chamar-se 

Confederação Nacional da Indústria. 

Ainda em 1933, Oliveira Passos, pela CIB, e Serafim Valandro, presidente da Federação 

das Associações Comerciais do Brasil, enviaram telegrama ao chefe do governo provisório 

protestando contra a disposição governamental de limitar aos sindicatos legalmente 

reconhecidos a faculdade de eleger os representantes dos empregadores à Assembleia 

Nacional Constituinte. Em 19 de abril, diante da irredutibilidade do governo em relação ao 

assunto, o conselho deliberativo da CIB pediu às federações e associações filiadas que 

promovessem, com a máxima urgência, a sindicalização dos diversos setores que 

representavam. Na mesma data, vários membros da CIB foram designados para incentivar a 

fundação dos sindicatos industriais, cabendo a Oliveira Passos fazê-lo junto à FIRJ. Em 

julho de 1933, Oliveira Passos foi eleito deputado classista à Assembleia Nacional 

Constituinte. 

Em 1934, a FIRJ conseguiu a abolição da cláusula-ouro, substituída por técnica mais 

simples de controle cambial. O governo provisório atendeu às reivindicações dos 

industriais contra os impostos estaduais e intermunicipais e contra a cobrança em ouro dos 

serviços de fornecimento de energia elétrica para fins industriais no Distrito Federal. No 

mesmo ano, Francisco de Oliveira Passos foi reeleito presidente da FIRJ para o período 

1934-1936. Em 4 de fevereiro de 1935, renunciou ao cargo, tendo sido substituído por 



Carlos Teles da Rocha Faria. Também nesse ano Roberto Simonsen assumiu a presidência 

da CIB. 

Oliveira Passos pertenceu ao Conselho Consultivo do Distrito Federal. Foi presidente do 

Conselho de Contribuintes e membro do conselho diretor do Clube de Engenharia. 

Faleceu no dia 1º de janeiro de 1958. 

Sônia Dias 
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PASSOS, Gervásio de Brito 

*sen. PI 1908-1915. 

 

Gervásio de Brito Passos nasceu em Piracuruca (PI) em 23 de junho de 1837, filho 

do coronel Pedro de Brito Passos e de Ana Maria Machado de Cerqueira. Sua família 

detinha grande influência na política regional. 

Em 1855 ingressou na Guarda Nacional como tenente e filiou-se ao Partido Conservador. 

Nomeado capitão em 1860 e major em 1864, nesse último ano foi designado juiz de paz. 

Durante a Guerra do Paraguai (1864-1870), ajudou no recrutamento de soldados no Piauí. 

Ainda durante o conflito, foi nomeado tenente-coronel, em 1869. Em 1876 deixou o cargo 

de juiz de paz e elegeu-se vereador em Piracuruca. Em 1878, presidiu o Conselho 

Municipal. Na década de 1880 exerceu o mandato de deputado provincial em três 

legislaturas: 1883-1883, 1884-1885 e 1888-1889. Em 1888 tornou-se coronel da Guarda 

Nacional. Por seus serviços públicos, recebeu a comenda de Ordem da Rosa do imperador 

Pedro II. 

Depois da proclamação da República (15/11/1889), exerceu o mandato de deputado 

estadual entre 1896 e 1900, assumindo por um período a presidência da Assembleia 

Legislativa piauiense. Retornou à política apenas em 1907, quando voltou a se eleger 

deputado estadual. Contudo, renunciou ao mandato em 1908, por ter sido eleito senador 

pelo Piauí. Ocupou uma cadeira no Senado até 1915 e durante esses anos fez parte da 

Comissão de Redação. Em 1916, foi eleito pela Assembléia Legislativa piauiense para o 

cargo de desembargador do Tribunal Especial.         

Faleceu em Piracuruca em 7 de fevereiro de 1923.       

 

Raimundo Helio Lopes 
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PASSOS, Manuel Caetano de Oliveira 

*dep. fed. BA 1892-1902. 

 

Manuel Caetano de Oliveira Passos nasceu em Cruz das Almas (BA) no dia 25 de 

novembro de 1842, filho de Manuel Caetano de Oliveira Passos e de Maria Balbina do 

Amor Divino. Sua família, de grandes proprietários rurais, tinha grande influência na 

região. Seu irmão Trasíbulo da Rocha Passos foi deputado provincial (1854-1855). Outro 

irmão, Temístocles da Rocha Passos, foi também deputado provincial (1882-1887) e 

senador estadual (1897-1910). 

Bacharel pela Faculdade de Direito do Recife em 1864, iniciou sua carreira política como 

deputado provincial entre 1866 e 1869. Foi também promotor público em Salvador e chefe 

de polícia da província da Bahia na gestão do conselheiro José Luís de Almeida Couto (14 

de junho a 14 de novembro de 1889). 

Já na República, estando em curso a legislatura 1891-1893, foi eleito deputado federal pelo 

3º distrito. Empossado em 5 de setembro de 1892, obteve sucessivas reeleições e 

permaneceu na Câmara dos Deputados até 31 de dezembro de 1902.  

Faleceu na cidade de Cruz das Almas em 14 de janeiro de 1905.  

Seu sobrinho Manuel Caetano da Rocha Passos foi deputado estadual (1927-1930; 1935-

1939 e 1947-1951), tendo participado das Constituintes estaduais em1935 e 1947. 

 

Jaime Oliveira do Nascimento 
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PASSOS, Pereira 

*pref. DF 1902-1906. 

 

Francisco Pereira Passos nasceu em São João do Príncipe, na então província do Rio de 

Janeiro, em 29 de agosto de 1836, filho de Antônio Pereira Passos, barão de Mangaratiba, e 

de Clara Oliveira Passos.  

Em 1850, aos 14 anos, veio para a Corte – como era então chamada a cidade do Rio de 

Janeiro – para estudar no Colégio São Pedro de Alcântara. Em 1852 ingressou na Escola 

Militar – sucessivamente chamada de Escola Central (1858) e Escola Politécnica (1874) –, 

que oferecia um curso teórico de ciências matemáticas, físicas e naturais, e um curso de 

engenharia, voltado para as técnicas de construção de estradas, pontes e edifícios, e 

ministrado para os civis que frequentavam as aulas. Graduou-se em dezembro de 1856 e, no 

ano seguinte, foi nomeado adido à legação brasileira em Paris, ocasião em que teve a 

oportunidade de frequentar os cursos da École de Ponts et Chaussées e de se dedicar a 

estudos sobre hidráulica, construção de portos, canais e estradas de ferro. Nessa estada na 

França, que se estendeu até fins de 1860, pôde ainda acompanhar diversas obras, como a 

construção da estrada de ferro ligando Paris e Lyon e, sobretudo, a monumental reforma 

urbana empreendida em Paris por Eugène Georges Haussmann, prefeito do departamento 

do Sena desde 1853.  

A partir da segunda metade do século XIX, o acelerado processo de urbanização demandou 

a interferência do poder público na ordenação das cidades por meio do planejamento 

urbano. O espectro das doenças contagiosas, facilmente disseminadas pelas moradias, 

muitas vezes coletivas, em precárias condições higiênicas, alertava para a necessidade de 

intervenções urbanísticas que erradicassem esses focos de contaminação. A chamada 

Reforma Haussmann em Paris, que se tornaria o modelo da reforma urbana a ser 

empreendida futuramente por Pereira Passos no Rio de Janeiro, abrangeu, entre outras, a 

construção de um conjunto monumental de largas e extensas avenidas em perspectiva, com 

fachadas uniformes, que se transformaram em grandes artérias por onde deveriam circular 



mercadorias e força de trabalho. Um dos efeitos desse tipo de cirurgia urbana foi reduzir os 

populosos quarteirões populares, considerados insalubres, que se espalhavam por uma teia 

de ruas estreitas e tortuosas, palco de barricadas erguidas pela população parisiense em 

diversas ocasiões. 

 

O ENGENHEIRO 

Com experiência no exterior e uma preeminente posição social, de volta ao Brasil 

Pereira Passos se inseriu profissionalmente em um dos setores mais novos e dinâmicos da 

economia brasileira, o da construção de ferrovias. Sua primeira atividade nessa área foi a 

elaboração de estudos para o prolongamento da estrada de ferro que faria o transporte do 

café dos municípios de Cantagalo e Santa Maria Madalena para Niterói. Atuou ainda junto 

a técnicos norte-americanos no projeto de assentamento dos trilhos da segunda seção da 

Estrada de Ferro Dom Pedro II em direção ao vale do Paraíba. Na condição de funcionário 

do governo imperial, fiscalizou a obra da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, inaugurada em 

1867 como São Paulo Railway. A perspectiva de conhecer o interior, elemento importante 

para a elaboração de um saber técnico sobre o país, se abriu com a ida para a Bahia, onde 

chefiou a comissão encarregada dos estudos e da exploração para o prolongamento da 

Estrada de Ferro Dom Pedro II até o rio São Francisco.  

Ao longo da década seguinte, Pereira Passos consolidaria sua carreira na área. Na condição 

de consultor técnico do Ministério da Agricultura e Obras Públicas, permaneceu em 

Londres de 1871 a 1873 como inspetor especial das estradas de ferro subvencionadas pelo 

governo brasileiro, com a incumbência de firmar um acordo sobre o capital garantido à 

Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. Em 1876, foi nomeado diretor da Estrada de Ferro Dom 

Pedro II, um dos mais altos do escalão burocrático imperial, onde permaneceu por quatro 

anos. Em junho de 1880, por ocasião da inauguração da nova estação marítima da Gamboa, 

proferiu discurso em que chamava a atenção para a eliminação de uma das “praias mais 

prejudiciais à saúde pública”. 

Suas atividades não se restringiram, porém, ao setor ferroviário. Em 1873, havia assumido 



a direção do estaleiro da Ponta da Areia, de propriedade do barão de Mauá. No ano 

seguinte, nomeado engenheiro do Ministério do Império, tornar-se-ia responsável pelo 

acompanhamento das obras de engenharia do país, especialmente daquelas realizadas na 

Corte. Participaria assim da Comissão de Melhoramentos da Cidade do Rio de Janeiro, 

constituída em 1874. O acelerado crescimento urbano verificado à época suscitou debates 

sobre as alarmantes condições sanitárias da capital imperial. Epidemias frequentes de febre 

amarela e varíola, que atingiam a todos independentemente da classe social, levaram à 

mobilização das autoridades públicas em busca de uma “cidade saudável”. Um dos 

projetos, por exemplo, visava a atacar focos de “infecções miasmáticas”, como o canal do 

Mangue. Sem a adesão do setor privado, nem o apoio institucional e o aporte de recursos 

financeiros públicos, os “melhoramentos” propostos pela comissão, que incluíam a 

vacinação compulsória, acabaram ficando como herança para a futura República. 

Circulando entre cursos na Sorbonne e no Collège de France e o trabalho de consultoria à 

Compagnie Générale de Chemins de Fer Brésiliens, Pereira Passou regressou ao Rio de 

Janeiro em 1882, quando assumiu a presidência da Companhia de Carris de São Cristóvão. 

Junto com Marcelino Roma e Lopes Ribeiro, projetou e construiu a Estrada de Ferro do 

Corcovado, a primeira via de turismo criada na Corte. Seu envolvimento em planos de 

reforma urbana do Rio de Janeiro se acentuaria dois anos depois, quando propôs aos 30 

maiores acionistas da Carris que adquirissem o projeto, elaborado pelo arquiteto italiano 

Giuseppe Fogliani, de uma grande avenida a ser construída no centro da capital. Aprovada 

a ideia, caberia a Pereira Passos obter a concessão do governo.  

Pereira Passos diversificou suas atividades ao se tornar empresário da construção civil. Por 

volta de 1887, fundou uma serraria que se tornaria uma das maiores fornecedoras de 

madeira para a construção de mansões e palacetes no Rio de Janeiro. No final de 1902, foi 

convidado pelo presidente Rodrigues Alves (1902-1906), recém-empossado, para assumir a 

prefeitura do Rio de Janeiro com a missão explícita de “consertar os defeitos da capital que 

afetam e perturbam todo o desenvolvimento nacional”, como consta da mensagem 

presidencial enviada ao Congresso Nacional em maio de 1903. 



 

RIO DE JANEIRO, UMA CAPITAL INSALUBRE 

A escolha do nome de Pereira Passos para essa ambiciosa missão decorreu de um 

conjunto de qualidades que lhe eram próprias. Em termos pessoais, sua experiência de 

trabalho na esfera pública e na área privada juntou-se à atividade empresarial, o que lhe 

possibilitou montar uma rede de relações onde frequentemente se cruzavam interesses 

públicos e privados. Pereira Passos também fez parte da geração de engenheiros que, 

principalmente a partir da segunda metade do século XIX, foi investida da missão de 

construir uma cidade “moderna” a partir de um saber considerado “técnico”. Por isso 

mesmo, do ponto de vista político, se encaixava no tipo de prefeito que seguiria sem 

pestanejar a orientação do governo Rodrigues Alves, cuja meta era “reorganizar” a política 

do Distrito Federal, pondo fim à “politicagem” denunciada por parte da imprensa carioca. 

Como resultado da aprovação pelo Congresso da Lei nº 939, de dezembro de 1902, que 

adiava por seis meses as eleições para o Conselho Municipal, Pereira Passos assumiu a 

prefeitura com amplos poderes para “consertar os defeitos da capital”, inclusive para 

demitir ou suspender a aposentadoria de funcionários.   

O crescente adensamento urbano aumentou a necessidade de investimentos públicos na 

reordenação da sede do governo e maior cidade do país. Desde 1850, quando aí ocorreu a 

primeira grande epidemia de febre amarela, a defesa sanitária se tornara uma forte 

preocupação das autoridades imperiais. Foram então criadas a Comissão de Engenheiros, 

para se ocupar dos melhoramentos urbanos indispensáveis ao saneamento da cidade 

(extinta em 1859), e a Junta de Higiene Pública, encarregada de propor e executar o 

conjunto de medidas necessárias para a preservação da saúde pública. Pântanos deveriam 

ser aterrados, morros, arrasados, e as condições higiênicas das habitações, especialmente as 

coletivas, que serviam as populações mais pobres, devidamente atacadas. O debate sobre a 

saúde pública ganhou fôlego quando, no início da década de 1870, a febre amarela voltou a 

fustigar o Rio. Desse debate resultou o primeiro plano urbanístico da cidade, a cargo da já 

citada Comissão de Melhoramentos da Cidade do Rio de Janeiro, da qual fazia parte Pereira 



Passos. 

Ao longo das décadas seguintes, o quadro sanitário do Rio de Janeiro se degradou, e o 

Império deixou de herança para a República uma capital com sérios problemas de saúde 

pública. A mortalidade aumentou significativamente devido principalmente a quatro 

moléstias – febre amarela, varíola, malária e influenza –, e o Rio de Janeiro se tornou uma 

cidade estigmatizada pelas constantes epidemias que assustavam os visitantes estrangeiros, 

causando sérios prejuízos para o comércio externo do Brasil. Por isso mesmo, da 

plataforma eleitoral de Rodrigues Alves constavam a remodelação e o saneamento do 

Distrito Federal, bem como a modernização de seu porto, principal porta de entrada dos 

produtos importados pelo país. 

 

O PREFEITO DO BOTA-ABAIXO 

O propósito da reforma urbana iniciada em 1903, que ficou conhecida como “o 

bota-abaixo” – nome estendido ao prefeito que comandaria o processo – era, no entanto, 

mais ambicioso. Não se tratava apenas – e já seria muito – de remodelar e sanear o Distrito 

Federal. O que a série de decretos e posturas municipais então vigentes deixa perceber é o 

intuito de modificar o modo de vida da população carioca, introduzindo novos hábitos e 

costumes. Durante a administração de Pereira Passos, foram baixadas várias medidas 

restritivas em relação ao comportamento do cidadão nos espaços públicos. Ficavam 

proibidos: o exercício de qualquer forma de comércio ambulante; a venda de bilhetes de 

loteria; a ordenha de vacas leiteiras nas ruas; a prática da medicina pública; os atos de 

urinar fora de mictórios, de cuspir nas ruas, de soltar fogos de artifício; a existência de cães 

soltos pela cidade. Todo esse esforço convergia para o objetivo de tornar a capital 

republicana uma “cidade civilizada”, condição indispensável para a inserção do Brasil no 

mundo do progresso, bem ao gosto do século que se iniciava. 

A chamada Reforma Pereira Passos foi um marco na urbanização carioca. Houve uma 

verdadeira reconstrução do Centro da cidade, a partir de novos traçados mais compatíveis 

com o uso de trens e bondes, em vez de animais e carruagens. Foram então abertos grandes 



eixos de circulação viária, como as avenidas Passos, Mem de Sá e Salvador de Sá. A 

principal obra dessa reforma, no entanto, foi de responsabilidade do governo federal: a 

abertura da avenida Central – posteriormente, avenida Rio Branco –, que uniu o Rio de 

Janeiro de “mar a mar”, isto é do porto, na então Prainha, até a recém-construída avenida 

Beira-Mar. A União realizou ainda obras de ampliação do porto do Rio de Janeiro, além de 

abrir as avenidas Rodrigues Alves e Francisco Bicalho. Iniciada em fevereiro de 1903, com 

a demolição do prédio nº 27 da rua da Prainha, a avenida Central foi inaugurada em 15 de 

novembro de 1905, por ocasião da comemoração dos 16 anos da proclamação da 

República.  

Ainda durante a administração de Pereira Passos, em 1905, foi iniciada a construção do 

Teatro Municipal. Seu filho, o também engenheiro Francisco de Oliveira Passos, foi o autor 

do projeto, claramente inspirado na Opéra de Paris, e o construtor do teatro.  

Em 15 de novembro de 1906, ao final do mandato de Rodrigues Alves, Pereira Passos 

deixou a prefeitura do Distrito Federal. Seu sucessor foi Francisco Marcelino de Sousa 

Aguiar. 

Pereira Passos morreu no dia 12 de março de 1913, a bordo do navio Araguaia, em viagem 

do Rio de Janeiro para a Europa. Francisco de Oliveira Passos foi também presidente do 

Centro Industrial do Brasil (CIB) de 1926 a 1931, presidente da Federação Industrial do 

Rio de Janeiro (FIRJ) de 1931 a 1935, presidente da Confederação Industrial do Brasil 

(CIB) de 1933 a 1935 e constituinte de 1934. 

 

Marly Motta 
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PASSOS, SEZEFREDO DOS 

*militar; min. Guerra 1926-1930. 

 

Nestor Sezefredo dos Passos nasceu em Desterro, hoje Florianópolis, no dia 29 de 

fevereiro de 1872, filho de José Filipe dos Passos e de Maria Vicência dos Passos. 

Sentou praça em 1888, matriculando-se no curso preparatório anexo à então Escola Militar 

da Corte. Em 1890, sua matrícula foi transferida para o primeiro ano do curso geral da 

Escola Tática e de Tiro de Rio Pardo (RS). Em 1891, foi incluído no 6º Regimento de 

Cavalaria, em Santa Vitória do Palmar (RS). Por ter-se envolvido na Revolução Federalista, 

iniciada em 1893 no Rio Grande do Sul, nesse mesmo ano foi desligado do Exército. 

Transferiu-se então para Porto Alegre, onde se empregou no comércio e deu aulas. 

Beneficiado pela anistia de outubro de 1895, voltou ao Exército no posto de alferes-aluno. 

Foi servir no 36º Batalhão de Infantaria, aquartelado em Florianópolis, em cuja imprensa 

colaborou, escrevendo em O Estado. Voltou à Escola Militar em 1899. Recebeu o grau de 

bacharel em matemática e ciências físicas em 1902, ano em que obteve a promoção a 

segundo-tenente. Em 1903, passou a primeiro-tenente. 

Nesse posto, tomou parte, em Mato Grosso, nas lutas que se travaram entre os “legalistas” 

de Generoso Pais Leme de Sousa Ponce e a oposição “nacional”. Esta, desgostosa de haver 

perdido as eleições para a Assembleia Constituinte do estado, aliou-se a um grupo de 

militares, depôs as autoridades locais e obrigou o presidente do estado, Manuel José 

Murtinho, a renunciar. 

Sezefredo dos Passos participou também da construção de linhas telegráficas efetuada pela 

Missão Rondon, que percorreu o estado de Mato Grosso. Em 1904 serviu em Corumbá 

(MT) e, em 1905, dirigiu a construção do ramal do forte de Coimbra (MT), o qual também 

comandou. Em 1906, atuou em operações de guerra em Cuiabá, na mesma luta entre 

legalistas e nacionais que se vinha estendendo desde 1892. Foi promovido a capitão em 

1907. 

Em 1909, foi classificado na 10ª Companhia Isolada de Infantaria, em São Paulo e 

desempenhou, interinamente, as funções de chefe do estado-maior da 10ª Inspeção 

Permanente. Ainda nesse ano, representou no Sul do país os interesses do Ministério da 

Marinha. Em 1910 seguiu para Santos (SP) a fim de proteger o porto e a fortaleza de 



Itaipus contra possíveis ataques dos navios participantes da Revolta da Chibata, sublevação 

de marinheiros comandada por João Cândido. 

Em 1911, em Manaus, voltou a fazer parte da comissão de linhas telegráficas encarregada 

do trecho Mato Grosso-Amazonas. Servindo em Santa Catarina em 1912, atuou em 

Campos Novos na luta contra os rebeldes do Contestado, movimento popular de caráter 

messiânico. Em 1914, ano em que foi promovido a major, combateu os revoltosos em 

Taquaruçu e Caraguatá (SC) e, em 1915, lutou no reduto de Santa Maria (SC). 

Transferido em 1916 para o 2º Regimento de Infantaria, na cidade do Rio de Janeiro, então 

Distrito Federal, ali comandou o 5º Batalhão. Em 1917 foi promovido a tenente-coronel, 

servindo depois no gabinete do general Alberto Cardoso de Aguiar, ministro da Guerra. Em 

1919, recebeu a patente de coronel. Foi transferido para o Rio Grande do Sul em 1920 e, 

em 1921, matriculou-se no curso de revisão de estado-maior. Em 1922, exerceu o comando 

da Escola Militar do Estado-Maior. 

Em julho de 1922, estava no comando do 1º Regimento de Infantaria, aquartelado na Vila 

Militar, no Distrito Federal, quando ali ocorreu o levante dos tenentes, articulado com as 

rebeliões do forte de Copacabana e da Escola Militar do Realengo. Os sediciosos 

protestavam contra o fechamento do Clube Militar e a prisão do marechal Hermes da 

Fonseca, no primeiro movimento do ciclo de revoltas armadas que marcou a década de 

1920 no país. 

No dia 4 de julho de 1922, véspera da data marcada para a sublevação, o coronel Sezefredo 

dos Passos recebeu ordem de prender, na estação da Vila, os oficiais suspeitos das 

articulações. Na madrugada do dia 5, surpreendeu no cassino da Vila Militar o tenente 

Frederico Cristiano Buys, que estava organizando os revoltosos. Estes foram presos, depois 

que Sezefredo dos Passos mandou cercar o local. O coronel contribuiu, assim, para dominar 

o levante, que ficou limitado à Escola Militar e ao forte de Copacabana, e foi sufocado no 

mesmo dia. Em agosto de 1922, foi promovido a general de brigada. 

Em 1924, comandando uma unidade de combate, participou da luta contra os rebeldes de 

São Paulo, que, em levante irrompido em 5 de julho, pretendiam depor o presidente Artur 

Bernardes. Esse movimento desdobrou-se em duas fases. Na primeira, os revolucionários 

ocuparam a capital e algumas cidades de São Paulo; na segunda, os sediciosos paulistas, 

retirando-se para o interior, uniram-se aos gaúchos para formar a Coluna Prestes, que ao 



longo de 12 meses percorreu o interior do Brasil. 

Em março de 1925, Sezefredo dos Passos, com o general Cândido Mariano da Silva 

Rondon, dirigiu as operações de guerra contra esses revoltosos, que haviam assumido o 

controle da situação no oeste do Paraná. Ocupando uma vasta região que ia de Guaíra a Foz 

do Iguaçu, os revolucionários deram início à Campanha do Paraná, “uma das mais violentas 

de que há memória nos fastos militares do Brasil”, segundo Lourenço Moreira Lima em seu 

livro A Coluna Prestes. Os soldados do governo constituíam um corpo de cerca de 12 mil 

homens, composto das melhores tropas do país e munido de todos os recursos necessários à 

campanha. No entanto, apesar de sua grande superioridade, o corpo legalista foi rechaçado 

por algum tempo, até a chegada de reforços, quando as tropas governamentais forçaram a 

queda de Catanduvas, principal reduto revolucionário. 

Em 1926 Sezefredo dos Passos foi promovido a general de divisão, tendo feito parte da 

Comissão de Promoções do Exército. Com a ascensão de Washington Luís à presidência da 

República, foi designado ministro da Guerra, assumindo a pasta em 15 de novembro de 

1926. 

Durante sua gestão, foi promulgada (1927) a Lei nº 1.569, que criava a arma de aviação do 

Exército, dando impulso definitivo ao uso militar da aviação no Brasil. Na oportunidade, 

adquiriu-se copioso material para essa arma e ampliou-se o Campo dos Afonsos (Rio). Foi 

criada, ainda, a Escola de Educação Física do Exército. 

Como ministro da Guerra, Sezefredo dos Passos recusou-se a fornecer armas a João Pessoa, 

presidente da Paraíba, para debelar a luta armada que havia irrompido em Princesa, hoje 

Princesa Isabel (PB), em 9 de junho de 1930. João Pessoa havia sido candidato à vice-

presidência da República na chapa da Aliança Liberal, liderada por Getúlio Vargas, e os 

aliancistas acusavam o governo federal de ter fomentado a rebelião de Princesa. 

Com a Revolução de outubro de 1930 e a deposição de Washington Luís, deixou o 

ministério, foi reformado (27/11/1930) e, depois, exilado, radicando-se em Portugal. Em 

outubro de 1932, foi um dos brasileiros que acolheram, no cais de Lisboa, os 

revolucionários de 1932, exilados pelo governo. Depois de vários anos, regressou ao Brasil 

e recolheu-se à vida privada. 

Faleceu no Rio de Janeiro, no dia 18 de outubro de 1941. 

Robert Pechman 



 

 

FONTES: ARQ. GETÚLIO VARGAS; CABRAL, O. História; CONSULT, 

MAGALHÃES, B.; COUTINHO, L. General; Encic. Mirador; FERREIRA FILHO, A. 

História; Grande encic. Delta; JAMUNDÁ, T. Catarinenses; Jornal do Comércio, Rio 

(19/9/1941); SILVA, H. 1922; SILVA, H. 1932; SILVA, Z. Perfis; TIAGO, A. História; 

WANDERLEY, N. História. 



PÁTRIA, A 

 

Jornal carioca diário e matutino fundado em 14 de setembro de 1920 e extinto em 

1940. 

A Pátria foi fundado por João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto, também 

conhecido como Paulo Barreto ou João do Rio. Tendo-se indisposto com a direção da 

Gazeta de Notícias, da qual fazia parte, Paulo Barreto recorreu às suas ligações com a 

colônia portuguesa no Rio de Janeiro para obter as bases financeiras que lhe permitiriam 

instalar o novo jornal. Em sua fase inicial, embora não abrisse mão de uma definição 

política, criticando o governo de Epitácio Pessoa, A Pátria caracterizou-se sobretudo por 

seu noticiário voltado para a literatura. 

Em 1921, devido ao falecimento de Paulo Barreto, a propriedade do jornal passou às mãos 

de Francisco Valadares, mineiro ligado ao grupo bernardista. Quando Artur Bernardes 

assumiu a presidência da República, em 15 de novembro de 1922, Valadares foi nomeado 

chefe de polícia do Distrito Federal, o que significou um estreito envolvimento de seu 

jornal com o governo. 

No governo Washington Luís, iniciado em 1926, A Pátria manteve uma posição governista, 

enfocando porém todos os assuntos sob o ângulo do interesse da política mineira. Ao findar 

a década de 1920, com a cisão entre as oligarquias mineira e paulista, provocada pela 

condução do processo sucessório, e diante da formação da Aliança Liberal, a orientação do 

jornal sofreu uma redefinição. 

Em setembro de 1929, Lindolfo Collor, então deputado federal pelo Partido Republicano 

Rio-Grandense (PRR), assumiu a direção do diário e passou a apoiar a Aliança Liberal. 

Desse momento até as eleições de março de 1930, A Pátria tornou-se porta-voz do 

movimento aliancista, exigindo a anistia, criticando o governo de Washington Luís e 

promovendo a candidatura de Getúlio Vargas à presidência da República. 

Com a derrota de Getúlio, o jornal passou a encampar soluções revolucionárias para a crise 

política. Dentro dessa perspectiva, foi duramente criticada em suas páginas a entrevista 

concedida por Borges de Medeiros, antigo chefe do PRR, ao jornal A Noite, conclamando o 

povo a acatar o resultado das urnas. Essas críticas colocaram Lindolfo Collor em posição 

difícil e acabaram por forçar sua substituição. A nova diretoria, chefiada por Gil Pereira, 



manteve a orientação anterior, publicando editoriais violentos em defesa da solução 

revolucionária. A eclosão da revolução em outubro veio totalmente ao encontro dos anseios 

de A Pátria, que não poupou seu apoio ao novo governo provisório chefiado por Getúlio 

Vargas. 

No decorrer do ano de 1931, porém, o jornal sofreu profundas alterações, iniciadas com sua 

venda a Antenor Novais. O novo proprietário passou a imprimir uma feição nitidamente 

popular ao periódico, alterando ao longo dos meses a anterior simpatia pelo governo. O 

progressivo adiamento da restauração da normalidade constitucional recebeu árduas críticas 

de A Pátria. Em seus editoriais o jornal passou a acusar Vargas por seu autoritarismo e 

maquiavelismo na condução do processo político, impedindo a redemocratização do país. 

Por ocasião da Revolução de 1932, o jornal criou uma coluna diária intitulada “A revolução 

contra a ditadura”, onde eram noticiados os acontecimentos relativos à revolta paulista. Em 

consequência de sua posição, a partir desse momento A Pátria passou a sofrer severa 

censura, tendo seu noticiário esvaziado e orientado de acordo com as determinações do 

governo. 

Em meados de 1933, ao se iniciar a abertura política, traduzida entre outras coisas pela 

suspensão da censura policial, o jornal retomou sua postura oposicionista, dando ampla 

cobertura aos movimentos e reivindicações populares. Entre suas principais preocupações 

estavam a denúncia da fome e da miséria reinante no país, bem como a cobertura do 

movimento sindical. 

Em 1934, com o avanço da redemocratização, A Pátria anunciou o início de uma nova 

etapa em sua existência, comprometendo-se claramente com os interesses do proletariado. 

Seu desejo não era servir a uma facção do operariado, e sim “cooperar para que suas 

reivindicações em geral [fossem] atendidas e assim [os trabalhadores pudessem] usufruir 

dos benefícios a que têm direito”. Defendendo “a liberdade de expressão de todos os credos 

e ideologias”, o jornal colocava-se “ao lado do proletariado, sem distinção de cor política”. 

A despeito dessa perspectiva mais ampla, Antenor Novais se engajou na Frente Única 

Proletária do Rio de Janeiro, candidatando-se a deputado federal nas eleições de outubro de 

1934, e fez propaganda política através do jornal. Mesmo diante da derrota dos “candidatos 

protelários”, A Pátria manteve sua linha, reiterando seu apoio ao movimento operário. 

Por ocasião da fundação da Aliança Nacional Libertadora (ANL), em 1935, o jornal deu 



cobertura ao novo movimento, divulgando farto noticiário e denunciando a repressão 

policial. A Pátria fez também severas críticas à promulgação da Lei de Segurança 

Nacional, que a seu ver era apenas uma “lei de segurança pessoal de Getúlio Vargas”. 

A crescente repressão desencadeada pelo governo provocou entretanto uma mudança 

gradativa na linha do jornal. O noticiário político tendeu a se reduzir, sendo enfatizados 

temas como crimes e esportes. Mesmo sem que fossem feitas críticas diretas ao governo, a 

preocupação social do jornal ainda se manteve através de reportagens de conteúdo político 

diluído sobre os problemas dos subúrbios, o atraso dos trens, as condições de vida das 

classes trabalhadoras. Nessa fase, o jornal deu também especial atenção às denúncias de 

Abel Chermont sobre torturas a presos políticos. 

A despeito do abandono de sua combatividade política e de sua tentativa de conciliação 

com o governo, A Pátria viu-se envolvida em progressivas dificuldades financeiras. A 

partir de 1937, o jornal abandonou definitivamente sua antiga linha, entrando em completo 

declínio. Suas matérias passaram a apoiar integralmente o governo, a criticar as esquerdas e 

a justificar a repressão policial. O noticiário político praticamente desapareceu, 

predominando a publicação de crônicas policiais e de páginas inteiras de algarismos, 

resultados da loteria e de outros concursos. 

Em 1940, A Pátria fechou definitivamente suas portas. 

Marieta de Morais Ferreira 
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PATROCÍNIO, José do 
*jornalista; mov. abolicionista. 

 

José Carlos do Patrocínio nasceu em Campos (RJ) no dia 9 de outubro de 1853, 

filho de João Carlos Monteiro e de Justina Maria do Espírito Santo. Seu pai era vigário da 

paróquia de Campos, orador da Capela Imperial, venerável da loja maçônica Firme União e 

dignitário das ordens da Rosa e de Cristo. Sua mãe era negra e exercia o ofício de 

quitandeira na mesma cidade. 

 

DE CAMPOS À CAPITAL DO IMPÉRIO 

Até os 13 anos de idade José do Patrocínio viveu entre a residência urbana em 

Campos e a fazenda Lagoa de Cima, ambas de propriedade de seu pai. Nessa fazenda 

acompanhou de perto o cotidiano de uma grande propriedade escravista. Em 1868, aos 14 

anos, decidiu partir para a Corte. Assim que chegou procurou ocupação na Santa Casa de 

Misericórdia, onde foi recebido pelo diretor da instituição, doutor Cristóvão dos Santos, 

que o empregou como aprendiz na farmácia. Para se manter contou também nesse período 

com uma pequena mesada de seu pai. No entanto, mudanças na administração da farmácia, 

que passou às mãos de irmãs de caridade, ameaçaram seu emprego. Diante de tal incerteza, 

sob a proteção do conselheiro Albino de Alvarenga – que o conhecia e a seu pai de Campos 

–, conseguiu outro emprego na casa de saúde do doutor Batista dos Santos, posteriormente 

visconde de Ibituruna. Nessa época deixou de receber a mesada enviada pelo pai. Mas, com 

ajuda do doutor João Pedro D’Aquino, que o acolheu em seu externato, pôde se dedicar aos 

estudos preparatórios para os cursos de farmácia e de medicina. Em seguida, deixou o 

emprego na casa de saúde e passou a viver em uma república de estudantes, na qual 

também residiam alguns amigos, como Martins Costa e Campos da Paz. 

Após prestar os exames exigidos, decidiu-se pelo curso de farmácia, no qual ingressou em 

1871. Para sobreviver durante o curso, recebeu um auxílio da Sociedade Beneficente, a 

ajuda do amigo Sebastião Catão Calado e também passou a dar aulas particulares a alunos 

do curso primário. Formou-se farmacêutico em 1874. Com a partida de seu amigo Calado 

para Santa Catarina, sozinho na Corte, viu-se em sérias dificuldades. Salvou-o o amigo e 

antigo companheiro do Externato Aquino, João Rodrigues Pacheco Vila Nova, que, com o 

consentimento de seu padrasto, o capitão Emiliano Rosa Sena, e de sua mãe, dona 

Henriqueta, o abrigou por tempo indeterminado na residência dos Vila Nova, no bairro de 

São Cristóvão. Para evitar que Patrocínio ficasse constrangido com a hospedagem gratuita, 

o capitão Sena contratou-o como professor de seus filhos. Durante as aulas Patrocínio 

enamorou-se de uma das filhas de Emiliano Sena, que ajudava o pai na organização do 



Clube Republicano, cujas primeiras reuniões foram realizadas na residência da família, 

contando com a participação de Quintino Bocaiúva, Lopes Trovão e outros. Ao saber das 

investidas do jovem, o capitão repreendeu-o, e Patrocínio teve que sair da casa dos Vila 

Nova. Contudo, afinado com os ideais do Clube Republicano, voltou ao convívio da família 

Sena ao frequentar tais reuniões.  

 

A ATIVIDADE JORNALÍSTICA E A CAMPANHA ABOLICIONISTA 

Patrocínio iniciou suas atividades no jornalismo com Os Ferrões, periódico mensal 

em formato de panfleto que lançou em 1º de junho de 1875 junto com o doutor Demerval 

da Fonseca e que circulou até outubro do mesmo ano, totalizando dez números. Em 1877, 

passou a trabalhar na Gazeta de Notícias a convite do dono do jornal, Ferreira Araújo. Ali 

ficou responsável pela crônica política, assinando sob o pseudônimo Phudhome a coluna 

“Semana parlamentar” – além desse pseudônimo, ao longo de sua carreira jornalística e 

literária utilizaria outros, como Notus Ferrão, Justino Monteiro, Pax Vobis e Pombos 

Correios. Em 1879, após a realização do Congresso Agrícola e da intensificação das 

agitações populares em prol da abolição da escravidão, aderiu à campanha abolicionista. 

Passou então a ocupar no jornal um espaço que lhe foi oferecido por Ferreira Araújo para 

esse fim.  

A 3 de agosto de 1880 fez a sua primeira conferência abolicionista no Teatro São Luís, o 

que se repetiria muitas vezes até o fim da escravidão em 1888. Com sua oratória 

emocionada e cheia de entusiasmo, atraiu grandes platéias. Assim, em seu redor se formou 

um grupo de intelectuais e políticos fortemente engajados na campanha abolicionista, entre 

os quais se incluíam Joaquim Nabuco, Lopes Trovão, Teodoro Sampaio e Paula Nei. Ainda 

em 1880 fundou, junto com Nabuco, a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Em 1881 

casou-se com umas das filhas do capitão Sena, Maria Henriqueta Sena. 

Ao sentir que sua luta pela libertação dos escravos precisava de mais espaço e maior apoio, 

Patrocínio deixou a Gazeta de Notícias e afastou-se temporariamente do jornalismo, o que 

lhe desagradou profundamente. Em 1881, seu sogro, o capitão Sena, emprestou-lhe 

dinheiro para que adquirisse a Gazeta da Tarde, jornal que havia perdido um de seus donos, 

Ferreira de Meneses – outro abolicionista convicto. Patrocínio fez do periódico uma 

plataforma em defesa da liberdade dos escravos. Recrutou, para trabalhar a seu lado na 

redação, Luís de Andrade, Júlio de Lemos, Gonzaga Duque, Leite Ribeiro, Dias da Cruz, 

Campos Porto e João Ferreira Serpa Júnior. Já no ano de fundação a Gazeta da Tarde 

trouxe à discussão a necessidade de profundas mudanças na sociedade que pudessem 

garantir a sobrevivência dos ex-escravos depois da abolição, como a realização de uma 

reforma agrária. Além de dirigir a Gazeta da Tarde, nesse período Patrocínio colaborava na 



Revista Ilustrada, de Ângelo Agostini. 

Em 1882, o amigo Paula Nei convidou Patrocínio para uma viagem ao Nordeste – mais 

especificamente à Bahia, Pernambuco e Ceará – para divulgar a causa abolicionista. Assim, 

partiram para a região, onde o jornalista fez conferências e comícios bastante concorridos. 

Em 1883, fundou com André Rebouças e João Clapp a Confederação Abolicionista, com o 

objetivo de unir clubes abolicionistas de todo o país. A organização promoveu passeatas, 

festas, jantares, comícios e assembleias, contribuindo para a ampliação da campanha. 

Secretamente mantinham atividades de incentivo e facilitação à fuga e acolhimento de 

escravos fugidos. A casa do capitão Sena era um dos abrigos desses escravos. Em agosto de 

1883 foi lido em sessão solene no Teatro Dom Pedro II o manifesto da organização, 

redigido por Patrocínio, André Rebouças e Aristides Lobo. O manifesto tinha como 

objetivo sensibilizar o corpo legislativo, solicitando uma resolução radical para a 

escravidão do Brasil. Outra ação da Confederação era a chamada “limpeza das ruas”, na 

qual os donos de escravos na região central da cidade do Rio eram concitados a libertar os 

escravos que possuíam. Também angariavam fundos para a compra de alforrias. 

Ainda em 1883, Patrocínio decidiu descansar e embarcou para a Europa, deixando a Gazeta 

da Tarde e as atividades da campanha abolicionista aos cuidados de amigos. Em 1884 

retornou ao Brasil e no ano seguinte visitou sua cidade natal, sendo recebido com muitas 

honras. Ao retornar à Corte trouxe consigo sua mãe, que, já bastante doente, faleceu em 

1885. Ao sepultamento compareceram homens importantes como Rui Barbosa, o ministro 

Rodolfo Dantas, Campos Sales e Prudente de Morais, e o acontecimento acabou se 

tornando um ato em prol da abolição. Um ano depois Patrocínio entrou para a política 

institucionalizada: foi eleito vereador da Ilustríssima Câmara Municipal da cidade do Rio 

de Janeiro com ampla votação. Em 1887 deixou a Gazeta da Tarde para fundar e dirigir 

outro periódico: A Cidade do Rio, onde reuniu grandes personalidades da literatura e do 

jornalismo. Em 13 de maio de 1888, da sacada do jornal, saudou a população que 

comemorava a abolição da escravidão e fez outros incontáveis discursos. Alguns dias após 

a abolição, voltou cobrar do governo, nas páginas de A Cidade do Rio, a realização de uma 

reforma agrária como medida complementar à abolição. 

 

AS RELAÇÕES COM A REPÚBLICA 

Passadas as comemorações da abolição, a campanha republicana mobilizava 

intelectuais e políticos, muitos dos quais haviam lutado ao lado de Patrocínio pelo fim da 

escravidão, como Lopes Trovão e Quintino Bocaiúva. Contudo, em função de sua gratidão 

política à princesa Isabel, e do ato quase teatral de se ter jogado aos seus pés em 

agradecimento pela abolição, Patrocínio foi associado pela opinião pública à monarquia e à 



figura da princesa. Embora tendo negado publicamente a liderança, foi acusado de fundar e 

liderar a Guarda Negra – grupo de afro-descendentes que agiam contra meetings e comícios 

republicanos. Assim que a República foi proclamada, Patrocínio publicou em seu jornal um 

artigo em que declarava sempre ter sido republicano, defendendo-se inclusive das 

acusações de que era um “isabelista”. De fato, desde a Revolta do Vintém (1878-1880) o 

engajamento político de Patrocínio era evidente, tendo sido, inclusive, membro ativo do 

Partido Republicano, ao qual tentou levar insistentemente o debate sobre a questão servil. 

Em suas relações com o novo regime, embora tenha demonstrado simpatias pelo marechal 

Deodoro da Fonseca, saudando-o na ocasião das comemorações do dia 13 de maio de 1890, 

foi perseguido e exilado durante o governo de Floriano Peixoto. Por fazer críticas e 

combater o autoritarismo estatal em A Cidade do Rio, foi acusado de conspirar contra o 

governo e condenado ao desterro em Cucuí, na região do alto rio Negro, no estado do 

Amazonas, para onde partiu em 21 de abril de 1892. Porém, A Cidade do Rio, agora sob o 

comando de seus amigos e aliados, deu publicidade a um manifesto seu e continuou sua 

campanha antiflorianista ao longo de 1893, demonstrando simpatia aos federalistas 

rebelados do Rio Grande do Sul e apoiando a Revolta da Armada, que explodiu na capital 

federal em setembro de 1893. Sob a alegação de ter dado publicidade ao manifesto, A 

Cidade do Rio foi fechada pela polícia. Ainda em 1893 Patrocínio voltou sem alarde para o 

Rio de Janeiro e, por causa do estado de sítio, ainda em vigor, permaneceu escondido.  

Quando o primeiro presidente civil da República, Prudente de Morais, chegou ao 

poder em 1894, com o intuito pacificar o país, abriu-se caminho para a anistia dos 

degredados por Floriano Peixoto e para um governo constitucional, o que conquistou as 

simpatias de José do Patrocínio. Considerando-o restaurador da ordem civil, Patrocínio 

passou a chamar o presidente de “santo varão”. Essa admiração pelo político paulista ficou 

registrada em vários textos publicados em A Cidade do Rio à época. A partir desse 

momento, passou a colaborar em A Notícia para garantir sua sobrevivência. Mantinha em 

sua casa, com a ajuda da esposa, uma escola primária para crianças pobres.  

Entre 1896 e 1897 José do Patrocínio esteve presente às sessões preparatórias de fundação 

da Academia Brasileira de Letras, da qual, por esse motivo, foi membro fundador, 

ocupando a cadeira de n° 21, que tem como patrono o jornalista e político abolicionista 

Joaquim Serra. 

Alguns anos depois, em 1902, A Cidade do Rio parou de circular. Em 1903, por ocasião das 



homenagens a Santos Dumont, que desembarcou no Rio de Janeiro em 7 de setembro, ao 

terminar um discurso de saudação ao aviador brasileiro, Patrocínio foi acometido de uma 

crise de hemoptise, consequência da tuberculose. O agravamento da doença levou-o à 

morte, em sua casa, em 29 de janeiro de 1905. 

Do casamento com Maria Henriqueta Sena (conhecida pelo apelido de dona Bibi) teve 

cinco filhos, duas meninas - que faleceram antes dos dois anos de idade – e três meninos: 

Tinon, que desapareceu quando criança, Maceu e Zeca, que seguiu os passos do pai 

tornando-se jornalista. José do Patrocínio, que sofreu constantes ataques racistas durante 

sua vida pública, foi particularmente atingido por esse tipo de injúria na ocasião de seu 

casamento por sua esposa ser branca, como indicou o historiador Flávio Gomes. 

Publicou Os retirantes, (romance, 1879); Pedro Espanhol, (romance, 1884) e Mota 

Coqueiro ou A pena de morte (romance, 1887).  
 

Carolina Vianna Dantas 
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PAULA, Mário de  

* dep. fed. RJ 1912-1920. 

 

  Mário de Paula nasceu na província do Rio de Janeiro.  

 Bacharel em direito, foi eleito vereador em Resende (RJ) e presidiu a Câmara 

Municipal em 1911. Em 1912 foi eleito deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro para 

a legislatura 1912-1914. Reeleito para as legislaturas 1915-1917 e 1918-1920, exerceu o 

mandato até dezembro desse último ano. 

 

Luciana Pinheiro 
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PAZ, Manuel Raimundo da 

*gov. PI 1909-1910. 

 

Manuel Raimundo da Paz nasceu em 2 de janeiro de 1838 na cidade de Alto Longá 

(PI). 

Iniciou sua vida política ainda durante o Império, quando foi eleito conselheiro municipal 

em Teresina em 1872 e deputado provincial para o biênio 1878-1879. Já na República, foi 

durante vários anos deputado estadual e signatário das constituições estaduais piauienses de 

1891 e 1892. Foi diretor do Teatro 4 de Setembro entre de 1890 e 1894 e intendente 

municipal de Teresina de 1893 e 1896. Um dos mais importantes comerciantes da cidade, 

organizou a Sociedade de Estímulo Caixeral de Teresina em 1895. Novamente conselheiro 

municipal de 1897 a 1900, foi um dos fundadores da Associação Comercial e o primeiro 

presidente da Junta Comercial do estado do Piauí em 1903. Voltou a desempenhar as 

funções de conselheiro municipal de 1908 a 1912, e até 1911 foi coronel da Guarda 

Nacional. 

Por ser presidente da Assembleia Legislativa quando o governador Anísio Auto de Abreu 

faleceu, assumiu o governo do estado em 5 de dezembro de 1909. Durante sua gestão, 

iniciou o serviço de saneamento de Teresina e instalou a delegacia fiscal do Tesouro 

Nacional. Exerceu o governo até 15 de março de 1910, quando tomou posse o novo 

governador Antonino Freire da Silva, passando então a vice-governador. 

No campo jornalístico dirigiu a Gazeta do Comércio e colaborou com os periódicos 

República e Correio de Teresina. 

Faleceu em Teresina em 15 de dezembro de 1923. 

Seu filho Manuel Raimundo da Paz Filho foi intendente de Teresina de 1921 a 1924. 

 

Raimundo Helio Lopes 
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PEÇANHA, Nilo 

* const. 1891; dep. fed. RJ 1891-1902; pres. RJ 1903-1906; vice-pres. Rep. 1906-1909; 

pres. Rep. 1909-1910; sen. RJ 1912; pres. RJ 1914-1917; cand. pres. Rep. 1922. 

 

Nilo Procópio Peçanha nasceu em Campos, na então província do Rio de Janeiro, no dia 2 

de outubro de 1867, filho de Sebastião de Sousa Peçanha e de Joaquina Anália de Sá Freire. 

Seu pai era padeiro, e sua mãe descendia de uma família importante na política norte-

fluminense. 

Fez os primeiros estudos em sua cidade natal e ingressou a seguir na Faculdade de Direito 

de São Paulo, mas bacharelou-se pela Faculdade de Direito do Recife, em 1887. Iniciou-se 

na política ao se engajar nos movimentos abolicionista e republicano em Campos, onde 

ajudou a instalar o Partido Republicano após a fundação, em 13 de novembro de 1888, do 

Partido Republicano da Província do Rio de Janeiro. 

 

CONSTITUINTE E DEPUTADO FEDERAL 

 Com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, e a convocação de 

eleições para a Assembleia Nacional Constituinte em 15 de novembro 1890, candidatou-se 

a deputado pelo estado do Rio de Janeiro na chapa do Partido Republicano e foi eleito. 

Tomou posse em 15 de novembro seguinte, participou da elaboração da Constituição 

promulgada em 24 de fevereiro de 1891, bem como da eleição de Deodoro da Fonseca para 

presidente no dia 25, e, com o início da primeira legislatura ordinária em 15 de junho 

seguinte, passou a ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados, com mandato até 

dezembro de 1893. 

Quando o presidente Deodoro da Fonseca fechou o Congresso em 3 de novembro de 1891, 

engajou-se na luta por seu afastamento – o que de fato ocorreu em 23 de novembro, quando 

Deodoro renunciou – e apoiou fortemente o governo de Floriano Peixoto, o vice-presidente 

que então assumiu o poder. Diante da agitação política que marcou o governo de Floriano 

(1891-1894), articulou-se com as principais lideranças republicanas para dar-lhe 

sustentação na repressão à Revolta da Armada, que eclodiu em setembro de 1893 na baía de 

Guanabara e obrigou a mudança da capital do estado do Rio de Niterói para Petrópolis. 

Sempre na legenda Partido Republicano Fluminense (PRF) – que apareceu pela primeira 

vez com essa denominação em 18 de abril de 1892 – foi reeleito deputado federal nas 

legislaturas 1894-1896 e 1897-1899. Em 1895 casou-se com Ana de Castro Belisário 

Soares de Sousa, descendente de uma tradicional família fluminense. 

No governo de Prudente de Morais (1894-1898) passou a militar no movimento jacobino 

do Rio de Janeiro. Engajou-se na oposição ao governo, e em novembro de 1897 foi 



acusado, ainda que de forma indireta, de participar do atentado contra a vida do presidente. 

Em meio a um contexto de grande agitação política, buscou refúgio em Campos e só voltou 

à Câmara no ano seguinte, quando foi beneficiado pela anistia.  

 Nos primeiros anos da República, Nilo Peçanha dedicou-se fundamentalmente a fazer 

política no Distrito Federal, afastando-se das questões internas fluminenses. No entanto, a 

partir de 1898, voltou-se novamente para elas, num momento em que o estado do Rio 

atravessava grandes dificuldades, não só no terreno econômico-financeiro, mas também no 

campo político. Com a eleição de Alberto Torres para a presidência do estado em 1897, as 

divergências entre os republicanos históricos e os ex-monarquistas liderados por Paulino 

Soares de Sousa, o conselheiro Paulino, delinearam-se de maneira mais clara, provocando 

uma cisão no seio do PRF. Na ocasião, Nilo associou-se a Alberto Torres e a seus 

seguidores, um expressivo grupo de políticos de Petrópolis liderado por Homogêneo Silva e 

de antigos oposicionistas de Niterói ligados ao ex-governador Francisco Portela. De sua 

aliança com Alberto Torres fundou-se, em 23 de julho de 1899, o Partido Republicano do 

Rio de Janeiro (PRRJ). Foi nessa legenda que Nilo foi mais uma vez eleito deputado 

federal, em dezembro de 1899, para a legislatura 1900-1902. 

 A partir de 1899, Nilo Peçanha, Alberto Torres e as demais lideranças do recém-fundado 

PRRJ buscaram implementar propostas para minimizar a grave crise econômica que 

assolava o estado desde o final do Império, decorrente das dificuldades da lavoura cafeeira. 

O encarecimento dos custos da produção, somado à queda dos preços do café, havia feito 

com que o estado do Rio de Janeiro perdesse espaço para São Paulo. Entre as novas 

propostas apresentadas para vencer a crise, incluíam-se o parcelamento da grande 

propriedade, o melhor aproveitamento da mão de obra nacional, a supressão de órgãos da 

administração, a contenção dos gastos públicos, o corte de pessoal, a ampliação da receita e 

a criação do imposto territorial rural. A despeito do empenho em superar as dificuldades, os 

resultados obtidos foram bastante limitados.  

 A crise fluminense iria ser equacionada graças à interferência fundamental de Nilo 

Peçanha, que, visando a contornar os conflitos, sugeriu a Campos Sales, então presidente da 

República (1898-1902), o nome do republicano histórico Quintino Bocaiúva, figura de 

grande expressão e capaz de construir um consenso, para presidente do estado do Rio na 

sucessão de Alberto Torres. Aceita a proposição, Quintino logo angariou apoio nas hostes 

fluminenses e foi eleito. Empossado em 31 de dezembro de 1900, tinha uma dupla tarefa, a 

de solucionar a crise econômica e a de pacificar o estado. Mais uma vez Nilo Peçanha 

desempenhou um papel-chave, ocupando-se de resolver os problemas mais prementes e de 

preparar o terreno para sua própria candidatura à sucessão de Quintino. Tratava-se de 



enfraquecer as possíveis oposições provocadas pela volta da capital de Petrópolis para 

Niterói e de realizar uma reforma constitucional que fortalecesse o Executivo estadual. 

 

PRIMEIRO GOVERNO NO ESTADO DO RIO 

Como aliado de Campos Sales e defensor na Câmara da “política dos 

governadores”, Nilo Peçanha foi extremamente bem-sucedido em suas articulações, e em 

31 de dezembro de 1903 foi empossado como presidente do estado do Rio de Janeiro. A 

partir de então, dedicou-se à montagem de uma máquina política que lhe garantiria um 

longo período no poder. Conquistou grande autonomia na tomada de decisões, pois havia 

neutralizado completamente as oposições, e não havia predominância de um setor 

específico como base de apoio a seu governo, que recebeu adesões através da cooptação ou, 

se necessário, da coerção.  

Nilo voltou suas diretrizes e decisões de política econômica essencialmente para a 

diversificação da agricultura, mas não deixou de apoiar a cafeicultura. Além de um rigoroso 

programa de saneamento das finanças públicas que visava a reduzir os gastos do estado e 

ampliar a receita através de modificações no sistema tributário, implementou um conjunto 

de medidas destinadas a incentivar a produção agrícola. Ainda que fizesse restrições à 

política de valorização do café, participou, juntamente com os presidentes do estado de São 

Paulo, Jorge Tibiriçá (1904-1908), e de Minas Gerais, Francisco Sales (1902-1906), do 

Convênio de Taubaté, firmado no dia 26 de fevereiro de 1906 na cidade paulista de 

Taubaté. O convênio estabeleceu as bases de uma política conjunta daqueles estados de 

valorização da economia cafeeira. 

Nilo promoveu também uma reforma urbana em Niterói, com o alargamento de ruas e 

avenidas, a reconstrução da Câmara Municipal, a organização do horto, a compra do 

palácio do Ingá, onde instalou a sede do governo, a inauguração do Teatro João Caetano 

(atual Teatro Municipal de Niterói), a criação do centro de serviços municipais, a 

substituição do sistema de gás pela eletrificação da cidade, a introdução do sistema de 

bondes elétricos e a modernização da travessia marítima. Buscou enfatizar políticas que 

incentivassem a implantação de indústrias, pois acreditava-se que a reforma do estado 

deveria se dar através de princípios cientificistas, refletidos nos projetos e ações de 

saneamento e eletrificação da Baixada Fluminense – tal orientação estaria presente em 

todos os seus governos, até mesmo quando assumiu a presidência da República. No campo 

da educação, deu atenção à educação profissionalizante e criou, em setembro de 1906, as 

primeiras escolas técnicas do estado.  

 Também na esfera federal Nilo Peçanha ganhou expressão, transformando-se numa 

liderança nacional. O sucesso de sua atuação à frente do governo estadual permitiu que 



buscasse novas articulações políticas. Assim, em 1904, tentou promover um Congresso dos 

Governadores que iria reunir governantes de 17 estados brasileiros, para discutir questões 

econômicas e administrativas. Ainda que a iniciativa não se tenha concretizado, ficou 

demonstrada a estratégia de Nilo para conquistar posições na cena nacional. Em diversos 

momentos firmou acordos, articulou-se, e até mesmo submeteu-se às oligarquias mineiras e 

paulistas, mas isto não impediu que sua posição e a de seu grupo divergissem das 

orientações traçadas por Minas Gerais e São Paulo. Evidenciaram-se assim tentativas de 

aproximação com os estados da Bahia e de Pernambuco e, em certos episódios, até mesmo 

com o Rio Grande do Sul, buscando apoio para seu projeto político nacional. 

 

NA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 Como desdobramento de sua projeção no cenário nacional, em 1906 Nilo Peçanha 

foi indicado para concorrer a vice-presidente da República na chapa do mineiro Afonso 

Pena. Seu nome, sustentado pelas articulações do senador gaúcho Pinheiro Machado, 

ganhou densidade em virtude de suas tradições republicanas, numa chapa em que o nome 

principal era o de um antigo monarquista. Eleitos ambos em março de 1906, Nilo 

transmitiu o governo fluminense ao primeiro vice-presidente Oliveira Botelho em 1º de 

novembro e tomou posse na vice-presidência da República no dia 15 de novembro. A partir 

de então ficaria bastante isolado e ameaçado de perder sua liderança na política fluminense, 

já que seu sucessor, Alfredo Backer, empossado em 31 de dezembro e apoiado por Afonso 

Pena, rebelou-se contra suas orientações e marginalizou seus principais aliados.  

 Entretanto, com a morte de Afonso Pena em junho de 1909, Nilo assumiu a presidência, 

que exerceria por 17 meses, até o fim do quadriênio, em novembro de 1910. No novo 

posto, procurou implementar algumas medidas que expressavam sua crença na 

diversificação da produção. De acordo com essa orientação, criou o Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio, cuja meta era modernizar o Brasil através da atualização 

do setor agrário, tendo como base o conhecimento científico. Ainda com essa perspectiva 

criou Escolas de Aprendizes Artífices (EAA), dando início ao desenvolvimento do ensino 

técnico no país. Também o setor industrial mereceu sua atenção. O capital investido na 

indústria passou de 12,4% para 18,5%, e chegou-se a um total de aproximadamente 3.424 

empresas no território nacional. Nilo via no desenvolvimento econômico a base material 

para o pleno exercício do regime republicano, e por isso defendeu o quanto pôde as forças 

de produção, que considerava fatores propulsores da riqueza nacional. Ainda que, durante 

seu governo no estado do Rio, tivesse defendido uma política de controle de gastos e 

saneamento financeiro, na presidência da República sustentou que a emissão de papel-

moeda e a elevação dos impostos de importação poderiam ser um impulso para o parque 



manufatureiro nacional. Visando à implantação de uma siderúrgica nacional, buscou atrair 

capitais. Contribuiu, enfim, para a consolidação de uma infraestrutura capaz de assegurar o 

tão almejado desenvolvimento econômico, característico da real independência do país. 

Uma das questões a que se dedicou foi a resolução dos problemas concernentes à abertura e 

à ampliação das estradas de ferro. Reorganizou e ampliou a rede ferroviária da Bahia, 

levando suas linhas a novas regiões do próprio estado e a Minas Gerais, ampliou as estradas 

da Paraíba, Pernambuco e Alagoas, e construiu a rede do Paraná e de Santa Catarina, 

ligando-a à rede do Rio Grande do Sul. Também o estado do Rio foi beneficiado pelo 

aumento do número de linhas férreas.  

Através do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, foram fundados diversos 

serviços que considerava essenciais para seu projeto de desenvolvimento nacional. Entre 

eles estavam o Serviço de Inspeção Agrícola, a Diretoria da Indústria Animal (destinada, 

principalmente, a vulgarizar os processos modernos da indústria de laticínios e a promover 

a organização de cooperativas para a fabricação de manteiga e queijo, além de realizar o 

estudo experimental da alimentação do gado), a Diretoria de Meteorologia e Astronomia, o 

Serviço de Publicações e Biblioteca, o Serviço de Distribuição de Plantas e Sementes, e o 

Serviço de Consultas e o Serviço de Inspeção, Estatística e Defesa Agrícola.  

Nilo buscou também realizar algumas reformas nas forças armadas. Houve, assim, um 

incremento das linhas de tiro, que proporcionavam treinamento militar a todos os cidadãos, 

tornando-os soldados sem necessariamente tirá-los do trabalho e/ou de casa para o quartel. 

Com isso, pretendia aumentar o potencial militar do Brasil e integrar todos os cidadãos na 

tarefa da defesa nacional. Também nessa época foi criado o Serviço de Proteção aos Índios 

(SPI), que teve como primeiro presidente o então general Cândido Rondon. 

Embora tenha governado por um período relativamente curto, Nilo Peçanha proporcionou o 

crescimento de diversos setores de atividade: decretou a reforma dos Correios e Telégrafos, 

reduziu as taxas postais e construiu 1.556 quilômetros de linhas telegráficas; abriu uma 

linha de navegação entre o Rio de Janeiro e Lisboa; modernizou o fornecimento de luz 

elétrica às ruas do Rio de Janeiro, como, em 1905, havia feito em Niterói, reduzindo as 

taxas para o consumo de energia pelo público. Iniciou também as obras de saneamento da 

Baixada Fluminense; promoveu a desobstrução e a drenagem de vários rios que 

desembocam na baía de Guanabara; restaurou o parque da Quinta da Boa Vista; iniciou as 

obras da lagoa Rodrigo de Freitas e construiu o Sanatório Naval de Friburgo. Criou a Bolsa 

de Corretores, e ainda em 1909 determinou o pagamento antecipado das dívidas externas, 

quando estas só expirariam em 1911, recuperando assim certa independência financeira 

para o Brasil, o que por sua vez representou uma posição vantajosa para a negociação de 

novos empréstimos.  



 Ao se aproximar a sucessão presidencial prevista para 1910, a agitação política cresceu, 

colocando em campos opostos os principais grupos oligárquicos regionais. De um lado, 

liderados por São Paulo, posicionaram-se os estados que apoiavam a candidatura de Rui 

Barbosa; de outro, ficaram Minas Gerais e Rio Grande do Sul, apoiando o nome de Hermes 

da Fonseca. As forças ruístas desencadearam a Campanha Civilista, no intuito de combater 

o militarismo hermista. No estado do Rio, porém, as forças nilistas apoiaram Hermes da 

Fonseca, afinal eleito presidente da República, e garantiram a eleição de seu candidato, 

Oliveira Botelho, para o governo fluminense.  

 Após ter passado a presidência para Hermes da Fonseca em 15 de novembro de 1910, Nilo 

Peçanha viajou em 1911 para a Europa e lá permaneceu um ano. Em 1912 voltou ao Brasil 

já eleito senador pelo estado do Rio e escolhido presidente do Partido Republicano 

Conservador Fluminense (PRCF). O PRC, criado por Pinheiro Machado em 1910, visava a 

promover a união da oligarquias dominantes e dos militares numa agremiação política de 

caráter nacional que, sob sua direção, apoiaria o governo de Hermes da Fonseca. Nilo 

Peçanha se engajou nessa articulação, mas sua aliança com Pinheiro Machado não foi 

duradoura. A interferência federal, seja através de Hermes da Fonseca, seja através de 

Pinheiro Machado, nos negócios internos fluminenses acabaria por promover uma nova 

cisão no grupo nilista e sua ruptura com as lideranças do PRC. 

 As divergências aumentaram em 1913, quando da escolha do candidato à sucessão 

presidencial em 1914. Enquanto Hermes da Fonseca, Pinheiro Machado e Oliveira Botelho 

apoiaram a candidatura do então vice-presidente da República, o mineiro Venceslau Brás, 

Nilo mostrou-se neutro. A tentativa de atuar como uma força política independente iria 

lançá-lo contra o governo federal, terminando por levá-lo ao isolamento e a dificuldades na 

manutenção de seu domínio na política fluminense. 

 

SEGUNDO GOVERNO NO ESTADO RIO 

 Em 1914, Nilo Peçanha enfrentava portanto momentos difíceis: sem aliados na 

esfera federal, e traído pelos correligionários em seu estado natal, parecia que sua carreira 

estava esgotada. Mas ainda não seria dessa vez que perderia definitivamente o controle do 

estado do Rio. Embora sem contar com o apoio dos governos federal e estadual, que 

apresentaram a candidatura do então prefeito de Niterói, Feliciano Sodré, à presidência 

estadual, teve seu nome lançado para presidente do estado por parcelas do PRCF. A disputa 

eleitoral foi extremamente acirrada, contrariando a prática usual na Primeira Republica, 

quando as oposições, diante de poucas chances de vitória, aderiam à situação dominante. 

Com uma campanha voltada para a defesa da autonomia fluminense, Nilo percorreu todo o 

estado fazendo comícios e passeatas nos diferentes municípios, inovando na forma de fazer 



política. O resultado foi sua eleição para presidente do estado.  

Sua posse em 31 de dezembro de 1914, contudo, não se efetivou sem contestações. A 

facção política liderada por seu ex-aliado Oliveira Botelho, e apoiada por Pinheiro 

Machado, não acatou sua vitória e considerou eleito Feliciano Sodré, instaurando uma 

duplicidade de poderes e reivindicando a intervenção federal. Esse processo perdurou 

durante todo ao ano de 1915, tendo ficado conhecido como “O caso do Estado do Rio”. 

Contudo, o interesse do presidente Venceslau Brás (1914-1918) em esvaziar o poder de 

Pinheiro Machado e em controlar a política fluminense acabou por enfraquecer o líder 

gaucho e as pretensões dos opositores de Nilo. O desfecho dessa longa disputa permitiu 

assim a consolidação do poder nilista. 

 Durante seu segundo mandato como presidente do estado do Rio, Nilo Peçanha colocou 

em prática um programa pouco popular de reequilíbrio orçamentário, reduzindo os cargos 

públicos e as repartições. Além disso, elevou os impostos estaduais e suspendeu verbas na 

área da saúde, da educação e da infraestrutura. Ao mesmo tempo, manteve-se fiel às ideias 

agraristas, através da implementação de um programa de incentivo à lavoura, de 

diversificação agrícola e de divisão das terras em pequenas propriedades. 

Nilo Peçanha não concluiu, porém, seu mandato. Em 7 de maio de 1917 renunciou ao cargo 

de presidente estadual para, a convite de Venceslau Brás, assumir o Ministério das 

Relações Exteriores no lugar de Lauro Müller. O fato mais marcante registrado durante sua 

passagem por essa pasta foi a declaração de guerra do Brasil à Alemanha no dia 26 de 

outubro desse ano. Em 1918, foi novamente eleito senador.  

 

A CAMPANHA DA REAÇÃO REPUBLICANA 

Depois de deixar o ministério ao final do governo Venceslau Brás, em 15 de 

novembro de 1918, no qual foi sucedido por Domício da Gama, Nilo Peçanha partiu em 

viagem pela Europa, de onde só retornaria em junho de 1921. Durante o período em que 

esteve fora, acompanhou de longe a política fluminense e nacional. Na disputa pela 

presidência da Republica entre Epitácio Pessoa e Rui Barbosa, em 1919, apoiou fortemente 

o político baiano, que afinal foi derrotado. Ainda assim, sua posição na política fluminense 

manteve-se inalterada, através do controle do governo do nilista Raul Veiga (1919-1922). 

A sucessão de Epitácio Pessoa, em 1922, revestiu-se de um caráter peculiar, já que pela 

primeira vez o confronto entre os grandes estados e os estados intermediários se colocou 

claramente numa disputa sucessória, revelando as tensões regionais interoligárquicas e 

desnudando as contradições do federalismo brasileiro. O confronto assumiu sua forma 

plena através da formação da Reação Republicana, em junho de 1921, movimento que 

lançou a chapa formada por Nilo Peçanha e J. J. Seabra em oposição à candidatura oficial 



de Artur Bernardes. Enquanto Bernardes contava com o apoio de Minas Gerais, São Paulo 

e pequenos estados, em torno da Reação Republicana uniram-se o estado do Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Distrito Federal, tentando construir um eixo 

alternativo de poder. 

Os pontos básicos do manifesto de lançamento da Reação Republicana eram a crítica ao 

processo adotado pelos grandes estados para a escolha do candidato à presidência, a 

reivindicação de maior autonomia para o Legislativo frente ao Executivo e a exigência de 

maior credibilidade para as Forças Armadas, que, no governo de Epitácio Pessoa, haviam 

sido afastadas da chefia das pastas militares. Do ponto de vista econômico, o documento 

defendia princípios financeiros ortodoxos e elegia o equilíbrio do orçamento federal e 

cambial como questões centrais. Colocadas de maneira vaga no manifesto de lançamento, 

essas idéias foram assumindo contornos mais nítidos ao longo da campanha eleitoral.  

Em seu primeiro discurso já como candidato, Nilo definiu a Reação Republicana como um 

movimento “de defesa dos princípios republicanos”, organizado para que as “decisões 

políticas nacionais saiam do terreno das convergências regionais para horizontes mais 

iluminados de crítica e liberdade, e que do choque das ideias postas a serviço da 

emancipação política dos estados se possa caminhar para a formação de partidos que serão 

a alma da República”. Partindo desses pontos de vista, Nilo aprofundava as críticas ao 

funcionamento do regime federalista, que beneficiava os grandes estados em detrimento 

dos demais, chamava a atenção para a importância da institucionalização dos partidos e já 

anunciava suas preocupações com a situação de desprestígio que vinham enfrentando os 

militares. 

Entre 24 de junho de 1921 e 1º de março de 1922, Nilo percorreu todo o país em uma 

crescente e moderna campanha política que contava, além das viagens, com forte 

propaganda, comícios, faixas e distribuição de brindes, e por isso mesmo ganhou grande 

repercussão em todos os jornais. Entretanto, dentro dos padrões políticos vigentes na 

Primeira República, ser candidato da oposição significava enfrentar todo tipo de 

dificuldade. As regras de funcionamento da política dos governadores garantiam a 

perpetuação das situações no poder, e a sorte das candidaturas oposicionistas parecia já 

estar traçada antes mesmo da disputa eleitoral. Ainda assim, as forças dissidentes 

acreditavam dispor de um espaço considerável para neutralizar as dificuldades. O nome de 

Bernardes encontrava ampla resistência em diversos setores e estados, e isso seria 

suficiente, na sua concepção, para quebrar a regra clássica de funcionamento da política 

oligárquica. A Reação Republicana acreditava poder equacionar esse desafio através do uso 

de diferentes estratégias: a cooptação de chefes políticos municipais e estaduais 

descontentes com as forças bernardistas, a propaganda eleitoral e a busca de apoio militar. 



A despeito das diferentes práticas adotadas visando a ampliar as possibilidades de vitória da 

chapa da Reação Republicana, o desenrolar da campanha sucessória e a aproximação de 

pleito evidenciavam os limites dessas estratégias. A cooptação dos elementos dissidentes 

não era fácil de ser efetivada, e muitas adesões esperadas não se concretizaram. As práticas 

políticas vigentes na Primeira República, baseadas no compromisso coronelista, 

implicavam uma postura de reciprocidade em que cada parte tinha algo a oferecer. No caso 

da Reação Republicana, poucos eram os trunfos que podiam ser usados para obter o apoio 

eleitoral dos oligarcas e coronéis do interior, já que a máquina federal não podia ser usada 

na distribuição de privilégios e favores. Ainda que sem abrir mão dessas iniciativas, 

tornava-se fundamental contar com alternativas mais eficazes: era preciso encontrar um 

novo parceiro político capaz de antepor-se às oligarquias dominantes. Os militares eram o 

segmento ideal. 

Os conflitos entre os militares e o governo federal já haviam marcado vários momentos da 

política republicana. A posse de Epitácio Pessoa e a posterior escolha de civis para ocupar 

as pastas militares durante seu governo só fizeram aumentar as dificuldades. O retorno de 

Hermes da Fonseca da Europa em novembro de 1920 recrudesceu os antagonismos, e sua 

eleição para presidente do Clube Militar em 1921 abriu novas articulações em torno de seu 

nome, que chegou a ser cogitado para a sucessão presidencial. A não concretização de sua 

candidatura veio aumentar ainda mais a insatisfação dos militares, o que os tornava aliados 

em potencial das oligarquias dissidentes. De fato, desde o lançamento do manifesto da 

Reação Republicana no Rio de Janeiro ficaram claras as preocupações em obter uma 

aproximação com os militares, através da crítica à posição secundária que lhes vinha sendo 

atribuída pelo governo federal. Também nos estados a campanha eleitoral procurou a 

adesão e a simpatia dos elementos militares distribuídos pelas várias regiões. 

O arquivo de Nilo Peçanha traz informações significativas acerca de suas ligações com os 

militares ao longo de todo o segundo semestre de 1921. São inúmeras as cartas de militares 

provenientes de diferentes estados do país declarando seu apoio a Nilo e relatando suas 

iniciativas para a criação de comitês eleitorais. A imprensa nilista também fazia questão de 

enfatizar o apoio dos militares ao candidato oposicionista, como demonstra a notícia 

publicada em novembro de 1921 por O Imparcial: “Nilo Peçanha desce de bordo do Iris 

nos braços de um general e de um almirante – o Exército e a Armada se confraternizam 

com o povo para glorificar o grande líder democrático.” O ponto culminante desse processo 

de aproximação se deu com o episódio das chamadas “cartas falsas”, supostamente 

enviadas por Bernardes a Raul Soares, contendo referências desrespeitosas aos militares. A 

publicação desses documentos pelo Correio da Manhã visava claramente a 

incompatibilizar o candidato situacionista com os militares e envolver definitivamente estes 



últimos na causa dissidente. 

 

A DERROTA DA REAÇÃO REPUBLICANA 

 E A REVOLTA DE 5 DE JULHO DE 1922 

A despeito do clima de intensa agitação política que marcou os primeiros meses de 

1922, as eleições presidenciais realizaram-se na data prevista, em 1º de março. Os 

resultados eleitorais, controlados pela máquina oficial, deram a vitória a Bernardes, com 

446 mil votos contra 317 mil de Nilo Peçanha. Mais uma vez o esquema eleitoral vigente 

na Primeira República funcionou para garantir a posição do candidato oficial. 

Diferentemente dos pleitos anteriores, porém, não houve uma aceitação dos resultados 

eleitorais pela oposição. A Reação Republicana não reconheceu a derrota e, além de 

reivindicar a criação de um Tribunal de Honra que arbitrasse o processo eleitoral, 

desencadeou uma campanha visando, de um lado, a manter a mobilização popular e, de 

outro, a aprofundar o acirramento dos ânimos militares. 

Ao longo de todo o primeiro semestre de 1922, e em especial após as eleições, a imprensa 

pró-Nilo assumiu uma postura panfletária, denunciando diariamente as punições e 

transferências sofridas pelos militares antibernardistas. Além de fazer esse tipo de 

denúncia, as lideranças da Reação Republicana radicalizavam suas posições, abrindo 

espaço para a possibilidade de intervenção armada na decisão do conflito político. Nesse 

clima de intensa agitação, os militares começaram a passar do protesto à rebeldia e a 

intervir de fato em disputas políticas locais em favor de seus aliados civis, como aconteceu 

no Maranhão. Paralelamente, começavam a aparecer os primeiros sinais de tentativas de 

levantes no Distrito Federal e em Niterói. 

As lideranças políticas de Minas e São Paulo não se deixaram entretanto intimidar diante 

das declarações alarmistas dos militares sobre a ameaça de revolta das tropas, e nem a idéia 

do Tribunal de Honra nem a proposta conciliadora de Epitácio foram consideradas. Em 

conformidade com essa orientação, ao ser realizada em maio de 1922 a eleição para a mesa 

da Câmara dos Deputados e para as diversas comissões parlamentares, foram excluídos 

todos os deputados dissidentes. A disposição clara das forças bernardistas de não fazer 

nenhum tipo de negociação conduziu a uma radicalização maior das correntes 

oposicionistas. Com o afastamento de seus partidários de todas as comissões da Câmara e 

dos trabalhos de reconhecimento eleitoral, Nilo Peçanha e J. J. Seabra lançaram um 

manifesto que declarava: “A dissidência retira-se do Congresso e só a este caberá a 

responsabilidade do que acontecer de hoje em diante.” Totalmente marginalizadas no 

cenário político nacional e sem nenhuma possibilidade de acordo, as forças dissidentes não 

tinham outra alternativa senão o aprofundamento das relações com os militares. 



As possibilidades de subversão da ordem e de intervenção militar tornavam-se por sua vez 

cada vez mais concretas. Ainda em meados de maio, Dantas Barreto, já suspeitando da 

crise que iria eclodir em Pernambuco, telegrafou a Nilo declarando: “Tribunal de Honra ou 

revolução.” A rebelião eclodiu finalmente em 5 de julho de 1922 e contou com a 

participação das guarnições de Campo Grande, Niterói e Distrito Federal. A tentativa de 

revolta fracassou desde o começo, sendo logo sufocada pelas forças federais. O movimento 

não obteve a adesão de segmentos militares expressivos, e as oligarquias dissidentes, que 

tanto haviam contribuído para acirrar os ânimos militares, não se dispuseram a um 

engajamento mais efetivo. Epitácio Pessoa pediu imediatamente a decretação do estado de 

sítio no estado do Rio e no Distrito Federal, e grande número de deputados dissidentes do 

Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco votaram a favor da medida, demonstrando o recuo 

das oligarquias e a desarticulação completa da Reação Republicana. Nos meses seguintes, a 

repressão desencadeada pelo governo fortalecido de Epitácio Pessoa determinou várias 

prisões e instaurou vários processos. Embora arrolado no inquérito policial como envolvido 

na revolta, Nilo Peçanha não teve as acusações comprovadas. Mas numerosos políticos 

fluminenses e jornalistas foram presos e processados. 

Por ocasião da posse de Bernardes, em 15 de novembro de 1922, Nilo Peçanha voltaria a se 

pronunciar publicamente, lançando um manifesto à nação. Esse documento, além de 

resumir os pontos básicos do programa da Reação Republicana, defendia a regeneração da 

República. Nilo não só retomava ideias centrais defendidas desde o começo de sua carreira 

política, como a diversificação da agricultura e uma política econômico-financeira 

ortodoxa, mas também se engajava na defesa de novos pontos, como a reforma 

constitucional e o voto secreto para todos os cidadãos alfabetizados. Finalmente, criticava 

com vigor as distorções do federalismo, advogando uma representação mais igualitária dos 

estados no Congresso, que atenuasse a preponderância que a antiga divisão das províncias 

do Império havia determinado em favor das grandes unidades, e que tornava cada dia mais 

precário o equilíbrio da Federação. 

Contudo, qualquer que fosse sua posição naquele momento, Nilo Peçanha não iria alterar 

sua sorte política. A Reação Republicana já estava completamente diluída, e as oligarquias 

dissidentes tentavam se rearticular com a situação dominante de forma a evitar as 

intervenções federais. Se a posição do Rio Grande do Sul garantiu o controle do estado para 

o Partido Republicano Rio-Grandense de Borges de Medeiros, a Bahia, Pernambuco e o 

estado do Rio de Janeiro sofreram alterações significativas nas suas políticas internas, com 

a troca dos grupos dominantes. Especialmente no estado do Rio, esse processo assumiria 

um caráter radical. A intervenção federal no estado desalojaria definitivamente os nilistas 

do poder, dando lugar à ascensão de um novo grupo político, liderado por Feliciano Sodré, 



alinhado ao governo federal. O projeto de Nilo Peçanha, de articular um eixo alternativo de 

poder que neutralizasse as oligarquias dominantes, estava derrotado, e com ele também 

findava uma fase em que as oligarquias fluminenses ambicionaram um lugar de destaque 

no contexto da Federação brasileira. 

Nilo Peçanha faleceu pouco tempo depois, em 21 de março de 1924.  

 

Marieta de Morais Ferreira 
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PEDRA, Aureliano Augusto de Azevedo  

*militar; junta gov. AL 1889. 

 

Aureliano Augusto de Azevedo Pedra era major e comandante do 26º Batalhão em 

Maceió quando presidiu a junta governativa instalada em Alagoas em 18 de novembro de 

1889, três dias após a proclamação da República. A junta era composta ainda pelo major 

Ricardo Brennand Monteiro e por Manuel Ribeiro Barreto de Meneses, e respondeu pelo 

governo de Alagoas até o dia 21 seguinte, quando tomou posse o governador provisório 

Tibúrcio Valeriano de Araújo. 

 

Reynaldo de Barros 

 

FONTE: BARROS, F. A B C das Alagoas. 



PEDREIRA, Adalberto  

*dep. fed. AM 1930. 

 

Adalberto Pedreira foi membro, em 1909, do Conselho Constituinte da Escola 

Universitária Livre de Manaus, criada em 17 de janeiro daquele ano. 

Ingressou na política e foi eleito deputado federal pelo Amazonas em 1930. Em 3 de maio 

do mesmo ano assumiu sua cadeira na Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro, então 

Distrito Federal, mas em outubro teve o mandato interrompido pela vitória da revolução 

que levou Getúlio Vargas ao poder e dissolveu as câmaras legislativas de todo o país. 

 

Inoã Pierre Carvalho Urbinati 
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PEDRO II, dom 

*imperador. 

 

Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier de 

Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 2 

de dezembro de 1825. Era filho de dom Pedro I e da arquiduquesa da Áustria, Maria 

Leopoldina. Seus avós paternos eram dom João VI e dona Carlota Joaquina de Bourbon, e 

maternos, o imperador Francisco I da Áustria e Maria Teresa de Bourbon do Reino das 

Duas Sicílias. 

Eram tempos difíceis. O pai malbaratava o prestígio ganho na Independência, 

dissolvendo a Assembleia Constituinte, reprimindo com violência a Confederação do 

Equador, envolvendo-se na guerra da Cisplatina. Cinco anos depois do nascimento do filho, 

a 7 de abril de 1831, o primeiro imperador abdicou o trono e regressou a Portugal. Dom 

Pedro foi aclamado imperador do Brasil. As aclamações da multidão e os tiros de canhão o 

aterrorizaram. A festa do país significou para ele o afastamento do pai, que nunca mais 

veria. Já perdera a mãe nove dias após completar um ano de idade. 

Implantada a Regência (1831-1840), dom Pedro esteve inicialmente sob a tutela de José 

Bonifácio de Andrada e Silva. Mas o tutor meteu-se nas brigas regenciais defendendo a 

restauração do primeiro imperador e foi demitido em dezembro de 1833. O novo tutor, 

Manuel Inácio de Andrade Souto Maior Pinto Coelho, futuro marquês de Itanhaém, era um 

pacato militar reformado que, sob a supervisão da Câmara dos Deputados e acolitado pela 

aia, dona Mariana Carlota, encarregou-se de proteger o jovem imperador dos tumultos 

políticos dentro do palácio de São Cristóvão, onde vivia cercado dos mestres, dos 

empregados e de três irmãs, Januária, Paula Mariana e Francisca. 

Dom Pedro foi, então, submetido a uma educação quase militar, com horários definidos 

para todas as atividades, que transcorriam das sete da manhã às nove e meia da noite. 

Tomava as refeições sem a companhia das irmãs, assistido por um médico para que não 

comesse demais. A conversa versava obrigatoriamente sobre temas científicos e de 

beneficência. O tutor regulou ainda a educação moral e literária do pupilo. O objetivo era 

formar um príncipe perfeito, humano, justo, honesto, constitucional, pacifista, tolerante. O 

futuro imperador deveria dedicar-se em tempo integral a suas tarefas, sem paixões e 



protecionismos, deveria ser quase uma máquina de governar. O aio e preceptor, o sábio 

carmelita frei Pedro de Santa Mariana, acompanhava o imperador em todas as atividades. 

Entre outras coisas, incutiu-lhe o hábito da leitura que jamais abandonou e que lhe serviu 

de refúgio nos momentos de dor. 

A adolescência passada nesse ambiente de muito estudo e poucas alegrias foi 

interrompida por outra guinada da política nacional. Em 1837 tinham-se definido os 

partidos que dominariam a política imperial, o Conservador e o Liberal. No poder, os 

conservadores enviaram ao Congresso projetos de lei que restringiam as conquistas liberais 

da Regência. Receosos de serem excluídos permanentemente do poder, os liberais 

promoveram em 1840 um golpe de Estado para antecipar a maioridade do imperador que, 

legalmente, só se verificaria em dezembro de 1843. Apoiados por manifestações de rua, 

conseguiram a anuência de dom Pedro, então com 14 anos de idade. Tinha início o Reinado 

de Pedro II. 

 

O REINADO  

O jovem imperador teve grandes dificuldades para se afirmar como governante. A 

inexperiência fazia dele um monarca inseguro, dependente de ministros e de intrigas 

palacianas, num país que estava às voltas com uma guerra civil no Sul (a Farroupilha) e 

com as pressões da Grã-Bretanha para terminar o tráfico de escravos. Dessa época, 

lembrava-se mais tarde apenas da maçada das pompas reais. Somente a partir de 1844, 

quando os liberais foram chamados de volta ao poder, é que começou a ser reconhecido o 

papel de árbitro entre os partidos políticos que o imperador podia exercer e sua autoridade 

começou a se firmar.  

Fator importante nessa afirmação foi o casamento realizado em 1843. A noiva não foi a que 

se esperava, pois a corte austríaca não quis fornecer uma candidata. O casamento foi então 

contratado com sua prima Teresa Cristina, irmã de Fernando II das Duas Sicílias. A noiva 

era quatro anos mais velha, baixinha, sem beleza e manca. Apesar da decepção, o 

casamento realizou-se. Em 1846 nasceu o primeiro filho, um ano depois veio Isabel que 

seria a herdeira do trono. A paternidade reforçou a autoconfiança do imperador que, ao 

final da década, já era senhor de suas ações e se tornara peça fundamental do mecanismo 

político nacional.  



 Em 1848 houve a última revolta provincial da série iniciada na Regência, a Praieira 

em Pernambuco. Nesse mesmo ano, dom Pedro chamou os conservadores de volta ao 

poder. Estabilizada a política, grandes medidas começaram a ser tomadas, várias delas com 

o incentivo, se não com a iniciativa, do imperador. A primeira, de 1850, foi a abolição do 

tráfico de escravos. Provocada pela pressão britânica, foi iniciativa do ministério 

conservador, apoiado pelo imperador. A liberação de capitais empregados no tráfico 

provocou o que se poderia chamar de primeiro surto de investimentos no país. No mesmo 

ano, foram aprovadas a Lei de Terras e o Código Comercial. No campo político, dom Pedro 

chamou em 1853 Honório Hermeto Carneiro Leão, marquês de Paraná, para implantar uma 

política de conciliação entre os dois partidos que desde a Regência se digladiavam, às vezes 

de armas nas mãos. A Conciliação levou na década seguinte à formação de um terceiro 

partido, o Progressista, e só foi interrompida em 1868 em decorrência da Guerra da Tríplice 

Aliança. 

Essa guerra foi o grande acontecimento da década seguinte (1864 a 1870). Ela 

envolveu quatro países, teve alto custo e causou enormes baixas, sobretudo no Paraguai. 

Dom Pedro envolveu-se totalmente na luta, alistou-se como o primeiro voluntário e não 

esmoreceu até que López fosse derrotado, numa atitude até hoje difícil de explicar, vinda, 

como veio, de um pacifista. Talvez o tenha feito por considerar a honra do país algo 

intocável. Na Questão Christie, causada pelo representante inglês no Brasil, Douglas 

Christie, sua posição também fora intransigente a ponto de levar ao rompimento de relações 

diplomáticas em 1863. De qualquer modo, a guerra contra o Paraguai foi um divisor de 

águas. Para o imperador significou um enorme desgaste físico. Seus cabelos 

embranqueceram. Para o país, um grande aumento na dívida externa. Na política, o último 

ano da guerra foi marcado pela publicação do Manifesto Republicano. 

Em parte também como consequência da guerra, a questão da abolição entrou em nova 

fase, desta vez com o protagonismo explícito do imperador. Por sua iniciativa, foram 

apresentados projetos abolicionistas ao Conselho de Estado, e o governo pela primeira vez 

incluiu o tema em seu programa. A tarefa de fazer aprovar o projeto do Ventre Livre foi 

atribuída ao visconde do Rio Branco, presidente do Conselho de Ministros (1871 a 1875). 

Para realizá-la, o visconde travou a maior batalha parlamentar do Reinado. Pronunciou 21 

discursos na Câmara e no Senado e mandava seus ministros arrebanhar deputados em suas 



casas para que comparecessem às sessões. Proprietários rurais, sobretudo das províncias do 

Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, enviaram ao Congresso várias 

representações contrárias ao projeto. Sua aprovação em 1871 representou um grande 

avanço social, mas também o primeiro arranhão na legitimidade do imperador diante da 

classe dos proprietários rurais, esteios da ordem social. Não ajudou o fato de ter viajado à 

Europa antes da aprovação do projeto, deixando o governo sob a regência da princesa 

Isabel. Vincular a causa da abolição à herdeira era uma faca de dois gumes: dava-lhe 

popularidade, mas lhe tirava autoridade. 

O gabinete Rio Branco, com o apoio do imperador, envolveu-se ainda em outra querela 

danosa para a Coroa. Trata-se do conflito com os bispos dom Vital Maria de Oliveira, de 

Olinda, e dom Antônio de Macedo Costa, do Pará, entre 1872 e 1875. A origem de tudo foi 

a condenação dos maçons por Pio IX e sua expulsão das irmandades pelos dois bispos 

brasileiros. Rio Branco era grão-mestre da maçonaria e dom Pedro não admitia desafios à 

sua autoridade e desobediência às leis do Império. Os dois bispos foram condenados em 

1874 e encarcerados. A posição do governo e do imperador teve grande apoio da imprensa 

do Rio de Janeiro. Os cartunistas, sobretudo, muitos deles republicanos e maçons, 

empreenderam dura campanha anticlerical, jamais vista, antes ou depois, na história do 

país. Apesar da anistia concedida aos bispos em 1875 pelo gabinete chefiado por Caxias, 

outra fratura se abria na legitimidade da monarquia ao entrar ela em choque agora com a 

Igreja Católica, esteio da ordem moral e religiosa. O imperador ou não se dava conta das 

possíveis consequências de suas posições ou, o que parece mais provável, não lhes dava 

importância.  

A primeira viagem ao exterior, realizada entre maio de 1871 e março de 1872, aumentara a 

enorme curiosidade de dom Pedro pela arte e cultura de outros países, que antes só 

conhecia pelos livros. A tal ponto que apenas quatro anos depois decidiu empreender uma 

segunda viagem, passando agora pelos Estados Unidos para assistir às festas do centenário 

da independência, como único chefe de Estado convidado. Na república norte-americana, 

teve recepção calorosa. Visitou boa parte do país anotando tudo que pudesse ser aplicado 

no Brasil. A imprensa o festejou como imperador ianque. Depois foi à Europa, onde teve o 

famoso encontro com Victor Hugo que o chamou de “neto de Marco Aurélio”. 

A década de 1880 começou com maus presságios. No dia primeiro de janeiro de 1880, uma 



revolta popular contra o aumento de 20 réis (vintém) no preço das passagens de bonde, 

incentivada pelos líderes republicanos Lopes Trovão e José do Patrocínio, tomou as ruas da 

cidade. Era a Revolta do Vintém. A população quebrou bondes, agrediu motoristas e 

arrancou trilhos. Ação desastrada do comandante da tropa que guarnecia o largo de São 

Francisco, no centro da cidade, causou morte e ferimentos em número indefinido de 

manifestantes. A lei foi revogada, mas o ministério caiu e respingos da revolta não 

deixaram de atingir o monarca. 

Tema importante da década foi a introdução da eleição direta. Eleições viciadas, sempre 

ganhas pelo governo, eram objeto de constante preocupação do imperador. Se o eleitorado 

nunca derrotava o partido que estava no governo, o chefe de Estado tinha que recorrer às 

atribuições do Poder Moderador para promover a rotatividade. Essa intervenção era 

desgastante e dava margem a acusações de abuso do poder pessoal. A lei de reforma 

eleitoral de 1881, apoiada pelo imperador, buscou resolver o problema introduzindo a 

eleição direta. De fato, daí em diante ficou mais difícil controlar as urnas. Mas a lei 

cometeu o grande equívoco de eliminar boa parte do eleitorado ao proibir o voto do 

analfabeto. O Congresso fortaleceu-se perante o Poder Moderador, mas se divorciou do 

país. 

A grande questão dos anos 1880, no entanto, foi a abolição. Em 1884, o imperador apoiou a 

proposta do gabinete Dantas de libertar os sexagenários sem indenização. A reação do 

Congresso foi maior do que em 1871, a despeito da existência agora de forte movimento 

abolicionista. O imperador não usou toda a sua força, e a lei aprovada em 1885, com 

cláusula de indenização, desagradou a abolicionistas e a escravistas. Cresceu, então, a maré 

abolicionista. Com o aberto endosso da princesa Isabel, de novo na regência, o Congresso 

cedeu e votou a abolição em 1888. O imperador achava-se de novo na Europa, desta vez 

para tratamento de saúde. O apoio popular à monarquia, sobretudo entre os libertos, atingiu 

seu ponto mais alto. 

Após o regresso do imperador, os acontecimentos precipitaram-se. Doente, ele não detinha 

mais o controle da política. Isabel, por sua vez, não tinha autoridade própria. A abolição 

sem indenização eliminara de vez o apoio dos proprietários à monarquia. Eles passaram a 

se voltar para a república na expectativa de que o novo regime lhes concedesse a 

indenização, ou por simples retaliação. O atrito do governo com os militares só veio 



agravar a situação. A geração mais velha de militares que lutara no Paraguai e se 

acostumara a ocupar cargos políticos passou a desafiar a elite civil em nome de interesses 

corporativos. Seus principais representantes eram o marechal Deodoro da Fonseca e o 

general Câmara, visconde de Pelotas. A geração mais nova saía da Escola Militar e estava 

impregnada de filosofias, literatura e política. Entre as filosofias, predominava o 

positivismo ensinado pelo major Benjamin Constant. O positivismo considerava a república 

um avanço no progresso das sociedades. Os conflitos tiveram início em 1886 e 

culminariam no desfile militar de 15 de novembro de 1889, em que se uniram as duas 

gerações, a de Deodoro e a dos jovens oficiais. 

Paralelamente, o movimento republicano fazia progressos, sobretudo em São Paulo. Havia 

clubes e jornais republicanos em várias províncias. Em São Paulo, assim como no Rio 

Grande do Sul, o republicanismo fundia-se com a demanda, talvez ainda mais forte, de 

federalismo. No caso de São Paulo, o federalismo fortalecera-se com a expansão do café no 

oeste do estado, início do processo de deslocamento do centro econômico do país para essa 

província. Outros focos importantes do republicanismo eram as escolas superiores de 

direito, medicina e engenharia e a Escola Militar. A abolição dera um último alento popular 

à monarquia, mas os republicanos percebiam, como muitos monarquistas, a crescente 

fragilidade do regime diante da doença e aparente desinteresse do imperador e da baixa 

aceitação entre as elites de Isabel e do conde d’Eu. Em maio de 1889, eles realizaram seu 

primeiro congresso nacional em São Paulo, do qual resultou a formação de um partido 

nacional sob a chefia de Quintino Bocaiúva. Embora só avisado de última hora sobre a ação 

dos militares, Quintino e alguns outros chefes republicanos ainda puderam participar dos 

acontecimentos de 15 de novembro e negociar a formação do governo provisório.  

O imperador reagiu aos acontecimentos de 15 de novembro entre cético e apático. De 

início, não acreditou no propósito do movimento, julgando que tudo fosse fogo de palha. 

Depois descartou qualquer tentativa de reação. Quando lhe informaram que a república fora 

proclamada, retrucou que seria sua aposentadoria, já trabalhara muito. Na madrugada do 

dia 17 foi embarcado com a família e alguns amigos no vapor Parnaíba que os levou ao 

Alagoas para a viagem de exílio, tendo antes rejeitado os cinco mil contos de subsídio 

oferecidos pelo governo provisório. 

 Ainda em Lisboa, morreu-lhe a imperatriz Teresa Cristina no dia 28 de novembro. Vagou 



pela Europa por dois anos, sempre negando apoio a propostas de reação monárquica que 

lhe eram apresentadas. Em outubro de 1891, hospedou-se no Hotel Bedford, em Paris. No 

dia 25, ao fazer um passeio em carro aberto pelo Sena, pegou uma pneumonia de que não 

se recuperou. Morreu no dia 5 de dezembro, três dias após completar 66 anos. As exéquias 

se realizaram no dia 9, na igreja da Madeleine, com grande pompa e honras militares 

prestadas pela República francesa. O corpo foi levado a Portugal e enterrado no jazigo dos 

Braganças em São Vicente de Fora.  

Dom Pedro II governou o Brasil durante 49 anos. Nenhum outro chefe de Estado, à exceção 

de Getúlio Vargas, marcou tanto quanto ele a história do país. Deixou consolidada a 

unidade nacional, resolvido o problema da escravidão, enraizadas as instituições e as 

práticas do sistema representativo de governo e da liberdade de imprensa. Como homem 

público, foi um obcecado pelo trabalho e pelo respeito escrupuloso às leis e à ética. 

Apaixonado pela educação e pela cultura, foi incentivador de artistas e cientistas a quem 

fazia doações e distribuía bolsas de estudo. Sofreu muitas críticas, sobretudo nos últimos 

anos de seu governo. Criticavam-no por interferir demais e por interferir de menos. Seus 

escrúpulos legalistas sem dúvida o impediram de agir com mais energia em algumas causas 

como a da escravidão. A paz e a centralização política do Segundo Reinado podem ter 

refreado forças de inovação. Mas, como mostrava o exemplo dos outros países da América 

ibérica, a agitação política nem sempre inovava e quase sempre provocava guerras civis, 

golpes de estado, rompimento dos sistemas representativos de governo. 

 Dom Pedro passou toda a sua vida envolvido em profundo drama pessoal, que não 

procurava ocultar. Como Dom Pedro II, cumpria escrupulosamente seus deveres de chefe 

de Estado, mal suportando o peso da pompa do poder. Como Pedro d’Alcântara, suas 

paixões estavam no estudo, na leitura, nas viagens, no amor da condessa de Barral. Os dois 

Pedros uniam-se, no entanto, em uma paixão mais forte, a paixão pelo Brasil. 

 

José Murilo de Carvalho 
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PEDRO, João 

*magistrado; pres. PI 1879-1880; const. 1891; sen. MA 1891-1897; min. STF 1897-1910. 

 

João Pedro Berlfort Vieira nasceu em São Luís do Maranhão no dia 13 de 

dezembro de 1846, filho João Pedro Dias Vieira e de Isabel Nunes Belfort. Seu pai foi 

conselheiro do Império e senador de 1861 a 1872.  

Em 1868, recebeu o grau de bacharel em ciências jurídicas e sociais pela 

Faculdade de Direito de São Paulo. Iniciou sua vida profissional na advocacia e no 

jornalismo, até ser nomeado, em 1872, juiz substituto na Corte, cargo a que foi reconduzido 

em 1876 e do qual foi exonerado, a pedido, em 1877. Em 1878, foi nomeado primeiro 

delegado da Chefia de Polícia da Corte. De 1879 a 1880, foi presidente da província do 

Piauí. De volta à Corte nesse último ano, exerceu a advocacia no foro do Rio de Janeiro. 

Proclamada a República, foi eleito senador pelo Maranhão ao Congresso Constituinte no 

pleito realizado em setembro de 1890. Tomou posse em 15 de novembro seguinte e, após a 

promulgação da Constituição em 24 de fevereiro de 1891, passou a exercer o mandato no 

Senado, do qual foi vice-presidente em 1895. No governo Prudente de Morais (1894-1898), 

foi convidado a assumir o Ministério da Justiça e Negócios Interiores, mas declinou do 

convite. Renunciou à cadeira de senador ao ser nomeado, em janeiro de 1897, ministro do 

Supremo Tribunal Federal (STF). Em agosto desse ano foi designado procurador-geral da 

República, quando o ocupante do cargo era escolhido entre os ministros do STF, e nessa 

função permaneceu até 1898. 

Lente catedrático da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, foi também vice-diretor e 

diretor da instituição.  

Faleceu no exercício de suas funções no STF, em 2 de novembro de 1910, na cidade do Rio 

de Janeiro. 

Foi casado com Maria Estefânia de Araújo. 

 

Eduardo Junqueira 
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PEDROSA, Jônatas de Freitas 

*militar; sen. AM 1898-1906 e 1907-1912; gov. AM 1913-1917. 

 

Jônatas de Freitas Pedrosa nasceu na Bahia no dia 8 de abril de 1848. 

Graduou-se na Faculdade de Medicina da Bahia em 1873. Tornou-se médico 

do Exército brasileiro e chegou a Manaus em 1876, como segundo-tenente cirurgião do 

Corpo de Saúde. Deixou o posto em agosto de 1878, quando foi nomeado médico da 

Guarda Policial e comissário vacinador. Em maio de 1879 foi nomeado professor da 

cadeira de francês do Liceu Amazonense. No mesmo ano ocupou o cargo de primeiro 

suplente de juiz municipal em Manaus. Em junho de 1882 tornou-se diretor da Escola 

Normal e em abril de 1885 assumiu interinamente o cargo de diretor da Instrução 

Pública. Em julho seguinte foi nomeado médico do Instituto Amazonense e, em agosto, 

inspetor da Saúde Pública. Em janeiro de 1889 fundou o Ateneu Amazonense, na cidade 

de Manaus. 

Em 1898 foi eleito senador federal pelo Amazonas e exerceu o mandato até 

1906. No ano seguinte retornou ao Senado Federal e aí permaneceu até 1912, quando, 

por ter sido eleito governador do Amazonas, renunciou ao mandato. Assumiu o governo 

do estado em 1º de janeiro de 1913, num período marcado por intensa crise da borracha. 

A forte concorrência do produto no mercado externo e, posteriormente, a instabilidade 

causada pela Primeira Guerra Mundial foram alguns dos fatores responsáveis pela crise 

econômica do Amazonas durante seu governo. Além disso, enfrentou uma forte 

oposição liderada pelo coronel Antônio Guerreiro Antony, que contava com o apoio do 

senador Rui Barbosa. Seu governo chegou ao fim no dia 1º de janeiro de 1917, quando 

tomou posse o sucessor Pedro de Alcântara Bacelar. 

Faleceu na cidade de Manaus no dia 7 de julho de 1922. 

Casou-se duas vezes, a primeira com Ermelinda Pedrosa, com quem teve seis 

filhos, e a segunda com Carolina Pedrosa. 

 

Maria Eugenia Bertarelli 
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PEDROSA, MÁRIO 

*jornalista; mov. comunista. 

 

Mário Pedrosa nasceu no engenho Jussaral, distrito de Cruangi, Timbaúba (PE), no 

dia 25 de abril de 1900, filho do usineiro Pedro da Cunha Pedrosa e de Antônia Xavier de 

Andrade Pedrosa. Seu pai, além de magistrado em Pernambuco e na Paraíba, dedicou-se 

também à política, tendo sido deputado à Assembleia Constituinte da Paraíba em 1891 e 

1892, deputado estadual de 1905 a 1908, vice-presidente da Paraíba de 1908 a 1911 e 

senador pelo mesmo estado de 1912 a 1923. 

Em 1902, quando tinha apenas dois anos, transferiu-se com a família para a cidade da 

Paraíba, atual João Pessoa, onde seu pai se dedicou à advocacia e à política. Em 1906 

começou seus estudos com as freiras do Colégio Nossa Senhora das Neves, tendo 

frequentado ainda o Colégio Diocesano Pio X e o Liceu Paraibano, todos na capital do 

estado. Aos 13 anos, por decisão de seus pais, foi estudar na Europa, tendo viajado sob a 

guarda do escritor paraibano José Vieira. Embora o projeto inicial fosse mandá-lo para a 

Maison Melo, colégio jesuíta em Gand, na Bélgica, problemas de saúde do escritor 

acabaram por levá-los diretamente para a Suíça. Matriculou-se então no Institut Quiche em 

Chateau de Vidy. 

Em 1916, três anos depois, retornou ao Brasil, desembarcando na Paraíba, mas permaneceu 

pouco tempo nesse estado. Com a reeleição de seu pai para o Senado, mudou-se com a 

família para o Rio de Janeiro, então Distrito Federal, e ainda em 1916 transferiu-se para 

Itajubá (MG), onde fez os primeiros exames preparatórios para o curso superior. Em 1917 

prestou os últimos exames em Campos (RJ), sendo reprovado em história natural. No 

entanto, com o surto de gripe espanhola em 1918, o governo federal decretou a dispensa de 

provas para todos os estudantes, possibilitando assim seu ingresso na Faculdade de Direito 

do Rio de Janeiro. Nessa escola, entre os anos de 1920 e 1923, começou a se interessar 

pelas questões sociais e pelo marxismo, ligando-se ao professor Edgar de Castro Rebelo, 

juntamente com Lívio Xavier, entre outros. 

Em 1924 foi nomeado fiscal interino do Imposto de Consumo em São Paulo e passou a 

assinar a coluna de crítica de livros no jornal Diário da Noite, o que o levou a frequentar os 

meios literários paulistas. Data dessa época sua amizade com Mário de Andrade. Em 1926, 



por influência de Otávio Brandão, ingressou no Partido Comunista Brasileiro, então Partido 

Comunista do Brasil (PCB). Ainda nesse ano foi nomeado agente fiscal na Paraíba, para 

onde se transferiu. No ano seguinte, com a decretação da chamada Lei Aníbal Toledo, de 

repressão à doutrina comunista, instalou-se um clima de insegurança entre os militantes do 

PCB. Tendo assumido a direção do Socorro Vermelho — organização de solidariedade 

comunista destinada à arrecadação de fundos para atender às necessidades dos quadros 

partidários —, deixou a Paraíba e foi militar em São Paulo. Voltou então a trabalhar no 

Diário da Noite, dessa vez fazendo reportagens políticas. 

Ainda em 1927, a direção do PCB decidiu enviá-lo para a Escola Leninista de Moscou. 

Quando viajava para a União Soviética, o agravamento de uma tuberculose intermitente 

acabou por retê-lo em Berlim, na Alemanha, onde se dedicou ao estudo de economia, 

filosofia e estética, tendo como professor, entre outros, Werner Sombart. Durante sua 

permanência na capital alemã, militou junto ao Partido Comunista local, chegando a 

participar de diversas lutas de rua contra os nazistas. 

Em 1928 viajou a Paris, onde assistiu ao casamento de sua futura cunhada, Elsie Houston, 

com o poeta surrealista Benjamin Peret. Nessa ocasião entrou em contato com Pierre 

Naville — então diretor da revista comunista Clarté, com quem passaria a manter 

correspondência de Berlim — e com alguns escritores do grupo surrealista, entre eles 

André Breton, que o influenciou fortemente. Encontrou-se ainda com o maestro Heitor 

Vila-Lobos, tendo sido incumbido pela Révue Musicale de Paris de escrever um artigo para 

uma edição especial sobre o músico brasileiro. 

De volta a Berlim ainda em 1928, entrou em contato com os oposicionistas alemães, numa 

época marcada pelo acirramento da divisão do comunismo internacional em relação à 

posição de Leon Trotsky, que acabara expulso do Partido Comunista da União Soviética 

(PCUS) em dezembro de 1927 por divergir das posições de Josef Stalin. Aderindo às 

críticas ao stalinismo, abandonou então a idéia de estudar em Moscou. 

No início de 1929 retornou ao Brasil. Seu regresso coincidiu com a realização do III 

Congresso do PCB — iniciado em fins de dezembro do ano anterior —, quando se 

manisfestaram as divergências dos círculos comunistas internacionais, que conduziriam à 

segunda grande cisão no partido em nível mundial. No Brasil, os simpatizantes trotskistas 

incluíam, entre outros, além de Pedrosa, Lívio Xavier, Hílcar Leite, Aristides Lobo e 



Rodolfo Coutinho, vinculados em sua maioria à Juventude Comunista. Criticando a 

doutrina praticada no país, cujo conteúdo excessivamente nacionalista se chocava com a 

idéia da revolução internacional, esse grupo foi acusado por Astrojildo Pereira, secretário-

geral do PCB, de ter assumido uma posição semelhante à dos comunistas franceses e 

simpática às opiniões de Trotsky. Tais divergências acabaram por levar esses militantes 

intelectuais ao rompimento com o partido, após o que formaram o Grupo Bolchevique 

Lênin. 

Com seu regresso, Mário Pedrosa reassumiu as atividades jornalísticas, trabalhando em O 

Jornal, no Rio de Janeiro. Dedicando-se à organização do movimento dissidente, tentou 

estabelecer um vínculo entre a oposição de esquerda brasileira e o movimento de esquerda 

oposicionista chileno e europeu, em especial o francês, com o qual fizera contato durante 

sua estada em Paris, ocasião em que conheceu Boris Souvarine e outros comunistas 

expulsos dos partidos que obedeciam à orientação stalinista. 

Em maio de 1930, o Grupo Bolchevique Lênin lançava o primeiro número de seu jornal, A 

Luta de Classe. Publicado poucos dias após a divulgação da adesão de Luís Carlos Prestes 

ao comunismo, o jornal reconhecia que esse fato levaria muitos dos que se diziam 

comunistas a se sentirem mais entusiasmados com o movimento. Ao mesmo tempo, 

embora classificando o líder tenentista como um militar de boa estrela, afirmava que ele 

fora incapaz de organizar politicamente a massa pequeno-burguesa urbana e concluía 

categoricamente que não se fazia política “com um indivíduo”, mas com as massas. Em que 

pese tal avaliação, os trotskistas brasileiros não desistiram de atrair Luís Carlos Prestes para 

sua causa. Assim, logo após a divulgação do documento de Prestes, conhecido como 

Manifesto de maio, Mário Pedrosa viajou para Buenos Aires com o objetivo de convencê-

lo a se associar a um jornal que circularia pelo interior do país tratando de assuntos como a 

reforma agrária, e que seria editado na capital argentina sob a responsabilidade de Lívio 

Xavier. Prestes, no entanto, recusou o convite. 

A vitória da Revolução de 1930 marcou o início de uma violenta repressão aos movimentos 

de esquerda no Brasil. Em São Paulo, todavia, a nomeação do “tenente” João Alberto Lins 

de Barros para interventor possibilitou, pelo menos nos primeiros meses de seu governo, 

que a esquerda atuasse num clima de relativa liberdade. Embora ainda não totalmente 

restabelecido da enfermidade que o acometera no final do ano anterior, Mário Pedrosa, 



acompanhado de Mary Houston — mais tarde sua mulher — foi para São Paulo no início 

de 1931, de modo a escapar à perseguição no Rio. O mesmo foi feito por outros trotskistas, 

entre eles o jornalista Lívio Xavier. 

Em 21 de janeiro de 1931, Pedrosa e Xavier, juntamente com Aristides Lobo, entre outros, 

fundaram a Liga Comunista Internacional (LCI) — também chamada de Oposição 

Leninista do PCB —, que pouco depois teve criada uma seção do Rio de Janeiro. Associada 

à Oposição Internacional de Esquerda — constituída em Paris em abril de 1930 com a 

perspectiva de desenvolver uma oposição interna às direções stalinistas dos partidos 

comunistas, procurando convencê-las da justeza da linha política trotskista —, e integrada 

principalmente por dissidentes do PCB, a LCI passou a atuar sobretudo no movimento 

operário e na luta contra o integralismo. Em pouco tempo, aproveitando-se do fato de os 

gráficos considerarem que a liderança do PCB durante a longa greve da classe em 1929 

fora um fracasso, a LCI passou a controlar a União dos Trabalhadores Gráficos (UTG) de 

São Paulo, situação que manteria pelo menos até 1934. 

Ainda em 1931, a LCI lançou o primeiro número do Boletim de Oposição, cuja função 

seria “estreitar a ligação entre o proletariado revolucionário e a oposição internacional de 

esquerda”, enquanto o jornal A Luta de Classe continuaria a ser editado como órgão oficial 

da liga, encarregado de um trabalho “intrinsecamente teórico”. 

Em São Paulo, Mário Pedrosa trabalhou no jornal Diário da Noite por pouco tempo, pois o 

agravamento de seu estado de saúde obrigou-o a tratar-se em Campos do Jordão (SP). 

Permaneceu nessa cidade até 1932, quando retornou à capital, estabelecendo-se no bairro 

de Indianápolis. Ao lado de alguns companheiros, fundou então a Editora Unitas para 

publicar textos marxistas no Brasil. Nessa mesma época passou a traduzir, colecionar e 

prefaciar os ensaios de Trotsky sobre a crise alemã, reunindo-os sob o título de Revolução e 

contra-revolução na Alemanha. 

Em 9 de julho de 1932, eclodiu em São Paulo a Revolução Constitucionalista, movimento 

que se estendeu até início de outubro do mesmo ano, quando foi assinado um armistício. 

Durante o conflito, Mário Pedrosa e Mary Houston estiveram presos na capital paulista, ele 

no presídio Liberdade e ela no bairro Paraíso. Nessa ocasião, a LCI já exercia considerável 

influência em alguns sindicatos paulistas e cariocas pois os trotskistas, embora 

constituíssem um pequeno grupo — em entrevista concedida a John W. F. Dulles em 



dezembro de 1967, Mário Pedrosa reconheceria “que os trotskistas raramente excederam o 

número de 50 e nunca passaram de cem” — decidiram militar nos sindicatos regulados por 

lei ao perceberem que em geral os operários optavam por estes em detrimento dos 

chamados sindicatos livres. 

Em 1933 Mário Pedrosa estreou como crítico de arte, pronunciando no Clube dos Artistas 

Modernos de São Paulo, a convite de seu fundador, Flávio de Carvalho, uma conferência 

sobre a gravadora alemã Käthe Kollwitz intitulada “Käthe Kollwitz a as tendências sociais 

da arte”. Em 1934 representou a União dos Trabalhadores Gráficos (UTG) na Federação 

dos Sindicatos de São Paulo e desenvolveu intensa atividade política para formar uma 

frente única das esquerdas na luta contra o integralismo. Assim, aliados a socialistas, 

anarquistas e comunistas, os trotskistas promoveram ao longo do ano diversos comícios e 

manifestações públicas, denunciando a atuação dos integralistas no país e a expansão do 

nazi-fascismo no mundo. Esta luta culminou num confronto violento em São Paulo, no dia 

7 de outubro, quando as forças de esquerda impediram a realização de um comício 

integralista marcado para aquela data, durante o qual seriam atacadas as sedes de diversas 

organizações operárias. Ao entrarem na praça da Sé, as “tropas de choque” integralistas 

foram recebidas a bala por atiradores dos grupos de esquerda, localizados nas janelas dos 

sindicatos circunvizinhos. Esse tiroteio, segundo Dulles, teria sido preparado entre outros 

por Mário Pedrosa, que saiu ferido do encontro. 

Ainda como parte da campanha antiintegralista que se desenvolveu durante todo o ano de 

1934, a frente única das esquerdas lançou o jornal Homem Livre, para o qual Pedrosa 

traduziu diversos artigos de Trotsky sobre a situação na Alemanha ameaçada pelo nazismo, 

nos quais propunha a formação de uma frente única das esquerdas contra Hitler. 

Após os acontecimentos de outubro desse ano, Mário foi aconselhado por amigos a 

precaver-se, pois os integralistas diziam ter uma lista de pessoas a matar, sendo ele um dos 

primeiros. Refugiou-se então numa galeria de arte da rua Barão de Itapetininga, onde se 

expunha a primeira mostra de Cândido Portinari em São Paulo, depois da adesão deste ao 

modernismo. Aproveitando a oportunidade, Pedrosa escreveu vários artigos sobre o pintor, 

que foram publicados no Diário da Noite. 

Em 1935 deixou São Paulo e fixou-se no Rio de Janeiro, onde trabalhou na Agência Havas 

de notícias e pouco depois casou-se com Mary Houston. A eclosão do Levante Comunista 



em novembro de 1935 — movimento que não contou com o apoio da LCI, que procurou 

entretanto defender seus participantes da perseguição movida pelo governo de Getúlio 

Vargas — levou a polícia mais uma vez à sua procura. Graças à intervenção de sua sogra, 

em cuja residência o casal morava, Mário conseguiu escapar, passando então à 

clandestinidade. Encontrava-se nessa condição em janeiro de 1936, quando nasceu sua 

única filha. 

Nesse ano, Mário Pedrosa, em nome da LCI, e a ala esquerda do PCB, liderada por 

Hermínio Sacheta, lançaram a candidatura simbólica de Luís Carlos Prestes, que se 

encontrava preso desde março, à presidência da República. Enquanto isso, a direção do 

PCB, seguindo a orientação da III Internacional no sentido de estabelecer alianças com a 

burguesia, apoiou o candidato getulista José Américo de Almeida. Ainda em 1936, refletiu-

se no movimento trotskista brasileiro a crise provocada pelo afastamento ocorrido em 1934 

entre Trotsky e James P. Cannon, líder dos trotskistas norte-americanos, motivado pela 

divergência de posições frente à União Soviética: enquanto o primeiro preconizava a 

“defesa incondicional da União Soviética”, Cannon acreditava que os desvios do stalinismo 

eram irremediáveis. Alinhado a Trotsky, Mário Pedrosa sofreu a oposição de Aristides 

Lobo, partidário de Cannon, no interior da LCI. Depois de ter garantido para seu grupo a 

ligação com o secretariado-geral do movimento trotskista, sediado em Paris, fundou, ainda 

em 1936, no Rio de Janeiro, o Partido Operário Leninista (POL). Enquanto isso, Aristides 

Lobo e seus seguidores tinham suas atribuições na direção da LCI esvaziadas. 

Depois de um período de mudanças e escapadas da polícia, e considerando a situação mais 

segura, Mário Pedrosa retomou em 1937 suas atividades na Agência Havas. Em março 

desse ano, novas discussões internas atingiram o POL, quando um membro de sua 

comissão central provisória criticou abertamente a desorganização e a burocratização do 

partido. Desse confronto, saiu mais uma vez vitoriosa a ala de Pedrosa, e 11 dos seus 

opositores foram expulsos da comissão. Posteriormente, a maioria da comissão admitiu que 

o POL não era “um partido formado mas em formação”, e que era necessária a realização 

de um congresso nacional que contasse com força suficiente para aprovar seu programa 

definitivo e filiá-lo à IV Internacional, que ainda estava sendo estruturada. Na prática, 

porém, o POL não chegou a se constituir como um verdadeiro partido. 

A essa crise interna na organização do POL somou-se a repressão policial que desde o 



Levante Comunista de 1935 se abatera sobre as organizações de esquerda e o movimento 

sindical independente. A decretação do Estado Novo, em novembro de 1937, veio a agravar 

ainda mais a situação. Foram presos então diversos dirigentes da LCI, entre os quais Hílcar 

Leite e Aristides Lobo. Seguindo a orientação dada por sua organização, Mário Pedrosa 

decidiu-se pelo exílio, conseguindo embarcar clandestinamente para a Europa. 

Em 1938, enquanto Mary Pedrosa era presa no Rio de Janeiro, Mário trabalhava em Paris 

pela fundação da IV Internacional, junto com Klement, camarada alemão que secretariava o 

comitê de organização, e um lituano. O misterioso assassinato desses dois, que deixou 

Pedrosa com a posse dos arquivos do comitê, não impediu a continuidade dos preparativos 

para o congresso de fundação da IV Internacional, que afinal se realizou. Delegado e 

representante da seção oficial brasileira na Internacional, Pedrosa foi eleito durante a 

conferência de fundação membro de seu comitê executivo. 

Com a sucessão de atos beligerantes por parte da Alemanha, ficou decidido ainda em 1938 

que o secretariado da IV Internacional seria sediado nos Estados Unidos, e Mário Pedrosa 

foi enviado para Nova Iorque. Manteve então estreito contato com Nathan Gould, membro 

da Internacional naquele país e assistente de James Cannon, que por sua vez viria a 

substituir Trotsky após a morte deste em 1940. 

Em 1939, o partido americano da IV Internacional entrou em crise a propósito da questão 

da defesa incondicional da União Soviética, tendo a divergência se aprofundado depois da 

assinatura do pacto entre Adolf Hitler e Stalin, em setembro daquele ano, e a invasão da 

Finlândia pelos russos em novembro. Nessa ocasião, Mário Pedrosa escreveu um 

documento expondo seus pontos de vista, com restrições à defesa incondicional, que teve 

grande repercussão no interior do partido. A partir de então, empenhou-se junto com outros 

exilados na realização de estudos para uma revisão de toda a experiência política e 

doutrinária desde a Revolução de 1917 na Rússia. Em 1940 passou a trabalhar como 

redator para a União Pan-Americana em Washington e ainda nesse ano foi excluído do 

secretariado da IV Internacional, quando da reorganização promovida por Trotsky naquele 

órgão. Esse fato levou-o a rever suas posições políticas, acabando por romper com o 

bolchevismo. 

Em 1941, preparou sua volta clandestina ao Brasil, passando pelo Peru, Bolívia, Chile, 

Argentina e Uruguai, e penetrando em território brasileiro por Jaguarão (RS). Ao chegar ao 



Rio de Janeiro, foi imediatamente preso. No entanto, seu pai apresentou a Filinto Müller 

uma solicitação da União Pan-Americana convidando-o e a sua mulher para trabalharem 

em Washington, o que possibilitara a sua libertação, condicionada, todavia, ao embarque 

imediato com a família para os Estados Unidos. Nesse país, Pedrosa publicou em 1942 no 

boletim da União Pan-Americana um longo artigo sobre os painéis de Portinari que se 

encontravam na biblioteca do Congresso norte-americano, em Washington. No ano 

seguinte, deixou seu emprego na União Pan-Americana para trabalhar na seção de cinema 

do Escritório de Coordenação de Negócios Interamericanos, em Nova Iorque. 

Ainda em 1943, Mário Pedrosa entrou em contato com o proprietário do jornal carioca 

Correio da Manhã, Paulo Bittencourt, por intermédio de Niomar Muniz Sodré, tornando-se 

a partir de então correspondente desse jornal, com o qual colaboraria até 1951. No início de 

1945, entusiasmado com a exposição de Alexander Calder no Museu de Arte Moderna de 

Nova Iorque, procurou o artista, com quem travou longas conversas e de quem acabou se 

tornando amigo. Dos apontamentos que tomou nesta ocasião para futuros trabalhos, surgiu 

uma série de artigos sobre Calder. Com a aproximação do fim da guerra na Europa, Mário 

Pedrosa recebeu o convite de Paulo Bittencourt para fazer uma série de reportagens para o 

Correio da Manhã, mas o governo norte-americano negou-lhe o visto de saída. Pedrosa 

decidiu então retornar ao Brasil, onde a situação política começava a mudar com a 

desagregação do Estado Novo e o início do processo de redemocratização, passando a 

trabalhar no jornal de Paulo Bittencourt. 

Em abril de 1945 participou da criação da União Socialista Popular (USP), juntamente com 

Martins Gomide — que foi seu principal articulador —, Edmundo Muniz, Hugo 

Baldessarini, Evaristo de Morais Filho e J. G. de Araújo Jorge. Integrada pelos trotskistas 

da LCI, por dissidentes do PCB e por socialistas independentes, essa organização tinha por 

objetivo criar condições para a formação de um grande partido socialista — o Partido 

Socialista Popular ou Partido Socialista do Brasil — após a publicação do Código Eleitoral, 

com o fim imediato de lutar “pelas reivindicações fundamentais do homem e das suas 

liberdades”. Com a criação da USP, Mário Pedrosa idealizou o lançamento de um jornal 

que tivesse por função básica a divulgação da nova plataforma e a revisão do bolchevismo 

e do socialismo europeu, em especial o papel de Rosa Luxemburgo e de Karl Kautsky. 

Assim, ao lado de Hílcar Leite, fundou o semanário A Vanguarda Socialista, do qual se 



tornou diretor. 

A USP surgiu aproximadamente na mesma época em que foi fundada a Esquerda 

Democrática (ED), organização política que em 1947 se transformaria no Partido Socialista 

Brasileiro (PSB). De início, ambas as organizações situavam-se bastante próximas da 

União Democrática Nacional (UDN) — fundada também em abril de 1945 — no tocante à 

defesa das liberdades democráticas e à derrubada de todos os vestígios da ditadura do 

Estado Novo. No momento de sua fundação, a UDN era constituída por um conjunto de 

forças heterogêneas, que abrangia desde políticos remanescentes da República Velha até 

intelectuais liberais e jovens universitários antifascistas, e que admitia a presença em suas 

fileiras de elementos de esquerda. 

A pouca expressão eleitoral da USP não lhe possibilitou a apresentação de candidatos 

próprios às eleições de dezembro de 1945, o que levou seus militantes a se candidatarem na 

legenda da UDN. Para a presidência da República, a USP apoiou a candidatura udenista de 

Eduardo Gomes, afinal derrotado por Eurico Dutra. Logo após as eleições a USP foi 

extinta, e a LCI deixou de existir, pelo menos sob uma forma organizada. 

Em 1947 Mário Pedrosa ficou conhecendo os trabalhos feitos por pacientes do Hospital 

Pedro II no serviço de terapêutica ocupacional, sob a orientação de Nise da Silveira. 

Tornou-se então um dos primeiros a apoiar esse serviço, que anos mais tarde daria origem 

ao Museu da Imagem do Inconsciente. 

A criação do PSB, em agosto de 1947, levou alguns dos trotskistas, entre eles Pedrosa, a 

considerarem a possibilidade de aderir a esse partido. Tal perspectiva, contudo, provocou 

mais uma cisão: enquanto o grupo que liderava decidiu ingressar no novo partido, 

constituindo a sua ala mais radical, a facção de Edmundo Muniz se colocou contra a fusão. 

Para o PSB foi levado também o semanário A Vanguarda Socialista, que deixou de ser 

dirigido por Mário Pedrosa, substituído então por Hermes Lima. O jornal seria fechado no 

ano seguinte, em meio a uma crise não apenas financeira, mas também política. 

Ainda em 1947, Pedrosa foi enviado à Europa pelo jornal Correio da Manhã, para fazer 

reportagens relacionadas com a instalação de refinarias de petróleo. Aproveitou a 

oportunidade para entrevistar-se com André Gide, Albert Camus, André Malraux, David 

Rousset e James Burnham, e conheceu na Itália o pintor Giorgio Morandi, de quem se 

tornou amigo. No ano seguinte, quando da primeira visita de Alexander Calder ao Brasil, 



proferiu uma conferência sobre o escultor norte-americano no auditório do Ministério da 

Educação e Cultura. 

Em 1949 inscreveu-se no concurso para a cátedra de história da arte e estética da Faculdade 

de Arquitetura da Universidade do Brasil com uma tese sobre a arte e a gestalt, tendo sido 

um dos primeiros no mundo a discorrer sobre esse assunto. “Um trabalho como o que ele 

então desenvolveu”, escreveria Roberto Pontual no Jornal do Brasil em 1980, “iria 

influenciar pioneiramente jovens artistas do Rio (Almir Mavignier e Ivan Serpa, por 

exemplo) no sentido do abandono de qualquer referência figurativa na obra de arte, em 

troca de elaborá-la como uma construção com formas puras, independentes, específicas da 

própria obra. Por esse impulso é que aqueles artistas se foram aproximando da idéia e da 

prática do concretismo.” 

Também em 1949, Pedrosa criou a seção de artes plásticas do Correio da Manhã. Com a 

visita de Albert Camus ao Brasil, proferiu uma conferência sobre o Mito de Sísifo, título de 

um ensaio do escritor francês publicado em 1942. Ainda em 1949, escreveu um estudo 

sobre o painel Tiradentes, de Portinari, que causou escândalo por conter críticas ao pintor 

oficialmente reconhecido como o maior do Brasil. 

Dois anos mais tarde, afastou-se do Correio da Manhã para trabalhar na Tribuna da 

Imprensa, mas permaneceu pouco tempo nesse jornal em virtude de desentendimentos com 

o proprietário, Carlos Lacerda. Fez então o concurso para a Faculdade de Arquitetura, 

tornando-se livre-docente, e, em 1952, foi nomeado interinamente professor catedrático de 

história do Colégio Pedro II. 

Em 1953 foi encarregado de organizar o programa artístico de II Bienal de São Paulo 

comemorativa do centenário da capital, o que lhe exigiu quase um ano de permanência na 

Europa. Ao término da viagem, havia conseguido estabelecer um programa que, pela 

primeira vez no mundo, reuniu salas especiais de Pablo Picasso, Paul Klee, Piet Mondrian, 

Edvard Munch, Henry Moore, Marino Marini, Calder e outros. Ainda na Europa, participou 

de um congresso internacional de críticos de arte em Dublin, na Irlanda, onde apresentou 

uma tese sobre ciência e arte. 

Em 1954 retornou ao Brasil, reassumindo suas atividades de professor e de jornalista. No 

ano seguinte inscreveu-se no concurso para catedrático de história do Colégio Pedro II, 

ocasião em que desenvolveu a tese Obstáculos políticos à Missão Francesa no Brasil. Esse 



concurso, no entanto, não chegou a ser realizado. Em 1957, a convite de Odilo Costa Filho, 

encarregado da modernização do Jornal do Brasil, criou a coluna de artes plásticas desse 

matutino carioca. Também nesse ano, ao participar do congresso da Associação 

Internacional de Críticos de Arte (AICA), foi escolhido seu delegado para fazer o estudo 

das relações artísticas entre Japão e Europa-América, dentro do projeto de aproximação 

Oriente-Ocidente desenvolvido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO). Viajando em 1958, permaneceu no Japão até o início do 

ano seguinte e aí montou uma exposição sobre a arquitetura brasileira. 

De volta ao Brasil, organizou e presidiu o Congresso Extraordinário Internacional de 

Críticos de Arte, realizado em Brasília (cidade ainda inacabada, que apenas em 1960 se 

tornaria oficialmente a capital federal do país), São Paulo e Rio de Janeiro. Durante esse 

congresso, apresentou a tese Brasília, a cidade nova, síntese das artes. 

Em 1961 foi escolhido secretário-geral da IV Bienal de São Paulo e nomeado diretor do 

Museu de Arte Moderna de São Paulo. A serviço da Bienal, viajou ainda nesse ano à 

Europa e visitou inclusive a União Soviética, numa tentativa fracassada de trazer para a 

exposição obras dos construtivistas russos. Encontrava-se no exterior quando foi nomeado 

pelo novo presidente da República, Jânio Quadros (1961), secretário-geral do recém-criado 

Conselho Nacional de Cultura. Permaneceu poucos meses no cargo, afastando-se antes 

mesmo da renúncia do presidente. Continuou, no entanto, exercendo suas funções em São 

Paulo. No ano seguinte viajou para o México, onde foi delegado brasileiro ao lado de Mário 

Barata à XIV Assembléia da AICA. 

Em 1963, ao retornar ao Brasil vindo de Israel, onde se realizara mais um congresso da 

AICA, transferiu-se de São Paulo para o Rio de Janeiro, onde continuou a dar aulas no 

Colégio Pedro II e passou a colaborar no Correio da Manhã com artigos sobre arte e 

política, atividades que manteria por vários anos. 

Em 1964, ano em que um movimento político-militar depôs o presidente João Goulart, 

Pedrosa começou a trabalhar na elaboração de dois livros sobre política, A opção 

imperialista e A opção brasileira, ambos publicados em 1966. Em 1965, fez nova viagem à 

Europa, quando esteve em Portugal com uma bolsa de estudos da Fundação Calouste 

Gulbenkian, e em Paris, onde atuou como presidente da comissão do júri da Bienal dos 

Jovens. Nessa ocasião dois brasileiros foram premiados: Antônio Dias e Roberto 



Magalhães. 

De volta ao Rio, lançou-se candidato a deputado federal na legenda oposicionista do 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB) para as eleições de novembro de 1966, mas 

obteve apenas uma suplência. Em 1967 foi contratado para lecionar história da arte e 

estética na Faculdade de Arquitetura, cadeira a que renunciou no ano seguinte. 

Em 1968 foi acometido de uma isquemia e, depois de alguns meses de repouso, viajou à 

Polônia para fazer parte do júri da Bienal de Gravura de Varsóvia. Encontrava-se ainda na 

Europa quando da edição do Ato Institucional nº 5 (13/12/1968), que representou um 

incisivo endurecimento do regime militar. Aconselhado por amigos, que achavam perigoso 

seu retorno, estendeu sua permanência na Europa, passando uma temporada em Lisboa, 

onde residia seu irmão Homero. Voltou ao Brasil em fins de março de 1969 e ainda nesse 

ano viajou ao Japão, onde participou do júri da Bienal de Gravura de Tóquio. 

Em 1970, Mário Pedrosa foi processado, ao lado de outros oito companheiros, sob a 

acusação de tentativa de difamação do governo brasileiro no exterior, ao denunciar a prática 

de tortura a presos políticos. Tendo permanecido em liberdade durante a primeira fase do 

processo, em julho foi informado de que a Auditoria da Marinha do Rio de Janeiro havia 

decretado a prisão preventiva de um grupo de pessoas incursas na Lei de Segurança 

Nacional. Buscou então asilo na embaixada do Chile e após três meses obteve o salvo-

conduto para viajar para a capital chilena, onde chegou no início de outubro. Logo que se 

tornou público seu pedido de asilo, The New York Times Review of Books publicou uma 

carta aberta assinada por mais de cem personalidades internacionais, entre elas Calder, 

Picasso, Henry Moore e Max Bill, responsabilizando o governo brasileiro por sua 

integridade física. 

Em 1971, no Chile, Mário Pedrosa foi convidado pelo diretor do Instituto de Arte Latino-

Americana, Miguel Rojas Mix, para tornar-se membro daquela entidade e também 

professor de história da arte latino-americana na Faculdade de Belas-Artes de Santiago. 

Ainda nesse ano, viajou à Índia para participar do júri de premiação na Trienal de Nova 

Délhi. Ao regressar à capital chilena, encontrou em andamento a discussão de um projeto 

para a constituição de um museu de arte moderna no país. Incumbido pelo presidente 

Salvador Allende de organizar esse museu, conseguiu em pouco tempo a doação de 

inúmeras obras de artes de Picasso, Calder, Miró, Léger, entre outros, embora os quadros e 



esculturas de artistas do Brasil tenham sido impedidos de chegar ao Chile por intervenção 

direta do governo brasileiro, excluindo-se apenas as obras de alguns artistas brasileiros 

residentes em Paris, como Franz Krajcberg, Lígia Clark e Sérgio Camargo. Já em maio de 

1972, ao realizar a primeira exposição, o número de obras ultrapassava mil exemplares. 

Nessa ocasião o museu passou a ser denominado oficialmente Museo de la Solidariedad. 

Em 1973 Mário Pedrosa fez mais uma viagem à Europa em busca de novas doações. Seu 

regresso ao Chile, em setembro desse ano, se deu dois dias antes da queda e morte de 

Allende, deposto por uma junta militar. Diante da nova conjuntura, asilou-se na embaixada 

do México, de onde foi para a Cidade do México, seguindo depois, já em outubro, para 

Paris, acolhido por novo asilo político. Da capital francesa, onde morou com a família por 

quatro anos, coordenou os esforços para a recuperação das obras doadas ao Museu da 

Solidariedade, apreendidas pela junta militar que assumiu o poder no Chile. 

Durante o tempo em que permaneceu na França, começou a escrever suas memórias, fez a 

introdução (Derrière le mirroir Calder) do catálogo da exposição dos trabalhos da última 

fase de Calder na Galeria Maeght e publicou diversos artigos em revistas de vários países 

como os Estados Unidos, México, Portugal, Peru e França. Desenvolveu ainda um trabalho 

em francês intitulado Crise mundial do imperialismo e Rosa Luxemburgo, que seria 

publicada no Brasil em 1979. Enquanto isso, era publicada no Brasil uma pequena 

coletânea de seus artigos intitulada Mundo, homem, arte em crise. 

No início de 1977, já bastante doente, Mário Pedrosa decidiu apressar seu regresso ao 

Brasil, onde pretendia fazer o tratamento médico necessário. Animado com a notícia de que 

a Auditoria da Marinha do Rio de Janeiro suspendera a prisão preventiva dos implicados no 

processo em que se encontrava envolvido, deu entrada ao pedido de passaporte no 

consulado brasileiro em Paris. Após consulta a vários ministérios, o Itamarati concedeu-lhe, 

já na segunda quinzena de setembro, um título de nacionalidade, pelo qual só poderia voltar 

ao país na data determinada pelas autoridades brasileiras, e com validade de apenas 24 

horas. Assim, no início de outubro de 1977, Mário Pedrosa regressou ao Brasil, e logo em 

seguida compareceu à Auditoria da Marinha para o julgamento de seu processo, no qual foi 

absolvido por unanimidade. Em entrevista ao Jornal do Brasil, declarou-se decepcionado 

com as vanguardas, que tinham envelhecido. Defensor da convocação de uma constituinte, 

afirmou na ocasião: “Eu sou um homem pacifista. Quero que todas as tendências e forças se 



reúnam numa só casa: do povo. Populares e não-populares apresentando-se para uma 

grande concentração.” Passou a colaborar com o jornal Folha de S. Paulo em 1978, e ainda 

nesse ano, logo após o incêndio do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM), 

comandou um mutirão para sua reconstrução. 

Por outro lado, desde seu retorno ao Brasil, empenhou-se na construção do Partido dos 

Trabalhadores (PT), que no seu entender representava o “movimento histórico mais 

importante e fecundo da hora brasileira”. Nesse meio tempo, em 1979, sua tese Da natureza 

afetiva da forma na obra de arte, bem como outros ensaios seus foram publicados sob o 

título Arte/forma e personalidade. Também em 1979, tornou-se colaborador do recém-

criado Jornal da República, de São Paulo. 

Seus 80 anos de idade foram comemorados em 1980 com uma exposição na Galeria Jean 

Borghici, no Rio de Janeiro, contendo as obras de muitos dos artistas que ele havia 

conhecido mais de perto e cobrindo o período de 1919 a 1980. Dessa exposição resultou o 

catálogo Homenagem a Mário Pedrosa. Ainda em 1980, quando da criação do PT, Mário 

Pedrosa foi o primeiro dos intelectuais a se filiar, sendo sua ficha de inscrição a de número 

um. Também nesse ano publicou o livro Sobre o PT e coordenou a edição do livro Museu 

da Imagem do Inconsciente, de Nise da Silveira. 

Mário Pedrosa faleceu no Rio de Janeiro no dia 5 de novembro de 1981. Quinze dias antes 

de morrer, lançou Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília, uma coletânea de textos 

sobre artes plásticas. 

Além dos livros já mencionados, publicou Calder e a música dos ritmos visuais (1949), 

Artes, necessidade vital (1949), Dimensões da arte (1951), Forma e personalidade (1951), 

Panorama da pintura moderna (1951), Da Missão Francesa, seus objetivos políticos (1957), 

Tratado sintético da classe operária brasileira (1966), Arte em crise (1975), Panorama da 

pintura contemporânea, A problemática da arte contemporânea, Arte: para quem e A hora 

política do Brasil. Escreveu ainda a segunda parte do livro Arte agora, agora, de Herbert 

Read. Deixou inacabados os livros A pisada é esta (autobiografia) e Discurso pré-

constituinte. 

A seu respeito Carlos Eduardo de Senna Figueiredo publicou Mário Pedrosa: retratos do 

exílio (1981). 
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PEDROSA, VALDEMAR 

*rev. 1924; const. 1946; sen. AM 1946-1954. 

 

Valdemar Pedrosa nasceu em Manaus no dia 29 de março de 1888, filho de Jônatas 

de Freitas Pedrosa e de Ermelinda Maria Pedrosa. Seu pai foi senador pelo Amazonas de 

1897 a 1913 e governador do mesmo estado de 1913 a 1917. 

Cursou o primário no Colégio Pedrosa e no Externato Nossa Senhora da Conceição, em sua 

cidade, natal, concluindo o secundário no Colégio Carneiro Ribeiro, na Bahia. Bacharelou-

se em 1911 pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, então Distrito Federal. Em julho 

de 1912 foi nomeado professor de direito penal da Faculdade de Ciências Jurídicas e 

Sociais de Manaus e em 1913 passou a lecionar francês na Escola Normal dessa cidade, 

atividade que exerceria até 1937.  

Procurador fiscal da capital e do estado do Amazonas de 1914 a 1916, elegeu-se em 1919 

deputado estadual. Reeleito em 1924, participou ativamente do movimento deflagrado em 

julho desse ano em Manaus para apoiar os revolucionários que haviam ocupado a capital 

paulista sob o comando do general Isidoro Dias Lopes. Os rebeldes amazonenses 

depuseram o governador Turiano Meira, constituindo um governo militar chefiado pelo 

tenente Alfredo Augusto Ribeiro Júnior. Em fins de agosto as forças federais lideradas pelo 

general João de Deus Mena Barreto destituíram o governo revolucionário e prenderam seus 

integrantes. Como o governador deposto se recusasse a reassumir, Mena Barreto designou 

o coronel Raimundo Barbosa para o governo militar do estado. 

Em 1927, tornou-se membro do Conselho Penitenciário do estado do Amazonas. Com a 

vitória da Revolução de 1930 e a nomeação de Álvaro Botelho Maia como interventor no 

estado, assumiu em 1931 a Secretaria Geral do novo governo. Nesse cargo, combateu, em 

agosto de 1932, o levante da fortaleza de Óbidos deflagrado em apoio à Revolução 

Constitucionalista de São Paulo. Os revoltosos, chefiados por Alderico Pompo de Oliveira, 

dominaram o forte e ocuparam diversas cidades, mas foram derrotados pelas forças legais 

na batalha naval de Itacoatiara. De junho a setembro de 1933, ocupou interinamente a 

interventoria em substituição a Álvaro Botelho Maia. No final do ano deixou a Secretaria 

Geral do governo estadual, tornando-se procurador da República no Amazonas. Diretor da 

Faculdade de Direito de Manaus em 1934, foi eleito em 1943 presidente do conselho da 



Ordem dos Advogados do Brasil, seção Amazonas, da qual foi um dos fundadores.  

Com o fim do Estado Novo (1937-1945), elegeu-se no pleito de dezembro de 1945 senador 

pelo Amazonas à Assembleia Nacional Constituinte na legenda do Partido Social 

Democrático (PSD). Assumindo o mandato em março do ano seguinte, participou da 

comissão encarregada de redigir o anteprojeto da Constituição. Com a promulgação da 

nova Carta (18/9/1946) e a transformação da Constituinte em Congresso ordinário, exerceu 

o mandato na legislatura que se seguiu, integrando as comissões de Redação de Leis, 

Especial de Leis Complementares da Constituição e Mista de Leis Complementares da 

Constituição, e foi ainda vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. 

Em 1948 votou favoravelmente à cassação dos mandatos dos parlamentares comunistas, 

medida decorrente do cancelamento, em 1947, do registro do Partido Comunista Brasileiro, 

então Partido Comunista do Brasil (PCB). Terceiro-secretário da mesa do Senado de março 

de 1951 a março de 1953, representou essa casa na reunião do Conselho de Tutela da 

Organização das Nações Unidas (ONU), realizada em Paris em novembro de 1951, na qual 

se determinou a extinção a curto prazo dessa forma de vínculo colonial. Em novembro de 

1954 renunciou ao mandato, deixando o Senado. Posteriormente foi nomeado ministro do 

Tribunal Superior do Trabalho, cargo no qual se aposentou. 

Procurador-geral da Santa Casa de Misericórdia, era sócio do Instituto de Direito Social do 

Amazonas e da Sociedade Amazonense de Criminologia, além de sócio benemérito da 

Associação Comercial do Amazonas e membro da Academia Amazonense de Letras. 

Pertenceu também à Ordem Maçônica. 

Faleceu em Manaus no dia 14 de junho de 1967. 

Era casado com Isa Alves Pedrosa, com quem teve quatro filhos. 

Publicou Une recherche philologique (1915), A interpretação subjetiva do artigo 34 do 

Código Penal (1931), Saudação ao doutor Adriano Jorge (1938), A extinção dos mandatos 

legislativos em face da Constituição e O Brasil na Comissão de Tutela da ONU. 
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PEIXOTO, Américo  

*dep. fed. RJ 1924-1930. 

 

  Américo Valentim Peixoto nasceu em Macaé (RJ) no dia 6 de agosto de 1878. 

  Cursou as primeiras séries no Colégio Caetano Dias, em seu município natal, 

iniciou os estudos secundários no Liceu de Humanidades, em Campos, e concluiu-os no 

Ginásio Nacional, no Rio de Janeiro, então Distrito Federal. Em 1901 diplomou-se em 

Odontologia pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e trabalhou como dentista em 

Campos. Matriculou-se posteriormente na Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro e 

obteve o grau de bacharel em 1907. Passou então a atuar na área jurídica nas cidades 

fluminenses de Santa Maria Madalena e Macaé. 

  Em 1924 foi eleito deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro e tomou posse na 

Câmara dos Deputados em maio do mesmo ano, com mandato até dezembro de 1926. 

Reeleito em 1927 e em 1930, teve o mandato interrompido em outubro desse último ano 

em decorrência da vitória da revolução que levou Getúlio Vargas ao poder e extinguiu 

todos os órgãos legislativos do país.  

 Ao longo de sua trajetória profissional também atuou na imprensa. Diretor dos 

periódicos Jornal de Madalena e Autonomista, foi colaborador das revistas Aurora e Fon-

Fon e redator dos jornais O Dia, A Capital e O Brasil, no qual também publicava seus 

versos.  

 

 
Luciana Pinheiro 
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PEIXOTO, Antônio Gonçalves Pereira de Sá  

*dep. fed. AM 1894-1896 e 1903-1905; sen. AM 1905-1908. 

 

Antônio Gonçalves Pereira de Sá Peixoto nasceu no Rio de Janeiro, então capital 

do Império, no dia 27 de fevereiro de 1869, filho de Antônio Pereira de Sá Peixoto e de 

Maria Gonçalves Peixoto. 

Formado em direito, foi nomeado pelo presidente Floriano Peixoto (1891-1894) juiz federal 

no Amazonas, estabelecendo-se, assim, em Manaus.  

Em 1894 foi eleito deputado federal pelo Amazonas. Assumindo sua cadeira na Câmara 

dos Deputados, no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, em maio do mesmo ano, exerceu 

o mandato até 1896. Nesse ano, com a posse de Fileto Pires Ferreira no governo do 

Amazonas (1896-1898), foi nomeado diretor geral da Instrução Pública no estado. 

Permaneceu no cargo até o ano seguinte, quando foi eleito deputado estadual. Assumindo 

sua cadeira na Assembleia Legislativa em 1897, exerceu o mandato até 1900. Em 1903 

voltou a ser eleito deputado federal pelo Amazonas. Ainda antes do fim do mandato foi 

eleito senador em eleição suplementar e ocupou uma cadeira no Senado de 1905 a 1908.  

Em 1908 deixou o Senado Federal para tornar-se vice-governador do estado do Amazonas 

ao lado do governador coronel Antônio Ribeiro Bittencourt (23/7/1908- 22/12/1912). No 

dia 8 de outubro de 1910, enquanto era vice-governador, foi conivente com Pinheiro 

Machado na tentativa de golpe contra Antônio Ribeiro Bittencourt. A Marinha chegou a 

bombardear a cidade de Manaus, e Sá Peixoto teve de assumir o governo do estado durante 

20 dias. Contudo, a tentativa golpista fracassou, e Ribeiro Bittencourt conseguiu reaver seu 

mandato no dia 31 de outubro do mesmo ano. Voltou então ao cargo de vice-governador, 

que manteve até o fim do mandato de Ribeiro Bittencourt, em dezembro de 1912. 

Em 1916 tornou-se ministro do Tribunal de Justiça do Amazonas, e entre os anos de 1923 e 

1930, já como desembargador, foi presidente do tribunal. Foi também livre docente de 

direito internacional na Faculdade do Rio de Janeiro e professor de direito internacional 

privado na Faculdade do Amazonas. Pertenceu à Academia Amazonense de Letras. Foi 

Grão-mestre do Oriente do Brasil e recebeu o título de grande benemérito da Ordem 

Maçônica do Brasil. 

Faleceu no dia 17 de abril de 1948. 



Casou-se em primeiras núpcias com Eudóxia Sarmento Moreira, com quem teve cinco 

filhos. De uma segunda união nasceram seis filhos. 

 

Maria Eugenia Bertarelli 
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PEIXOTO, Artur Vieira  

*dep. fed. AL 1897-1899.  

 

Artur Vieira Peixoto nasceu no engenho Itamaracá, em Murici (AL), no dia 12 

de setembro de 1865, filho de José Vieira de Araújo Peixoto e de Teresa Josefina 

Peixoto. Seu pai, senhor de engenho e influente político provincial, criou, além dos 

filhos, o sobrinho e afilhado Floriano Vieira Peixoto, que viria a ser também seu genro, 

posto que se casou com sua filha Josina Vieira Peixoto. Floriano Peixoto viria a ser 

ministro da Guerra (1890-1891), senador por Alagoas (1891-1893), vice-presidente 

(1891) e presidente (1891-1894) da República. 

Artur Peixoto fez os estudos primários e preparatórios em Maceió. Em 1888 matriculou-

se na Faculdade de Direito do Recife, mas após a proclamação da República 

(15/11/1889) transferiu-se para o Rio de Janeiro e foi auxiliar de gabinete do primo e 

cunhado marechal Floriano Peixoto, quando este ocupou o cargo de ministro da Guerra. 

Nomeado para a Secretaria do Ministério da Guerra, prosseguiu seus estudos e em 1893 

formou-se pela Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro. Durante a Revolta da 

Armada, deflagrada em setembro de 1893, fez parte do Batalhão Acadêmico e recebeu o 

título de major honorário do Exército.  

Regressando a Alagoas em 1896, foi chefe de polícia do estado. Em seguida foi eleito, 

pelo 1º Distrito, deputado federal para a legislatura que se estendeu de maio de 1897 a 

dezembro de 1899.  

Faleceu no dia 31 de dezembro de 1943. 

Publicou Floriano Peixoto: vida e governo (prefácio de Lauro Sodré, em parceria com 

Francolino Cameu, 1925) e Floriano. Memórias e documentos. Bibliografia do 

marechal Floriano Peixoto (1939). 

 

Reynaldo de Barros 
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PEIXOTO, AUGUSTO AMARAL  

*militar; rev. 1924; rev. 1930; const. 1934; dep. fed. DF 1935-1937 e 1953-1955. 

 

Augusto Amaral Peixoto Júnior nasceu no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, no 

dia 7 de dezembro de 1901, filho de Augusto Amaral Peixoto e de Alice Monteiro Amaral 

Peixoto. Seu pai, em cujo consultório médico trabalhou quando acadêmico o futuro líder 

tenentista Pedro Ernesto Batista, foi mais tarde chefe de gabinete deste na Prefeitura do 

Distrito Federal, chegando a assumir interinamente a chefia do Executivo municipal. Seu 

irmão, Ernâni Amaral Peixoto, exerceu várias funções públicas após a Revolução de 1930: 

foi interventor no estado do Rio de Janeiro de 1937 a 1945, deputado federal de 1946 a 

1951 e de 1963 a 1971, governador do estado do Rio de 1951 a 1955, presidente do Partido 

Social Democrático (PSD) de 1952 a 1965, embaixador nos Estados Unidos de 1956 a 

1959, ministro da Viação e Obras Públicas de 1959 a 1961 e senador de 1971 a 1987. 

Após completar os estudos primários no Colégio Tiradentes, no Rio de Janeiro, fez o curso 

secundário nos colégios jesuítas Santo Inácio, na mesma cidade, e Anchieta, em Nova 

Friburgo (RJ). Em janeiro de 1919, ingressou na Escola Naval do Rio de Janeiro, sendo 

promovido a guarda-marinha em dezembro de 1922 e a segundo-tenente em dezembro do 

ano seguinte. 

 

NA OPOSIÇÃO AOS GOVERNOS DA PRIMEIRA REPÚBLICA 

Em depoimento prestado ao Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil (Cpdoc), Augusto Amaral Peixoto afirmou que sua oposição aos 

governos federais da Primeira República se iniciou na época da campanha da Reação 

Republicana, movimento que nos anos de 1921 e 1922 promoveu a candidatura de Nilo 

Peçanha à presidência da República em oposição ao situacionista Artur Bernardes, afinal 

eleito em março de 1922. No entanto, ao eclodir em São Paulo a Revolta de 5 de Julho de 

1924, seu oposicionismo ainda não se traduziu em atos. Seguiu como voluntário com o 

contingente da Marinha que se deslocou para o porto de Santos (SP) com a finalidade de 

combater os rebeldes antibernardistas, liderados pelo general Isidoro Dias Lopes. 

Permaneceu na linha de frente entre os dias 20 e 28 de julho, tendo recebido, após a 

expulsão dos revoltosos da capital paulista, elogios das autoridades navais e do presidente 



da República pela bravura com que participou das operações de guerra. 

Sua adesão de fato à oposição, e mais especificamente ao movimento tenentista promovido 

pela jovem oficialidade revolucionária da década de 1920, data de novembro de 1924, 

quando ocorreu um desdobramento da revolta de Dias Lopes. Juntamente com os tenentes 

Herculino Cascardo, Valdemar Araújo Mota e outros, sublevou no Rio de Janeiro o 

encouraçado São Paulo e o torpedeiro Goiás, que foram conduzidos para fora da baía de 

Guanabara rebocando dois hidroaviões. Bombardeados pelas fortalezas, os hidroaviões 

foram afundados, e a guarnição do Goiás foi obrigada a se render. O São Paulo, 

transportando cerca de seiscentos homens, entre os quais o tenente Amaral Peixoto, rumou 

para o porto de Montevidéu. Aí foi entregue às autoridades locais, que imediatamente o 

devolveram ao governo brasileiro, enquanto os militares rebeldes permaneciam exilados em 

solo uruguaio. 

Considerado desertor, Augusto Amaral Peixoto foi transferido para a reserva em julho de 

1925. Durante seu exílio no Uruguai, colaborou em jornais da fronteira com o Brasil e 

participou de articulações contra o governo brasileiro. Em novembro de 1926, comandou 

um destacamento da Coluna Relâmpago, formada sob a liderança dos irmãos Nélson e 

Alcides Etchegoyen, os quais sublevaram uma unidade do Exército sediada em Santa Maria 

(RS) na tentativa de impedir a posse do presidente eleito Washington Luís. Sem receber 

adesões, o movimento foi debelado no mesmo dia. 

Em abril de 1927, Augusto Amaral Peixoto foi condenado a 11 anos e oito meses de prisão. 

Por decreto de janeiro de 1929, foi demitido do serviço da Armada. Em 1930, participou 

em Porto Alegre das articulações para o movimento armado que eclodiria em outubro. 

Integrando o comando revolucionário no Sul do país, percorreu os estados de Santa 

Catarina e Paraná, e foi designado para preparar a sublevação em Santo Ângelo (RS). No 

mês de outubro, comandou o levante de um regimento de cavalaria e de um grupo de 

artilharia sediados nessa cidade e em seguida voltou a Porto Alegre, passando a atuar na 

costa. Estabeleceu contatos com navios de guerra ancorados em Florianópolis e atuou 

também como decifrador de documentos presidenciais, juntamente com Herculino 

Cascardo, Luís Aranha e outros. Vitoriosa a revolução, foi beneficiado pela anistia 

decretada pelo governo provisório de Getúlio Vargas. Por decreto de novembro de 1930, 

foi promovido a primeiro-tenente, desde janeiro de 1925, e a capitão-tenente, desde maio 



daquele ano. 

 

DA REVOLUÇÃO DE 1930 AO GOLPE DE 1937 

Em dezembro de 1930, Augusto Amaral Peixoto foi designado ajudante de ordens 

do ministro da Marinha, o vice-almirante Conrado Heck. Pouco depois foi nomeado 

tesoureiro da primeira diretoria do Clube 3 de Outubro, organização criada em fevereiro de 

1931 para articular a ação política dos “tenentes”. Em dezembro seguinte, entretanto, votou 

contra um manifesto à nação lançado pelo clube, condicionando a adoção de uma nova 

Constituição à execução de uma série de medidas que garantissem a preservação da ordem 

pública por um prazo relativamente longo. 

Ao lado de Abelardo Marinho de Andrade, Estênio Caio de Albuquerque Lima e Valdemar 

Falcão, integrou a comissão encarregada pela assembleia geral extraordinária do Clube 3 de 

Outubro de elaborar um programa de governo revolucionário. O documento, divulgado em 

fevereiro de 1932, abrangia as principais questões políticas, econômicas, administrativas e 

sociais vividas pelo país, e propunha uma nova estrutura institucional caracterizada por um 

alto grau de centralismo e pela manutenção da forma ditatorial de organização do poder. Na 

primeira convenção nacional do clube, realizada em novembro de 1932, esse trabalho seria 

aceito como um subsídio de orientação doutrinária, servindo de base para as teses 

aprovadas pelo plenário, as quais também seriam defendidas no I Congresso Nacional 

Revolucionário em abril de 1934. 

Augusto Amaral Peixoto combateu a Revolução Constitucionalista deflagrada em São 

Paulo no dia 9 de julho de 1932, comandando o batalhão da Marinha encarregado do setor 

Parati (RJ)-Cunha (SP). Assumiu em agosto o comando interino do Destacamento João 

Alberto e em setembro foi designado subcomandante dessa unidade. Após permanecer no 

posto por cerca de 20 dias, reassumiu o comando do batalhão da Marinha. Com a 

capitulação das forças paulistas em outubro de 1932, desligou-se do Clube 3 de Outubro. 

Em 3 de maio de 1933, elegeu-se deputado à Assembleia Nacional Constituinte na legenda 

do Partido Autonomista do Distrito Federal, fundado pouco antes por Pedro Ernesto, 

interventor do Distrito Federal. Instalada a Assembleia em novembro, nela passou a 

defender os antigos princípios do Clube 3 de Outubro, mesmo afastado da organização. Em 

dezembro, em reunião dos constituintes militares realizada sob a presidência do general 



Pedro Aurélio de Góis Monteiro, durante a qual foi discutido o capítulo da Constituição 

referente à defesa nacional, pronunciou-se a favor da extinção das forças militares 

estaduais. 

Em janeiro de 1934, declarou ter discordado da escolha de Antônio Carlos Ribeiro de 

Andrada, deputado do Partido Progressista de Minas Gerais, para a presidência da 

Assembleia, escolha decidida a partir da indicação de Getúlio Vargas após a retirada da 

candidatura de Osvaldo Aranha ao cargo. Embora mantivesse seu apoio a Vargas, 

manifestou-se também contra a proposta apresentada pelo líder da maioria, o deputado 

Antônio Garcia de Medeiros Neto, do Partido Social Democrático da Bahia, segundo a qual 

o presidente da República deveria ser eleito antes da promulgação da nova Constituição. 

Durante as discussões sobre o regimento interno da Assembleia, aparteou o deputado 

paulista Carlos de Morais Andrade, o qual afirmava que o povo brasileiro sentia saudades 

do regime da lei. Perguntou-lhe: “Em que regime constitucional houve mais respeito à lei 

do que no regime ditatorial do sr. Getúlio Vargas?” 

Em fevereiro de 1934, participou, juntamente com Góis Monteiro, nomeado ministro da 

Guerra, e mais alguns deputados e interventores federais, de uma reunião realizada em casa 

do deputado Levi Carneiro, do Partido Popular Radical do Rio de Janeiro e membro da 

Comissão Constitucional da Assembleia. O encontro tinha por objetivo consultar Levi 

Carneiro acerca de uma fórmula jurídica que permitisse a constitucionalização imediata do 

país. Das discussões surgiu a proposta de que as eleições presidenciais se realizassem no 

prazo de 15 a 20 dias após a aprovação em bloco do projeto apresentado pela Comissão 

Constitucional, o qual seria adotado como Constituição provisória, bem como dos atos do 

governo provisório. A chamada Fórmula Levi Carneiro seria apresentada pela Comissão de 

Polícia em resposta à proposta de Medeiros Neto. No entanto, essa solução foi abandonada 

em favor da Fórmula Simões Lopes, que propunha a imediata votação em bloco do projeto 

constitucional, o que permitiria realizar eleições presidenciais no prazo de um mês sem que 

houvesse inversão dos trabalhos na Constituinte. Ao final, a Constituição foi aprovada em 

16 de julho de 1934 e no dia seguinte Vargas foi eleito presidente da República. 

Em outubro de 1934, Augusto Amaral Peixoto foi eleito deputado federal pelo Distrito 

Federal na legenda do Partido Autonomista. No ano seguinte, ao se aguçarem as 

divergências no interior do partido, alinhou-se à facção liderada por Luís Aranha contra o 



prefeito Pedro Ernesto, acusado de simpatizante do socialismo. Ainda em 1935, integrou o 

Grupo Pró-Liberdades Populares, organizado por parlamentares de vários partidos após a 

aprovação pelo Congresso da Lei de Segurança Nacional, considerada uma ameaça à 

democracia. No dia 11 de novembro de 1935, o grupo lançou um manifesto de protesto 

assinado por 21 parlamentares. 

Durante o ano de 1936, lutou na Câmara dos Deputados para que a Ação Integralista 

Brasileira (AIB) fosse declarada ilegal. 

 

O ESTADO NOVO 

Com o golpe de novembro de 1937, que instaurou o Estado Novo, dissolvendo o 

Congresso e extinguindo os partidos políticos, Augusto Amaral Peixoto retornou à 

Marinha. No mês de dezembro, apresentou-se à Escola de Especialização e 

Aperfeiçoamento de Oficiais, iniciando o curso de submarinos. Por discordar do novo 

regime, manteve-se afastado das atividades políticas, embora em 1938 se tenha apresentado 

às autoridades policiais para combater a tentativa de levante promovida pelos integralistas. 

Em novembro de 1939, já deflagrada a Segunda Guerra Mundial, foi enviado à Itália para 

estudar a possibilidade de compra de submarinos e torpedeiros. Retornou ao Brasil em 

dezembro de 1940. Nesse mesmo ano foi promovido a capitão de corveta e representou o 

Brasil nas comemorações do VII Centenário de Portugal. De junho de 1941 a novembro de 

1942, exerceu a função de adido naval junto às embaixadas brasileiras no Uruguai e na 

Argentina, entrando em choque com o comportamento do governo argentino, simpático aos 

países do Eixo. 

Em 1942, representou a Marinha junto à Comissão Executiva de Pesca, a qual viria a 

presidir dois anos depois. Entre 1943 e 1945, dirigiu a Companhia Brasileira de Aços 

subordinada à Coordenação da Mobilização Econômica, órgão criado em 1942 para 

organizar a execução de medidas econômicas destinadas à sustentação da intervenção do 

Brasil na guerra. Em junho de 1945, foi promovido a capitão de fragata. 

 

DO PSD AO MDB 

No final do Estado Novo, ao se iniciar o processo de organização dos partidos 

políticos, Augusto Amaral Peixoto atuou no Distrito Federal coordenando o diretório 



regional do Partido Social Democrático (PSD). Inicialmente secretário-geral, presidiria o 

diretório carioca do partido até sua extinção em 1965. 

Tendo-se mantido ao lado de Getúlio Vargas no episódio de sua deposição em outubro de 

1945, concorreu sem êxito pelo Distrito Federal às eleições de dezembro desse ano para o 

Senado. Nelas foram eleitos Luís Carlos Prestes, do Partido Comunista Brasileiro (PCB), 

então chamado Partido Comunista do Brasil, e Hamílton Nogueira, da União Democrática 

Nacional (UDN). Em 1946, foi nomeado pelo presidente Eurico Dutra para a presidência 

do Lóide Brasileiro. Foi membro da diretoria dessa companhia de navegação de 1948 a 

1950. 

Designado membro interino do conselho superior das caixas econômicas federais em 1950, 

em outubro desse ano foi eleito primeiro suplente de deputado federal pelo Distrito Federal 

na legenda do PSD, com 5.539 votos. Nas eleições presidenciais também realizadas nesse 

ano, apoiou a candidatura de Cristiano Machado, homologada pelo PSD. Manteve esse 

apoio mesmo após seu partido ter passado a sustentar extraoficialmente a candidatura de 

Getúlio Vargas, lançada pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e pelo Partido Social 

Progressista (PSP), que afinal saiu vitoriosa. 

Em março de 1951, foi promovido a capitão de mar e guerra. No mês seguinte foi 

transferido para a reserva remunerada, e em junho foi promovido a contra-almirante. Em 

outubro de 1953, assumiu a cadeira na Câmara dos Deputados, preenchendo a vaga aberta 

por Luís Gama Filho, nomeado ministro do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 

Diante da campanha oposicionista desencadeada pela UDN, intensificada com o atentado 

da rua Tonelero desferido em 5 de agosto de 1954 contra o jornalista Carlos Lacerda e cujo 

resultado foi a morte do major-aviador Rubens Vaz, Augusto Amaral Peixoto manteve-se 

solidário ao presidente Getúlio Vargas. A apuração das responsabilidades revelou contudo 

ligações entre os autores do atentado e a guarda pessoal do presidente, abrindo uma grave 

crise político-militar. 

Após consultar diversos líderes políticos, Augusto Amaral Peixoto procurou o presidente 

no dia 21 de agosto, propondo-lhe como solução para a crise que reorganizasse o governo. 

Em resposta, Vargas afirmou que aceitaria qualquer solução, desde que se mantivesse a 

ordem pública. Estaria disposto, em caso contrário, a transferir o poder ao ministro da 

Guerra, o general Zenóbio da Costa. Na noite desse mesmo dia, Augusto Amaral Peixoto 



encontrou-se com os generais João Batista Mascarenhas de Morais, Juarez Távora e outros, 

e transmitiu-lhes a resposta de Vargas. Juarez considerou-a inconstitucional, já que o 

sucessor legal do presidente era João Café Filho, vice-presidente da República. 

Na madrugada do dia 24, Augusto Amaral Peixoto participou da reunião ministerial 

convocada por Vargas, à qual também compareceram alguns familiares e amigos do 

presidente. O objetivo do encontro era discutir propostas de solução para a crise. Um grupo 

de generais e ministros defendia o licenciamento do presidente, enquanto os demais 

presentes se propunham apoiar qualquer decisão tomada por Getúlio, assumindo sua defesa 

incondicional. Encerrando as discussões, Vargas orientou os ministros militares no sentido 

de manterem a ordem pública, condição que exigia para apresentar seu pedido de licença. 

Algumas horas após a reunião, contudo, foi encontrado morto em seu quarto. 

Após o suicídio de Vargas, encerrando seu mandato na Câmara em janeiro de 1955, 

Augusto Amaral Peixoto tornou-se opositor do novo governo chefiado pelo vice-presidente 

Café Filho. Em novembro de 1955, foi solidário com o movimento militar empreendido 

pelo general Henrique Teixeira Lott, ministro da Guerra até a véspera, que afastou do poder 

o presidente interino Carlos Luz e a seguir o próprio Café Filho para garantir a posse de 

Juscelino Kubitschek, vencedor das eleições presidenciais de outubro daquele ano. 

No governo Kubitschek, foi designado para a presidência da Caixa Econômica Federal do 

Rio de Janeiro, função da qual pediu exoneração quando tomou posse o presidente Jânio 

Quadros, em janeiro de 1961. Após a renúncia de Jânio Quadros em agosto de 1961, 

defendeu a posse de João Goulart na presidência da República, contestada pelos ministros 

militares. Foi favorável à implantação do sistema parlamentarista como solução para o 

impasse sucessório. Em outubro de 1962, foi eleito deputado à Assembleia Legislativa do 

então estado da Guanabara. 

Em agosto de 1964, durante uma homenagem do Exército ao duque de Caxias, em que 

estavam presentes o ministro da Guerra, general Artur da Costa e Silva, e todos os generais 

da ativa em serviço no Rio de Janeiro, Augusto Amaral Peixoto pronunciou, em nome do 

PSD, um discurso de condenação às cassações de mandatos parlamentares e às punições 

sem direito de defesa impostas pelas forças vitoriosas no movimento político-militar de 31 

de março do mesmo ano. 

Com a extinção dos partidos políticos pelo Ato Institucional nº 2 (27/10/1965) e a posterior 



instauração do bipartidarismo, filiou-se ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), 

partido de oposição ao governo. Nessa legenda foi reeleito deputado estadual em novembro 

de 1966. Presidiu a Assembleia Legislativa da Guanabara em 1966 e em 1967. Em 

fevereiro de 1968 foi nomeado secretário sem pasta do governador da Guanabara Francisco 

Negrão de Lima, e foi exonerado em março do ano seguinte, quando foi designado ministro 

do Tribunal de Contas do estado da Guanabara na vaga aberta pela aposentadoria do 

ministro João Café Filho. Aposentou-se em novembro de 1971, por ter atingido o limite de 

idade para o serviço público. 

Faleceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 29 de julho de 1984. 

Era casado com Maria Luísa Amaral Peixoto, com quem teve um filho. 

Escreveu Recordações revolucionárias e políticas. 

O arquivo de Augusto Amaral Peixoto encontra-se depositado no Centro de Pesquisa e 

Documentação de História Contemporânea do Brasil (Cpdoc) da Fundação Getulio Vargas. 

Renato Lemos 

 

FONTES: ARQ. CLUBE 3 DE OUTUBRO; BROXSON, E. Plínio; CÂM. DEP. 

Deputados; CÂM. DEP. Relação nominal dos senhores; Câm. Dep. seus componentes; 

CISNEIROS, A. Parlamentares; CORTÉS, C. Homens; Cronologia da Assembléia; 

CURRIC. BIOG.; Diário do Congresso Nacional; FONTOURA, J. Memórias; Globo 

(30/7/1984); Grande encic. Delta; HIPÓLITO, L. Campanha; Jornal do Brasil (23/2/1933, 

30/7/1984); MACHADO, F. Últimos; MIN. REL. EXT. Anuário (1966); NÉRI, S. 16; 

NOGUEIRA FILHO, P. Ideais; PEIXOTO, A. Getúlio; SERV. DOC. GER. MARINHA; 

SILVA, H. 1934; SILVA, H. 1937; TÁVORA, J. Vida; Who’s who in Brazil. 



PEIXOTO, Carlos Emílio de Andrade 

*pres. MA 1891. 

 

Carlos Emílio de Andrade Peixoto foi eleito primeiro vice-presidente do Maranhão 

no governo de Lourenço Augusto de Sá e Albuquerque, em 14 de março de 1891. Como 

tal, substituiu o titular no dia 7 de setembro do mesmo, quando este se licenciou para 

assumir o mandato de senador pelo estado de Pernambuco.  

Com a renúncia do presidente Deodoro da Fonseca e a posse do vice-presidente 

Floriano Peixoto em 23 de novembro de 1891, vários governantes estaduais aliados do ex-

presidente foram destituídos. Assim, no dia 25 de novembro, Lourenço de Sá e 

Albuquerque – que estava no Rio de Janeiro – foi deposto do poder no Maranhão e Carlos 

Emílio de Andrade Peixoto, seu substituto, foi afastado. Assumiu o governo uma junta 

provisória composta pelo capitão-tenente Oton de Carvalho Bulhão, Benedito Pereira Leite, 

Francisco da Cunha Machado e Raimundo Joaquim Ewerton Maia. Entretanto, dois dias 

depois, chegaram ordens do governo federal para que Carlos Emílio de Andrade Peixoto 

regressasse ao governo. Nesse ínterim, Lourenço de Sá e Albuquerque retornou ao 

Maranhão e em 29 de novembro assumiu novamente a presidência do estado. Diante das 

grandes pressões que sofreu, com a intervenção de líderes políticos locais, renunciou, 

porém, em 18 de dezembro. O Poder Executivo estadual voltou então a Carlos Emílio de 

Andrade Peixoto, mas este se recusou a reassumi-lo. O segundo vice-presidente do estado, 

Agripino Azevedo, assumiu o governo, mas apenas por um dia. Mais uma vez uma junta 

governativa, presidida por Francisco da Cunha Machado e composta por Benedito Leite e 

Raimundo Joaquim Ewerton Maia, assumiu o governo até 8 de janeiro de 1892, quando foi 

substituída pelo novo presidente do estado,  HYPERLINK 

"http://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_In%C3%A1cio_Belfort_Vieira" \o "Manuel Inácio 

Belfort Vieira" Manuel Inácio Belfort Vieira. 

 

Raimundo Helio Lopes 
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PEIXOTO, CARLOS 
*dep. fed. MG 1903-1911 e 1915-1917. 

 

Carlos Peixoto de Melo Filho nasceu na cidade de Ubá, na Zona da Mata do 

estado de Minas Gerais, no dia 1o de junho de 1871, filho de Carlos Peixoto de Melo, que 

fora senador no Império, e de Agostina Brandão Peixoto de Melo, pertencente a uma 

tradicional família da região. 

Concluiu os estudos preparatórios no Ateneu Mineiro aos 13 anos de idade e precisou de 

uma autorização especial do ministro da Justiça para se matricular em 1885 na Academia 

de Direito de São Paulo. Sua turma, que se formou em 1889, era das mais ilustres, com 

nomes como João Luís Alves, Edmundo Lins, Mendes Pimentel, Herculano de Freitas, 

Paulo Prado, Afonso Arinos e Otávio Mendes. 

Recém-formado, voltou à terra natal para exercer a advocacia durante dois anos, adquirindo 

logo a fama de grande orador. Na ocasião participou do júri que colocou em rivalidade na 

cidade as famílias Soares de Moura e Peixoto de Melo. Em seguida ingressou na 

magistratura como juiz municipal em Ubá. Em 1895 retomou a banca de advocacia, 

participou ativamente das lutas políticas locais e se elegeu agente executivo do município. 

Em 1903 foi eleito para a Câmara estadual mineira como representante do 2º distrito de 

Ubá e em pouco tempo ascendeu à posição de líder do governo Francisco Sales (1902-

1906). Participou da discussão dos projetos de reforma constitucional e de reforma eleitoral 

com grande destaque, mas permaneceu na Câmara estadual apenas por quatro meses. Em 3 

de agosto de 1903 foi eleito deputado federal na vaga de Carlos Vaz de Melo, por sua vez 

eleito para o Senado Federal, e em setembro foi reconhecido. A bancada mineira na Câmara 

dos Deputados era composta de 37 representantes, enquanto a segunda bancada, a paulista, 

era limitada a 22. Foi o período do apogeu da política mineira no plano federal. Sua estréia 

provocou sensação quando do pedido de licença para processar um deputado, em que se 

conclamava a bancada mineira à “libertas quae sera tamen”, ao que respondeu com o “sub 

lege libertas”. Na idade de 34 anos foi elevado a líder do governo Rodrigues Alves (1902-



1906).  

Com a ascensão à presidência da República de Afonso Pena, em 1906, consolidou-se o 

prestígio mineiro. Afonso Pena escolheu ministros de pouca idade, como Tavares de Lira 

para a Justiça e Davi Campista para a Fazenda. Preterida a indicação de Rui Barbosa para o 

Ministério da Justiça, nomeou Miguel Calmon. Em discurso na Câmara, Augusto de Freitas 

declarou que parecia o país estar sendo convertido num verdadeiro “jardim de infância”. 

Faziam parte do Jardim de Infância Davi Campista, João Luís Alves, James Darcy, Gastão 

da Cunha, Miguel Calmon, Calógeras Estevão Lobo e Elói de Sousa. O grupo ainda 

contava com o apoio de intelectuais como Euclides da Cunha, Manuel Bonfim e Afrânio 

Peixoto, prevendo-se a criação de um Ministério da Educação, que seria entregue a este 

último. 

No Congresso Nacional, estabeleceu-se então o confronto entre o senador Pinheiro 

Machado, que até então havia detido a liderança política, e o jovem deputado Carlos 

Peixoto, que em 1907 foi eleito presidente da Câmara. No final desse ano, Germano 

Hasslocher, adepto de Pinheiro Machado, censurou James Darcy por ficar indiferente aos 

ataques contra o seu chefe. Com temperamento impulsivo, James Darcy abandonou de vez 

a vida pública. Conta-se que Pinheiro Machado teria dito: “Despencou-se o primeiro galho 

do Jardim de Infância, agora vai a árvore”.  

A presidência de Afonso Pena foi período de grandes realizações, prevendo-se a sua 

sucessão por João Pinheiro, com quem se consolidaria o procedimento de renovação. Mas 

com a morte de Afonso Pena em 1909, os planos de modernização foram afastados. A 

tentativa de lançamento da candidatura de Davi Campista não encontrou apoio. Carlos 

Peixoto foi reeleito presidente da Câmara e encontrou obstáculos nessa reeleição. O grupo 

de Pinheiro Machado tentou uma reforma do regimento que diminuía os poderes do 

presidente da Casa, encontrando-se uma forma de transação. 

Ao ser reeleito presidente da Câmara em 15 de março de 1909, Carlos Peixoto fez um 

discurso de posse afirmativo. Nele dizia “que somos capazes de praticar a liberdade civil, 

impedindo que se degenere a demagogia inconsciente que conduz à anarquia e assim abre 



caminho fácil a perigosas aventuras de violência, fonte e matriz do cesarismo e da tirania”. 

Com o reconhecimento da bancada goiana, porém, Carlos Peixoto se sentiu desprestigiado 

e renunciou à presidência da Câmara. Declarou que, tendo deixado de dirigir a bancada 

mineira, renunciava ao posto, mas conservava o mandato, que pertencia a seus eleitores. 

Participou da Campanha Civilista de Rui Barbosa e falou na convenção realizada no Teatro 

Lírico no dia 22 de agosto de 1909. Retornou aos debates parlamentares, sem maior vigor. 

Encerrando o mandato em dezembro de 1911, afastou-se da política. 

 

 Em 1915 voltou à Câmara e passou a integrar a Comissão de Finanças. Os Relatórios da 

Receita para os exercícios de 1915, 1916 e 1917 foram documentos importantes da vida 

parlamentar.  

Faleceu no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, em 29 de agosto de 1917, aos 46 anos. 

 

Alberto Venâncio Filho 
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PEIXOTO, Floriano 

*militar; min. Guerra 1890-1891; const. 1891; sen. AL 1891; pres. STM 1891-1893; vice-

pres. Rep. 1891; pres. Rep. 1891-1894. 

 

Floriano Vieira Peixoto – também conhecido como A Esfinge, Marechal de Ferro e 

Consolidador da República – nasceu no engenho de Riacho Grande, em Ipioca, distrito de 

Maceió, em 30 de abril de 1839, filho de Manuel Vieira de Araújo Peixoto e de Ana 

Joaquina de Albuquerque Peixoto. Muito pobres, seus pais o entregaram, ainda recém-

nascido, ao tio e padrinho coronel José Vieira de Araújo Peixoto, senhor de engenho e 

influente político provincial, que dispunha de melhores recursos materiais para criá-lo. 

Fez os estudos primários em Maceió, inicialmente com um clérigo amigo de seu padrinho, 

e depois em regime de internato no Colégio Espírito Santo, na mesma cidade. Em 1855, 

mudou-se para o Rio de Janeiro, então capital do Império, onde ingressou no Colégio São 

Pedro de Alcântara para fazer o curso secundário. No dia 1º de maio de 1857 assentou 

praça como soldado voluntário no 1º Batalhão de Artilharia a Pé, e no ano seguinte 

ingressou na Escola Central do Exército – como, naquele ano, passou a se chamar a Escola 

Militar do Rio de Janeiro. Após concluir o curso, foi declarado segundo-tenente em 2 de 

dezembro de 1861, passando a integrar o Corpo de Artilharia.  

Era primeiro-tenente desde 30 de dezembro de 1863, quando, em maio de 1865, teve início 

a guerra da Tríplice Aliança – formada por Argentina, Brasil e Uruguai – contra o Paraguai, 

que desde novembro do ano anterior vinha adotando atitudes hostis aos interesses 

brasileiros. Seguiu então para o Rio Grande do Sul juntamente com o 1º Batalhão de 

Voluntários da Pátria, nome dado aos corpos de soldados criados pelo governo brasileiro 

para ampliar os efetivos do Exército nacional. Já no Paraguai, foi promovido a capitão em 

22 de janeiro de 1866, assumindo o comando de uma bateria do 1º Batalhão de Artilharia a 

Pé. Daí em diante e até o fim do conflito, participaria de alguns dos mais importantes 

episódios militares da guerra, como as batalhas de Tuiuti, Itororó, Lomas Valentinas e 

Angostura. 

Incorporado, ainda em 1866, ao Batalhão de Engenheiros do 1º Corpo do Exército, lá 

estreitou os laços de amizade com o capitão Benjamin Constant Botelho de Magalhães, que 

lhe dera aulas na Escola Central e que com ele viria a desempenhar papel destacado na 



implantação da República no Brasil. Em julho de 1867, foi desligado do batalhão para 

assumir a função de fiscal do 25º Corpo de Voluntários da Pátria do 1º Corpo do Exército, 

sendo nomeado major em comissão. Em dezembro, foi designado para comandar o 9º 

Batalhão de Infantaria. Em 20 de fevereiro de 1869 foi promovido a major, por atos de 

bravura. Terminada a guerra em 1º de março de 1870, foi promovido a tenente-coronel em 

9 de abril seguinte, por serviços relevantes.   

De volta ao Rio de Janeiro em setembro de 1870, submeteu-se ao exame de mineralogia, 

única disciplina que lhe faltava para completar o bacharelado em ciências físicas e 

matemáticas, e foi aprovado. No final do ano foi nomeado inspetor encarregado das 

fortificações e demais obras militares em Mato Grosso. Em seguida, tornou-se membro da 

Comissão de Melhoramentos de Material do Exército. Alegando querer evitar confusões 

com um homônimo, conseguiu do Ministério da Guerra, por portaria datada de 4 de janeiro 

de 1872, retirar o Vieira de seu nome. No dia 11 de maio do mesmo ano casou-se com a 

filha de seu pai adotivo e, portanto, sua prima, Josina Vieira Peixoto, com quem viria a ter 

sete filhos.  

Promovido a coronel em 18 de abril de 1874, por serviços relevantes, foi nomeado para o 

comando do 3º Regimento de Artilharia a Cavalo, no qual permaneceu por quatro anos. Em 

março de 1879 assumiu a direção do Arsenal de Guerra de Pernambuco, com a função de 

inspecionar os estabelecimentos militares da região Nordeste. Nessa época, teve como 

ajudante o capitão Marciano Augusto Botelho de Magalhães, irmão do agora major 

Benjamin Constant, o que reforçaria os laços de amizade entre eles, iniciados na Escola 

Central e aprofundados no Paraguai. Permaneceu no posto até novembro de 1881, quando 

pediu exoneração.  

Em 1882, atuou como fiscal dos exames ginasiais de Maceió. Promovido a brigadeiro em 

13 de janeiro de 1883, foi integrado ao corpo do Estado-Maior General. Recebeu, no 

mesmo ano, o título de sócio do Clube Abolicionista Ceará Livre, graças a declarações que 

fizera em prol da libertação dos escravos, que aconteceria naquela província no ano 

seguinte. 

 Ligado ao Partido Liberal, em setembro de 1884 tornou-se comandante das armas e 

presidente da província de Mato Grosso, sucedendo ao marechal Manuel de Almeida da 

Gama Lobo Coelho d'Eça, barão de Batovi. Procurou apoiar a indústria extrativa do mate e 



reprimiu índios que ameaçavam Cuiabá, capital da província. Exerceu o cargo até outubro 

do ano seguinte, quando, com a ascensão do conservador barão de Cotejipe à chefia do 

Conselho e Ministros, o transferiu ao vice-presidente José Joaquim Ramos Ferreira. 

Permaneceu então durante algum tempo em Alagoas, onde se dedicou ao engenho de cana 

da família.  

Durante a chamada Questão Militar – série de episódios que opuseram militares ao governo 

imperial na segunda metade da década de 1880 – expressou em carta de 10 de julho de 

1887 ao amigo e general João Soares Neiva grande insatisfação com o estado da política 

nacional. Mesmo sendo liberal, o que o levava a não desejar um regime militar no Brasil, 

sentia-se obrigado a reconhecer que o “governo da espada” é que sabia “purificar o sangue 

do corpo social, que, como o nosso, está corrompido”. 

Promovido a marechal de campo em 6 de julho de 1889, foi, dois dias depois, nomeado 

ajudante-general do Exército. O cargo lhe conferia a posição de primeira autoridade do 

Exército e era cumulativo com o comando da Guarnição da Corte e Província do Rio de 

Janeiro, estando subordinados a ele todos os comandantes de armas das províncias, as duas 

brigadas da Corte e a do Paraná.  Na época, segundo Raimundo Teixeira Mendes, teria sido 

procurado por emissários de Benjamin  

Constant para saber sua posição quanto a uma conspiração republicana que estava em 

curso. A um oficial amigo que o sondara, teria aconselhado que apoiasse o movimento, 

caso verificasse tratar-se uma iniciativa séria e unificadora dos militares.  

Intensificadas as articulações contra o regime monárquico, informou ao ministro da Justiça 

sobre elas de maneira genérica, observando que era preciso confiar na lealdade dos chefes 

militares. No entanto, quando, na manhã de 15 de novembro, os principais membros do 

governo foram cercados por tropas lideradas pelo general Deodoro da Fonseca e pelo agora 

tenente-coronel Benjamin Constant, recusou-se a comandar a resistência imperial. Ao chefe 

do Gabinete de Ministros, visconde de Ouro Preto, que lhe ordenou o assalto às posições 

rebeldes, lembrando que no Paraguai os soldados brasileiros se haviam apoderado de 

artilharia em condições mais adversas, teria respondido: “Sim, mas lá tínhamos pela frente 

inimigos e aqui somos todos brasileiros”. Em seguida, o Quartel-General foi tomado, e os 

membros do governo foram presos, consumando-se o fim da monarquia no país.  

 



A REPÚBLICA 

No dia 16 de novembro, o primeiro número do Diário Oficial da República dos 

Estados Unidos do Brasil informou a composição do novo governo: Deodoro da Fonseca 

(presidente), tenente-coronel Benjamin Constant (Guerra), Aristides Lobo (Interior), Rui 

Barbosa (Fazenda), contra-almirante Eduardo Wandenkolk (Marinha), Quintino Bocaiúva 

(Relações Exteriores, cumulativamente com Agricultura, Comércio e Obras Públicas, 

enquanto o futuro titular, Demétrio Ribeiro, não chegava do Rio Grande do Sul). 

Tampouco se encontrava no Rio de Janeiro o futuro ministro da Justiça, Manuel Ferraz de 

Campos Sales, de São Paulo. Na tarde do mesmo dia, o governo provisório prestou 

juramento na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.  

Mantido no cargo de ajudante-general do Exército, Floriano comandou, sob as ordens de 

Benjamin Constant, a repressão a movimentos entendidos como restauradores pelo governo 

provisório. Embora os monarquistas viessem aderindo em massa ao novo regime, era forte 

o temor de que focos de insubordinação militar pudessem ser capitalizados por forças 

antirrepublicanas. Algumas manifestações monarquistas de pequena expressão aconteceram 

em Santa Catarina, Mato Grosso e Maranhão, resultando na prisão dos líderes. 

Diariamente circulavam na capital federal boatos sobre revoltas da Força Pública, da 

Marinha etc. No dia 18 de dezembro, foram presos cerca de 30 praças do 2º Regimento de 

Artilharia de Campanha, acusados de sair em passeata dando vivas ao imperador. Não 

obstante fosse a revolta limitada e frágil, o governo reagiu violentamente, mobilizando 

contingentes de várias forças, prendendo líderes monarquistas e, por fim, baixando em 23 

de dezembro um decreto – que a oposição logo apelidaria de “decreto-rolha” – com base no 

qual poderia ser julgado militarmente, por uma comissão formada pelo ministro da Guerra, 

e punido com as “penas de sedição” qualquer indivíduo que conspirasse ou atentasse contra 

a República. Para executar o decreto, o ministro da Guerra organizou a Comissão Mista 

Militar de Sindicâncias, que agiu com severidade e aplicou pesadas penas, inclusive a de 

morte. A imprensa foi duramente atingida pelo “decreto-rolha”. A Tribuna Liberal, 

monarquista, foi impedida de circular, enquanto outros jornais, ameaçados, restringiram 

drasticamente o noticiário político. O decreto atingiu, também, jovens oficiais ligados a 

Benjamin Constant que, pela imprensa, faziam críticas ao governo provisório. Deodoro 



exigiu do ministro da Guerra que ordenasse a Floriano Peixoto, na qualidade de ajudante-

general do Exército, fazer cessarem tais manifestações.  

 Em 30 de janeiro de 1890, Floriano foi promovido a tenente-general, posto mais alto 

da carreira no Exército e que, por decreto baixado dois meses depois, seria substituído na 

nomenclatura militar pelo de marechal. Perturbações no meio militar, em geral resultantes 

de rivalidades entre oficiais que haviam erigido Deodoro da Fonseca e Benjamin Constant 

em símbolos de propostas políticas concorrentes, geravam instabilidade no regime que se 

instalava. No interior do governo provisório, Deodoro considerava a ação do ministro da 

Guerra insuficiente para restabelecer a disciplina no meio militar. Assim, conseguiu, em 

reunião do Conselho de Ministros realizada em 19 de abril de 1890, que se criasse o 

Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos e que Benjamin Constant fosse 

indicado para dirigi-lo. Floriano Peixoto foi então nomeado, por decreto baixado dois dias 

depois, ministro da Guerra. Benjamin Constant ainda permaneceu à frente do Ministério da 

Guerra até 22 de junho, quando transmitiu o cargo ao novo ajudante-general do Exército, 

general José Simeão de Oliveira, que daria posse ao sucessor oficial. Em 19 de agosto 

Floriano também sucederia a Rui Barbosa na vice-chefia do governo provisório. 

Floriano teve atuação discreta no interior do governo, não se envolvendo nas frequentes 

disputas internas. Nas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, realizadas em 15 

de setembro de 1890, foi eleito senador por Alagoas. Permaneceu ministro até 20 de janeiro 

de 1891, quando, em decorrência de uma crise no governo provisório, em que o presidente 

se isolou de seus colaboradores, todos os ministros se declararam demissionários. Aceita 

formalmente a renúncia por Deodoro no dia seguinte, chegou ao fim primeiro governo 

republicano no Brasil. No novo ministério, que foi anunciado poucos dias depois e 

despertou resistências generalizadas, sobressaiu o barão de Lucena, ministro da Justiça. Em 

14 de fevereiro de 1891, Floriano foi nomeado conselheiro de Guerra do Conselho 

Supremo Militar e de Justiça, órgão máximo da Justiça Militar, que em 1893 se 

transformaria no Supremo Tribunal Militar (STM). 

Quando, durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, que se instalara em 15 

de novembro de 1890, se iniciaram as articulações para a eleição dos futuros presidente e 

vice-presidente da República, a serem escolhidos pelo voto dos deputados e senadores 

constituintes, o nome de Floriano despontou como uma alternativa militar ao de Deodoro, 



tido por muitos como excessivamente centralizador e autoritário, além de influenciado por 

Lucena, um assessor monarquista de recente conversão à República. No entanto, diante de 

sondagens que indicavam o amplo apoio dos militares a Deodoro, Floriano, além de lançar-

se candidato a presidente, candidatou-se a vice-presidente na chapa oposicionista, 

encabeçada por Prudente de Morais, líder republicano paulista e presidente do Congresso 

Nacional. As forças situacionistas apoiaram a chapa composta por Deodoro da Fonseca e 

Eduardo Wandenkolk, agora vice-almirante.  

Promulgada a primeira Constituição republicana em 24 de fevereiro de 1891, no dia 

seguinte realizaram-se as eleições, em ambiente de grande tensão provocada por boatos 

segundo os quais a guarnição militar fecharia o Congresso se Deodoro perdesse. Deodoro 

foi eleito com 129 votos, contra 97 dados a Prudente de Morais e três a Floriano Peixoto. 

Este, por seu turno, ficou em primeiro lugar para vice-presidente com 153 votos, tendo  

HYPERLINK "http://pt.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Wandenkolk" \o "Eduardo 

Wandenkolk" Wandenkolk recebido 57. Como a Constituição permitia a eleição de 

candidatos de chapas diferentes, Deodoro e Floriano foram consagrados, respectivamente, 

os primeiros presidente e vice-presidente constitucionais do Brasil republicano e 

empossados no dia 26. 

Durante o governo constitucional de Deodoro, Floriano manteve-se em posição discreta. 

Empenhava-se, contudo, em solapar as bases do presidente no meio militar, formando uma 

corrente oposicionista. Em 1º de novembro de 1891, foi procurado pelo ministro da Justiça, 

barão de Lucena, que lhe solicitou que assumisse a presidência do Senado – que cabia 

constitucionalmente ao vice-presidente da República –, para evitar o avanço de um projeto 

de lei sobre responsabilidade do presidente que não convinha ao governo. Floriano alegou 

estar doente e não o atendeu.  

Sofrendo contestações no Parlamento e na caserna e com problemas de sustentação em 

estados importantes, como Minas Gerais e São Paulo, Deodoro dissolveu o Congresso no 

dia 3 de novembro de 1891, esperando reverter a situação. A medida, inconstitucional, foi 

logo apelidada de “golpe Lucena”. No dia seguinte, Deodoro decretou o estado de sítio para 

o Distrito Federal e Niterói. Em manifesto aos brasileiros, explicou sua atitude, 

argumentando com a necessidade de retificar a Constituição, principalmente para fortalecer 

o Poder Executivo da União. Para isso, decretou a convocação de eleições de deputados 



para novo Congresso Constituinte. Em resposta, o Congresso Nacional lançou, no mesmo 

dia e assinado por 114 parlamentares, entre deputados e senadores, o Manifesto à Nação 

Brasileira, denunciando a violência do governo.  

Dos governadores, apenas Lauro Sodré, do Pará, manifestou-se publicamente contra 

o golpe no dia seguinte. Pouco tempo depois, contudo, estava estruturada a resistência em 

vários estados, nos setores militares e no meio sindical de Santos (SP) e da capital federal. 

Floriano participava de reuniões com a oposição. Cauteloso, insistia na necessidade de 

conquistar a adesão de mais tropas antes de desencadear o contragolpe. No dia 21 de 

novembro, finalmente, os ferroviários deflagraram uma greve no Rio de Janeiro, enquanto 

se concluíam os preparativos para a ação militar, iniciada na madrugada de 23: revolta de 

unidades da Marinha fundeadas na baía da Guanabara, apoiada por contingentes do 

Exército em terra. Doente, Deodoro ainda esboçou uma reação, mas acabou renunciando na 

mesma manhã. Floriano Peixoto foi buscado em casa para receber o cargo de presidente da 

República. 

 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

 Envolto no clima de mobilização popular que a notícia da renúncia de Deodoro 

causou na capital federal, Floriano – que não teria vice-presidente, porque faria questão de 

manter-se nessa condição até o fim de seu mandato − foi empossado no próprio dia 23 de 

novembro de 1891. No manifesto que lançou então, consignou a ação legalista de setores 

das forças armadas e de cidadãos, que teriam restabelecido a Constituição e as leis, 

suspensas pela ação do presidente demissionário. No mesmo dia tornou-se, de acordo com 

o regulamento da instituição, pelo qual a presidência cabia ao chefe do Estado, presidente 

do Conselho Supremo Militar e de Justiça. Permaneceria no cargo até julho de 1893, 

quando seria modificado o modo de escolha do presidente. 

O novo ministério foi composto, inicialmente, por Francisco de Paula Rodrigues Alves 

Filho (Fazenda), José Higino Duarte Pereira (Justiça e, cumulativamente, Secretaria de 

Estado da Instrução Pública, Correios e Telégrafos), contra-almirante Custódio José de 

Melo (Marinha), José Simeão de Oliveira (Guerra), Constantino Luís Paleta (Relações 

Exteriores), Antão Gonçalves de Faria (Agricultura) e Antônio Paulino Limpo de Abreu 

(Indústria, Viação e Obras Públicas). Entre os civis, apenas o ministro da Fazenda 



representava uma força política importante – o Partido Republicano Paulista (PRP), ao qual 

era ligado, embora tivesse sido monarquista até recentemente.  

As primeiras medidas políticas tomadas pelo novo governo foram a revogação do estado de 

sítio e a reabertura do Congresso Nacional. Em seguida, respaldado na progressiva ativação 

popular antideodorista e no PRP, o governo investiu, em dezembro, contra os presidentes 

de estados que de alguma maneira haviam apoiado – todos, com exceção do Pará − o golpe 

do mês anterior. Pacífica ou violentamente, esses governantes estaduais foram sendo 

derrubados por facções internas, com o apoio do governo federal. 

A reação de setores deodoristas e oposicionistas independentes fez-se, de um lado, no 

Congresso, onde a minoria tentou barrar a ação intervencionista do governo federal. De 

outro, segmentos militares, principalmente oficiais do Exército e praças da Marinha, 

lançaram, no Rio de Janeiro, movimentos de oposição armada a Floriano, todos de pouca 

expressão. Em janeiro de 1892, Campos Sales, no Senado, e Inocêncio Serzedelo Correia, 

na Câmara dos Deputados, conseguiram o fim das sessões do Congresso para que o 

governo “pudesse agir sozinho, sem embaraços parlamentares e na plenitude de suas 

prerrogativas”, na repressão aos elementos perturbadores da ordem. Estava apresentada a 

senha para o estabelecimento de situações de exceção que permitiriam ao Executivo 

instrumentalizar politicamente todos os recursos jurídicos do Estado, o que contribuiria 

para que a Floriano fosse atribuída a pecha de ditador. 

Outra estratégia da oposição foi a contestação da legalidade do mandato presidencial do 

vice-presidente. A Constituição Federal estabelecia que, se o cargo de presidente da 

República ficasse vago antes de cumpridos dois anos do mandato, haveria nova eleição, 

direta. Entretanto, suas Disposições Transitórias davam margem ao entendimento de que 

isso não se aplicava ao primeiro mandato republicano, já que definiam que no primeiro 

período presidencial o presidente e o vice-presidente seriam escolhidos por eleição indireta. 

Em torno dessa questão hermenêutica organizaram-se os campos políticos contra e a favor 

de Floriano. A oposição exigia o seu impedimento ou renúncia, o que abriria caminho para 

novas eleições presidenciais, consideradas necessárias, também, por alguns setores 

favoráveis ao governo, militares e civis, inclusive membros do PRP. 

Em 6 de abril de 1892, 13 oficiais-generais das duas armas – entre os quais o vice-almirante 

Eduardo Wandenkolk − publicaram um manifesto dirigido a Floriano Peixoto, onde faziam 



críticas severas à condução do governo na crise dos estados, afirmavam não querer passar 

por corresponsáveis pela desorganização em que as unidade federadas se encontravam e, 

por fim, defendiam a realização de eleições para o cargo de presidente como o único 

caminho para superar a crise. No dia seguinte, também recorrendo a um manifesto, Floriano 

criticou a atitude dos oficiais e garantiu que usaria dos poderes extraordinários a ele 

conferidos pelo Congresso para salvar sua autoridade e a honra da República. E, ato 

contínuo, demitiu de suas comissões e reformou compulsoriamente os 13 signatários do 

manifesto oposicionista, que também seriam expulsos do Clube Militar. Pedido de habeas 

corpus em favor dos punidos foi negado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por um 

voto, resultado atribuído a ameaças que Floriano teria feito aos juízes.  

A oposição ainda tentou pressionar o governo a partir das ruas. No dia 10, foi organizada 

no Centro do Rio de Janeiro uma manifestação em homenagem a Deodoro da Fonseca e 

contra Floriano, frustrada pelo mau estado de saúde do ex-presidente. O governo a usou 

como pretexto para a decretação, no dia 12, do estado de sítio, com a suspensão dos direitos 

constitucionais na capital federal por 72 horas. Sob a acusação de crime de sedição, 

oposicionistas civis e militares foram presos e muitos deles, com base em decreto baixado 

dois dias depois, condenados ao desterro em pontos longínquos do país. No Senado, 

Campos Sales apresentou, com o apoio de Floriano, projeto de regulamentação do estado 

de sítio, para armar o Executivo de recursos com que enfrentar as ameaças à ordem. 

Contudo, segundo seu depoimento, a iniciativa foi bloqueada por partidários do governo, 

que consideravam a medida insuficiente e julgavam necessário o estabelecimento de 

tribunais de exceção.   

No dia 8 de junho, proposta de anistia feita pela oposição foi aprovada no Congresso, 

beneficiando todos os atingidos pelo decreto do dia 12 de abril. Em 23 de agosto, morreu o 

general Deodoro da Fonseca. 

 

AS GUERRAS CIVIS 

Disputas pelo poder estadual no Rio Grande do Sul entre federalistas − antigos 

monarquistas, de tendência liberal e parlamentarista, liderados por Gaspar da Silveira 

Martins − e republicanos − partidários do positivista Júlio de Castilhos – levaram, em junho 

de 1892, a conflitos armados. Embora Castilhos tivesse endossado o golpe deodorista em 



1891, Floriano apoiava os republicanos. Os embates envolveram, basicamente, tropas 

privadas dos “coronéis” latifundiários sulistas, de ambos os lados, e do Exército, em apoio 

aos republicanos. Marcados por extrema violência, terminaram com a vitória dos 

republicanos e a posse de Júlio de Castilhos no governo gaúcho em janeiro de 1893. 

Não cessaram, entretanto, as tensões entre as correntes políticas gaúchas. Perseguidos pelo 

governo estadual, que transformou a Guarda Civil na Brigada Militar e era sustentado por 

Floriano Peixoto, milhares de oposicionistas precisaram emigrar para o Uruguai. E foi de lá 

que partiram para invadir o Rio Grande do Sul em fevereiro de 1893, sob o comando 

supremo do general João “Joca” Nunes Tavares. Após algumas vitórias dos oposicionistas, 

Castilhos reagiu, apoiado pelas tropas do governo federal e especialmente pelo PRP, que 

conseguiu do Congresso estadual paulista autorização para prestar auxílio material ao 

governo da União para a manutenção da ordem republicana, o que, naquele momento, 

significava reprimir a revolta gaúcha, classificada pelo situacionismo como monarquista e 

restauradora. Em maio, as tropas federalistas remanescentes retornaram ao Uruguai. 

Nesse ínterim, Floriano Peixoto sofria progressiva oposição de oficiais da Armada, que o 

acusavam de hostilizar a força e bloquear a pretensão presidencial do contra-almirante 

Custódio José de Melo, que em abril renunciou ao cargo de ministro da Marinha. A crise se 

evidenciou com a dificuldade que Floriano encontrou para nomear o novo ministro, 

recebendo recusas de dois convidados. Em maio, a escolha do presidente do Clube Naval, 

por grande maioria de votos, indicou a tendência da oficialidade à oposição. O eleito foi 

Eduardo Wandenkolk, notório antiflorianista que se encontrava na Argentina para se 

articular com os federalistas gaúchos. Frustrado seu projeto, Wandenkolk foi preso ainda 

em maio, quando retornava por mar ao Rio de Janeiro. 

A deterioração das relações entre Floriano – que em 25 de julho deixou a presidência do 

STM, mas se manteve como ministro da corte − e importantes lideranças da Marinha 

ensejou a articulação de novo movimento, que ficaria conhecido como Revolta da Armada. 

Sob o comando de Custódio de Melo, o movimento eclodiu na madrugada do dia 6 de 

setembro de 1893, quando foi apresentado um ultimato ao presidente, acompanhado por 

dois manifestos à nação, um do comandante e outro de deputados que haviam aderido ao 

movimento. Entre outras acusações, Floriano era chamado de ditador, por ter anulado a 

autonomia dos estados e estimulado a “luta fratricida” no sul. 



Imediatamente, Floriano determinou a convocação dos oficiais da Marinha e considerou 

desertores cerca de trezentos deles. No dia 10 de setembro, foi decretado o estado de sítio 

para a capital federal e Niterói (RJ). Durante três meses, travaram-se combates na baía da 

Guanabara e no litoral fluminense. O bombardeio da capital federal e a intervenção de 

nações estrangeiras que tinham navios fundeados na baía criaram condições para um acordo 

em 5 de outubro, pelo qual os revoltosos cessariam o ataque ao Rio e Floriano não tomaria 

iniciativas contra eles e pararia de armar-se. Embora permanecesse o estado belicoso, a 

revolta ficava estagnada, restringindo-se os combates nas águas da baía, sob a supervisão 

de testemunhas situadas em um navio de guerra estrangeiro. 

Nos primeiros dias de novembro Custódio de Melo dirigiu-se para o Sul, com o objetivo de 

unir-se aos federalistas gaúchos, ainda em guerra contra o governo estadual. Em dezembro, 

com a adesão do almirante Saldanha da Gama à revolta – o que lhe deu um tom 

monarquista −, o comando do movimento no Rio de Janeiro passou às suas mãos. 

Reorganizada a esquadra revoltosa e tomando o governo a ofensiva, o conflito entrou em 

fase ainda mais violenta. Os combates se concentraram na baía de Guanabara, em torno do 

controle das ilhas e das cidades do Rio de Janeiro e Niterói.  

Entrementes, a conquista pelos revoltosos gaúchos de Desterro, capital de Santa Catarina, 

facilitada pela simpatia do governador pelo movimento, abrira o caminho para a expansão 

da revolta federalista no estado e, a partir daí, no Paraná. Impondo sucessivas derrotas às 

forças legalistas, os revoltosos tomaram Curitiba em janeiro de 1894.  

Para fazer face ao avanço do movimento rebelde, Floriano conseguiu que o Congresso 

baixasse medidas de reforço à capacidade repressiva do Estado. Em 28 de fevereiro de 

1894, o Decreto nº 1.681 declarou sujeitos à jurisdição do foro militar os crimes que se 

relacionassem à rebelião. Essas disposições foram ampliadas em 5 de março pelo Decreto 

nº 1.685. Reproduzia-se o espírito do Decreto nº 61 e do Regulamento nº 23, ambos de 24 

de outubro de 1838, que estabeleceram, respectivamente, a identificação do “estado de 

rebelião” ao “estado de guerra” para efeitos penais e a aplicação das leis específicas para 

tempo de guerra nos lugares que se achassem em “estado de rebelião”. Constituía-se, assim, 

a Justiça Militar em instrumento de defesa do Estado, que o chefe do Executivo e suas 

bases de apoio militares e civis, no Congresso e fora dele, entendiam estar sendo ameaçado.  

Ainda em março, tropas comandadas por Gumercindo Saraiva estacionaram junto à 



localidade paulista de Itararé. Contudo, diante do poderio das forças paulistas e da falta de 

apoio dos revoltosos do Rio de Janeiro, com problemas para manter o movimento, o 

comandante federalista optou por retornar ao Rio Grande e concentrar esforços na luta 

contra Júlio de Castilhos. 

Na baía de Guanabara, dadas a precariedade do material bélico de que dispunham e a 

impossibilidade de sair pela barra rumo ao alto-mar, os revoltosos buscaram asilo em 

navios portugueses em 13 de março de 1894, depois que o governo sequer aceitou discutir 

suas condições de paz. 

A reorganização das forças legalistas, após a derrota da Revolta da Armada, inverteu os 

rumos da guerra civil. Retomados, em abril, Santa Catarina – cuja capital Desterro seria 

rebatizada de Florianópolis –, e em maio, o Paraná, desencadeou-se no mês seguinte a 

perseguição a uma coluna federalista cujos integrantes, em grande número, buscaram 

refúgio no Uruguai. Após sangrentos combates em Forquilha (RS) e a morte de 

Gumercindo Saraiva em agosto, outras duas colunas tomaram o mesmo rumo, desviando, 

contudo, para a Argentina, onde chegariam em setembro de 1894. As operações federalistas 

seriam retomadas com nova invasão do Rio Grande do Sul, ainda em setembro. O conflito 

só seria resolvido já no governo de Prudente de Morais, que assumiu presidência da 

República em 15 de novembro de 1894. Acertadas, 23 de agosto de 1895, as condições de 

paz, no dia 21 de outubro seguinte o Congresso transformaria em lei o projeto de anistia 

política apresentado pelo governo.  

As guerras civis ocorridas durante o mandato presidencial de Floriano Peixoto forçaram 

uma definição maior de certos aspectos da recente legalidade institucional republicana no 

tocante à situação dos militares em face das leis. A Carta de 1891 tornara constitucional a 

questão do direito castrense – até então situado na linha de comando militar –, dispondo 

que os militares de terra e mar teriam direito a foro especial nos delitos militares, foro esse 

que deveria ser composto de um Supremo Tribunal Militar e dos conselhos necessários para 

a formação da culpa e julgamento dos crimes, ficando a organização e a definição de 

atribuições do tribunal a serem reguladas por lei ordinária. A Justiça Militar foi, aliás, a 

única justiça especializada reconhecida pela Constituição, ainda que mantida fora do poder 

Judiciário. Assim, ainda em 1890 o governo provisório instituíra o Código Disciplinar da 

Armada (21/6), abolira a pena de galés e reduzira para 30 anos as penas perpétuas (20/9). 



Em 5 de novembro, baixara o Código Penal da Armada (CPA), que, no entanto, seguiria 

uma trajetória tortuosa, resultante das polêmicas que despertou. Reformado a partir de 

autorização concedida ao Ministério da Marinha por decreto de 14 de fevereiro de 1891, em 

7 de março o CPA recebeu sua versão definitiva. No entanto, seria considerado 

inconstitucional pela primeira legislatura ordinária republicana e, em 1893, nulo, pelo STF. 

A ação repressiva de Floriano durante a revolta no Sul colocou, pela primeira vez na 

República, o foro militar em questão, em duas situações distintas, mas ambas de natureza 

política. A primeira, em 25 de julho de 1893, referiu-se ao enquadramento do contra-

almirante Eduardo Wandenkolk, então senador e um dos líderes da revolta. O que 

prevaleceria na definição da instância adequada para julgá-lo: a condição de parlamentar, 

com direito a foro civil, ou a de militar, que o enquadrava no Código Penal da Armada? A 

segunda situação foi a tentativa de também enquadrar na legislação penal militar civis 

presos durante a revolta e reclusos em unidades militares. Vários argumentos contra o 

enquadramento no CPA foram, então, usados. Um deles apelava ao artigo 60 da 

Constituição, que determinava o julgamento de crimes políticos por juízes e tribunais 

federais civis; como a revolta se enquadrava nesse caso, não havia por que submeter os 

envolvidos ao foro militar. Outro argumento lembrava que a origem do CPA era uma 

autorização concedida pelo governo provisório, ditatorial, utilizada indevidamente já no 

período constitucional. Quando o STF declarou a nulidade do CPA em 1893, Floriano 

Peixoto, em represália, passou a obstar o funcionamento do tribunal, deixando, por meses, 

de preencher as vagas que se abriam e recusando-se a empossar o presidente eleito pela 

casa, função que lhe cabia por determinação legal. A questão só seria resolvida em 1899, 

quando o Congresso legalizou o CPA, determinando sua extensão ao Exército. 

 

ADMINISTRAÇÃO E POLÍTICA 

A administração de Floriano Peixoto foi constrangida, em grande parte, por 

desdobramentos da conjuntura de transição para a República. Havia, ainda, problemas no 

setor produtivo relacionados com a extinção do trabalho escravo e agravados por uma forte 

seca em 1889, que demandavam auxílio governamental à agricultura. No plano da política 

econômico-financeira, a principal questão com que o governo teve de lidar foi herança do 

último governo imperial e de Deodoro: a política emissionista que provocou intensa e 



descontrolada especulação financeira, escalada inflacionária e rápida desvalorização 

cambial. Tal política resultaria, em fins 1891, na chamada crise do Encilhamento, marcada 

pela falência de grande número de empresas. 

A prioridade máxima do programa de governo no período foi o combate ao déficit 

orçamentário pela elevação das receitas, mas Floriano precisou com frequência recorrer à 

emissão de moeda para financiá-lo. Dificuldades advieram, também, das determinações 

constitucionais que exigiram reformas nos serviços federais e retiraram do governo fontes 

de renda, transferidas para os estados. O equilíbrio orçamentário se tornou uma meta mais 

distante, ainda, em razão dos crescentes gastos de natureza militar, decorrentes das guerras 

civis enfrentadas pelo governo no período.  

O quadro econômico-financeiro espelhava a administração como um todo. Não deixou 

Floriano, praticamente, obra administrativa. Na síntese de José Maria Belo: “O governo, 

obrigado a defender-se por toda parte, não pode ter nenhum programa. Vive o dia a dia dos 

expedientes que lhe sugerem os seus improvisados conselheiros ou os seus efêmeros 

ministros”. Entretanto, ainda que sem seguir um programa, o governo procurou incentivar 

as ainda incipientes indústrias nacionais, concentradas majoritariamente na capital federal. 

Nesse sentido, conseguiu aprovar um decreto que concedia auxílios financeiros às 

empresas.  

Satisfez, também, necessidades prementes de setores urbanos pobres, ao menos da cidade 

do Rio de Janeiro. O governo federal e a prefeitura da capital, a ele alinhada, adotaram 

medidas − como a redução dos aluguéis de residências operárias, o barateamento da carne, 

o combate à especulação altista com gêneros de primeira necessidade e aos cortiços, 

apelidados de “cabeças de porco” – que os analistas identificam como o elemento que 

atraiu para a figura de Floriano um setor republicano radical. Constituído por militares, 

civis positivistas e membros das camadas médias urbanas, esse setor se autoproclamava 

“jacobino”, numa alusão ao “jacobinismo”, tendência política revolucionária surgida 

durante a Revolução Francesa, em fins do século XVIII. Os jacobinos brasileiros eram 

nacionalistas, chegando à xenofobia em relação à colônia portuguesa no país, associada ao 

monarquismo. E militaristas, vendo nos militares o verdadeiro repositório de patriotismo 

republicano.  

O jacobinismo é associado, em sua origem, às posições assumidas por Floriano Peixoto 



durante a Revolta da Armada em defesa da cidade, perante os bombardeios, e dos interesses 

nacionais, nas negociações com as esquadras estrangeiras. Nas palavras de Sertório de 

Castro: “Nasceu, então, entre contínuas agitações populares, o jacobinismo feroz que 

deveria passar, como uma herança de ódios e paixões, sem freio, ao governo Prudente de 

Morais. Floriano saía da peleja (...) cercado de admirações e de ódios, encarnando para a 

grande maioria da nação o princípio da lei e da autoridade, símbolo da própria República”. 

O jacobinismo florianista constituiria uma força política expressiva durante a presidência 

de Prudente de Morais − o primeiro governo republicano capitaneado por um civil −, 

quando se extinguiria como movimento, após organizar a tentativa de assassiná-lo, em 

1897. 

 

SUCESSÃO PRESIDENCIAL 

O nome do sucessor de Floriano Peixoto começou a ser negociado em meados de 

1893. Da base política governamental surgida no Congresso durante as revoltas, criou-se 

nesse ano uma nova agremiação partidária, sob a liderança de Francisco Glicério, 

representante dos republicanos paulistas. De âmbito nacional, o Partido Republicano 

Federal (PRF) se constituiu de um amplo leque de forças, que cobria quase todos os 

matizes do espectro político da época. O candidato à presidência escolhido pelo novo 

partido foi Prudente de Morais, republicano histórico, ex-presidente da Constituinte 

republicana, representante dos cafeicultores e um dos principais chefes do PRP, maior 

sustentáculo político e material do governo federal durante as guerras civis.  

Em meio a boatos sobre suas intenções de lançar candidato próprio ou, mesmo, dar um 

golpe e prorrogar sua estada no poder, Floriano acatou a indicação de Prudente. Entretanto, 

deixou entender que este não era o nome da sua preferência, e no dia da posse, 15 de 

novembro de 1894, não esteve no palácio para lhe transmitir o cargo, o que foi feito por um 

ministro do governo que findava. 

Ainda no poder, Floriano Peixoto já tinha a saúde em estado muito precário. Findo o 

governo, mudou-se para uma fazenda no distrito de Divisa, em Barra Mansa (RJ), para 

recuperar-se. Lá, no dia 29 de junho de 1895, morreu.  

Em 1926, o distrito de Divisa seria rebatizado Floriano; em 1943 passaria a chamar-se 

Ribeirão da Divisa, voltando a denominar-se Floriano em 1951. 



Sobre sua vida e trajetória política, foram publicados Páginas do passado. Floriano 

Peixoto na intimidade o mesmo na vida, de Serzedelo Correia (1919); Biografia do 

marechal Floriano Peixoto, de Artur Peixoto (1939); No tempo de Floriano, de Sílvio 

Peixoto (1939); Floriano Peixoto, de Salm de Miranda (1963); Floriano Peixoto - O 

Consolidador da República, de Ciro Silva (1963), e Floriano Peixoto vida e governo, de 

Francolino Cameu e Artur Vieira Peixoto (1983). Foi retratado na minissérie televisiva  

HYPERLINK "http://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_(miniss%C3%A9rie)" \o 

"República (minissérie)" República ( HYPERLINK "http://pt.wikipedia.org/wiki/1989" \o 

"1989" 1989), no filme  HYPERLINK 

"http://pt.wikipedia.org/wiki/Policarpo_Quaresma,_Her%C3%B3i_do_Brasil" \o 

"Policarpo Quaresma, Herói do Brasil" Policarpo Quaresma, herói do Brasil ( 

HYPERLINK "http://pt.wikipedia.org/wiki/1998" \o "1998" 1998) e no documentário A 

esfinge (2007).  
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PEIXOTO, Manuel Rodrigues    

* dep. geral RJ 1881-1884 e 1886-1889; dep. fed. RJ 1906-1908. 

 

Manuel Rodrigues Peixoto nasceu em Campos (RJ) no dia 1º de agosto de 1843, filho de 

Germano Rodrigues Peixoto e de Maria Josefa da Silva Peixoto.   

Fez os primeiros estudos em seu município natal e cursou humanidades no Colégio 

Marinho, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império. Em 1860 matriculou-se na 

Faculdade de Direito de São Paulo e formou-se quatro anos depois. Iniciou carreira 

profissional como advogado em Campos. Aí foi também promotor público, juiz de órfãos 

substituto e, de 1869 a 1873, juiz municipal. Em 1874 assumiu a direção da Estrada de 

Ferro Carangola e em 1881 fundou o engenho central do Cupim, com vistas à produção de 

açúcar. 

Também em 1881, último ano da legislatura iniciada em 1878, elegeu-se deputado geral 

pela província do Rio de Janeiro, renovando o mandato para a legislatura 1882-1884. 

Abolicionista e defensor dos ideais republicanos, voltou à Assembleia Geral na legislatura 

1886-1889, durante a qual votou a favor da lei que aboliu a escravatura.  

Em 1904 foi nomeado por Nilo Peçanha, então presidente do estado do Rio de Janeiro 

(1903-1906), prefeito de Campos. Comandou a prefeitura de seu município natal até 1905. 

Em 1906 foi eleito deputado federal e tomou posse na Câmara dos Deputados, no Distrito 

Federal, em maio do mesmo ano, com mandato até dezembro de 1908. Durante o ano de 

1912 trabalhou para o Ministério da Agricultura, a convite do então ministro Pedro Manuel 

de Toledo, realizando estudos junto aos núcleos coloniais mantidos pelo governo federal 

nos estados das regiões Sul e Sudeste. 

Faleceu em 29 de setembro de 1919.  

Foi casado com Maria Isabel de Miranda Manhães, neta dos barões de Abadia. 

Autor de poesias, conferências e artigos jornalísticos sobre temas ligados à política e à 

agricultura, foi importante colaborador dos periódicos Monitor Campista, O Futuro, A Luta 

e Diário do Rio de Janeiro. Publicou diversos panfletos, como Sobre questões sociais, A 

questão religiosa, Sobre a baixa do preço do açúcar, Alguns discursos parlamentares 

proferidos no ano de 1888 e A República ou a Monarquia?. Sob o pseudônimo Eguesto, 

publicou ainda A lavoura em Campos e a baixa do açúcar (1874), A crise do açúcar e a 



transformação do trabalho (1885), Colonização (1886), Discursos parlamentares (1888), 

Questões sociais (1903) e Programa de administração (1904). 

 
 

Luciana Pinheiro 
 

 

FONTES: ABRANCHES, J. Governos; CÂM. DEP. Deputados brasileiros; 

CORDEIRO, H. Manuel; CPDOC. Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br/>. Acesso 

em: 23/1/2010); Instituto Historiar. Disponível em: 

<http://institutohistoriar.blogspot.com/>. Acesso em: 23/1/2010. 



PEIXOTO, Matos  
*dep. fed. CE 1927-1928; pres. CE 1928-1930. 
 

José Carlos de Matos Peixoto nasceu em Iguatu (CE) no dia 12 de março de 1884, 

filho de Miguel da Silva Peixoto e de Isabel de Matos Peixoto. Era ligado por laços 

sanguíneos às famílias jaguaribanas Saldanha e Távora, de grande influência política no 

Ceará. 

Concluiu o curso da Faculdade de Direito do Ceará em 1908 e dedicou-se ao magistério, 

lecionando no Ginásio Cearense, do professor Anacleto de Queirós. Em companhia deste 

seguiu para Manaus, onde fundou o Instituto Amazonense. De volta ao Ceará, tornou-se 

catedrático de história natural do Liceu do Ceará em 1911 e lente de direito civil da 

Faculdade de Direito do Ceará em 1914. 

Ingressando na carreira política, foi secretário do Interior e Justiça no governo do 

desembargador Moreira da Rocha (1924-1928), a quem ajudou na reforma da Constituição 

cearense e na organização de projetos de leis processuais do estado. Foi eleito deputado 

federal pelo Ceará em 1927, chegando a exercer a liderança da bancada cearense na 

Câmara. Por consenso de todos os partidos políticos do estado, foi escolhido para governar 

o Ceará no período 1928-1932. Renunciando à cadeira na Câmara dos Deputados, tomou 

posse no governo do estado em 12 de julho de 1928, mas foi deposto pela Revolução de 

1930, capitaneada por Getúlio Vargas. Em seu lugar, no dia 8 de outubro, assumiu o 

governo provisório do estado Manuel Fernandes Távora. 

Mudou-se então para o Rio de Janeiro, montou banca de advogado e conquistou a cátedra 

de direito romano nas Faculdades de Direito de Niterói e do Rio de Janeiro. Professor 

emérito da Universidade do Brasil, ocupou a cadeira nº 31 da Academia Cearense de 

Ciências, Letras e Artes.  

Faleceu no Rio de Janeiro em 1976. 

Foi casado duas vezes: a primeira com Noeme Câmara Peixoto, e a segunda com Violeta 

Rodrigues de Matos Peixoto.  

Publicou numerosos ensaios e estudos jurídicos em revistas e jornais, entre os quais se 



destacam Reforma da Constituição cearense (1924); Recurso extraordinário (1935); Curso 

de direito romano (1935) e Progresso legislativo pátrio (1953). 

 

Kleiton de Moraes 
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PENA JÚNIOR, AFONSO 

*dep. fed. MG 1923-1924; min. Just. 1925-1926; rev. 1930; reitor UDF 1936-1937. 

 

Afonso Augusto Moreira Pena Júnior nasceu em Santa Bárbara (MG) no dia 25 de 

dezembro de 1879, filho de Afonso Augusto Moreira Pena e de Maria Guilhermina de 

Oliveira Pena. Seu pai foi deputado geral por Minas Gerais (1878-1884), ministro da 

Guerra (1882), da Agricultura (1883-1884) e do Interior (1885), novamente deputado geral 

(1886-1889), presidente de Minas Gerais (1892-1894), vice-presidente (1902-1906) e 

presidente da República (1906-1909). 

Tendo feito os estudos secundários no Colégio Caraça, em Minas, ingressou na Faculdade 

de Direito de Belo Horizonte, pela qual se bacharelou em 1902. 

Deputado estadual em 1902, foi reeleito para a legislatura 1907-1910, mas renunciou ao 

mandato antes do fim do período. Ocupou as cadeiras de direito internacional público e 

direito civil na faculdade onde estudara, e em 1919 foi novamente eleito para a Câmara 

estadual. Deixou, contudo, o Legislativo a fim de assumir, durante o governo mineiro de 

Artur Bernardes (1918-1922), o cargo de secretário do Interior, no qual permaneceu até 

setembro de 1922. 

Em 1923, último ano da legislatura iniciada em 1921, foi eleito e assumiu uma cadeira na 

Câmara dos Deputados. Reeleito em 1924, exerceu o mandato durante apenas um ano, 

renunciando para, em fevereiro de 1925, substituir João Luís Alves no Ministério da Justiça 

e Negócios Interiores. Permaneceu no cargo até o fim da presidência de Artur Bernardes 

(1922-1926). Nesse período, o ministério instalou o Conselho Penitenciário e executou os 

dispositivos do Código Penal de 1890 relativos à condenação e ao livramento condicional. 

Promulgou-se o primeiro Código de Menores e, para a execução das providências nele 

recomendadas, criaram-se na cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, alguns 

estabelecimentos, como as escolas Alfredo Pinto e João Luís Alves. Ainda no âmbito do 

Ministério da Justiça, promoveu-se reorganização dos ensinos secundário e superior, os 

quais passaram a ser supervisionados pelo Departamento Nacional do Ensino. No Distrito 

Federal, iniciou-se, na estação de Mangueira, a construção do Hospital das Clínicas, 

abandonada nos alicerces com o término do mandato presidencial, e inaugurou-se o Abrigo 

e Hospital Artur Bernardes. Em Pirapora (MG), abriu-se um hospital regional e, em Belo 



Horizonte, deu-se início à construção do leprosário Santa Isabel. 

Em 1929, ocupando a presidência da comissão executiva do Partido Republicano Mineiro 

(PRM), Afonso Pena Júnior colocou-se desde o começo a favor da campanha da Aliança 

Liberal, integrada por oposicionistas de vários estados. Em 30 de julho presidiu a reunião 

da comissão na qual foram lançados os nomes de Getúlio Vargas e João Pessoa para 

disputar, respectivamente, a presidência e a vice-presidência da República, em 

contraposição aos candidatos apoiados por Washington Luís, Júlio Prestes e Vital Soares. 

No início de agosto, realizou-se no Rio de Janeiro a primeira reunião dos deputados e 

senadores oposicionistas para eleger a liderança da campanha liberal. Afonso Pena Júnior 

foi escolhido para a presidência da comissão executiva, encarregada de dirigir a propaganda 

eleitoral. 

Dois meses depois, a 15 de outubro, participou em Belo Horizonte da reunião da comissão 

executiva do PRM destinada a indicar o candidato à sucessão de Antônio Carlos Ribeiro de 

Andrada no governo de Minas Gerais. Após alguns entendimentos, em 21 de outubro a 

comissão decidiu-se pelos nomes de Olegário Maciel e Pedro Marques de Almeida, 

respectivamente para a presidência e a vice-presidência do estado. Tal decisão provocou a 

saída do PRM de alguns de seus membros, entre os quais Fernando de Melo Viana, então 

vice-presidente da República. Os dissidentes lançaram, em oposição à candidatura de 

Olegário Maciel, o nome de Melo Viana, que viria a ser apoiado por Washington Luís, e 

aderiram à candidatura de Júlio Prestes à presidência da República. 

Em janeiro de 1930, Afonso Pena Júnior acompanhou os candidatos liberais na viagem que 

fizeram ao Rio de Janeiro e a São Paulo para o lançamento da plataforma de governo 

aliancista. No Rio de Janeiro, foi ele quem abriu o comício. Em seguida, acompanhou João 

Pessoa a Minas Gerais. No final do mês, participou das reuniões em que o PRM escolheu, 

com base nos nomes indicados pelos municípios, a chapa que disputaria as eleições para a 

Câmara e o Senado. 

Na véspera das eleições de 1º de março de 1930, assinou um manifesto, transmitido pelo 

rádio para todo o Brasil, que recapitulava os princípios e as dificuldades da campanha 

liberal. No fim do mês, antes mesmo do término da apuração do pleito, o líder gaúcho 

aliancista Antônio Augusto Borges de Medeiros declarou, em entrevista ao jornal A Noite, 

que o Rio Grande do Sul aceitaria a vitória de Júlio Prestes, caso fosse confirmada, o que 



lhe parecia provável. Frente à repercussão das declarações de Borges, a comissão executiva 

da Aliança Liberal, por proposta de Afonso Pena Júnior, lançou um manifesto em que 

reafirmava a intenção de continuar sua luta constitucional, utilizando-se, para tanto, das 

provas das fraudes praticadas durante a apuração do pleito. 

Em maio, Afonso Pena Júnior participou de reunião em que os membros da executiva do 

PRM concordaram com os compromissos formais assumidos por Antônio Carlos, em nome 

do partido, com a revolução que se articulava. Com a vitória do movimento que depôs 

Washington Luís e levou Getúlio Vargas ao poder, assumiu, em novembro de 1930, o cargo 

de diretor do Banco do Brasil. 

Em agosto de 1931, agravou-se a situação política de Minas Gerais. Olegário Maciel, 

presidente do estado (1930-1933), oscilava em relação ao PRM e estreitava suas ligações 

com a Legião Mineira, criada basicamente por elementos que só haviam assumido 

importância na vida política do estado depois da revolução. No dia 15 desse mês, Afonso 

Pena Júnior chegou a Belo Horizonte, com outros correligionários de Artur Bernardes que 

acompanhavam o ex-presidente, para participar de uma reunião do PRM. Na oportunidade, 

denunciou-se o favorecimento do secretário da Agricultura, José Monteiro Ribeiro 

Junqueira, pelo governo de Olegário Maciel, o que provocou certa comoção no estado. 

No dia 18 de agosto, houve uma tentativa de deposição de Olegário Maciel. A partir desse 

episódio, acirraram-se as divergências entre o PRM e os revolucionários mais radicais, 

tanto os da Legião Mineira quanto, em nível federal, os do Clube 3 de Outubro. No mês 

seguinte, em consequência dessa crise, Afonso Pena Júnior e Mário Brant exoneraram-se de 

seus cargos no Banco do Brasil, e Francisco Campos, líder da Legião Mineira, demitiu-se 

do Ministério da Educação. Campos teria sugerido, em reunião com Vargas e com os 

ministros José Fernandes Leite de Castro, Osvaldo Aranha e Afrânio de Melo Franco, a 

substituição de Olegário por Afonso Pena Júnior. 

Em 1932, com a promulgação do Código Eleitoral e a consequente criação da Justiça 

Eleitoral, Afonso Pena Júnior foi nomeado procurador-geral do Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE). Em julho de 1934, antes da eleição do presidente da República pela Assembleia 

Nacional Constituinte, seu nome foi ventilado como um dos que se poderiam colocar em 

oposição ao de Getúlio Vargas. Segundo noticiou na época o Jornal do Brasil, sua 

candidatura seria uma das poucas que contariam com os votos da bancada paulista. 



Foi um dos cinco representantes do Poder Executivo na Comissão Mista de Reforma 

Econômico-Financeira instituída em maio de 1935. A essa comissão estavam reservadas 

várias tarefas: elaborar um projeto de revisão tributária, sugerir meios para a redução da 

despesa pública, propor um plano de reorganização econômica nacional e de restauração 

financeira e elaborar um projeto de revisão geral dos vencimentos do funcionalismo civil e 

militar. O trabalho desse órgão foi reformulado por uma Comissão de Reajustamento, de 

cujas atividades resultou a Lei nº 284 (28/10/1936) ou Lei do Reajustamento, a qual, 

modificada por veto de Vargas, vigoraria até 1960. 

Em abril de 1936 Afonso Pena Júnior assumiu a reitoria da Universidade do Distrito 

Federal (UDF). A universidade fora criada em 1935 sob a inspiração de Anísio Teixeira, 

então diretor do Departamento de Educação do Distrito Federal, com uma proposta 

inovadora: pretendia encorajar a pesquisa científica, literária e artística e “propagar as 

aquisições da ciência e das artes, pelo ensino regular de suas escolas e pelos cursos de 

extensão popular”. Seu objetivo era não apenas produzir profissionais, mas também formar 

“os quadros intelectuais do país”. Num contexto marcado por importantes confrontos 

ideológicos entre integralistas, comunistas, socialistas, democratas, conservadores católicos 

e liberais, e pela disputa de espaço entre esses grupos para expandir suas idéias e controlar 

o sistema educacional, a UDF logo iria enfrentar dificuldades, tornando-se alvo dos ataques 

dos movimentos católico e integralista. 

A crise na UDF teve início pouco depois de sua fundação, em decorrência da revolta 

comunista de novembro de 1935. Acusado de envolvimento no levante, em dezembro 

seguinte Anísio Teixeira foi demitido de suas funções. Foram também demitidos o reitor da 

UDF, Afrânio Peixoto, e vários professores. Ao assumir a reitoria, Afonso Pena Júnior 

tentou enfrentar os desafios e garantir a permanência dos professores. Contudo, em 

dezembro de 1937 — ano em que foi criada a Universidade do Brasil (5 de julho) e foi 

dado o golpe do Estado Novo (10 de novembro) —, foi substituído por Alceu Amoroso 

Lima, um dos maiores adversários das idéias de Anísio Teixeira. Em 1939 a UDF seria 

finalmente extinta, e seus quadros seriam incorporados à Faculdade Nacional de Filosofia 

da Universidade do Brasil, então criada.  

Afonso Pena Júnior esteve entre os signatários do chamado Manifesto dos mineiros 

(24/10/1943), primeira manifestação das elites políticas em oposição à ditadura do Estado 



Novo, defendendo o retorno ao estado de direito. Em consequência, por pressão 

governamental, foi afastado do cargo de advogado do Banco Hipotecário e Agrícola de 

Minas Gerais, uma empresa privada. 

Em março de 1950, os presidentes das seções mineiras dos grandes partidos se reuniram 

para debater o problema da sucessão presidencial. Nessa ocasião, o nome de Afonso Pena 

Júnior foi lançado por Mílton Campos, da União Democrática Nacional (UDN), para 

disputar a presidência da República. Afirmou na época o Correio da Manhã que essa 

candidatura, de caráter extrapartidário, contaria com o apoio tanto da UDN como do 

Partido Social Democrático (PSD). Ao longo do mês, a hipótese foi examinada por ambos 

os partidos. O PSD acabou por abandonar a ideia, dividindo-se entre a sustentação oficial 

de Cristiano Machado e o apoio a Getúlio Vargas. A UDN, por sua vez, decidiu apresentar 

candidato próprio, o brigadeiro Eduardo Gomes. 

Afonso Pena Júnior foi também professor de direito civil na Universidade Católica do Rio 

de Janeiro e consultor jurídico do Banco do Brasil, além de ter advogado no foro do 

Distrito Federal. Integrou o conselho seccional e o conselho federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB). 

Foi, ainda, membro da Academia Brasileira de Letras, para a qual foi eleito em 1947, 

ocupando a cadeira nº 7, da Academia Mineira de Letras, do Instituto Brasileiro de 

Educação, Ciência e Cultura, e da Comissão Livro do Mérito, membro efetivo da Comissão 

de Cooperação Intelectual do Ministério das Relações Exteriores, membro correspondente 

da Academia de Ciências de Lisboa, sócio fundador do Instituto Histórico de Minas Gerais 

e presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa do Rio de Janeiro. 

Como empresário, foi presidente da Associação Bancária do Rio de Janeiro, diretor e vice-

presidente do Banco Hipotecário e Agrícola de Minas Gerais, presidente da Companhia de 

Seguros Equitativa e da Companhia Boavista de Seguros. 

Faleceu no Rio de Janeiro, em 12 de abril de 1968.  

Era casado com Marieta Pinto Pena. 

Colaborador da revista paulista Digesto Econômico, entre os discursos e artigos publicados 

nesse e em outros periódicos sobre questões jurídicas, econômicas, financeiras e de crítica 

histórica e literária, destaca-se seu relatório sobre a receita orçamentária em 1924. Publicou 



também as obras: A educação pelo escotismo (1935), Crítica de atribuição de um 

manuscrito da Biblioteca da Ajuda (1943) e A arte de furtar e o seu autor (2v., 1946). 

Helena Faria  
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PENA, Afonso 

* dep. geral MG 1878-1884; min. Guerra 1882; min. Agricultura 1883-1884; min. Interior 

1885; dep. geral MG 1886-1889; pres. MG 1892-1894; pres. Bco da Rep. 1894-1898; vice-

pres. Rep. 1902-1906; pres. Rep. 1906-1909. 

 

Afonso Augusto Moreira Pena nasceu em Santa Bárbara do Mato Dentro, atual 

município de Santa Bárbara (MG), no dia 30 de novembro de 1847, filho de Domingos José 

Teixeira da Pena e de Ana Moreira Teixeira Pena. Seu pai, português de nascimento, seguiu 

inicialmente a carreira militar, mas depois a abandonou. Era proprietário de terras e de uma 

lavra de ouro. Sua mãe provinha de uma importante família mineira que tinha o controle 

político sobre o município de Santa Bárbara.  

Cursou o primário em sua terra natal e aos dez anos de idade tornou-se aluno interno no 

famoso Colégio Caraça, fundado por padres lazaristas, onde concluiu o curso de 

humanidades em 1864. Seu pai era um dos maiores credores do colégio. Sua educação era o 

que de melhor uma família tradicional mineira poderia oferecer. O currículo incluía 

teologia, ética e língua estrangeira, especialmente o francês. O jovem Afonso foi 

considerado um aluno brilhante desde a mais tenra idade. Em 1866 mudou-se para São 

Paulo para cursar a Faculdade de Direito, onde obteria o título de bacharel em 1870 e seria 

colega de Rui Barbosa, Bias Fortes, Joaquim Nabuco, Castro Alves e Rodrigues Alves, 

entre outros. Desse grupo foi o único a receber o grau de doutor, após defender a tese 

intitulada “Letra de câmbio”. 

Ainda estudante fundou com Rodrigues Alves o periódico Imprensa Acadêmica, voltado 

para a discussão de matérias jurídicas e políticas. Poucas cópias restaram desse jornal, mas 

através de alguns de seus artigos remanescentes percebe-se a influência sobre seu 

pensamento de autores franceses como Victor Hugo, Balzac e Zola. Pela análise de seus 

trabalhos escolares, percebe-se igualmente em sua formação uma filiação ao jusnaturalismo 

e uma franca oposição ao positivismo jurídico, discussões muito presentes no contexto da 

chamada “geração de 1870”. Sua oposição ao positivismo derivava de seu arraigado 



catolicismo e de suas simpatias pela instituição monárquica. Os positivistas brasileiros 

advogavam a separação entre Estado e Igreja, bem como a instituição de uma república 

militar no país. Tais plataformas afastaram Afonso Pena do comtismo. 

Também em seus tempos de estudante, dois movimentos dividiam o debate político 

nacional: o abolicionismo e o republicanismo. Comprometeu-se com o primeiro e recusou o 

segundo. Coerente com seus princípios, negou-se a assinar o Manifesto Republicano de 

1870, por achar que o Brasil ainda não estava preparado para uma mudança de regime. 

Como muitos, considerava que o povo brasileiro não possuía educação suficiente para 

conviver com uma forma de governo na qual fosse chamado a participar com frequência. Já 

suas relações com o abolicionismo eram eivadas de complexidade. Ao mesmo tempo em 

que se autoproclamava um abolicionista e não tinha, salvo engano, nenhum escravo de sua 

propriedade, temia que a manumissão imediata redundasse em danos econômicos 

irreversíveis para os proprietários. Por essa razão, era favorável à indenização após a 

abolição e à imigração como forma mais eficiente de substituição da mão de obra. Ao 

pensar assim, caminhava ao lado de muitos outros políticos, especialmente os 

conservadores, responsáveis pelo progressivo atraso do fim da escravidão no Brasil. 

Muito embora não tenha participado da maçonaria, instituição da qual faziam parte vários 

de seus contemporâneos, integrou uma sociedade secreta estudantil chamada 

Burschenschaft, ou Bucha, como era conhecida na Faculdade de Direito. Tal organização 

havia sido criada para prestar solidariedade a pessoas que não pudessem custear seus 

estudos, e dela fizeram parte importantes líderes políticos do Brasil. Conversavam em 

linguagem secreta, abusavam dos rituais e tratavam-se mutuamente como “bucheiros”. 

Afonso Pena era o chefe da “comunhão geral da Bucha”. Havia várias outras confrarias 

semelhantes em outras faculdades brasileiras, e todas elas começaram a perder força após 

1930. 

Além da Bucha, Afonso Pena participava de outra confraria, não secreta, o Ateneu 

Paulistano. A agremiação tinha por objetivo o cultivo das letras, a discussão da história do 

Brasil e o debate político contemporâneo. Sabe-se que Afonso Pena produziu uma série de 



publicações para essa agremiação, mas poucos resquícios restaram delas. 

 

TRAJETÓRIA POLÍTICA NO IMPÉRIO 

Tendo recusado o convite para ser professor da faculdade pela qual se havia 

graduado, voltou para Santa Bárbara e iniciou sua vida profissional como advogado. Mais 

tarde transferiu-se para Barbacena (MG), cidade na qual se tornou conhecido por advogar 

em defesa de escravos.  

Como desde a juventude já manifestava vinculações políticas, não tardou para que 

ingressasse no Partido Liberal em 1874. Candidatou-se a deputado provincial e, eleito, 

permaneceu na Assembleia Provincial entre 1874 e 1878. Logo após, elegeu-se deputado 

geral. Iniciou seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados ainda em 1878, renovou-o 

até 1884 e voltou à casa de 1886 até 1889. Sua ascensão no Partido Liberal foi facilitada 

pelo patronato político de duas figuras célebres no Império: Martinho de Campos e Afonso 

Celso. O apoio político era requisito essencial para que as nomeações partidárias 

ocorressem. Muito embora Afonso Pena tenha sido um crítico desses mecanismos de 

acesso e se tenha empenhado em combatê-los, deles não pôde abrir mão, sob pena de frear 

suas ambições políticas. Talvez tenha sido por essa razão que sempre se recusou a ocupar 

cargos de direção em partidos políticos, declinando inúmeros convites. 

Enquanto deputado geral, Afonso Pena destacou-se na defesa das reformas eleitorais, para 

que o número de eleitores fosse ampliado, a partir da diminuição das exigências de renda 

necessárias à qualificação prévia dos votantes. A contundência de suas aspirações 

reformistas levou-o, inclusive, a criticar a postura de seu próprio partido e a ressaltar a 

necessidade da implantação no Brasil do voto direto e do voto distrital. Ao mesmo tempo, 

foi um defensor incansável da ampliação da autonomia dos municípios, que considerava ser 

uma das bases principais de um regime liberal. Por essa época, mostrou-se cada vez mais 

vinculado aos pressupostos do liberalismo político e econômico, sobretudo no que se 

referia à não intervenção do Estado na economia. Tais princípios se fragilizariam no 

decorrer de sua carreira política, principalmente ao assumir cargos executivos. Aos poucos, 



foi caminhando rumo a uma postura por ele próprio qualificada de “protecionismo 

moderado”.  

Ao longo de sua experiência política, seu interesse pelas finanças públicas foi crescendo, e 

o ideal de responsabilidade fiscal tornou-se um desafio pessoal. A ausência de cursos de 

economia no país abria espaço para que os bacharéis, médicos e engenheiros se 

especializassem no trato com a questão econômica, a partir da leitura autodidata de manuais 

estrangeiros, sobretudo britânicos. Afonso Pena era um deles. 

Sua experiência em postos executivos iniciou-se como ministro em três diferentes pastas, 

tendo para isso que se licenciar de seu mandato parlamentar. Foi ministro da Guerra em 

1882, da Agricultura, Comércio e Obras Públicas em 1883-1884, e do Interior e Justiça em 

1885. Apesar de ter sido um civil a ocupar uma pasta militar, foi bem recebido pelos 

militares por defender a liberdade de expressão dos servidores e por advogar a urgência de 

uma reforma que envolvesse o crescimento do número de efetivos do Exército, o aumento 

de suas dotações orçamentárias e sua urgente profissionalização. Parte dessas intenções só 

seria de fato efetivada quando assumiu a presidência da República, em 1906. 

Como ministro do Interior e Justiça teve a oportunidade de reformular todo o sistema 

policial, modernizando seus equipamentos e aumentando suas remunerações, para que os 

policiais pudessem dedicar-se exclusivamente às suas funções e para que fosse possível 

atrair para a força policial pessoal mais qualificado. Foi também responsável por reformas 

no sistema penitenciário, para que melhores condições de segurança e higiene pudessem ser 

implantadas. Nesse campo viveria seu maior dilema, ao ter que reforçar o aprisionamento 

de escravos fugitivos, bem como levar a julgamento os abolicionistas que os auxiliavam 

nas fugas. 

Nessa etapa de sua vida é que suas ambiguidades em relação à abolição ficaram mais 

nítidas. Ao se tornar uma liderança de grande projeção nacional, suas ações passaram a 

refletir o abandono do ideal abolicionista da juventude em prol de uma preocupação maior 

com o impacto das mudanças propostas e com a fidelidade a seu partido político. Nas 

discussões travadas no seio do Parlamento em relação à abolição, preocupou-se em 



acompanhar as votações da bancada mineira, que temia o impacto negativo da abolição sem 

indenização sobre a saúde financeira da cafeicultura do estado. Tendo votado a favor da Lei 

Áurea, três anos depois manifestaria novamente seus temores em relação ao impacto que a 

nova lei teria sobre a nação.  

Por ter uma relação muito próxima a Afonso Celso – que então recebeu o título de visconde 

de Ouro Preto –, tornou-se conselheiro de Estado no ano de 1888. Nessa função foi 

designado para compor a comissão responsável pela reformulação do Código Civil 

Brasileiro, missão interrompida pelo golpe militar que em 15 de novembro de 1889 

implantou a República no Brasil. 

 

A REPÚBLICA NO BRASIL 

A reação de Afonso Pena diante da República, bem como a de boa parte dos 

monarquistas convictos destronados, foi de aceitação resignada, motivada pelo temor de 

que qualquer reação ao regime imposto mergulhasse o país em uma guerra civil, ainda mais 

cruenta do que a que se anunciava a partir da intervenção civil-militar. Muito embora 

pretendesse afastar-se da política, retomando seus projetos pessoais, aos poucos percebeu 

que o cenário sofria pequenas transformações e que seus inimigos de ontem poderiam 

tornar-se os amigos de amanhã. 

Após o 15 de novembro, os embates políticos dividiram a elite mineira. Tão logo Deodoro 

da Fonseca assumiu a chefia do governo provisório, indicou para o governo de Minas o 

político Cesário Alvim, que se havia convertido ao republicanismo muito tardiamente, 

desagradando assim aos principais membros da propaganda no estado. Dada sua trajetória 

política prévia e seu já conhecido papel conciliador na política, Afonso Pena – que havia 

atuado politicamente em maioria liberal ou conservadora com grande desenvoltura – foi 

convidado pelo recém-criado Partido Republicano Mineiro (PRM) a candidatar-se a 

senador estadual constituinte em 1891, com a missão de ajudar a apaziguar os conflitos que 

emergiam no estado. Lá estava ele de volta à política, após breve interregno. A seu favor 

contava sua relativa neutralidade em relação aos embates dos republicanos históricos contra 



os adesistas. Surpreendido com o apoio recebido dos políticos do estado, dedicou-se com 

afinco ao processo de elaboração da Constituição estadual, liderando a comissão criada 

para propor seu pré-projeto. 

O texto aprovado resultou em boa parte de suas ideias. O projeto previa conferir maior 

autonomia aos municípios, garantindo-lhes rendas extras. Recomendava a construção de 

uma nova capital para o estado, previa uma estrutura bicameral e o fortalecimento do 

Judiciário. Entre os projetos propostos o menos consensual era o da mudança da capital de 

Ouro Preto. Para evitar o acirramento das diferenças, Afonso Pena conseguiu que fosse 

aprovado o adiamento da decisão até que uma comissão de especialistas, encarregada de 

estudar as diferentes possibilidades, apresentasse aos parlamentares propostas mais 

específicas que melhor fundamentassem suas decisões. Com esse adiamento pôde construir 

a estabilidade necessária para que fossem votados outros projetos de interesse do estado. 

Enquanto senador estadual, envolveu-se em outras questões que refletiam seu compromisso 

com a melhoria da situação econômica de Minas. Nesse campo travou uma luta contra os 

interesses da Cia Leopoldina de Estradas de Ferro, de propriedade de ingleses e maior 

ferrovia do estado. Colocando-se como porta-voz dos interesses dos cafeicultores mineiros, 

aprovou medida que obrigava a companhia a cumprir integralmente com seus 

compromissos, sob pena de perder a concessão de operar no país. 

Destacou-se também por sua preocupação de tornar o Poder Judiciário no estado mais forte 

e mais democrático. Nesse sentido, recomendou fortemente que os candidatos aos postos 

judiciários fossem nomeados mediante concurso público, ao invés de o serem com base em 

critérios puramente personalísticos, tal como vinha ocorrendo com frequência. Essa última 

proposta revelava seu compromisso com a formação de uma burocracia mais técnica e 

menos vinculada à política de favorecimentos pessoais, tão comum no Brasil. Muito 

embora não se possa afirmar que tenha sido um gestor que abriu mão das indicações 

pessoais ou mesmo do nepotismo, nota-se, em variadas ocasiões, sua preferência pelos 

critérios de competência sobre o de favorecimentos pessoais. Tal postura se expressaria 

também na escolha de seu ministério quando presidente da República. 



As disputas nacionais que marcaram a primeira década republicana tiveram repercussões no 

destino de Afonso Pena. O fechamento do Congresso Nacional por Deodoro (3/11/1891) 

levou Pena a renunciar a seu mandato em protesto. Ao confrontar Deodoro nacionalmente, 

afastou-se de vez do alvinismo em Minas e ganhou o apoio de grande parte da elite mineira, 

que se sentia excluída das principais articulações políticas no interior do estado. 

 

DE PRESIDENTE DE MINAS A VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Após a renúncia de Deodoro (23/11/1891), dificilmente Cesário Alvim – então em 

seu segundo período no governo – conseguiria manter seu poder no estado, fortemente 

ameaçado por uma intervenção federal. Por outro lado, as ameaças separatistas internas se 

aprofundavam, dando sinais inequívocos da fragilidade do governo estadual. A renúncia de 

Alvim em fevereiro de 1892 abriu espaço para a emergência do nome de Afonso Pena 

como o único capaz de retomar a estabilidade política em Minas Gerais. Seu nome surgiu 

como um consenso natural entre as diversas forças em luta para suceder a Alvim. 

Sua rápida passagem pelo governo de Minas, de 1892 a 1894, quando foi substituído por 

Bias Fortes, foi marcada por significativas realizações. Empenhou-se na construção da nova 

capital, Belo Horizonte, e na fundação da Faculdade de Direito de Minas. Trabalhou pelo 

fortalecimento do ensino público, criando vários grupos escolares pelo interior do estado.  

Aos poucos, as vinculações de Afonso Pena com propostas mais intervencionistas 

cresciam, à medida que tentava resolver os sérios problemas econômicos do estado. Um 

deles consistia na evasão de divisas provenientes da exportação do café mineiro pelo porto 

do Rio de Janeiro. A solução do problema se deu através da criação de uma alfândega seca 

em Juiz de Fora, cidade que polarizava a produção cafeeira majoritária do estado, e da 

realização de um acordo com o presidente Floriano Peixoto, que garantia as rendas sobre o 

café para o estado produtor. Com isso, os cofres de Minas Gerais tiveram sua renda 

ampliada, diminuindo sensivelmente sua dependência econômica em relação ao Rio de 

Janeiro. 



A defesa da taxação de produtos estrangeiros importados como forma de subsidiar a 

produção genuinamente nacional expressou mais uma vez seu compromisso com as teses 

protecionistas. Naquela altura, Afonso Pena atribuía ao Estado nacional um papel 

modernizador, capaz de conferir estímulos fundamentais ao crescimento econômico de uma 

nação que se via jovem e emergente. Destaque-se que a mudança em sua trajetória, que 

marcou o abandono das teses do laissez-faire, se deu a partir de suas primeiras experiências 

em cargos executivos de maior monta, ou seja, a partir da década de 1880. 

Outro aspecto de seu intervencionismo manifestou-se através do estabelecimento de 

uma política imigrantista mais incisiva no estado. Após recusar a imigração chinesa, que 

para ele implicava o aporte de mão de obra não qualificada, apostou na vinda de imigrantes 

europeus com suas famílias, em um projeto de colonização mais efetivo e permanente, tal 

como ocorrera nos Estados Unidos. Em que pesem os esforços governamentais realizados 

para esse fim, o número de imigrantes que foram trazidos para Minas foi bem menor do que 

o daqueles que migraram para outros estados brasileiros. Por um lado, o relativo fracasso 

da experiência pode ser explicado em razão dos baixos salários pagos no estado e do seu 

sistema de parceria, que não atraía muito os imigrantes. Por outro lado, a epidemia de 

cólera que assolava Minas assustava os estrangeiros. Além disso, outros países 

apresentavam-se como mais atraentes para os imigrantes europeus, como os Estados 

Unidos e a Argentina, por conta do clima mais ameno e das melhores condições de trabalho 

propostas. 

No que tange à política nacional, Afonso Pena foi signatário do “Manifesto aos Mineiros”, 

publicado no jornal O País, documento escrito com o objetivo de conferir sustentação 

política a Floriano em seu duro embate contra a Revolta da Armada. Sua postura afastava 

qualquer ameaça de intervenção em Minas e conferia a Floriano o apoio irrestrito em sua 

luta contra os rebeldes, inclusive oferecendo a ele o apoio da Força Pública mineira em 

caso de necessidade. No entanto, esse apoio a Floriano não significou um compromisso 

irrestrito com a permanência do marechal no poder. Afonso Pena mostrou-se claramente 



favorável ao retorno dos civis ao controle da República, conferindo sustentação política à 

candidatura de Prudente de Morais no intricado processo sucessório que se anunciava. 

Em meio às intensas disputas que marcavam não só a política mineira como a 

nacional, Afonso Pena foi convidado a ocupar postos variados no primeiro governo civil 

republicano, chefiado por Prudente de Morais (1894-1898). Após ter recusado vários 

convites, aceitou apenas o posto de presidente do Banco da República, principal 

estabelecimento bancário da época, cargo em que permaneceu de 1895 até 1898.  

A opção de Afonso Pena justificava-se por sua longa amizade, que datava dos tempos de 

faculdade, com o então ministro da Fazenda, Rodrigues Alves. Juntos, empreenderiam uma 

série de reformas econômicas no sentido de resolver a crise financeira em que se 

encontrava o país após o Encilhamento. Tais medidas implicavam a recuperação do crédito 

nacional e o estabelecimento de medidas de contenção dos gastos públicos e de valorização 

da moeda. Vinculado a uma plataforma ainda mais protecionista, Pena sugeriu a Prudente 

de Morais que estabelecesse uma política tarifária que tributasse os produtos estrangeiros 

que tivessem similares produzidos no Brasil, principalmente os produtos têxteis e 

alimentícios, o que foi aprovado pelo Congresso em 1896. 

Durante o governo de Campos Sales (1898-1902), após uma breve passagem pela Câmara 

de Belo Horizonte, onde foi presidente do Conselho Deliberativo, foi designado, em 1899, 

presidente da Comissão Industrial de Minas Gerais, instituição criada com o fim de 

desenvolver a indústria extrativa do estado. O relatório do trabalho da comissão concluiu 

pela necessidade de investimento estatal com o fim de modernizar a maquinaria, diminuir 

os custos com fretes na zona metalúrgica do estado e construir vias férreas que facilitassem 

o transporte do minério. Para que tais objetivos fossem contemplados, Afonso Pena sugeriu 

que fosse estabelecida uma parceria entre o capital estatal e estrangeiro, viabilizando o 

crescimento do setor. 

Seu retorno ao Senado Estadual (1899-1902) foi interrompido por ter sido convidado a 

ocupar o lugar de Silviano Brandão, que em março de 1902 foi eleito vice-presidente da 

República na chapa encabeçada por Rodrigues Alves, mas faleceu antes da posse.  



Na condição de vice-presidente (1902-1906), Afonso Pena capacitou-se para disputar a 

presidência. Na ocasião, os principais conflitos que dividiam as elites políticas mineiras 

encontravam-se razoavelmente arrefecidos, possibilitando ao estado emergir como força 

política consistente na disputa por fatias de poder no novo regime. No entanto, os paulistas, 

líderes do processo de implantação da República, não se disporiam a abandonar o projeto 

de eleger a quarta presidência sucessiva, com a indicação de Bernardino de Campos.  

Ao lado de Minas Gerais, outras oligarquias de maior importância no quadro nacional 

igualmente aspiravam a uma maior participação. Dessa forma, diferentemente das três 

sucessões anteriores, a de Rodrigues Alves foi objeto de disputas intensas entre os estados, 

que viam na tentativa de prorrogação da hegemonia paulista sobre a nação um obstáculo às 

suas pretensões. 

Pela primeira vez, parte dos grandes estados conseguiu se unir em torno de uma 

candidatura presidencial que não fosse a preferida dos paulistas. Tal coligação ficou 

conhecida como “o Bloco” e reuniu os estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia 

e Rio de Janeiro. Dos vários nomes apresentados como pré-candidatos à presidência da 

República, o de Afonso Pena pareceu ser o mais forte. A chapa Afonso Pena-Nilo Peçanha 

(RJ) foi eleita para governar o Brasil de 1906 a 1910 com 97,9% dos votos e a participação 

de 1,4% de votantes. Derrotados em suas pretensões, os paulistas se afastaram e 

permaneceram num ostracismo político prolongado, só interrompido após a sucessão de 

Venceslau Brás (1914-1918). 

 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Antes de assumir a presidência, Pena fez uma viagem de três meses pelo país com o 

objetivo de conhecer melhor a realidade nacional. Percorreu mais de 21 mil quilômetros e 

visitou 18 capitais brasileiras. Seus relatos pessoais de viagem informam que boa parte de 

seus colaboradores foi escolhida a partir do conhecimento travado com novas lideranças 

nas várias regiões visitadas. Por essa razão, cercou-se de ministros e apoiadores muito 

jovens e ainda desconhecidos no cenário político na ocasião. Dada essa circunstância, seu 



grupo de sustentação política ficou conhecido como “Jardim de infância”. À exceção de 

Rio Branco, ministro das Relações Exteriores, e dos ministros militares – Hermes da 

Fonseca e Alexandrino Alencar – os demais ministros foram escolhidos à revelia das 

lideranças oligárquicas consolidadas, boa parte delas responsáveis por sua própria eleição – 

a exemplo do político baiano Rui Barbosa e do gaúcho Pinheiro Machado. Expressava-se 

aqui a preferência já anunciada de Afonso Pena por critérios de recrutamento político 

menos personalísticos e mais técnicos.  

Por essa razão, seu governo foi sustentado por dois grupos distintos que disputavam entre 

si: de um lado, os membros do “Jardim de infância”, que ocupavam importantes pastas 

ministeriais e tinham apoio de boa parte da imprensa e importante sustentação no 

Parlamento a partir das lideranças de Carlos Peixoto (presidente da Câmara) e James Darci 

(líder da maioria); de outro, os políticos mais tradicionais que se reuniam no “Bloco”, 

capitaneados por Pinheiro Machado. Esse agrupamento havia sido responsável pela eleição 

de Pena e se sentia excluído após a escolha dos ministros. Porém o presidente eleito fazia 

questão de mostrar-se independente em relação a ambos os grupos. Em discurso proferido 

por ocasião da posse do governador mineiro João Pinheiro, Pena teria ressaltado sua 

intenção de estar acima de todas as divergências políticas, escapando da tutela de qualquer 

agrupamento ou partido. Os jornais do dia seguinte atribuíram-lhe uma frase, segundo 

fontes disponíveis jamais proferida, mas que sintetizava seus anseios por autonomia: 

“Quem faz política sou eu.” Afonso Pena tentaria arduamente manter os dois grupos 

políticos sob seu controle, num esforço conciliador que já se tornara a marca de sua 

personalidade. 

Entre suas inúmeras realizações à frente do governo brasileiro destacaram-se um forte 

investimento na infraestrutura do país, a partir da construção de portos, de uma usina 

hidroelétrica e da expansão das redes férrea e telegráfica. No campo social foram realizadas 

inúmeras obras de saneamento básico, com a reorganização do Instituto de Manguinhos – 

que passou a se chamar Osvaldo Cruz – e a criação de uma repartição internacional de 

higiene pública, como em outros países europeus.  



No que tange à política econômica, sua maior contribuição foi a viabilização do Convênio 

de Taubaté, primeira política de proteção ao café instituída no Brasil, através da 

participação do governo federal como avalista do empréstimo financeiro que tornou 

possível efetivá-lo. Como se sabe, o convênio foi uma operação que envolveu os três 

estados cafeicultores do período, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mas a presença 

de uma parceria mineiro-fluminense no poder alterou os rumos do convênio após sua 

aprovação em 1906. As operações eram sempre capitaneadas por São Paulo, o maior 

produtor nacional de café, e muitas das decisões tomadas iam de encontro aos interesses de 

produtores mineiros e fluminenses. Tão logo se fez necessária uma participação maior da 

União na operação, mudanças tiveram que ser feitas para que os interesses dos três estados 

envolvidos fossem contemplados.  

Para que o volumoso empréstimo internacional, que viabilizaria a compra do café e sua 

posterior estocagem, fosse contratado, o aval da União se fazia necessário, uma vez que os 

credores internacionais exigiam garantias de ressarcimento que iam além das 

disponibilidades orçamentárias de São Paulo. Afonso Pena condicionou seu aval ao 

atendimento dos interesses específicos da cafeicultura mineira e também fluminense, que 

produziam um café de qualidade inferior, preterido nas operações de compra pelos 

cafeicultores paulistas. Dessa forma, a União só viabilizou a operação a partir da 

obediência a três condições básicas: a inclusão dos tipos inferiores nas operações, a 

inclusão de fiscais mineiros e fluminenses na comissão responsável pela classificação dos 

tipos de café e a garantia do apoio dos paulistas à candidatura de Davi Campista à sucessão 

presidencial. O aval da União ao empréstimo que viabilizaria o convênio só ocorreu em 

novembro de 1908, após todas as condições terem sido atendidas, não obstante as contínuas 

pressões exercidas pelos paulistas sobre o Catete desde 1906. 

A manutenção da estabilidade cambial e o equilíbrio das finanças públicas foram 

garantidos pelo bom funcionamento da Caixa de Conversão. O instituto não pôde ser 

aprovado em conjunto com a lei que instituiu o Convênio de Taubaté, em razão da oposição 

que lhe fazia o então presidente Rodrigues Alves. Rodrigues Alves e seu ministro da 



Fazenda, arraigados na ortodoxia liberal, recusavam qualquer tipo de controle do Estado 

sobre o câmbio. Mas Afonso Pena, já eleito e ainda não empossado, concordara plenamente 

com o instituto, por julgá-lo condição indispensável ao equilíbrio das finanças públicas. Tal 

apoio atestava mais uma vez as contínuas vinculações de Pena a uma política econômica 

menos ortodoxa e mais intervencionista sobre a economia. 

No que tange à defesa nacional, a presidência de Afonso Pena destacou-se pela 

reorganização do Exército brasileiro, sobretudo a partir da instituição do serviço militar 

obrigatório, garantindo à força o crescimento contínuo do número de seus efetivos e sua 

profissionalização. Ocorreu também uma reorganização da Marinha, através de seu 

reaparelhamento com a compra de novos navios. 

Destacou-se ainda, entre suas incontáveis realizações, o estabelecimento de uma política 

imigrantista mais efetiva, preocupação que o acompanhava desde o período em que fora 

presidente de Minas Gerais. Sua opção foi pela criação de colônias que receberiam os 

estrangeiros para a produção específica de trigo e vinho no Sul do país. Foi igualmente em 

seu governo que a imigração japonesa para o Brasil recebeu incentivo especial, o que 

resultou na vinda de 781 imigrantes para trabalhar na cafeicultura paulista. Estima-se que 

cerca de cem mil colonos entraram no Brasil ao longo de seu mandato.  

Pena foi também o criador de uma nova pasta, o Ministério dos Negócios da Agricultura, 

Indústria e Comércio, o qual só veio a funcionar efetivamente após sua morte. Tal pasta 

reunia os interesses de outros setores agrícolas que não os do café. Segundo informações 

disponíveis, a criação da nova pasta significou uma abertura de espaço político para a 

manifestação de interesses de um setor da elite política brasileira mais comprometido com 

as propostas de diversificação da pauta de exportação agrícola do país. Destaque-se que, 

entre os presidentes da Primeira República, Afonso Pena era o mais comprometido com o 

desenvolvimento industrial do país, muito embora não deixasse de lado os interesses 

agrários, então predominantes. Provavelmente esse interesse resultava de suas próprias 

experiências como homem de negócios.  

Enquanto Afonso Pena esteve à frente do Catete, João Pinheiro, seu aliado político, era 



presidente de Minas e membro do “Jardim de infância”. Tudo caminhava em direção à 

escolha de seu nome como candidato à sucessão presidencial, muito embora outros nomes 

alternativos já surgissem. A morte prematura de João Pinheiro mudaria a ordem dos 

acontecimentos, abrindo espaço para negociações e disputas políticas, muito comuns em 

cada sucessão da Primeira República. 

Rui Barbosa saíra fortalecido por sua participação na Conferência de Haia e se colocava 

como candidato. Hermes da Fonseca, ministro de Afonso Pena, havia igualmente 

aumentado seu capital político pelas mudanças que havia feito em benefício do Exército, 

principalmente a instituição do sorteio militar obrigatório. Um terceiro nome havia sido 

colocado, o de Rodrigues Alves, logo descartado pelo Catete, a despeito das relações de 

amizade, por este não ter aderido à política cambial em vigor. Na ausência de nomes que 

lhe agradassem, Afonso Pena indicou seu ministro da Fazenda, Davi Campista, que se 

havia destacado no controle sobre a Caixa de Conversão e no acompanhamento das 

operações envolvidas no Convênio de Taubaté. 

Porém nenhuma das candidaturas postas chegava sequer a aglutinar as bases de apoio do 

governo. O nome de Campista não agradava a todos os membros do “Jardim de infância”, e 

os integrantes do “Bloco” dividiam-se entre os vários nomes anunciados. Afonso Pena 

tinha assim suas bases divididas. Manteve sua insistência no nome de Davi Campista, mas 

a indicação sofreu veto por parte dos mais preeminentes líderes políticos de Minas, como 

Venceslau Brás e Bias Fortes, além dos membros do “Bloco”.  

Pinheiro Machado apressou-se em articular a candidatura militar de Hermes da 

Fonseca, compondo a chapa Hermes da Fonseca-Venceslau Brás. Com isso, o Rio Grande 

do Sul e Minas Gerais caminhavam juntos à revelia do Catete. Pena sentia que suas bases 

políticas em Minas encontravam-se bastante fragilizadas. E nacionalmente só contava com 

o apoio de São Paulo, apoio muito tímido devido às circunstâncias em que fora obtido. Em 

razão dessa difícil conjuntura, coube-lhe apenas recuar, retirando a candidatura de 

Campista. A insistência de Rui em manter-se candidato acabou lhe carreando o apoio dos 

paulistas, que temiam pelos rumos do convênio, uma vez que Pinheiro Machado, padrinho 



da chapa Hermes-Venceslau, se havia oposto duramente à política de valorização do café. 

Além dos paulistas, parte da oligarquia baiana estava com Rui, bem como alguns setores 

das oligarquias mineiras (o grupo do “Jardim de infância”) e parte das oligarquias 

fluminenses. O resultado foi a ocorrência de uma primeira árdua disputa eleitoral no país, 

travada entre civilistas e hermistas.  

Afonso Pena não pôde, porém, acompanhar o desfecho dessa história. Morreu no dia 14 de 

junho de 1909 no palácio do Catete, após ser acometido de forte pneumonia. O 

agravamento da doença se deu em razão da perda de seu jovem filho Álvaro, da morte de 

um irmão querido e, certamente, da impossibilidade de fazer seu sucessor. Seu mandato foi 

concluído pelo vice-presidente Nilo Peçanha. 

Além de ter feito uma proeminente carreira política, Afonso Pena foi um dos 

fundadores da Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais, criada em 1892 e sediada 

em Ouro Preto, da qual foi diretor e professor de economia política e ciência das finanças. 

Advogado, político e professor, foi também um homem de negócios. Seus pais lhe 

deixaram propriedades e riquezas a serem administradas. Além de uma mina de ouro, que 

teve que ser vendida após contínua queda da produção, por volta do final do século XIX 

Pena possuía uma fábrica têxtil, vendida na primeira década do novo século XX para a 

família Mascarenhas, conhecida entre as mais industrialistas do período em Minas Gerais. 

Tinha ainda inúmeros investimentos no mercado financeiro nacional e internacional. Para 

auxiliá-lo nesse campo contava com a valiosa ajuda de João Ribeiro de Oliveira Sousa, que 

veio a tornar-se, por sua indicação, presidente do maior banco de Minas Gerais, o Banco de 

Crédito Real, e depois presidente do Banco do Brasil, em seu período na presidência da 

República. 

Casado com Maria Guilhermina de Oliveira Pena, filha do visconde de Carandaí e 

descendente do marquês de Maricá, Afonso Pena teve nove filhos, quatro mulheres e cinco 

homens. O filho Afonso Pena Júnior foi ministro da Justiça e membro da Academia 

Brasileira de Letras. A filha Maria da Conceição Moreira Pena casou-se com Edmundo da 

Veiga, a quem nomeou, quando presidente de Minas, diretor da Imprensa Oficial do estado, 



e quando presidente da República, seu primeiro secretário. Era também cunhado e primo de 

Feliciano Pena, deputado e senador por Minas Gerais. 

 

Cláudia Maria Ribeiro Viscardi 
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PENA, BELISÁRIO 

*cientista; rev. 1930; min. Educ. 1931; mov. integralista. 

 

Belisário Augusto de Oliveira Pena nasceu em Barbacena (MG) em 29 de 

novembro de 1868, filho do barão e visconde de Carandaí, de quem herdou o nome, e de 

Lina Laje Pena. 

Fez os cursos primário e secundário em sua cidade natal, ingressando depois na Faculdade 

de Medicina da Bahia, onde se formou em novembro de 1890. Retornando a Minas Gerais, 

clinicou em Barbacena e Juiz de Fora. Em 1903 tornou-se vereador em Juiz de Fora e 

participou do Congresso Industrial, Comercial e Agrícola reunido em Belo Horizonte, 

sendo escolhido relator da comissão de comércio. 

Em 1904 transferiu-se para o Rio de Janeiro (então Distrito Federal) e prestou concurso 

para a Diretoria Geral de Saúde Pública. Obtendo o segundo lugar, foi nomeado inspetor 

sanitário na 4ª Delegacia de Saúde, onde conseguiu controlar uma epidemia de varíola. Em 

1905 foi designado para trabalhar na Inspetoria de Profilaxia da Febre Amarela, 

incorporando-se à grande campanha de erradicação da doença no Rio de Janeiro chefiada 

por Osvaldo Cruz. Baseado em um meticuloso estudo do ciclo biológico dos mosquitos do 

gênero Stegomya (ou Aedes), modificou a forma de ação do serviço de combate a seus 

focos larvários, sendo o primeiro a executar o trabalho de extinção da febre amarela no Rio 

de Janeiro através da redução radical dos focos no interior e nas proximidades das 

habitações. 

Em 1907, fez parte da comissão encarregada do combate à epidemia de impaludismo na 

região nordeste de Minas Gerais, onde estava sendo construído um novo ramal da Estrada 

de Ferro Central do Brasil. Durante esses trabalhos, que se estenderam até 1910, Carlos 

Chagas, também integrante da comissão, descobriu a doença que leva seu nome. Com o 

término das atividades nessa região, Belisário Pena foi convidado por Osvaldo Cruz para 

acompanhá-lo até o atual território de Rondônia, a fim de combater a malária que dizimava 

os trabalhadores da ferrovia Madeira-Mamoré. Daí, no mesmo ano, seguiram para Belém, 

onde combateram novamente a febre amarela, com ótimos resultados. 

Em 1912 Belisário Pena integrou um grupo de cientistas que excursionou pelo norte da 

Bahia, sudoeste de Pernambuco, sul do Piauí e nordeste de Goiás em missão de estudo das 



condições sanitárias e das principais doenças existentes nessas áreas. No ano seguinte, 

percorreu por conta própria o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com os mesmos 

objetivos. 

Em 1914 reassumiu o cargo de inspetor sanitário no Rio de Janeiro, passando a trabalhar 

nos subúrbios da Leopoldina, onde praticou a vacinação antivariólica sistemática. Em 1916, 

fundou em Vigário Geral (DF) o primeiro posto de profilaxia rural do país, que mais tarde 

seria transferido para Parada de Lucas e Penha, combatendo com êxito uma epidemia de 

impaludismo. Através do jornal Correio da Manhã, iniciou também uma campanha “pelo 

saneamento físico e moral do Brasil”. No ano seguinte, proferiu na sede da Sociedade 

Nacional de Agricultura a primeira conferência sobre saneamento da população rural. 

Em maio de 1918 o presidente Venceslau Brás criou o Serviço de Profilaxia Rural, 

nomeando Belisário Pena para a sua direção. Nesse cargo, instalou e dirigiu dez postos 

sanitários nos subúrbios e zonas rurais do Distrito Federal, fundou a Liga Pró-Saneamento 

do Brasil, realizou conferências em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e combateu 

o surto de gripe espanhola que atingiu o Distrito Federal e as áreas servidas pela Estrada de 

Ferro Oeste de Minas, nesse estado. 

Em 1919, em virtude da autonomia concedida pelo Ministério da Justiça e Negócios 

Interiores ao Serviço de Profilaxia Rural, este teve seus recursos aumentados e pôde 

estender sua assistência permanente às áreas do estado do Rio de Janeiro limítrofes com o 

Distrito Federal. No mesmo ano, Belisário Pena foi promovido a delegado de saúde e 

prosseguiu seu trabalho educativo em conferências realizadas em São Paulo, Ribeirão Preto 

(SP), Belo Horizonte, Juiz de Fora, Barbacena, Paraíba do Sul (RJ) e outras cidades. 

Em 1920 foi nomeado diretor de saneamento rural do recém-criado Departamento Nacional 

de Saúde e no período seguinte instalou serviços de profilaxia em 15 estados. Exonerou-se 

do cargo em 1922 por não concordar com as interferências políticas que as atividades do 

departamento sofriam. No ano seguinte, a pedido do governo de São Paulo, escreveu 

trabalhos sobre higiene para alunos das escolas primárias e professores das escolas normais, 

proferindo ainda novas conferências na capital e no interior do estado. 

Em agosto de 1924, em carta aberta aos filhos, apoiou a revolta que irrompera no dia 5 de 

julho em São Paulo, Sergipe e Amazonas contra o governo de Artur Bernardes. Em 

consequência, foi preso por seis meses e suspenso de suas funções, sendo reintegrado 



apenas em 1927. Nesse intervalo, escreveu sobre higiene e educação para vários jornais, 

publicando no Correio da Manhã uma série de artigos sobre o problema da lepra. 

Em 1927 e 1928, como chefe do Serviço de Propaganda e Educação Sanitária, percorreu os 

estados de Minas Gerais, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, até ser 

requisitado pelo governo do Rio Grande do Sul para estudar as condições sanitárias do 

estado. Deslocando-se para lá, iniciou um período de intenso trabalho, no qual proferiu 

conferências, apresentou relatórios e indicou providências a respeito dos problemas da 

saúde, além de se engajar na preparação da Revolução de 1930. 

Em novembro desse ano, logo depois da vitória do movimento, foi nomeado diretor do 

Departamento Nacional de Saúde Pública. Tomou então providências no sentido de evitar 

que os intensos movimentos de tropas por todo o país pudessem causar epidemias, o que 

voltaria a fazer durante a Revolução Constitucionalista, de julho a outubro de 1932. Em sua 

gestão, foram criados os serviços de Profilaxia de Moléstias Contagiosas dos Olhos e o de 

Lactários; intensificou-se o combate à febre amarela no interior do estado do Rio de Janeiro 

e na Zona da Mata de Minas Gerais; firmaram-se contratos com a Fundação Rockefeller 

para que esta assumisse a direção do Serviço de Febre Amarela do Distrito Federal; foi 

sancionada legislação sobre o exercício da medicina, farmácia e odontologia, a importação 

e o uso de substâncias entorpecentes, o exame prévio, falsificação e fraude de gêneros 

alimentícios, e sobre escolas de enfermagem. 

Em 1º de setembro de 1931, sem prejuízo de suas funções no Departamento Nacional de 

Saúde Pública, Belisário Pena assumiu o Ministério da Educação e Saúde, criado depois da 

Revolução de 1930. Substituiu Francisco Campos, que se demitira devido à crise 

desencadeada pela tentativa de deposição do Presidente mineiro Olegário Maciel, ocorrida 

em agosto. Três meses depois Francisco Campos retornou ao cargo, que Belisário Pena 

voltaria a ocupar interinamente entre 7 e 16 de dezembro de 1932. 

Nesse ano, exonerou-se do Departamento Nacional de Saúde Pública. Filiou-se ainda em 

1932 à Ação Integralista Brasileira (AIB) fundada por Plínio Salgado, tornando-se membro 

da Câmara dos 40, órgão supremo do integralismo. 

Belisário Pena faleceu em 4 de novembro de 1939 no Rio de Janeiro. 

Além de inúmeras conferências, deixou publicados trabalhos de divulgação médica, entre 

os quais Minas e Rio Grande do Sul: estado da doença, estado da saúde (1918), Opilação 



ou amarelão (1918, 2ª ed. 1924), Defesa sanitária do Brasil (1922) e Amarelão e maleita 

(1924). 

Helena Faria 
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PENA, Domingos Moreira dos Santos 

*dep. fed. MG 1907-1911. 

 

Domingos Moreira dos Santos Pena nasceu em Santa Bárbara (MG) no dia 7 de janeiro de 

1855. Seu tio Afonso Pena foi deputado, ministro da Guerra (1882), ministro da 

Agricultura (1883-1884), ministro do Interior (1885), presidente de Minas Gerais (1892-

1894) vice-presidente (1902-1906) e presidente da República (1906-1909).  

Médico graduado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, depois de formado 

retornou à cidade natal e aí passou a clinicar. Exerceu também as funções de presidente da 

Intendência Municipal e de delegado de Higiene.  

 Entusiasta do governo republicano, em 1907, no decorrer da legislatura 1906-1908, 

foi eleito deputado federal na vaga de Manuel Tomás de Carvalho Brito. Tomou posse na 

Câmara dos Deputados em maio de 1907 e em 1909 foi reeleito. Nesse mesmo ano 

participou da Campanha Civilista de Rui Barbosa. Após o término de seu mandato em 

dezembro de 1911, foi eleito em 1912 vereador em Santa Bárbara e escolhido presidente da 

Câmara Municipal.  

Faleceu em sua cidade natal em 28 de agosto de 1912. 

Era casado com Inês de Castro Moreira Pena. 

 

Luciana Pinheiro 
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PENA, Feliciano Augusto de Oliveira 

* const.1891; dep. fed. MG 1891-1892. 

 

Feliciano Augusto de Oliveira Pena nasceu no município de Barbacena (MG) em 

31 de dezembro de 1845, filho de João Fernandes de Oliveira Pena e de Guilhermina 

Teodolina da Silva Canedo.  

Ingressou em 1860 no Colégio do Caraça, localizado na serra do Espinhaço, em Minas 

Gerais, e ali permaneceu até 1862, quando foi para São Paulo cursar a Faculdade de Direito 

da capital paulista, pela qual se bacharelou em Ciências Jurídicas e Sociais em 1869. 

Depois de formado retornou à província natal e foi juiz municipal de Mariana e São João 

del Rei, além de promotor público em Barbacena. Ingressou na política ao ser eleito 

deputado provincial em Minas Gerais na legislatura 1870-1871. Foi reeleito nas legislaturas 

seguintes e exerceu o mandato até 1875.  

Regressou à política já após a proclamação da República (15/11/1889), quando foi eleito 

deputado por Minas Gerais ao Congresso Nacional Constituinte, em 15 de setembro de 

1890. Tomou posse em 15 de novembro seguinte, participou dos trabalhos constituintes e 

foi signatário da Constituição promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Ao se iniciar a 

legislatura ordinária em maio seguinte, ocupou sua cadeira na Câmara dos Deputados e nela 

permaneceu até dezembro de 1892, quando assumiu o cargo de juiz de direito de Juiz de 

Fora (MG). Em 1897, pediu exoneração do cargo de juiz por ter sido eleito deputado 

estadual. Exerceu o mandato até 1906, quando se elegeu senador estadual. 

Foi também pecuarista. Era filiado ao Partido Republicano Mineiro (PRM). 

Faleceu em Juiz de Fora no dia 7 de julho de 1914. 

Era casado com Clementina M. de Oliveira Pena.  

 

Ioneide Piffano Brion de Souza 
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PENAFIEL, Carlos 

*dep. fed. RS 1918-1930. 

 

Antônio Carlos Penafiel nasceu em Porto Alegre no dia 31 de janeiro de 1883, filho 

de Conrado Álvaro de Campos Penafiel e de Antônia Duclos Penafiel. 

Entre os anos de 1898 e 1901, foi professor de física, química, matemática e história natural 

em Porto Alegre. Em 1904 formou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Depois 

de formado, dedicou-se à clínica médica, ao magistério e ao jornalismo. Em 1911 fundou e 

foi o primeiro diretor do jornal O Diário, de Porto Alegre, e em 1915 assumiu a direção do 

jornal A Federação, órgão do Partido Republicano Rio-Grandense (PRR), agremiação 

política de que fazia parte. Nesse mesmo ano, tornou-se professor da Escola de Engenharia 

de Porto Alegre. 

Em 1917 foi eleito deputado estadual, mas no ano seguinte renunciou ao mandato, pois foi 

eleito deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul. Foi membro da bancada do PRR 

em legislaturas sucessivas, até 1930. Em maio desse ano, já se delineava claramente a 

existência de duas correntes antagônicas no interior do PRR, com Borges de Medeiros em 

posição conciliadora, tentando evitar a cisão. De um lado colocavam-se João Neves da 

Fontoura, Osvaldo Aranha e Ariosto Pinto, líderes radicais que começavam a falar 

claramente nos preparativos de uma revolução armada, e de outro, situavam-se Carlos 

Penafiel, Firmino Paim Filho, Vespúcio de Abreu e Augusto Pestana. A posição de Paim 

era declaradamente contrária à de João Neves, considerada inconciliável com o programa 

do partido. Com o propósito de contornar a crise, Paim sugeriu a realização de uma 

convenção a que deveriam comparecer senadores, deputados federais e estaduais, 

intendentes e chefes locais. A convenção não foi realizada e, em outubro seguinte, com a 

vitória da Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder, fechou o Congresso 

Nacional e extinguiu todos os órgãos legislativos do país, Carlos Penafiel teve seu mandato 

interrompido. 

Carlos Penafiel foi também membro da Sociedade de Psiquiatria e Medicina Legal do Rio 



de Janeiro, professor de fisiologia na Faculdade de Medicina de Porto Alegre, professor de 

química orgânica na Faculdade de Engenharia de Porto Alegre, médico da Polícia Judicial e 

do Hospital São Pedro e tabelião do 3º Ofício, no Rio de Janeiro.  

Faleceu em 29 de junho de 1960. 

Foi casado com Otília de Castilhos, filha de Julio de Castilhos, e teve quatro filhos. 

Publicou A medida da inteligência (1907), Tumores cerebrais (1909), Fisiologia 

intelectual, Homenagem cívica a Pinheiro Machado (discurso, 1915) e The Contribution of 

the Dements Paralytic in Brazil (1917). 
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PENIDO, ANTÔNIO MÁXIMO NOGUEIRA 

*dep. fed. DF 1921-1930; const. 1934; dep. fed. prof. 1935-1937. 

Antônio Máximo Nogueira Penido nasceu em Niterói, então capital da província do 

Rio de Janeiro, no dia 30 de junho de 1885, filho de Jerônimo Máximo Nogueira Penido e 

de Julinda Augusta da Câmara Penido. 

Fez seus primeiros estudos sob a direção das educadoras Ana Dias Vieira e Maria Matos, 

ingressando depois no Colégio Diocesano São José no Rio de Janeiro, então Distrito 

Federal. Cursou o primeiro e o segundo ano do externato do Ginásio Nacional, atual 

Colégio Pedro II, e frequentou aulas especiais no Mosteiro de São Bento. Matriculou-se na 

Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro e durante o primeiro ano do 

curso passou a trabalhar à noite como revisor de provas no Jornal do Comércio, e de dia 

como auxiliar do recenseamento de 1900, na Diretoria Geral de Estatística. Em fevereiro de 

1901, mediante concurso, foi nomeado quarto escriturário do Tribunal de Contas. 

Classificado em primeiro lugar no concurso de segunda instância, foi promovido em 1904 a 

terceiro escriturário. Bacharelou-se em ciências jurídicas e sociais em dezembro de 1905. 

Com seu nome incluído na chapa do Círculo Católico e do Partido Autonomista, durante a 

reforma eleitoral promovida no governo de Venceslau Brás (1914-1918), foi eleito em 

junho de 1917 vereador no Distrito Federal por uma vantagem de dois votos sobre Lindolfo 

Collor. Assumindo sua cadeira ainda no mesmo ano, durante a legislatura foi autor do 

projeto que visava suprimir o imposto sobre os vencimentos dos funcionários municipais; 

de outro que pretendia organizar um quadro efetivo para os operários com mais de dez anos 

de serviço, tornando-lhes extensivos os direitos, vantagens e regalias dos funcionários; do 

projeto que concedia isenção de impostos e outros favores às cooperativas de consumo e de 

crédito constituídas por funcionários públicos e operários, e do projeto que instituía o 

ensino religioso facultativo nas escolas primárias e nos institutos profissionais mantidos 

pela prefeitura. Foi ainda segundo-secretário e, depois, líder da maioria na Câmara 

Municipal, na gestão do prefeito Paulo de Frontin (1919). Em 1918 foi promovido a 

primeiro escriturário do Tribunal de Contas, e no final de 1919 deixou a Câmara Municipal. 

Em março de 1921 foi eleito deputado federal pelo Distrito Federal, obtendo a maioria de 

votos entre os chefes políticos que acompanhavam a Reação Republicana, movimento que 



defendia a candidatura de Nilo Peçanha à presidência da República, em oposição à de Artur 

Bernardes, afinal eleito em março de 1922. Reeleito em 1924, 1927 e 1930, destacou-se 

como defensor dos interesses do servidores públicos e integrou as comissões de Reformas 

Tributárias, de Legislação Social e de Agricultura e Comércio. Deixou a Câmara em junho 

de 1930, pouco antes da revolução de outubro, que levou Getúlio Vargas ao poder. 

Em julho de 1933, foi escolhido representante dos funcionários públicos na Assembleia 

Nacional Constituinte. Empossado em novembro, fez parte da Comissão Constitucional, 

conhecida como Comissão dos 26, encarregada de elaborar o texto constitucional, e aí 

trabalhou no capítulo referente ao funcionalismo público, defendendo interesses da 

categoria. Encerrados os trabalhos da Comissão dos 26, assinou o substitutivo 

constitucional com restrições, apresentando voto em separado. Após a promulgação da 

nova Carta (16/7/1934) e a eleição do presidente da República no dia seguinte, teve seu 

mandato estendido até maio de 1935. Em 1934 elegeu-se novamente deputado federal 

classista, permanecendo na Câmara na legislatura ordinária iniciada em 1935. Em maio de 

1937 foi delegado do Partido Autonomista do Distrito Federal à convenção para 

lançamento da candidatura de José Américo de Almeida à sucessão do presidente Getúlio 

Vargas nas eleições previstas para 1938, que acabariam não se realizando em virtude do 

advento do Estado Novo, em novembro de 1937. Pouco antes disso, em julho de 1937, 

deixou a Câmara dos Deputados. 

Foi membro do conselho deliberativo da Associação dos Funcionários Públicos Civis, além 

de consultor jurídico do Clube dos Funcionários Públicos e de outras associações. 

FONTES: Boletim Min. Trab. (5/1936): CABRAL, C. Tempos; CÂM. DEP. Deputados; 

Cronologia da Assembléia; Diário de Notícias, Rio (26/5/1937): Diário do Congresso 

Nacional; GODINHO. V. Constituintes; Ilustração brasileira; PEIXOTO, A. Getúlio. 



PENIDO, JOÃO NOGUEIRA  

*dep. fed. MG 1909-1911, 1915-1917, 1920, 1927-1930; const. 1934; dep. fed. MG 1935-

1937. 

 

João Nogueira Penido nasceu em Juiz de Fora (MG) no dia 28 de janeiro de 1862, 

filho de João Nogueira Penido e de Maria Cândida Lima Duarte Penido. Até a morte do 

pai, em 1901, usava o nome de Penido Filho. Chefe político de grande influência em Juiz 

de Fora, seu pai foi deputado-geral no Império e deputado federal de 1894 a 1899. Seu tio 

materno, José Rodrigues de Lima Duarte, visconde de Lima Duarte, foi deputado-geral de 

1861 a 1868, ministro da Marinha de 1881 a 1882 e senador em 1884. Seu bisavô, José 

Aires Gomes, foi inconfidente em 1789. 

Fez os primeiros estudos em sua cidade natal, diplomando-se em 1883 pela Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro, então capital do Império. Um dos fundadores da Policlínica do 

Rio de Janeiro, foi chefe de clínica das moléstias das vias urinárias. Retornou depois à 

cidade natal para exercer a medicina e viajou para a Europa, onde frequentou cursos ligados 

à sua especialidade. Cirurgião da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, foi também 

um dos fundadores da Sociedade de Medicina e Cirurgia da cidade. 

De 1895 a 1897, foi presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora e agente executivo 

(prefeito) da cidade. Introduziu então no município diversos melhoramentos, entre os quais 

o abastecimento de água potável e a organização da higiene pública e privada. Defensor da 

reforma de Osvaldo Cruz e da campanha de combate à febre amarela, empreendidas 

durante o governo de Rodrigues Alves (1902-1906), representou o Brasil no Congresso 

Médico Internacional contra a Tuberculose, realizado em Paris em 1906. 

Em 1909, elegeu-se deputado federal por Minas Gerais na legenda do Partido Liberal (PL), 

com mandato até dezembro de 1911. Durante a Revolta dos Marinheiros — também 

conhecida como Revolta da Chibata —, que, sob a liderança do marinheiro João Cândido, 

eclodiu a bordo de navios da Armada em novembro de 1910, em protesto contra os castigos 

corporais a que eram submetidos os marinheiros e em favor da melhoria de vencimentos, 

tomou a defesa dos oficiais. Dias depois de iniciada a Revolta da Chibata, nova revolta teve 

início no Batalhão Naval, tendo sido ambas reprimidas com severidade.  

Reeleito para a legislatura 1915-1917, sempre na legenda do PL, presidiu a assembleia de 



agricultores e industriais mineiros convocada para discutir a criação do imposto territorial, 

tendo sido o relator da representação enviada ao presidente de Minas Gerais. No pleito de 

1918 candidatou-se mais uma vez a deputado federal e obteve uma suplência. Nesse mesmo 

ano presidiu a delegação brasileira à Exposição Rural de Palermo, na Itália. De outubro a 

dezembro de 1920, voltou a ocupar uma cadeira na Câmara. Reeleito nos pleitos de 1927 e 

de 1930, perdeu o mandato em outubro desse último ano, quando a revolução que depôs 

Washington Luís dissolveu todos os órgãos legislativos do país. 

No pleito de maio de 1933, elegeu-se deputado à Assembleia Nacional Constituinte na 

legenda do Partido Progressista (PP) de Minas Gerais. Assumiu o mandato em novembro 

do mesmo ano, participou dos trabalhos constituintes integrando a Comissão de 

Constituição e, após a promulgação da nova Carta (16/7/1934) e a eleição do presidente da 

República, teve o mandato prorrogado até 1935. Reeleito deputado federal em outubro de 

1934, permaneceu na Câmara até novembro de 1937, quando o advento do Estado Novo 

suprimiu todos os órgãos legislativos do país. Durante o mandato parlamentar, integrou a 

Comissão de Marinha e Guerra, que relatou o projeto da Força Naval, a Comissão de Saúde 

Pública, da qual foi presidente, e a Comissão Especial do Estatuto dos Funcionários 

Públicos. 

Jornalista, foi redator do Paraibuna e Democracia, órgãos liberais de Juiz de Fora, nos 

últimos anos da Monarquia. Juntamente com Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, fundou 

em sua cidade natal os periódicos Diário Mercantil e Jornal do Comércio. Ainda no 

mesmo município, foi um dos fundadores da Companhia Mineira de Eletricidade, 

responsável pela instalação da primeira usina hidrelétrica da América do Sul. 

João Nogueira Penido faleceu em Juiz de Fora no dia 22 de junho de 1945. 

Era casado com Carolina de Assis Penido. 
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PENTEADO, Heitor  

*dep. fed. SP 1924-1927; pres. SP 1930.  

 

Heitor Teixeira Penteado nasceu em Campinas (SP) em 16 de dezembro de 1878, 

filho de Salvador Leite de Camargo Penteado e de Leonor Teixeira Penteado. Seu pai foi 

juiz de direito, vereador e presidente da Câmara Municipal de Campinas durante o Império, 

apesar de ser republicano. Era descendente direto do cacique Tibiriçá, o patriarca do povo 

paulista. 

Iniciou os estudos na cidade natal, passando a seguir para o Colégio Culto à Ciência, onde 

concluiu o curso de humanidades. Transferindo-se para a capital, frequentou depois o 

Seminário Episcopal, de onde saiu em 1896 para ingressar na faculdade de Direito de São 

Paulo. Quando cursava o terceiro ano, foi eleito presidente do Centro Acadêmico XI de 

Agosto. Foi redator da Revista Acadêmica, órgão oficial do centro, ao lado de seu amigo e 

colega Raul Soares, posteriormente deputado, senador, presidente de Minas Gerais e 

ministro da Marinha do governo Epitácio Pessoa. Foi também colega de Artur Bernardes, 

futuro presidente da República. Bacharel em 1900, retornou a Campinas, exerceu a 

advocacia, e em janeiro de 1902 tomou posse como promotor público da comarca e, 

cumulativamente, curador de órfãos da cidade. 

Em 1910, deixou a promotoria para se candidatar a vereador pelo Partido Republicano 

Paulista (PRP). No mesmo dia em que foi empossado vereador, em janeiro de 1911, foi 

eleito prefeito de Campinas. Reelegeu-se vereador para os triênios seguintes, com mandato 

até 1922, e anualmente foi escolhido prefeito de Campinas, até 1920. Na prefeitura, 

equilibrou as finanças do município e realizou vários melhoramentos, tornando-se 

conhecido como o “prefeito dos jardins”. Como a legislação eleitoral permitia a 

acumulação de cargos legislativos, foi eleito deputado estadual em 1919. No ano seguinte 

renunciou ao mandato parlamentar estadual, à vereança e à prefeitura, ao ser convidado 

pelo presidente do estado Washington Luís (1920-1924) para assumir a Secretaria de 

Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Exerceu suas novas funções de 1º de maio de 



1920 a 24 de abril de 1924. 

Já como prefeito previu a importância das estradas de rodagem para o desenvolvimento 

econômico, e por isso abriu estradas que ligaram Campinas aos seus quatro distritos, além 

de alargar e melhorar as existentes. Como secretário estadual de Obras Públicas, coube-lhe 

executar a política rodoviária preconizada por Washington Luís, que ficaria conhecido pela 

frase “governar é abrir estradas”. Na época foram construídas as estradas de São Paulo a 

Campinas, de São Paulo a Itu, e completadas as estradas de São Paulo a São Roque, a 

Ribeirão Preto, a Águas da Prata e a Itapetininga. Por fim, foi totalmente reconstruído o 

velho Caminho do Mar, de São Paulo a Santos e São Vicente. Além das estradas, outras 

obras públicas foram realizadas, e foram feitas melhorias nos serviços ferroviários.  

Por indicação do PRP, em 21 de setembro de 1924 foi eleito deputado federal na vaga de 

José Manuel Lobo, que fora nomeado secretário do Interior do governo Carlos de Campos 

(1924-1927). Foi reeleito em 1927, mas, em virtude da morte de Carlos de Campos, da 

eleição de Júlio Prestes para a presidência de São Paulo, e da renúncia de Fernando Prestes 

à vice-presidência do estado, teve seu nome indicado pelo PRP para ocupar o cargo vago. 

Em 14 de agosto foi eleito vice-presidente de São Paulo, e em 26 de setembro seguinte 

tomou posse. Com a escolha de Júlio Prestes como candidato a presidente da República 

sucedendo a Washington Luís (1926-1930), assumiu interinamente o governo do estado em 

10 de fevereiro de 1930. Justamente no posto mais elevado de sua carreira político-

administrativa, quase nada pôde realizar. Estava-se em plena crise do café, após a quebra 

verificada em outubro de 1929 da Bolsa de Valores de Nova Iorque, e em plena agitação da 

campanha oposicionista da Aliança Liberal, tendo em vista as eleições de março de 1930. 

Nelas, Júlio Prestes foi afinal eleito presidente da República. Conseguiu a seguir em bancos 

de Londres um empréstimo que possibilitou a Heitor Penteado intervir no mercado cafeeiro 

através da aquisição do produto diretamente dos plantadores, medida que provocou uma 

distribuição de dinheiro por todo o interior do estado. 

Heitor Penteado exercia o governo de São Paulo quando, em 3 de outubro de 1930, eclodiu 

o movimento revolucionário que tinha como objetivo impedir a posse de Júlio Prestes em 



15 de novembro. Na capital paulista deflagraram-se os primeiros conflitos entre estudantes 

da Faculdade de Direito e a polícia. Comunicado da tentativa de invasão da velha 

Academia, Heitor Penteado desautorizou a violência. Apesar da tentativa de controlar a 

situação, o presidente Washington Luís acabou sendo deposto, em 24 de outubro, por uma 

junta militar formada pelos generais Augusto Tasso Fragoso e João de Deus Mena Barreto 

e pelo almirante José Isaías de Noronha, sendo levado preso para o Forte de Copacabana, 

de onde seguiria para o exílio na Europa. Em São Paulo, Heitor Penteado encontrava-se no 

palácio dos Campos Elíseos, quando recebeu a notícia dos acontecimentos na capital 

federal. Chamou então ao palácio o comandante da 2ª Região Militar, general Hastínfilo de 

Moura, e solicitou que o militar assumisse o governo do estado de São Paulo. Este a 

princípio recusou o encargo, mas acabou aceitando, com a condição de que fosse firmado 

um documento formalizando o apelo. O general então assumiu o governo, e logo a seguir 

Júlio Prestes, também presente ao ato, rumou para a residência do cônsul da Inglaterra. 

Heitor Penteado não procurou asilar-se. Dirigiu-se à sua fazenda de São José do 

Cuscuzeiro, em Campinas, e lá permaneceu.  

Com a redemocratização, entre 1934 e 1937, participou ativamente da reorganização do 

PRP, exercendo a presidência de sua comissão diretora. Em 1936, concorreu e foi eleito 

vereador à Câmara Municipal de Campinas, mas não exerceu o mandato. Já sob a ditadura 

do Estado Novo (1937-1945), foi indicado pelo interventor Ademar de Barros para o cargo 

de presidente do Banco do Estado de São Paulo. Permaneceu à frente da instituição de 14 

outubro de 1938 a 5 de julho de 1941, e a partir dessa data até 10 de abril de 1947 foi 

diretor da Carteira Comercial do banco. Durante o período em que presidiu o Banespa, foi 

iniciada, em 1939, a construção da sede na praça Antônio Prado, que seria inaugurada em 

1946. Executou a política de assistência financeira ao pequeno produtor rural, prorrogando 

por 15 anos o vencimento dos contratos e concedendo bonificação de 20% sobre o capital 

amortizado.  

Faleceu em Campinas no dia 8 de maio de 1947. 

Foi casado com Evelina de Queirós Teles Penteado, com quem teve 11 filhos. Seu filho 



José Teixeira Penteado foi juiz e presidente do Tribunal Regional do Trabalho em São 

Paulo.  

Em sua homenagem, uma avenida da capital, localizada no bairro do Sumaré, e a rodovia 

Campinas-Moji Mirim-Pinhal-Águas da Prata receberam seu nome.  

                                                                                    

Antônio Sérgio Ribeiro 
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PENTEADO, Joaquim Augusto de Barros  

*dep. fed. SP 1906-1923. 

 

Joaquim Augusto de Barros Penteado nasceu em Limeira (SP) no dia 3 de agosto de 

1872, filho de Manuel de Toledo Barros e de Maria Augusta Penteado de Barros. Seu pai, 

herdeiro de tradicional família mineira, instalou-se em Limeira no final do século XIX a 

fim de prosperar na cafeicultura e foi chefe do Executivo da cidade em 1888 e 1900. 

Após estudar nos colégios Bacelar e Moretzsohn, bacharelou-se em ciências jurídicas e 

sociais pela Faculdade de Direito de São Paulo em 1894. Retornou então à cidade natal 

para iniciar sua carreira como advogado, político, jornalista e fazendeiro. Dedicando-se à 

produção de laranja, concorreu em prestígio com as tradicionais fazendas de café. 

Eleito pela primeira vez para a Câmara Municipal de Limeira em 1895, pelo Partido 

Republicano Paulista (PRP), conseguiu se reeleger até 1902. Em 1904 foi eleito deputado 

estadual e destacou-se por conseguir incentivos para a conclusão da construção do edifício 

que abrigou o Grupo Escolar de Santa Bárbara. Em 1906 elegeu-se deputado federal. 

Assumindo o mandato em maio, permaneceu longos anos na capital do país, conseguindo 

se reeleger para mais cinco legislaturas. Após encerrar o último mandato na Câmara dos 

Deputados em dezembro de 1923, foi eleito senador estadual na vaga deixada por Lacerda 

Franco, com mandato de 1925 a 1927. Em função de seu prestígio e influência, ocupou a 

posição de segundo-secretário da Mesa Diretora do Senado Estadual.  

Como jornalista, foi responsável pela criação e direção do jornal Limeirense.  

Faleceu em Limeira no dia 3 de abril de 1949. 

 

Dirceu Franco 
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PENTEADO, José Roberto  
*dep. fed. SP 1923-1925.  

 

José Roberto Leite Penteado nasceu em São Paulo no dia 27 de março de 1858.  

Em 1879 foi nomeado, após concurso, amanuense do Contencioso do Tesouro Provincial. 

Formou-se pela Faculdade de Direito de São Paulo em 14 de novembro 1882 e em seguida 

foi nomeado promotor público da comarca de Atibaia (SP). Em 1885 foi removido para 

Tatuí (SP) e aí permaneceu até 1887, quando foi nomeado juiz substituto da comarca 

especial de Mogi das Cruzes (SP). Abandonou a magistratura para ocupar a cadeira de 

professor de francês da Escola Normal de São Paulo. Em 1892 foi nomeado delegado de 

polícia e intendente de higiene da capital. No ano seguinte, quando da eclosão da Revolta 

da Armada, defendeu a legalidade, na qualidade de major ajudante de ordens do comando 

da Guarda Nacional. 

Em 1895 foi eleito vereador na capital paulista e escolhido presidente da Câmara de São 

Paulo, cargo que exerceu de 7 de janeiro de 1896 a 7 de janeiro de 1899, respondendo pela 

administração municipal. Estabeleceu então a fiscalização do leite vendido na cidade, 

questão que preocupava as autoridades sanitárias, e apresentou projeto unificando o poder 

municipal e criando a prefeitura, além de projetos criando novos mercados. Sob sua 

administração foram aprovadas as primeiras concessões à Light and Power para a 

exploração de bondes elétricos e a distribuição de energia elétrica. O principal destaque de 

sua gestão foi a inauguração do viaduto do Chá, em 1º de março de 1896. Integrou também, 

na Câmara Municipal, as comissões de Justiça e Polícia e Higiene e Saúde Pública. No 

período seguinte, foi delegado auxiliar e chefe de polícia. Fez parte da expedição militar 

que foi enviada ao município de Pinhal (SP), quando da eclosão do movimento que 

proclamou a monarquia no município, em 23 de agosto de 1902. A agitação foi 

prontamente debelada, e seus líderes foram presos.   

Em 1906 foi eleito deputado estadual pelo Partido Republicano Paulista (PRP) para a 

legislatura 1907-1909, e nesse período integrou a Comissão de Instrução Pública da 

Assembleia Legislativa de São Paulo. Foi reeleito para mais três legislaturas:  1910-1912, 



1913-1915 e 1916-1918, e foi membro da Comissão de Justiça e Polícia, Constituição e 

Poderes, e da Comissão de Higiene e Saúde Pública.  

Em 1923, foi eleito deputado federal na vaga aberta pelo deputado Galeão Carvalhal. 

Assumindo sua cadeira na Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, 

foi reeleito para a legislatura 1924-1926, mas renunciou ao mandato por motivo de saúde 

em 1925. Nesse mesmo ano foi eleito para o Senado Estadual de São Paulo e tomou posse 

em 13 de julho.  

Faleceu em São Paulo no dia 19 de março de 1926, no exercício do mandato. 

Era casado com Antônia Whitaker Leite Penteado, com quem teve oito filhos. 

Seu nome foi dado à Praça Senador José Roberto Leite Penteado, no bairro da Lapa, em 

São Paulo. 

 

Carlos Alberto Ungaretti Dias 
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PERDIGÃO, REIS  

*jornalista; rev. 1924; rev. 1930; junta gov. MA 1930; interv. MA 1930-1931. 

 

José Maria dos Reis Perdigão nasceu em São Luís do Maranhão no dia 19 de abril de 

1900. 

Estudou no Colégio Almir Nina e no Liceu Maranhense. Formou-se em ciências jurídicas e 

sociais pela Universidade do Rio de Janeiro em 1923. 

Crítico de teatro no Rio de Janeiro, trabalhou no jornal A Nação até engajar-se na Revolta 

de 5 de Julho de 1924, contra o governo do presidente Artur Bernardes (1922-1926). 

Irrompida em Sergipe, no Amazonas e em São Paulo, a revolta foi dominada com rapidez 

nos dois primeiros estados, mas em São Paulo, comandados por Isidoro Dias Lopes os 

rebeldes ocuparam a capital por três semanas, deslocando-se então para o interior. Em abril 

de 1925, no oeste do Paraná, o grupo fez junção com o contingente revolucionário que em 

outubro do ano anterior sublevara unidades militares no Rio Grande do Sul, constituindo 

dessa forma a Coluna Prestes. Liderada por Luís Carlos Prestes e Miguel Costa, a coluna 

percorreu o interior do país através de 13 estados, dando combate às tropas legalistas até 

internar-se em fevereiro de 1927 na Bolívia e em março no Paraguai. 

Quando da formação da coluna, Reis Perdigão fundou o jornal O Libertador, porta-voz dos 

revolucionários, que circulou em seis edições. Em decorrência de sua participação, exilou-

se durante dois anos no Paraguai e na Argentina, onde também se dedicou ao jornalismo. 

Em Buenos Aires, publicou em 1926, sob o pseudônimo de João da Talma, o livro Da 

fornalha de Nabucodonosor, no qual narrou a experiência da Coluna Prestes. 

De volta ao Brasil, mas perseguido pela polícia do Distrito Federal, trabalhou na Folha da 

Noite e na Folha da Manhã, em São Paulo, e na Praça de Santos, em Santos (SP), órgão 

partidário da Aliança Liberal, do qual seria redator-chefe. Fez parte também da Aliança 

Liberal, criada em 1929 pelos partidos republicanos mineiro e gaúcho e por outras 

dissidências políticas, como o Partido Democrático de São Paulo e a oligarquia da Paraíba, 

para defender as candidaturas de Getúlio Vargas e João Pessoa nas eleições presidenciais 

de março de 1930. Após a derrota dos candidatos aliancistas, fez contatos com líderes 

revolucionários em Porto Alegre, e em agosto de 1930 viajou a Belém, levando instruções 

para o levante armado que estava na iminência de acontecer. Preso, foi logo posto em 



liberdade e prosseguiu em suas atividades revolucionárias. Foi um dos principais 

articuladores da Revolução de 1930 no Maranhão e no Piauí. Deflagrado o movimento em 

São Luís no dia 7 de outubro, assumiu a chefia civil da insurreição e integrou-se ao 24º 

Batalhão de Caçadores, comissionado no posto de capitão. 

De 8 de outubro a 14 de novembro de 1930 foi membro da junta governativa do Maranhão 

— integrada também por Celso Freitas e José Ribamar Campos —, que substituiu o 

governador deposto José Pires Sexto. Secretário-geral na interventoria do major José Luso 

Torres, com a demissão deste último em 27 de novembro de 1930 substituiu-o até a posse 

do novo interventor, padre Astolfo de Barros Serra, em 9 de  janeiro de 1931. 

Foi o principal organizador do Partido Socialista Radical do Maranhão, também chamado 

Partido Socialista Radical dos Trabalhadores do Brasil, fundado em dezembro de 1932 a 

partir de uma dissidência do Partido Socialista Brasileiro (PSB), criado no mês anterior. O 

manifesto com o programa do partido, com sua assinatura entre outros fundadores, foi 

divulgado em São Luís ainda em dezembro. Mais tarde retornou ao PSB e em 1935 passou 

a integrar sua direção. Nesse ano o partido aderiu à Aliança Nacional Libertadora (ANL), 

movimento nacionalista criado em março, visando o combate ao imperialismo e ao 

fascismo. Posta na ilegalidade em julho do mesmo ano, a organização seria desbaratada 

após a tentativa de insurreição dirigida em seu nome pelo Partido Comunista Brasileiro, 

então Partido Comunista do Brasil (PCB). 

Reis Perdigão foi diretor do Diário da Tarde, secretário do jornal carioca A Nação e do 

jornal paulista Folha da Manhã. Foi também membro da Associação Brasileira de 

Imprensa (ABI). 

Faleceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 2 de agosto de 1986. 

Publicou Estrela da esperança (poesia), A Revolução de 30 no Maranhão (folheto). 
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PEREGRINO, Cícero 

* pref. DF 1918-1922. 

 

Manuel Cícero Peregrino da Silva nasceu em Recife em 1866, filho de tradicional família 

pernambucana. 

Bacharel pela Faculdade de Direito do Recife, aí ocupou posteriormente a função de 

bibliotecário. Pelo trabalho desenvolvido na biblioteca da instituição, de que tomou 

conhecimento o então ministro da Justiça Epitácio Pessoa (1898-1901), foi nomeado diretor 

da Biblioteca Nacional em 30 de julho de 1900, cargo que exerceria, com interrupções, até 

1924.  

Em seus relatórios anuais, costumava expor a necessidade de uma nova sede para a 

Biblioteca Nacional, à época localizada no largo da Lapa em um prédio que não 

comportava adequadamente o imenso volume de obras. Com essa preocupação, ampliou a 

capacidade do prédio para a aquisição de novas obras, além de implantar serviços de ordem 

técnica. O novo prédio da Biblioteca Nacional, na avenida Central, depois avenida Rio 

Branco, no Centro do Rio de Janeiro, teve sua pedra fundamental lançada em 1905 e foi 

inaugurado em 29 de outubro de 1910. 

Cícero Peregrino propôs também algumas reformas administrativas, que foram incluídas no 

Decreto nº 8.835, de 11 de julho de 1911. Entre outras medidas, o decreto criou um 

conselho consultivo, determinou os deveres dos diretores e promoveu o aprimoramento dos 

funcionários da Biblioteca Nacional. Foram assim introduzidos cursos técnicos de 

formação e capacitação dos bibliotecários, o que resultou na concepção, ainda em 1911, do 

primeiro curso de biblioteconomia do Brasil, origem do curso de graduação da atual 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Decreto nº 8.835 indicava ainda que caberia à 

Biblioteca Nacional um levantamento das coleções bibliográficas existentes no país, a fim 

de que fossem registradas em um único catálogo, cuja cópia seria enviada ao Instituto 

Internacional de Bibliografia de Bruxelas. O decreto também determinava que as 

instituições brasileiras se responsabilizassem pelo envio à Biblioteca Nacional dos 

exemplares do que era editado em todas as regiões do país, de modo a torná-la uma 

instituição de preservação do patrimônio bibliográfico brasileiro.  

Em 1918, quando Rodrigues Alves foi eleito presidente da República, especulava-se que 

seria escolhido prefeito do Distrito Federal o engenheiro Paulo de Frontin. Entretanto, o 

presidente eleito não teve chance de tomar posse, por problemas de saúde. Quem passou a 

ocupar o cargo interinamente foi o vice-presidente Delfim Moreira (15 de novembro de 

1918 a 28 de julho de 1919), que nomeou Cícero Peregrino prefeito do Distrito Federal. Na 

ocasião este era diretor-geral de Instrução do prefeito Amaro Cavalcanti (1917-1918), a 



quem veio substituir. Empossado em 16 de novembro de 1918, exerceria o cargo até 22 de 

janeiro de 1922. Sua administração não teve um programa de grandes proporções. Como 

prefeito interino, limitou-se a dar continuidade às obras da administração anterior. Exerceu 

rígido controle sobre as despesas municipais, somente empregando recursos nos gastos 

imprescindíveis. 

Foi ainda reitor da Universidade do Rio de Janeiro entre os anos de 1926 e 1930, e em 1937 

foi indicado pelo presidente Getúlio Vargas como um dos representantes do Brasil no I 

Congresso de História da Expansão Portuguesa no Mundo, em Lisboa. Presidiu o Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) entre 1938 e 1939 e foi um dos fundadores do 

Instituto Histórico de Petrópolis, criado em 1938 com apoio do IHGB. 

Faleceu no Rio de Janeiro em 1956. 

São de sua autoria os seguintes livros: A justiça penal entre os romanos (1895), Da 

admissibilidade da prescrição em matéria penal (1896), Catálogo geral da Biblioteca de 

Direito do Recife (1896), O patriarca dos jornalistas brasileiros (1923), Pernambuco e a 

Confederação do Equador (1924) e Apontamentos sobre as primeiras relações 

diplomáticas entre a República do Peru e o Império do Brasil (1925). 

 

Cláudia Mesquitta 
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PEREIRA JÚNIOR, ANTÔNIO JOSÉ  

*magistrado; dep. fed. MA 1926; const. 1946. 

 

Antônio José Pereira Júnior nasceu em Alcântara (MA) no dia 24 de março de 

1869.  

Transferindo-se para Pernambuco, ingressou na Faculdade de Direito do Recife, pela qual 

se bacharelou em 1890. De volta ao Maranhão, foi juiz de direito em São Luís e em 

Pinheiro e desembargador do Tribunal de Justiça do estado. 

Em 1926, último ano da legislatura 1924-1926, foi eleito deputado federal pelo Maranhão e 

exerceu o mandato de maio a dezembro. Depois da Revolução de 1930, quando da 

reconstitucionalização do país, elegeu-se em maio de 1933 suplente de deputado à 

Assembleia Nacional Constituinte (ANC) na legenda da União Republicana Maranhense, 

mas não chegou a exercer o mandato.  

Com o fim do Estado Novo (29/10/1945) e a consequente redemocratização do país, nas 

eleições de dezembro de 1945 elegeu-se senador pelo Maranhão à ANC na legenda do 

Partido Social Democrático (PSD). Assumiu o mandato em fevereiro de 1946 e, já com 

problemas de saúde, pouco participou dos trabalhos de elaboração da nova Carta, não tendo 

mesmo apresentado emendas ao projeto de Constituição. 

Faleceu no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, no dia 5 de agosto de 1946, em pleno 

exercício do mandato. 

Publicou Gramática prática (1924). 
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PEREIRA JÚNIOR, FRANCISCO RODRIGUES  

*dep. fed. MG 1930; const. 1946; dep. fed. MG 1946-1951. 

Francisco Rodrigues Pereira Júnior nasceu em Carandaí (MG) no dia 19 de 

outubro de 1894, filho de Francisco Rodrigues Pereira e de Maria Alves Pereira. 

Fez os estudos primários em Conselheiro Lafaiete (MG) e os secundários em Juiz de Fora 

(MG). Transferindo-se para a capital mineira, diplomou-se em ciências jurídicas e sociais 

pela Faculdade de Direito de Belo Horizonte em 1916. 

Elegeu-se em 1927 vereador à Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, da qual foi 

presidente, encerrando seu mandato em 1930. Nesse mesmo ano ligou-se à Concentração 

Conservadora, organização política criada no ano anterior em Minas Gerais por dissidentes 

do Partido Republicano Mineiro (PRM) para promover as candidaturas de Júlio Prestes à 

presidência da República e de Fernando de Melo Viana à presidência do estado, ambas 

apoiadas pelo então presidente da República Washington Luís. Nas eleições de março de 

1930 — que resultaram afinal na vitória de Júlio Prestes sobre Getúlio Vargas e de 

Olegário Maciel sobre Melo Viana —, elegeu-se deputado federal por Minas. Exerceu o 

mandato de maio a outubro, quando a Revolução de 1930 suprimiu os órgãos legislativos 

do país. Restabelecida a normalidade democrática em 1933, voltou a eleger-se vereador à 

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, exercendo o mandato entre 1935 e 1937. 

No pleito de dezembro de 1945 elegeu-se deputado por Minas à Assembleia Nacional 

Constituinte na legenda do Partido Social Democrático (PSD). Assumindo sua cadeira em 

fevereiro de 1946, participou dos trabalhos constituintes e, com a promulgação da nova 

Carta (18/9/1946), passou a exercer o mandato legislativo ordinário até janeiro de 1951. 

Nos pleitos de outubro de 1950 e de 1954 elegeu-se suplente de deputado federal por seu 

estado na mesma legenda, não chegando a assumir o mandato em ambas as legislaturas. 

Foi casado com Dinorá Rodrigues Pereira. 
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PEREIRA, Antônio Coutinho Gomes   

* min. Marinha 1918-1919. 

 

  Antônio Coutinho Gomes Pereira nasceu no Rio de Janeiro, então capital do 

Império, no dia 16 de setembro de 1865. 

Militar de carreira, entre janeiro de 1911 e junho de 1913 exerceu a presidência do 

Clube Naval. Em janeiro de 1914, já com a patente de contra-almirante, foi designado 

superintendente de navegação da Marinha, função que desempenhou por dois meses. Em 

junho de 1915 foi novamente eleito presidente do Clube Naval e permaneceu no cargo por 

seis anos.  

 Em novembro de 1918 foi nomeado ministro da Marinha pelo recém-empossado 

presidente da República Delfim Moreira (1918-1919), em substituição ao vice-almirante 

Alexandrino de Alencar. Permaneceu à frente do ministério até o final do governo, sendo 

substituído por Raul Soares em julho de 1919. Em maio de 1920 foi promovido a vice-

almirante e nomeado ministro do Superior Tribunal Militar (STM), função que exerceu até 

falecer.  

 Foi também presidente da Sociedade Brasileira de Geografia, por cinco anos. 

  Faleceu em 18 de julho de 1926. 

 

Luciana Pinheiro 
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PEREIRA, Antônio Prado Lopes 

*pres. MG 1910; dep. fed. MG 1912-1914; dep. fed. PA 1919-1930. 

 

Antônio Prado Lopes Pereira nasceu em Curralinho, na ilha de Marajó (PA), no dia 

24 de maio de 1864, filho do militar João Lopes Pereira e de Maria Craveiro Lopes Pereira. 

Após estudar no Seminário do Carmo e no Liceu Paraense, em Belém, transferiu-se para o 

Rio de Janeiro, então capital do Império, e aí se formou em engenharia civil na Escola 

Politécnica em 1888. Já como engenheiro, participou do quadro técnico da Estrada de Ferro 

Recife-Caruaru, em Pernambuco, e das comissões de estudos das estradas de ferro Baturité, 

entre os estados do Ceará e Pernambuco, e Leopoldina Railway, entre a cidade de 

Carangola (MG) e o estado do Espírito Santo, bem como da comissão que estudou o 

prolongamento da Central do Brasil de Ouro Preto a Itabira do Mato Dentro (atual Itabira), 

em Minas Gerais. Foi ainda membro da Comissão Construtora da Nova Capital de Minas 

Gerais, Belo Horizonte, cujos trabalhos se estenderam de 1894 a 1897. Após a inauguração 

da cidade tornou-se empresário, fundando a empresa de construção civil Prado Lopes, que 

construiu edifícios públicos na capital mineira. Cursou também a Faculdade de Livre 

Direito de Minas Gerais e bacharelou-se em 1905. 

Ingressou na política em 1907 como deputado estadual em Minas Gerais e renovou o 

mandato até 1914. Presidente da Assembleia, exerceu interinamente o governo de Minas 

entre 5 de fevereiro e 21 de março de 1910 por conta do afastamento do presidente do 

estado Venceslau Gomes e do vice-presidente Júlio Bueno Brandão, para candidatura a 

outros cargos eletivos, e dos problemas de saúde do presidente do Senado Estadual, 

Antônio Gonçalves Chaves Júnior, que o impediram de assumir o cargo. Em 1911, foi um 

dos fundadores da Escola Livre de Engenharia de Belo Horizonte, na qual se tornaria 

professor das cadeiras de Estradas de ferro e de rodagem e de Materiais de construção.  

Antes de completar o último mandato de deputado estadual, elegeu-se deputado federal por 

Minas em 1912. Assumindo sua cadeira na Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro, 

então Distrito Federal, no dia 3 de maio do mesmo ano, exerceu o mandato até 31 de 



dezembro de 1914. Em 1917 deixou Minas Gerais para exercer a função de superintendente 

da Companhia de Estradas de Ferro Minas de São Jerônimo, no Rio Grande do Sul. 

Estando em curso a legislatura 1918-1920, foi novamente eleito deputado federal, agora 

pelo Pará, em eleição suplementar realizada em 1919. Tomou posse no dia 23 de maio e foi 

reeleito para as legislaturas 1921-1923, 1924-1926, 1927-1929 e 1930-1932. Foi líder de 

bancada, presidente e relator da Comissão de Obras Públicas e da Comissão de Finanças. 

Teve o mandato interrompido em 23 de outubro de 1930 com a vitória da revolução que 

levou Getúlio Vargas ao poder extinguiu todos os órgãos legislativos do país. Transferiu-se 

então para São Paulo e posteriormente para o Rio de Janeiro, onde residiu até falecer, em 

20 de agosto de 1941. 

Era casado com Joaquina de Gouveia Proença. 

 
Adrianna Setemy/ Vanessa Lana 
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PEREIRA, ASTROJILDO 

*mov. comunista. 

 

Astrojildo Pereira Duarte Silva nasceu em Rio dos Índios, município de Rio Bonito 

(RJ), no dia 8 de outubro de 1890, filho de Ramiro Pereira Duarte Silva e de Isabel Neves 

da Silva. Seu pai, descendente de portugueses e formado em medicina, foi fazendeiro, 

comerciante e pequeno industrial, inicialmente em sua terra natal e depois em Niterói e na 

cidade do Rio de Janeiro. 

Astrojildo viveu em Rio Bonito até os 13 anos, estudando inicialmente em escola pública e 

depois em educandário particular. Em consequência da prosperidade dos negócios do pai, 

foi então enviado para Nova Friburgo (RJ), onde cursou o Colégio Anchieta, instituição de 

elite dirigida por jesuítas. Experimentou nesse período profundo sentimento religioso, 

manifestando desejo de tornar-se frade, mas logo em seguida desiludiu-se da fé. Aos 14 

anos estava de volta à cidade natal, onde viveu mais um ano, até mudar-se com a família 

para Niterói. Foi então matriculado no Colégio Abílio, no Rio, que frequentou até o terceiro 

ano secundário, limite de sua educação formal. 

A partir desse momento, atirou-se no que depois denominaria “autodidatismo 

arquiatabalhoado”. Trabalhou com intermitência no comércio, seja como empregado, seja 

em negócios do pai. Exerceu também as funções de tipógrafo e linotipista, dedicando-se 

igualmente ao jornalismo, que o absorveria, de uma forma ou de outra, até o fim da vida. 

Intensamente atraído pela literatura, fez-se desde cedo grande apreciador de Machado de 

Assis. Em 1908, resolveu visitar o escritor, ao sabê-lo agonizante. Na residência de 

Machado, encontravam-se presentes vários expoentes das letras, inclusive Euclides da 

Cunha, que descreveu a cena em artigo famoso publicado no dia seguinte: “Apareceu um 

desconhecido, um adolescente de dezesseis ou dezoito anos no máximo... E o anônimo 

juvenil — vindo da noite — foi conduzido ao quarto do doente. Chegou. Não disse uma 

palavra. Ajoelhou-se. Tomou a mão do mestre; e beijou-a num belo gesto de carinho filial. 

Aconchegou-a depois por algum tempo ao peito. Levantou-se e, sem dizer palavra, saiu. À 

porta, José Veríssimo perguntou-lhe o nome. Disse-lhe.” Heitor Ferreira Lima assinala que 

o próprio Astrojildo confirmou-lhe o fato. A identidade do jovem desconhecido teria vindo 

a público muitos anos mais tarde, divulgada por Afrânio Peixoto, que a teria obtido 



diretamente de José Veríssimo. Somente na década de 1940, Astrojildo consentiu que Lúcia 

Miguel Pereira, em sua biografia de Machado de Assis, revelasse ser ele o “anônimo 

juvenil”. 

 

ANARQUISMO E MOVIMENTO OPERÁRIO 

Também por volta de 1908, Astrojildo foi admitido como funcionário no Ministério 

da Agricultura. Em 1910, participou de comícios e passeatas, empolgado com a Campanha 

Civilista, que promoveu a candidatura de Rui Barbosa à presidência da República em 

oposição ao marechal Hermes da Fonseca. No entanto, a derrota do candidato civilista nas 

eleições e o esmagamento da insurreição de marinheiros, conhecida como Revolta da 

Chibata (1910), fizeram-no desenganar-se com o regime. Cada vez mais distanciado da 

religião, afastou-se do ambiente boêmio em que vivia, sentindo-se atraído pela doutrina 

anarquista, então dominante nos círculos de trabalhadores revolucionários. Iniciou assim a 

militância política em organizações operárias, frequentando o Centro de Resistência 

Operária, em Niterói, e consumindo abundante literatura libertária. Passou a colaborar em 

jornais anarquistas, como Guerra Social, em 1911, e a participar de congressos sindicais. 

Ainda em 1911, empreendeu, sem dinheiro, uma aventurosa viagem à Europa, sendo 

repatriado graças ao auxílio de uma entidade da colônia brasileira em Paris. 

Em setembro de 1913, juntamente com Edgar Leuenroth e outros, participou da promoção 

do II Congresso Operário Brasileiro, organizado em oposição ao IV Congresso do 

Movimento Operário, reunido no ano anterior sob a égide do governo Hermes da Fonseca. 

As concepções anarquistas predominaram no conclave de 1913, que ratificou as resoluções 

do I Congresso (1906), preconizando a resistência encarniçada ao “capitalismo voraz e 

insaciável” e aprovando moção de greve geral em oposição a uma guerra mundial que se 

mostrava provável.  

Com a eclosão do conflito em 1914, Astrojildo participou ativamente, a partir do ano 

seguinte, da campanha antibélica, contribuindo para a organização de reuniões e comícios 

em que era denunciado o “crime premeditado da burguesia europeia”. Nesse sentido, 

escreveu diversos artigos para Barricada, O Clarim, Voz do Padeiro e outros jornais 

operários. Assumindo a direção de O Debate em 1917, obteve para o jornal a colaboração 

do escritor Lima Barreto, que nele publicou artigos contra a guerra e de exaltação da 



Revolução Russa. Com a entrada do Brasil no conflito mundial (outubro de 1917), O 

Debate deixou de circular, e Lima Barreto e Astrojildo passaram a colaborar em ABC, onde 

abordavam os mesmos temas e manifestavam solidariedade às grandes greves ocorridas em 

vários pontos do país em 1917 e 1918. 

Em fevereiro de 1918, sob o pseudônimo de Alex Pavel, Astrojildo lançou A Revolução 

Russa e a imprensa, primeiro folheto editado no país em defesa do movimento bolchevista, 

reunindo artigos e cartas enviados aos grandes jornais censurando-os por falsear o 

noticiário sobre a Revolução de Outubro. No mesmo ano foi redator dos jornais Crônica 

Subversiva e Germinal, e em agosto sofreu sua primeira prisão, por ocasião da greve dos 

trabalhadores da empresa Cantareira, que fazia o transporte marítimo entre o Rio e Niterói. 

Ainda em novembro de 1918, em companhia de José Oiticica, Agripino Nazaré e outros 

expoentes dos meios literários, Astrojildo esteve à frente da greve operária deflagrada sob a 

liderança dos anarquistas. O movimento deveria articular-se com um levante dos escalões 

inferiores das forças armadas e transformar-se em insurreição para a tomada do poder. 

Delatados por um tenente do Exército infiltrado na organização, Astrojildo e outros 13 

líderes foram presos às vésperas da eclosão do levante, que se limitou a alguns choques 

entre tropas militares e trabalhadores no campo de São Cristóvão (Rio) e em Magé (RJ). A 

greve, no entanto, apesar da intensa repressão, estendeu-se até dezembro, chegando a 

envolver 20 mil trabalhadores têxteis, metalúrgicos e da construção civil em defesa do 

aumento salarial e da jornada de oito horas. Astrojildo cumpriu pena leve e no início de 

1919 deixou a Casa de Detenção.  

A partir de então, Astrojildo integrou o grupo libertário que, em reuniões no Rio e em 

Niterói, fundou um efêmero partido denominado comunista e dirigiu seu órgão de 

divulgação, Spartacus. Ao mesmo tempo, começou a afastar-se ideologicamente de seus 

companheiros anarquistas, polemizando com eles em defesa dos rumos tomados pela 

Revolução Russa, que os anarquistas consideravam inaceitáveis. Propondo uma autocrítica 

dos princípios e da prática até então seguidos, que se teriam mostrado, no seu entender, 

incapazes de dirigir a classe operária nas grandes greves de 1917 a 1920, sustentou aceso 

debate com A Plebe, de Edgar Leuenroth, utilizando-se das páginas de O Internacional, 

órgão dos empregados em hotéis. 

Em 1920 tornou-se diretor de Voz do Povo, diário da Federação Operária, e em novembro 



do ano seguinte criou com alguns companheiros o Grupo Comunista do Rio de Janeiro, que 

em janeiro de 1922 lançou a revista Movimento Comunista, publicada até junho de 1923. O 

grupo tornou-se o embrião do Partido Comunista, fundado em seguida. 

 

A CRIAÇÃO DO PARTIDO COMUNISTA 

Entre 25 e 27 de março de 1922 reuniu-se o congresso de fundação do Partido 

Comunista do Brasil (PCB), com a presença de Astrojildo Pereira e de mais oito 

representantes de cinco estados. Abílio de Nequete, delegado de Porto Alegre, representava 

cumulativamente o bureau da Internacional Comunista (ou Komintern) para a América 

Latina e o PC do Uruguai. A última sessão desse primeiro congresso, que elegeu Astrojildo 

secretário-geral do partido, foi realizada na casa em que residia com os pais, em Niterói. 

Segundo o próprio Astrojildo, o PCB contava então com 73 militantes inscritos. Contudo, 

com a decretação do estado de sítio em decorrência da Revolta de 5 de Julho de 1922, o 

governo determinou o fechamento do partido. O PCB passaria então a atuar na 

clandestinidade até janeiro de 1927, período em que grande número de seus militantes 

foram levados à prisão. 

Em seus primeiros momentos de existência, um dos problemas cruciais do PCB era obter o 

reconhecimento da Internacional Comunista, à qual deveriam estar filiados, nessa época de 

grande centralização do movimento em plano mundial, todos os partidos comunistas. 

Assim, ainda em 1922, foi enviado ao IV Congresso da Internacional Comunista, realizado 

em Moscou, como delegado do PCB, o militante Antônio Bernardo Canelas, que residia na 

Europa. Na capital soviética, a atuação crítica de Canelas, manifestada inclusive em relação 

a proposições de Leon Trotski, e sua rebeldia contra a direção que os argentinos exerciam 

sobre as delegações latino-americanas foram malvistas pela direção do organismo 

internacional. O PCB foi considerado carente de maior amadurecimento para integrar a 

Internacional, tendo sido aceito apenas como “partido simpatizante”. A atuação de Canelas 

foi objeto de condenação formal da Comissão Central Executiva (CCE) do PCB. Os 

desentendimentos acirraram-se e Canelas terminou expulso do partido. Na ocasião, 

Astrojildo publicou uma réplica veemente ao relatório preparado por Canelas e ao 

comportamento que este teve em seguida, no opúsculo O processo de um traidor; o caso do 

ex-comunista A. B. Canelas (1924) publicado sem a sua assinatura, em nome do PCB. 



Em 1924, Astrojildo realizou sua primeira viagem à URSS, de que resultaram suas “Cartas 

da Rússia”, publicadas nos jornais O País (Rio) e Solidário. Nesse mesmo ano, o PCB foi 

formalmente admitido na Internacional Comunista, após a visita de avaliação realizada ao 

Brasil por Rodolfo Ghioldi, do PC da Argentina. 

Em maio de 1925, reuniu-se o II Congresso do PCB, no qual Astrojildo Pereira e Otávio 

Brandão exerceram papel de destaque. Logo após, iniciou-se a publicação do órgão oficial 

A Classe Operária, tendo aqueles dois líderes como principais redatores. Astrojildo foi 

confirmado como secretário-geral do partido. 

O estado de sítio decretado em 1922 foi sucessivamente prorrogado até dezembro de 1926, 

quando Washington Luís, empossado na presidência da República um mês antes, deixou 

que expirasse o prazo de sua vigência sem renová-lo. A partir de janeiro de 1927, portanto, 

o PCB ingressou num período de legalidade, expressando sua política através do jornal A 

Nação, de Leônidas de Resende, e propondo a criação de uma frente eleitoral, o Bloco 

Operário, que em fevereiro elegeu João Batista de Azevedo Lima deputado federal pela 

capital do país. Tal situação teve curta duração, pois em agosto seguinte nova legislação 

repressiva, conhecida como “Lei Celerada”, devolveu o partido à precária semilegalidade e 

provocou o fechamento de A Nação. Ainda em agosto deu-se a fundação da Juventude 

Comunista (JC), e pouco depois a transformação do Bloco Operário em Bloco Operário e 

Camponês (BOC), com o objetivo de ampliar seu alcance como frente eleitoral de modo a 

compensar a dificuldade de movimentos do PCB. 

Em dezembro de 1927, por deliberação do CCE do PCB, Astrojildo dirigiu-se a Puerto 

Suárez, na Bolívia, e estabeleceu contato com Luís Carlos Prestes, que desde o início do 

ano se encontrava exilado naquele país com os remanescentes da coluna que tomou seu 

nome. O secretário-geral do PCB procurou convencer o líder tenentista da conveniência de 

uma aliança entre as forças que representavam e forneceu-lhe alguns volumes de literatura 

socialista. Conforme escreveu mais tarde, Astrojildo “guardava a esperança de que Prestes, 

ao tomar conhecimento direto das idéias marxistas, não demoraria em compreender que 

elas exprimiam a verdade”. Desse contato, Astrojildo trouxe elementos para redigir uma 

entrevista com Prestes acerca da situação nacional. A matéria foi publicada em janeiro de 

1928, com grande repercussão, no jornal A Esquerda, dirigido por Pedro Mota Lima. 

Também em 1928, no VI Congresso da Internacional Comunista, em Moscou, Astrojildo 



foi eleito membro do Comitê Executivo da organização. 

Em meados de 1928, o PCB experimentou um processo de discussão interna, motivado pela 

cisão de um grupo de militares encabeçado por Joaquim Barbosa, secretário sindical da 

CCE. Essa cisão já aflorara no ano anterior com a oposição desse grupo ao estabelecimento 

de contatos com Prestes e com o movimento tenentista. Segundo Astrojildo, o grupo 

persistia na “velha posição sectária, que se agravava com certo ‘obreirismo’ radical”, 

embora, dado o baixo nível político e ideológico da agremiação, “o sectarismo e o 

dogmatismo, o esquerdismo e o oportunismo” fossem comuns a ambas as facções. O mérito 

principal da direção, ainda segundo o então secretário-geral, foi manter, naquelas 

circunstâncias, a unidade do partido. Em outubro de 1928 o BOC elegeu dois intendentes 

(vereadores) no Distrito Federal, Minervino de Oliveira e Otávio Brandão. 

O debate interno só foi superado com a realização do II Congresso, reunido por sete dias na 

passagem do ano de 1928 para 1929. O encontro discutiu as questões da luta contra o 

imperialismo e o fascismo e da atuação do PCB nos sindicatos operários, concluindo por 

formular nova tática, a da “terceira revolta”, concebida como continuação das insurreições 

tenentistas de 1922 e 1924-1926, mas dotada de caráter mais profundo, a ser alcançado 

através da substituição da pequena burguesia pelo proletariado na direção do processo. O 

congresso confirmou Astrojildo Pereira no cargo de secretário-geral e analisou o problema 

eleitoral e as relações entre o PCB e o BOC, reconstituído logo após. Do mesmo modo, 

resultou do conclave o empenho do partido na criação da Confederação Geral dos 

Trabalhadores do Brasil, que pouco depois de fundada declarava contar com 60 mil 

aderentes. 

Em 1929, Astrojildo publicou em A Classe Operária o artigo “Sociologia ou apologética?”, 

estudo crítico da obra Populações meridionais do Brasil, em que eram contestadas as 

opiniões do autor, Oliveira Viana, que negava a existência de luta de classes na história do 

Brasil. O trabalho foi depois incluído nos livros Interpretações (1944) e Ensaios históricos 

e políticos (1979). 

Em fevereiro de 1929, Astrojildo deixou o país para uma estada em Moscou, retornando 

apenas em janeiro de 1930. Em sua ausência, em junho de 1929, Leôncio Basbaum, que 

ascendera ao CC no III Congresso, foi encarregado de manter contato com Luís Carlos 

Prestes em Buenos Aires. Prestes declinou do convite para concorrer à presidência da 



República pelo PCB nas eleições de 1930, considerando muito radical o programa do 

partido, ao qual propôs uma série de modificações. 

Na capital soviética, Astrojildo foi instado a reformular a concepção sobre o caráter da 

revolução brasileira de acordo com a orientação do VI Congresso da Internacional 

Comunista, e ao regressar ao Brasil trazia diretivas de combate ao trotskismo e de 

proletarização do partido. Esta última provocou a exclusão de Leôncio Basbaum do bureau 

político do PCB. O processo depurativo da organização conduziu seus membros a um 

esforço de mimetização, fazendo com que se comportassem e se vestissem como operários. 

Astrojildo advertiu para essas deturpações, chamando a atenção para o desvio do 

“obreirismo”. 

Em janeiro de 1930, A Classe Operária publicou o manifesto “Pela revolução agrária e 

anti-imperialista”, aprofundando e objetivando o programa aprovado pelo III Congresso do 

PCB. Nas eleições de 1º de março de 1930, o partido concorreu à presidência da República 

com a candidatura de Minervino de Oliveira, que alcançou número reduzido de votos. 

Em abril e maio seguintes, Astrojildo participou, em Buenos Aires, da conferência do 

secretariado sul-americano da Internacional. Nesse encontro foram denunciadas como 

oportunistas as resoluções do III Congresso do PCB, por submeterem o partido ao BOC, 

quando o desejável seria o inverso, e pela proposta da “terceira revolta”, considerada como 

aceitação da hegemonia pequeno-burguesa na revolução. A nova orientação do PCB 

deveria opor-se às alianças com outras correntes políticas, ficando acentuada a necessidade 

de intensificar a proletarização do partido e sendo censurados os “desvios de direita” de 

seus dirigentes. Otávio Brandão, por exemplo, foi acusado de pregar teoria “menchevista”. 

A inexpressividade dos resultados eleitorais obtidos pelo PCB e o insucesso das 

manifestações de 1º de maio de 1930 concorreram para o fortalecimento das críticas ao 

desempenho do partido. Astrojildo regressou de Buenos Aires para pôr em prática as 

diretrizes aprovadas e promoveu a destituição de vários membros do CC, inclusive Otávio 

Brandão, que se opunha à “sovietização imediata” e à desativação da frente popular. 

Naquele momento, o PCB contava com cerca de mil membros, além dos 250 da JC. Desse 

efetivo, 80% eram operários. 

Em 29 de maio de 1930, de Buenos Aires, Luís Carlos Prestes lançou um manifesto 

recusando publicamente os acenos que lhe fazia a Aliança Liberal e afirmando-se favorável 



a uma revolução agrária anti-imperialista promovida pela aliança entre o campesinato, o 

proletariado e a pequena burguesia. Esse documento suscitou intensa crítica por parte do 

PCB, através de grande número de artigos na imprensa. As restrições dos comunistas a 

Prestes se acentuaram quando este criou, em julho, a Liga de Ação Revolucionária (LAR), 

considerada por A Classe Operária uma iniciativa divisionista, expressão da recusa de 

Prestes em aceitar a direção do proletariado na revolução e sua pretensão de colocar-se 

acima das classes e dos partidos. Prestes retrucou que a hegemonia do PCB no movimento 

afastaria da revolução muitos aliados. 

As divergências se acirraram, e a luta contra o prestismo assumiu importância no partido, 

em especial quando alguns militantes se desligaram para aderir ao movimento do líder 

tenentista. Para o PCB, as posições de Prestes em favor de uma aliança mais ampla de 

forças sociais eram inaceitáveis, por entender que a “luta no Brasil, mesmo a luta contra os 

latifundistas, se transformará desde o início em luta contra o regime capitalista”. A Aliança 

Liberal foi também objeto de críticas incisivas dos comunistas, que a denunciaram por estar 

preparando, “no interesse do imperialismo americano, um golpe de estado, cujo objetivo é 

destruir a influência do imperialismo inglês e abafar a revolução operária e agrária em 

movimento”. 

Em agosto de 1930, Astrojildo foi preso em Niterói quando participava de um dos comícios 

promovidos pelo PCB em homenagem à memória de Sacco e Vanzetti, militantes operários 

condenados à morte e executados nos EUA. Permaneceu encarcerado por pouco tempo, 

mas voltou a ser perseguido em outubro, quando da eclosão da Revolução de 1930 em 

vários estados. A polícia carioca, ainda sob as ordens de Washington Luís, promoveu o 

cerco dos comunistas mais conhecidos, mas Astrojildo logrou escapar. 

Logo após a vitória da Revolução de 1930, o PCB organizou comícios de crítica aos novos 

governantes. 

 

DESLIGAMENTO DO PCB 

Em novembro de 1930, Astrojildo foi colhido nas malhas do processo que ele 

próprio fora levado a desencadear: em reunião do CC, a ala “proletária”, dominante no 

partido, decidiu destituí-lo da secretaria geral, que ocupava desde a fundação. Astrojildo foi 

responsabilizado pelas dificuldades que entravavam o partido e acusado de resistir ao 



processo de proletarização, sendo excluído do CC juntamente com os demais intelectuais 

integrantes da direção. 

Dispondo-se a fazer autocrítica e a reconhecer seus erros, foi enviado a São Paulo para 

atuar no Comitê Regional local. Em janeiro de 1931, estava presente à reunião do CC no 

Rio, que elegeu Heitor Ferreira Lima secretário-geral do partido. Nessa ocasião foi ainda 

uma vez criticado pela condução do PCB em 1930. 

Estabelecido em São Paulo, Astrojildo publicou, em 1931, os artigos “Rui Barbosa e a 

escravidão”, depois incluído em Interpretações, e “Manifesto da contrarrevolução”, 

inserido em 1935 na obra URSS, Itália, Brasil. Este último texto identificava no manifesto-

programa da Legião Revolucionária de São Paulo, redigido por Plínio Salgado, os germes 

do integralismo, que surgiria como movimento no ano seguinte. Ambos os artigos foram 

reeditados em 1979 em Ensaios históricos e políticos. 

Em julho de 1931, Astrojildo escreveu de São Paulo, comunicando seu afastamento das 

fileiras comunistas, mas declarando-se disposto a continuar a colaboração com o partido. 

Sua carta, apresentada em reunião do secretariado sul-americano da Internacional, em 

Montevidéu, foi considerada expressão de falta de espírito autocrítico. No entanto, sua 

exclusão do PC não era desejada, e ficou acertado que Leôncio Basbaum, que havia sido 

readmitido no CC e se encontrava presente à reunião, voltasse ao Brasil a fim de procurar 

Astrojildo e demovê-lo de sua decisão. Em agosto, entretanto, o Comitê Regional de São 

Paulo e vários militantes comunistas, inclusive Astrojildo, foram presos e conduzidos ao 

Rio Grande do Sul, sendo ali libertados.  

Frustrados os intentos da Internacional de recuperá-lo, Astrojildo regressou ao estado do 

Rio, estabelecendo-se na propriedade de sua família e mantendo-se alheio ao PC. Em abril 

de 1932 casou-se com Inês Dias Pereira, filha de Everardo Dias (1883-1962), líder operário 

e militante anarco-sindicalista. Ainda nesse ano, enquanto se ocupava do comércio de 

bananas por atacado — negócio herdado do pai — foi expulso do PCB, no momento em 

que se acentuava em seu interior a orientação “obreirista”, que, inclusive, cassou o direito 

de voto dos intelectuais no partido. Sem abandonar a atividade intelectual, entre 1933 e 

1934 escreveu, entre outros, o artigo “Campo de batalha”, análise da situação política do 

país que seria incluído em URSS, Itália, Brasil (1935), e reeditado na já mencionada obra 

de 1979. Sempre dedicado ao mesmo ramo comercial, em 1934 transferiu-se para o Rio de 



Janeiro, então Distrito Federal. Na situação em que se encontrava, manteve-se, nesse 

período, completamente desligado do PCB, inclusive da Aliança Nacional Libertadora e do 

levante de novembro de 1935. No VII Congresso da Internacional, em 1935, foi acusado 

pelo PCB de ter adotado uma linha “menchevista”. 

Em 1940 escreveu críticas literárias dominicais para o Diário de Notícias e em 1942 

colaborou em Diretrizes. Em 1943, mostrou-se sensível ao Manifesto dos mineiros, lançado 

em 24 de outubro daquele ano. Segundo Afonso Arinos de Melo Franco, teria declarado 

que o PCB discutira o documento, concluindo que contribuiria para o fim do Estado Novo. 

Em 1944 publicou Interpretações, coletânea de estudos sobre literatura, história e política, 

incluindo seu ensaio “Machado de Assis, novelista do Segundo Reinado”, de 1942. 

Em 1945, foi delegado do estado do Rio ao I Congresso Brasileiro de Escritores, reunido 

em São Paulo de 22 a 27 de janeiro. O congresso foi caracterizado pela oposição dos 

homens de letras à ditadura, congregando todas as linhas de pensamento favoráveis à 

democracia naquela conjuntura. Participou, em companhia de Carlos Lacerda, Hermes 

Lima, Caio Prado Júnior e José Augusto Bezerra de Medeiros, da redação da declaração de 

princípios do encontro, a qual propunha o retorno à legalidade democrática, o sufrágio 

universal direto e secreto e o pleno exercício da soberania popular. 

 

RETORNO AO PCB 

Quando da legalização do PCB em 1945, Astrojildo Pereira, que já se vinha 

reaproximando do partido, solicitou o reingresso na agremiação. Escreveu a carta de 

autocrítica que lhe foi exigida e obteve sua readmissão. No ano seguinte, foi eleito suplente 

do Comitê Nacional do partido. 

A partir de então, intensificou sua atividade no meio jornalístico. Foi diretor responsável de 

Literatura, revista mensal surgida em 1946 que contava em seu conselho de redação com 

nomes como Álvaro Moreira, Manuel Bandeira, Graciliano Ramos, Aníbal Machado, 

Orígenes Lessa e Artur Ramos, colaborou nos jornais do PCB Imprensa Popular (1948-

1958) e Novos Rumos (1958-1964), e foi diretor e redator-chefe de Problemas da Paz e do 

Socialismo, revista dedicada aos temas do movimento comunista mundial. Em 1958, 

fundou e dirigiu Estudos Sociais, revista teórica vinculada ao PCB, que circulou até 1964. 

Em 1959 publicou Machado de Assis; ensaios e apontamentos avulsos e, em 1962, 



Formação do PCB: 1922-1928; notas e documentos. Em 1963 lançou Crítica impura; 

autores e problemas. 

Nos últimos anos de vida pertenceu à Comissão Machado de Assis, encarregada pelo 

governo federal da preparação de edições críticas modelares da obra machadiana. Nesse 

mesmo período, sofrendo problemas de saúde, retornou à URSS, desta feita para 

tratamento. 

O movimento militar de 1964 provocou o desaparecimento dos órgãos de imprensa de 

cunho socialista em que atuava. Foi indiciado em diversos inquéritos policiais-militares, 

como os relativos ao PCB, ao Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) e à imprensa 

comunista, sendo preso em outubro de 1964. Entre as acusações formuladas contra sua 

pessoa, figuravam a de ter fundado o PCB e recrutado seu mais famoso militante, Luís 

Carlos Prestes. Na prisão, agravaram-se seus problemas cardíacos, tendo ficado recolhido 

ao Hospital da Polícia Militar, no Rio. 

Em janeiro de 1965, por força de habeas-corpus, foi posto em liberdade. Nessa ocasião, 

ainda declarou-se à imprensa “marxista convicto” e conclamou à luta pelo restabelecimento 

das franquias democráticas. Com a saúde piorando progressivamente, morreu no Rio de 

Janeiro em 20 de novembro de 1965, sendo sepultado em Niterói. 

Além do já mencionado, utilizou em seus trabalhos diversos pseudônimos, como Tristão, 

Astper, Basílio Torresão, Aurelínio Corvo, Júlio Bartaline, Sá Pedreira e outros. 

Seu arquivo particular, considerado de grande valor para o estudo do movimento operário e 

comunista, mantido em local ignorado desde 1964, reapareceu em 1979 no Arquivo 

Histórico do Movimento Operário Brasileiro instalado em Milão, Itália, junto ao Instituto 

Feltrinelli. 

Israel Beloch 
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PEREIRA, Baltasar Bernardino Batista  

* dep. fed. RJ 1906-1911. 

   

Baltasar Bernardino Batista Pereira ingressou na política e foi eleito deputado 

estadual no Rio de Janeiro em 26 de dezembro de 1897 para a legislatura 1898-1900. 

Reeleito em novembro de 1900 para a legislatura 1901-1903, integrou, durante o mandato, 

a Comissão da Guarda da Constituição e das leis.  Reelegeu-se deputado estadual em 31 de 

janeiro de 1904. Nessa legislatura, de 1904 a 1906, integrou a Comissão da Fazenda e 

Orçamento do Estado e Força Pública. 

Elegeu-se deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro na legislatura 1906-1908. 

Assumiu sua cadeira na Câmara dos Deputados em 3 de maio de 1906 e, reeleito em 1909 

para a legislatura seguinte, exerceu o mandato até 31 de dezembro de 1911.  

 

Ioneide Piffano Brion de Souza  
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PEREIRA, Baltasar de Albuquerque Martins 

*dep. fed. PE 1912-1920. 

 

Baltasar de Albuquerque Martins Pereira nasceu em Recife no dia 6 de janeiro de 

1862, filho de Guilhermino de Albuquerque Martins Pereira e de Teodolina Jacome 

Martins Pereira. 

Fez os estudos secundários em Recife e depois ingressou na Faculdade de Direito, mas 

abandonou o curso após dois anos para ingressar no Exército. Ainda estudante, foi auxiliar 

de redação do jornal A Província e fundou, em 1887, a revista literária A Alvorada. Como 

tenente do Exército atuou na Força Pública de Pernambuco em 1890. Abandou em seguida 

a vida militar para se dedicar às atividades literárias e jornalísticas e à vida política. De 

1891 a 1911 foi redator de A Província e em 1894 foi diretor geral da Secretaria do 

Conselho Municipal de Recife. Por suas atividades literárias fundou em Recife, em 1906, o 

Grêmio Literário Baltasar Pereira, do qual faziam parte Mendes Martins, Manuel Duarte, 

Oscar Brandão, Afonso Saldanha, Adelmar Tavares, Silva Lobo, Samuel Lins, Silveira 

Carvalho, Horácio Saldanha, Uriel de Holanda e outros. Em 1912 escreveu no jornal O 

Norte e posteriormente no A Ordem. Também escreveu nos periódicos pernambucanos 

Jornal Pequeno, O Tempo e Revista Pernambucana.  

Ainda em 1912 foi eleito deputado federal por Pernambuco. Assumiu em maio sua cadeira 

na Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, e em 1914 representou 

seu estado no I Congresso Nacional de História, realizado na capital do país. Em 1915 foi 

reeleito deputado federal e no ano seguinte representou Pernambuco em um congresso 

realizado na Paraíba que discutiu o fim dos impostos entre os dois estados. Em 1918 teve o 

mandato renovado até dezembro de 1920. Durante esses anos, foi líder da bancada de seu 

estado e membro da Comissão de Finanças.  

No Rio de Janeiro, colaborou com a Revista da Semana e Careta. 

Faleceu nessa cidade em 4 de agosto de 1928.  

Publicou Vida alheia (1892), Cousas simples (1894), Traves e Argueiros (1900), Furos 

(1900), Cousas de ontem (1903), Fábulas em prosa (1906) e Livro de fábulas (1925). 

 

Raimundo Helio Lopes 
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PEREIRA, Bento Carneiro de Almeida 

*dep. fed. RJ 1893. 

 

Bento Carneiro de Almeida Pereira nasceu em Macaé (RJ) no dia 7 de setembro de 

1852, filho de João de Almeida Pereira Filho e de Mariana Antônia Carneiro de Almeida 

Pereira. Seu pai foi presidente da província do Rio de Janeiro, ministro dos Negócios do 

Império, deputado geral e conselheiro. 

Formou-se na Faculdade de Direito de São Paulo. Após concluir seus estudos, 

retornou à província natal, onde, além de advogar, tornou-se fazendeiro. Filiado ao Partido 

Conservador, foi deputado provincial no Rio de Janeiro, mas perdeu o mandato em 

novembro de 1889, após a proclamação da República, quando foram extintos todos os 

órgãos legislativos do Império. Passou então a assessor de João Caetano Carneiro da Silva, 

o visconde de Quissamã, junto ao Partido Conservador, em Macaé. 

Em 1893, último ano da legislatura 1891-1893, foi eleito deputado federal pelo estado do 

Rio de Janeiro após a renúncia do deputado Batista da Mota. Assumindo sua cadeira na 

Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, em 2 de maio, aí 

permaneceu até 31 de dezembro. Após o final de seu mandato mudou-se para São Paulo e 

lá passou a exercer a advocacia. 

Faleceu no dia 20 de junho de 1931. 

Era casado com Maria Francisca Carneiro de Queirós Matoso, com quem teve quatro 

filhos. 

 

Adrianna Setemy 
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PEREIRA, Cleto Nunes 

*dep. fed. ES 1894; sen. ES 1898-1908. 

 

Cleto Nunes Pereira nasceu em Vitória em 3 de maio de 1855, filho de Manuel 

Nunes Pereira e de Francisca Pinto da Rocha Pereira. 

Fez seus primeiros estudos em Vitória e o curso de humanidades no Rio de Janeiro. 

Pretendia cursar a Faculdade de Direito de São Paulo, mas, por razões de família, teve que 

voltar para Vitória. Em 1876 foi nomeado funcionário do Ministério da Fazenda na capital 

capixaba, onde fez carreira, chegando a ocupar o cargo de tesoureiro da Alfândega, que 

deixaria em 1886. Paralelamente, exerceu o jornalismo em diversos periódicos, e fundou 

com Muniz Freire o primeiro jornal diário capixaba, A Província do Espírito Santo. 

Participou ativamente da campanha abolicionista, na imprensa e em sociedades criadas com 

tal finalidade. Em 1877, foi iniciado pedreiro-livre na Loja Maçônica União e Progresso de 

Vitória, na qual ocupou o cargo de venerável em 1884, 1890, 1891 e 1893, além de atuar 

como líder da maçonaria no Espírito Santo. 

Ingressou no Partido Liberal e foi eleito deputado provincial na legislatura de 1879-1880. 

No final do Império foi secretário do governo da província, até a proclamação da 

República. No novo regime, tornou-se um dos políticos mais influentes do estado. 

Participou em 1890 da fundação do Partido Republicano Construtor (PRC), que reunia a 

maioria dos republicanos, uma corrente liberal, e um grupo conservador. Esse partido 

governou o estado desde sua fundação até 1908, com um único intervalo em 1891, e Cleto 

Nunes esteve sempre ligado a sua direção, fazendo parte do diretório central em momentos 

importantes. 

Presidiu o governo municipal de Vitória, o primeiro eleito na República, em 1892, e foi 

reeleito, com mandato até 1900. Em 1892 foi também eleito deputado à Constituinte 

estadual e a presidiu, acumulando os mandatos estadual e o municipal, o que na época era 

permitido e muito comum. Em 1894 foi eleito deputado federal, mas não exerceu o cargo, 

dedicando-se ao governo municipal e à política partidária. 



Foi eleito senador em 1898, na vaga aberta pela morte de Eugênio Amorim, e, ao terminar 

o mandato por este iniciado, foi reeleito em 1904. No Senado, foi membro das comissões 

de Obras Públicas e de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes. 

Faleceu em Nova Friburgo (RJ) no dia 11 de abril de 1908, no exercício do mandato de 

senador. 

Foi casado em primeiras núpcias com Adelina Bastos Nunes, com quem teve cinco filhos, e 

em segundas núpcias com Laudelina de Araújo Nunes, com quem teve seis filhos.  

 

Nara Saletto/Fernando Achiamé 
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PEREIRA, Edgardo da Cunha  

*dep. fed. MG 1918-1920. 

 

Edgardo da Cunha Pereira nasceu em São Paulo de Muriaé, atual Muriaé (MG), em 13 de 

maio de 1899, filho de Edgardo Carlos da Cunha Pereira e de Leopoldina Electo de Sousa. 

Seu avô paterno, Simão da Cunha Pereira, foi deputado provincial em Minas Gerais, juiz de 

paz e delegado de polícia do Serro (MG). Seu pai, formado pela Faculdade de Direito de 

São Paulo, foi promotor de justiça (1885) e juiz municipal (1885-1890) no Serro, primeiro 

juiz de direito (1890) em Guanhães (MG), e juiz das comarcas mineiras de Peçanha, Mar de 

Espanha, Muriaé e Diamantina; durante o governo de Silviano Brandão (1899-1902) foi 

chefe de polícia de Minas Gerais; além disso, foi um dos fundadores do Instituto Histórico 

e Geográfico de Minas Gerais.  

Carezito, como ficou conhecido em sua cidade natal, formou-se pela Faculdade de Direito 

de Belo Horizonte na década de 1920. Logo passou a exercer a advocacia e o magistério no 

município de Peçanha (MG) e, posteriormente, em Abaeté (MG). Nesta última cidade 

ganhou notoriedade por fundar o Banco de Abaeté, a Escola Normal e Associação 

Comercial. 

Foi deputado estadual de 1907 a 1918. Eleito deputado federal por Minas Gerais, ocupou 

uma cadeira na Câmara dos Deputados na legislatura 1918-1920. 

Faleceu no Rio de Janeiro em 22 de novembro de 1941. 

Foi casado com Ivete Caires da Cunha Pereira.  

 

Ioneide Piffano Brion de Souza   
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PEREIRA, Estevão Lobo Leite  

*dep. fed. MG 1900-1905. 

Estevão Lobo Leite Pereira nasceu em Minas Gerais, filho de Américo Lobo 

Leite Pereira e de Manuela Urbana de Queirós Lobo. Seu pai foi presidente do Paraná de 

março a julho de 1890, constituinte de 1891, senador por Minas Gerais de 1891 a 1893 e 

ministro do Supremo Tribunal Federal de 1894 a 1903. Além de seu pai, seus tios também 

ocuparam cargos de destaque no cenário brasileiro: Francisco Lobo Leite Pereira, 

engenheiro, foi comandante da Escola Central no Rio de Janeiro; Fernando Lobo Leite 

Pereira foi ministro das Relações Exteriores (1891-1892) e da Justiça e Negócios Interiores 

(1891-1893) no governo Floriano Peixoto, e ainda senador por Minas Gerais (1894-1899); 

Joaquim Lobo Leite Pereira era médico, propagandista da República e jornalista.  

Formou-se em direito e ainda estudante, juntamente com Delfim Moreira, Venceslau Brás e 

Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, fundou o Clube Republicano Acadêmico Mineiro. Em 

1888, com Delfim Moreira e Pinto Moura, fundou os jornais Vinte e Um de Abril e A 

República Mineira, nos quais publicou vários artigos. 

Já na República, foi eleito deputado federal por Minas Gerais em 1900. Assumindo sua 

cadeira na Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, em maio desse 

ano, foi reeleito para a legislatura seguinte e exerceu o mandato até dezembro de 1905.  

Faleceu no Rio de Janeiro em 13 de setembro de 1908. 

  

Ioneide Piffano Brion de Souza  
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PEREIRA, Francisco dos Santos 

*const. 1891; dep. fed. BA 1891-1896. 

 

Francisco dos Santos Pereira nasceu em Santo Amaro da Purificação (BA) no dia 

16 de agosto de 1844, filho de Manuel dos Santos Pereira e de Maria Luísa dos Santos 

Pereira. 

Em 1868 diplomou-se pela Faculdade de Medicina da Bahia, da qual se tornou professor 

catedrático. 

Após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, quando das eleições para o 

Congresso Nacional Constituinte realizadas em 15 de setembro de 1890, logrou conquistar 

uma cadeira de deputado. Empossado em 15 de novembro seguinte, teve o mandato 

renovado e permaneceu na Câmara dos Deputados até dezembro de 1896. Anos depois 

integrou o grupo liderado por J. J. Seabra que em 15 de março de 1910 fundou o Partido 

Democrata (PD). Passou então a compor a comissão executiva do partido, ao lado do chefe 

Seabra, de José Bernardo de Sousa Brito, de J. E. Freire de Carvalho e do coronel Deraldo 

Dias, entre outros. 

Faleceu na cidade de Salvador no dia 7 de outubro de 1912. 

 

Jaime Oliveira do Nascimento 
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PEREIRA, João Filipe  

*min. Rel. Ext. 1893; min. Ind. Viação e Obras Públicas 1893-1894; pref. DF 1900-1901 . 

 

João Filipe Pereira nasceu em Tauá, no sertão dos Inhamuns (CE), possivelmente 

no dia 23 de março de 1861. Além da incerteza quanto à data de nascimento, que pode ter 

ocorrido em março de 1862 ou um ano depois, as fontes disponíveis não informam sua 

filiação, mencionando apenas a origem humilde dos pais. 

Estudou na Escola Politécnica do Rio de Janeiro e pertenceu à turma de engenheiros civis 

formados em 1885. Em março do ano seguinte, obteve o título de doutor em ciências físicas 

e matemáticas. Teria começado a vida profissional como engenheiro da Estrada de Ferro 

Baturité, no Ceará. Membro do Centro Republicano Cearense, participou do movimento 

armado que depôs o governador José Clarindo de Queirós em fevereiro de 1892, apoiando a 

investidura do vice-governador Benjamin Liberato Barroso. 

Figura sem maior expressão política, em junho de 1893 João Filipe foi chamado pelo 

presidente da República Floriano Peixoto (1891-1894) a assumir o Ministério das Relações 

Exteriores em substituição a Felisbelo Firmo de Oliveira Freire, ministro da Fazenda e 

chanceler interino. Segundo sua versão, o marechal Floriano desejava entregar a pasta a um 

nortista e obteve do presidente do Ceará, tenente-coronel José Bezerril Fontenelle, a 

indicação de seu nome. Recém-chegado à capital federal, relutou em aceitar o inesperado 

convite, alegando desconhecimento dos assuntos da pasta, mas declarou-se pronto a 

defender o governo na luta contra a Revolução Federalista, desencadeada na região Sul. 

Floriano reiterou o convite e avisou-lhe que já circulavava o Diário Oficial com sua 

nomeação. Já adversários de Floriano divulgaram a versão de que a escolha do novo 

chanceler tinha sido aleatória, sem obedecer a nenhum critério rigoroso. João Filipe teria 

procurado o marechal em busca de emprego, e este, informado de que o único cargo vago 

naquele momento era o de ministro do Exterior, teria ordenado a seu secretário: “Pois lavre 

a nomeação desse jovem para ministro do Exterior”. Em seu estudo sobre a política exterior 

brasileira nos primeiros anos da República, o historiador Clodoaldo Bueno considera que o 



mais notável na escolha de João Filipe “é o fato de Floriano ter solicitado o concurso de um 

engenheiro, desconhecedor dos negócios relativos à política exterior numa época em que se 

valorizava a formação jurídica”. E arremata: “Talvez o marechal tenha dado preferência 

justamente a quem não estivesse familiarizado com a pasta, a fim de que fosse, apenas, 

cumpridor de suas ordens.” 

João Filipe tomou posse no Ministério das Relações Exteriores em 30 de junho de 1893 e 

somente dois dias depois foi apresentado ao chefe do governo. Em 8 de setembro assumiu 

também o Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas, em virtude do pedido de 

exoneração de Antônio Francisco de Paula Sousa. Respondeu cumulativamente pelas duas 

pastas até 7 de outubro, quando transmitiu o cargo de chanceler a Carlos Augusto de 

Carvalho, permanecendo mais sete meses à frente do Ministério da Indústria, viação e 

Obras Públicas.  

 

A REVOLTA DA ARMADA E O ACORDO DIPLOMÁTICO DE OUTUBRO DE 1893 

Como chanceler, João Filipe buscou assegurar apoio diplomático ao governo 

Floriano Peixoto na luta contra a Revolta da Armada. Iniciada a revolta em 6 de setembro 

de 1893, a capital federal ficou à mercê dos canhões da esquadra sublevada pelo contra-

almirante Custódio José de Melo. De imediato, a pedido do presidente, João Filipe 

convocou os representantes diplomáticos dos Estados Unidos e de cinco países europeus 

com navios de guerra estacionados na baía de Guanabara para uma conferência no palácio 

do Itamarati, então sede do governo. Segundo a missiva dirigida aos diplomatas, a 

conferência deveria tratar dos meios de garantir os direitos dos estrangeiros estabelecidos 

no Rio de Janeiro. Reunidos em Petrópolis (RJ), onde residiam na maior parte do ano, os 

representantes dos EUA, Inglaterra, França, Alemanha, Itália e Portugal recusaram o 

convite, fato denunciado mais tarde “como demonstração de indiferença ou mesmo de 

simpatia à revolta” pelo ministro Felisbelo Freire.  

Os duelos de artilharia entre a esquadra rebelde e as fortalezas da baía foram quase diários 

nas semanas seguintes. Um dos mais violentos ocorreu no dia 13 de setembro, motivando, 



agora sim, uma conferência dos representantes da Inglaterra, França, Itália e Portugal com o 

ministro João Filipe. Na reunião, eles obtiveram a promessa de que os canhões artilhados 

no Castelo e em outros morros cariocas só abririam fogo se a esquadra rebelde hostilizasse 

a capital federal. No final do mês, Custódio de Melo avisou aos comandantes da força naval 

estrangeira que realizaria operação em grande escala contra a fortaleza de Santa Cruz, 

prevenindo que o bombardeio do Rio de Janeiro seria inevitável, se os canhões de terra 

atirassem em auxílio da fortaleza. 

Foi nesse momento que teve início, de fato, a intervenção das potências estrangeiras na 

Revolta da Armada. Em 30 de setembro, os governos da Inglaterra, EUA, França, Itália e 

Portugal autorizaram os comandantes de suas forças navais na baía de Guanabara a 

impedir, “pela força se necessário”, qualquer incursão da esquadra rebelde contra a cidade 

do Rio de Janeiro. Em 2 de outubro, os comandantes estrangeiros notificaram o contra-

almirante Custódio de Melo, ao passo que seus agentes diplomáticos solicitaram ao 

marechal Floriano que afastasse dos revoltosos qualquer pretexto de hostilidade contra a 

capital. O presidente assumiu de bom grado esse compromisso, que lhe assegurava, de 

certo modo, a posse militar do Rio de Janeiro.  

Em 4 de outubro, os comandantes estrangeiros reclamaram a imediata retirada das baterias 

da cidade, sob pena de serem obrigados a retirar a intimação que tinham dirigido ao contra-

almirante Melo. Floriano e seu ministro do Exterior declararam-se “penosamente 

surpreendidos”, mas concordaram com a exigência. 

A intervenção estrangeira resultou no acordo de 5 de outubro de 1893, firmado entre o 

governo e a esquadra rebelde, sob a supervisão dos comandantes navais e diplomatas 

ingleses, norte-americanos, franceses, portugueses e italianos. Pelo acordo, os rebeldes não 

bombardeariam a capital federal e, em contrapartida, a artilharia de costa não abriria  fogo 

sobre seus navios. O Rio de Janeiro foi declarado cidade aberta, mas não a capital 

fluminense Niterói, que permaneceu sujeita aos ataques da esquadra rebelde. 

O acordo de 5 de outubro marcou o início da segunda fase da Revolta da Armada, 

regulando as operações de guerra na baía de Guanabara até 1º de janeiro de 1894, quando 



foi considerado nulo pelos comandantes estrangeiros em razão das violações levadas a 

efeito pelo governo. Em março, os revoltosos depuseram armas na baía de Guanabara e 

foram acolhidos como asilados políticos a bordo de corvetas portuguesas. 

João Filipe lidou com sérias dificuldades para assegurar a normalidade dos serviços de 

transporte e comunicação sob a jurisdicção do Ministério da Indústria, Viação e Obras 

Públicas durante os oito meses de sua permanência na pasta. Em 24 de abril de 1894, foi 

substituído pelo general Bibiano Costallat, que exerceu o cargo cumulativamente com o de 

ministro da Guerra até o final do governo Floriano Peixoto. 

 

PREFEITO DO DISTRITO FEDERAL 

 

Em 1897, João Filipe foi nomeado diretor da Repartição Central dos Telégrafos em 

substituição ao engenheiro Guilherme Schuch de Capanema, fundador do órgão e principal 

responsável pela implantação da rede telegráfica nacional no período imperial. Seu nome 

consta como diretor da repartição também em 1898, mesmo ano em que iniciou a carreira 

de professor na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, como lente da cadeira de hidráulica, 

abastecimento de águas, esgotos e hidráulica agrícola. 

Em 6 de setembro de 1900, no governo Campo Sales (1898-1902), assumiu o cargo de 

prefeito do Rio de Janeiro, em substituição ao advogado e político piauiense Antônio 

Coelho Rodrigues. Foi o quarto dos cinco prefeitos do Distrito Federal nomeados pelo 

presidente Campos Sales em sua administração.  

A exemplo de seus antecessores, enfrentou sérias dificuldades financeiras para administrar 

a cidade. Com o respaldo do presidente da República, tomou medidas radicais de redução 

de gastos, como a demissão de funcionários e a supensão de obras. Em alguns meses 

colocou ordem nas finanças municipais e restabeleceu o pagamento dos funcionários, 

conseguindo mesmo retomar algumas obras, entre as quais o desmonte do Morro do 

Senado. Essa recuperação esteve em grande parte ligada à melhora das finanças federais, 

resultante do duro prograna de ajustamento promovido pelo governo Campos Sales. 



Em junho de 1901, João Filipe foi surpreendido pela revolta popular contra o aumento das 

passagens da Companhia de São Cristóvão, empresa de bondes a tração animal que servia a 

vários bairros do centro, zona norte e área portuária da cidade. A revolta teve início em 15 

de junho, quando o aumento das passagens deveria entrar em vigor e vários bondes da 

companhia foram incendiados. Os ataques prosseguiram nos dias seguintes, especialmente 

no centro da cidade, palco de violentos conflitos entre o povo e a polícia. Em 19 de junho, a 

Companhia de São Cristóvão resolveu manter as passagens anteriores. Na mesma data, o 

prefeito João Filipe suspendeu a execução do contrato celebrado com a companhia no mês 

anterior, prevendo o aumento das passagens e estendendo o prazo de concessão até 1950, 

em troca da promessa de eletrificação de suas linhas. 

Sua gestão na prefeitura do Distrito Federal durou pouco mais de um ano. Desgastado pelas 

críticas da imprensa e pelos embates com o Conselho Municipal, o engenheiro deixou o 

cargo em 6 de outubro de 1901, sendo substituído pelo jornalista e ex-deputado federal 

carioca Joaquim Xavier da Silveira Júnior. 

Voltou a desempenhar um cargo público em 1910, quando chefiou a Repartição de Águas, 

Esgotos e Obras Públicas, órgão responsável pelos serviços de abastecimento d’água e 

saneamento da capital federal, vinculado ao Ministério da Viação e Obras Públicas. 

Especialista em hidráulica, foi professor catedrático da Escola Politécnica do Rio de Janeiro 

durante 30 anos. Eleito duas vezes consecutivas presidente do Clube de Engenharia, 

exerceu o cargo de maio de 1935 a março de 1940. 

Em 1945, prefaciou o livro A diplomacia do marechal, a intervenção estrangeira na 

Revolta da Armada, de Sérgio Correia da Costa. 

Faleceu no Rio de Janeiro em 15 de maio de 1950. Foi casado com Teresa Antonina 

Sobrinho Pereira.  

 

Paulo Brandi Cachapuz 
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PEREIRA, JOSÉ 

*rev. Princesa. 

 

José Pereira Lima nasceu em 1884, filho de Marcolino Pereira Lima, chefe político 

do município de Princesa, atual Princesa Isabel (PB). 

Tendo ingressado na Faculdade de Direito do Recife, abandonou os estudos em 1905, 

quando cursava o segundo ano, em virtude da morte de seu pai. Assumiu então a chefia 

política do município de Princesa, tornando-se um importante “coronel”, o maior da 

Paraíba e um dos maiores do Nordeste. Seu prestígio, segundo Inês Caminha Lopes 

Rodrigues em A Revolta de Princesa, transcendia os limites municipais, atingindo as 

esferas estadual e federal. 

Em 1915 forneceu importante apoio para a vitória de Epitácio Pessoa nas eleições para o 

governo da Paraíba. Ainda no âmbito estadual, teve grande atuação, segundo a fonte citada, 

nos governos de Solon de Lucena (1920-1924) e de João Suassuna (1924-1928), 

“combatendo hordas de cangaceiros” para o “restabelecimento da ordem pública”. Na 

gestão de Suassuna, participou do combate à Coluna Prestes, quando da passagem desta 

pelo estado da Paraíba. Patrocinador de inúmeras obras públicas no município de Princesa, 

exercia na região uma liderança que lhe garantia a arregimentação de um grande 

contingente armado. 

Membro do Partido Republicano da Paraíba (PRP), apoiou em 1928 a candidatura de João 

Pessoa, lançada por seu partido ao governo do estado. Todavia, à frente do governo 

estadual, João Pessoa passou a tomar medidas — como a modificação da política tributária 

— que contrariavam seus interesses, bem como os de outros coronéis do interior e de 

grandes comerciantes, como a família Pessoa de Queirós. João Pessoa passou então a sofrer 

a oposição dos quadros políticos paraibanos tradicionais, seus antigos aliados. 

O rompimento entre José Pereira e João Pessoa, que a partir de 1929 tornou-se também 

candidato à vice-presidência da República na chapa da Aliança Liberal, encabeçada por 

Getúlio Vargas, consumou-se em fevereiro de 1930, motivado por divergências em torno 

da apresentação dos candidatos paraibanos à Câmara dos Deputados. Colocando-se ao lado 

da chapa indicada pelo governo federal, José Pereira empenhou-se na arregimentação de 

tropas para dar início a um movimento armado. Com o apoio da poderosa família Pessoa de 



Queirós, ainda em fevereiro de 1930 deflagrou uma revolta em oposição ao governo 

estadual de João Pessoa, que ficaria conhecida como a Revolta de Princesa. A repressão ao 

movimento, que, segundo Edgar Carone, se restringiu a combates esporádicos, enfrentou 

sérias dificuldades em virtude da debilidade militar do governo da Paraíba, sobretudo em 

armamentos, e da omissão do presidente Washington Luís e dos governos estaduais 

vizinhos, fiéis ao poder central. Segundo Inês Caminha Lopes Rodrigues, José Pereira teria 

mantido nesse período “intenso contato telegráfico com Washington Luís, presidente da 

República, e Júlio Prestes, candidato a este posto, de quem passou a ser considerado aliado 

fortíssimo”. Superiores militarmente, os revoltosos fundaram, em março de 1930, o Estado 

Independente de Princesa. 

Com a proclamação, em fins de abril, do resultado das eleições, nas quais era esperado que 

os aliancistas obtivessem na Paraíba 2/3 da votação, atestou-se que os candidatos ligados ao 

governo paraibano haviam sido “degolados” pela Comissão de Reconhecimento de Poderes 

da Câmara em favor dos partidários de José Pereira e do governo federal. Esse fato, aliado à 

derrota da chapa Vargas-João Pessoa e aos rumores de fraude eleitoral, aumentou as 

tensões entre os aliancistas e o governo. Após o assassinato de João Pessoa em 25 de julho 

de 1930 — que provocou a reativação do movimento revolucionário articulado pela 

Aliança Liberal —, o governo de Washington Luís decidiu intervir no estado da Paraíba e 

pôs fim ao movimento de Princesa, que já perdia substância. 

Após a vitória da Revolução de Outubro de 1930, que depôs o governo de Washington Luís 

e colocou Getúlio Vargas na chefia do governo provisório, José Pereira, temendo a prisão, 

permaneceu foragido por quatro anos. Ao longo desse período, apresentava-se como 

vendedor de redes e fumo sob os nomes de Honorato Cavalcanti e Dionísio Pedro. 

Beneficiado pela anistia em 1934, deixou a clandestinidade e instalou-se no município de 

Serra Talhada (PE). 

Ameaçado, após o golpe do Estado Novo (10/11/1937), pela polícia pernambucana a 

mando do interventor em Pernambuco, Agamenon Magalhães, retornou a Princesa, onde 

conservara grande prestígio, e recebeu garantias do interventor paraibano Argemiro de 

Figueiredo. Permaneceu em sua cidade natal até 1940, quando, com o fim do governo de 

Argemiro, voltou a residir em Pernambuco. 

Com o fim do Estado Novo (29/10/1945) e a redemocratização do país, ressurgiu no 



cenário político, do qual estava afastado desde 1930, para apoiar, em 1946, a candidatura de 

Alcides Carneiro ao governo da Paraíba. Seu candidato foi todavia derrotado, em janeiro de 

1947, por Osvaldo Trigueiro de Albuquerque Melo, candidato da União Democrática 

Nacional (UDN). 

Faleceu no dia 13 de novembro de 1949. 
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PEREIRA, Manuel Agapito  

*magistrado; dep. fed. AM 1915-1917. 

 

Manuel Agapito Pereira nasceu em Pernambuco em 24 de março de 1864, filho do 

coronel Manuel Dionísio Pereira e de Joaquina Emídia Pereira. 

Ingressou na Faculdade de Direito do Recife em 1880, concluindo o curso em 1884. Em 

junho do ano seguinte foi nomeado promotor público da comarca de Taquaretinga (PE), 

mas em outubro exonerou-se. Seguiu para o Amazonas em 1886 e foi nomeado juiz 

municipal de Manicoré e Borba, no rio Madeira, exercendo o cargo até outubro de 1889, 

quando foi nomeado procurador fiscal da província do Amazonas. Em janeiro de 1890, 

logo após o início do regime republicano, foi nomeado promotor público de Manaus e em 

seguida juiz de direito da segunda vara da capital. Participou do primeiro Congresso 

Constituinte do Estado, mas renunciou ao mandato em outubro de 1891, para se dedicar à 

magistratura. Naquele mesmo ano deixou de exercer o cargo de promotor público de 

Manaus e logo depois foi designado juiz de direito da comarca de Lábrea, no rio Purus. Em 

1897 foi nomeado desembargador do Superior Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, 

que representou no Congresso Jurídico realizado no Rio de Janeiro em 1900. No ano 

seguinte assumiu o cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas e, em 

1902, o de presidente dessa corte. 

Em 1912 foi eleito deputado à Assembleia Legislativa do Amazonas e exerceu a 

presidência da casa de 1913 a 1914. No ano seguinte foi eleito deputado federal por esse 

estado. Assumiu em maio de 1915 sua cadeira na Câmara dos Deputados, no Rio de 

Janeiro, então Distrito Federal, e exerceu seu mandato até dezembro de 1917, quando se 

encerrou a legislatura.  

Aposentou-se como desembargador do Superior Tribunal de Justiça do Amazonas. 

Faleceu no Recife vítima de acidente de trânsito. 

Era casado com Leonídia Regulo Pereira, com quem teve filhos. 

 



Inoã Pierre Carvalho Urbinati 
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PEREIRA, Manuel Fulgêncio Alves 

*const. 1891; dep. fed. MG 1891-1928.  

                         

Manuel Fulgêncio Alves Pereira nasceu em Minas Novas (MG) no dia 13 de junho 

de 1841, filho de Francisco Alves Pereira e de Ana Rosa de Jesus.  

Começou a trabalhar como professor de línguas nas cidades mineiras de Rio Pardo e Grão-

Mogol. Anos mais tarde, na condição de advogado provisionado, especialista em direito 

criminal, tornou-se promotor-público em Rio Pardo e passou a advogar no fórum de Grão-

Mogol. 

Ingressou na política ainda durante o Império, quando era membro do Partido Conservador. 

Foi deputado provincial em Minas Gerais de 1870 a 1885. Após a instauração da República 

(15/11/1889), regime do qual se tornou entusiasta, filiou-se ao Partido Republicano Mineiro 

(PRM). Convocadas as eleições para o Congresso Nacional Constituinte em 15 de setembro 

de 1890, foi eleito deputado por Minas e tomou posse em 15 de novembro. Participou dos 

trabalhos de elaboração da Constituição promulgada em 24 de fevereiro de 1891, e em 

maio seguinte assumiu sua cadeira na Câmara dos Deputados, iniciando o mandato 

ordinário. Foi reeleito para as 12 legislaturas subsequentes e permaneceu na Câmara até a 

data de seu falecimento. 

Ao longo de sua trajetória política, foi também agente executivo do município 

mineiro de Araçuaí. 

Faleceu no Rio de Janeiro em 6 de setembro de 1928.  

Era casado com Emília Fulgêncio Alves da Cunha. Seu filho Tito Fulgêncio Alves Pereira 

teve curto mandato como deputado provincial em Minas Gerais durante o período imperial. 

 
Luciana Pinheiro 
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PEREIRA, Odalberto 

*dep. fed. BA 1906-1908. 

 

Odalberto Pereira nasceu na cidade de Salvador no dia 2 de abril de 1864, filho 

de Benedito Bolívar e de Quintiliana Pereira. 

De origem humilde, ingressou na Escola Normal da Bahia em 1877, formando-se professor 

em 1881. No ano seguinte iniciou carreira no magistério como professor de pedagogia da 

Escola Normal. Dedicou-se também ao jornalismo, tornado-se redator do Correio de 

Notícias em 1892. Do Correio passou ao Diário de Notícias, onde exerceu as funções de 

diretor e redator chefe. Depois foi diretor do Diário da Bahia. 

Em 1897 elegeu-se deputado estadual. Várias vezes reeleito, permaneceu na Assembleia 

Legislativa até 1906. Foi primeiro-secretário da Assembleia de 1901 a 1902, além de 

membro das comissões de Finanças e de Instrução Pública. Foi também eleito delegado 

pelo magistério primário ao Conselho Superior do Ensino, função que exerceu até 1906, 

por escolha do governo do estado. 

Ligado ao Partido Republicano da Bahia, elegeu-se deputado federal para a legislatura 

1906-1908. Em 1907, quando do rompimento entre o então governador José Marcelino 

(1904-1908) e o ex-governador Severino Vieira, passou a fazer oposição ao primeiro. 

Ainda no exercício do mandato, em 19 de setembro de 1908 faleceu a bordo do navio 

Verdi, que saíra do Rio de Janeiro com destino a Salvador. Seu corpo foi lançado ao mar, 

como de costume na época, no dia seguinte. 

Casado com Isabel Caimi Pereira, teve dois filhos. 

 

Jaime Oliveira do Nascimento 
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PEREIRA, Sodré 

*min. Império 1879; pres. PE 1882-1883; min. Just. 1884-1885; const. 1891; dep. fed. BA 

1891-1902.  

 

Francisco Maria Sodré Pereira nasceu em Santo Amaro da Purificação (BA) no dia 

16 de janeiro de 1839, filho de Francisco Pereira Sodré e de Cora César Coutinho. Seu avô 

materno, José Lino Coutinho, bacharel em medicina pela Universidade de Coimbra, foi 

professor da Faculdade de Medicina da Bahia, membro do Conselho do Imperador, 

ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império e presidente da província do Rio 

de Janeiro (julho de 1831 a janeiro de 1832). Seu pai recebeu o título de barão de 

Alagoinhas por carta imperial de 26 de abril de 1879. Seu irmão Jerônimo Sodré Pereira, 

bacharel em medicina, foi deputado provincial (1868-1869 e 1878-1881), deputado geral 

(1878-1881), diretor da Faculdade de Medicina da Bahia (1884), presidente da província de 

Sergipe (julho a novembro de 1889) e deputado estadual (1917-1920).  

Fez o curso de humanidades e os preparatórios em Salvador e em seguida matriculou-se na 

Faculdade de Direito do Recife, recebendo o grau de bacharel em ciências sociais e 

jurídicas em 1858. Ao retornar à Bahia ainda no ano de sua formatura, foi nomeado 

promotor público interino da comarca de Cachoeira. Iniciou a carreira política como 

deputado provincial entre 1860 e 1869. Na Assembleia provincial foi terceiro vice-

presidente em 1861, segundo-secretário em 1862, primeiro-secretário em 1863 e presidente 

em 1866. Na legislatura 1868-1869 foi colega de bancada de seu irmão Jerônimo. 

Ainda como deputado estadual, em 1864, no ministério do conselheiro Zacarias, foi 

nomeado para presidir a província de Sergipe, mas não aceitou a nomeação. Com a subida 

ao poder do Partido Liberal, ao qual era filiado, e a formação do ministério do visconde de 

Sinimbu (1878-1880), foi nomeado para a pasta do Império em 4 de junho de 1879, em 

substituição a Leôncio de Carvalho, que se havia exonerado. Durante o ministério do 

visconde de Paranaguá (julho de 1882 a maio de 1883), foi nomeado presidente da 

província de Pernambuco por carta imperial de 29 de outubro, e exerceu o cargo de 



novembro de 1882 a abril de 1883. Em função de seu desempenho, foi agraciado pelo 

imperador com o título de cavaleiro da Imperial Ordem da Rosa. Posteriormente, no 

gabinete do conselheiro Dantas, foi nomeado para o Ministério dos Negócios da Justiça, no 

qual permaneceu de 6 de junho de 1884 a 6 de maio de 1885. 

Após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, quando das eleições para o 

Congresso Nacional Constituinte realizadas em 15 de setembro de 1890, logrou conquistar 

uma cadeira de deputado. Nos início dos trabalhos constituintes teve uma participação 

discreta, pois requereu licença para tratamento de saúde. Entretanto, ao retornar, teve 

participação efetiva. Votou a favor da emenda relativa à organização judiciária proposta por 

seu colega de bancada Anfilófio de Carvalho; posicionou-se a favor da emenda que 

determinava que a União assumisse as dívidas contraídas pelos estados até 15 de novembro 

de 1890; votou a favor da emenda do deputado José Mariano, que concedia aos estados um 

adicional de 15% sobre as importações; posicionou-se pela completa liberdade religiosa, 

defendendo que o governo federal não deveria intervir nem em relação aos estados nem em 

relação aos cidadãos; defendeu a ideia de que fosse dada aos estados liberdade para 

regulamentar a questão religiosa da forma que melhor entendessem, nos termos da emenda 

apresentada pelo deputado baiano Inácio Tosta; e defendeu, por fim, que o ensino fosse 

livre, e não leigo. 

Promulgada a nova Constituição a 24 de fevereiro de 1891, passou em maio a ocupar uma 

cadeira na Câmara dos Deputados, com mandato até dezembro de 1893. Três vezes reeleito, 

permaneceu na Câmara até dezembro de 1902. Em função de seu estado de saúde, decidiu 

não concorrer às eleições de janeiro de 1903. Faleceu em Salvador no dia 16 de maio 

daquele ano. 

Casou-se com Maria Constância de Pinho Sodré. 

 

Jaime Oliveira do Nascimento 
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PERNAMBUCO, Joaquim 

*const. 1891; dep. fed. PE 1891-1893; sen. PE 1893-1900. 

  

José Joaquim Almeida Pernambuco formou-se engenheiro civil.  

Após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, foi eleito deputado 

constituinte por Pernambuco em 15 de setembro de 1890 e tomou posse em 15 de 

novembro seguinte, quando foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte. Com a 

promulgação da Constituição em 24 de fevereiro de 1891 e o início da legislatura ordinária 

em junho, ocupou uma cadeira na Câmara dos Deputados até o dia 6 de maio de 1893, 

quando renunciou ao mandato por haver sido eleito senador por Pernambuco na vaga aberta 

com a nomeação de José Higino para o cargo de ministro do Interior do governo Floriano 

Peixoto (1891-1894). Assumindo o mandato no Senado Federal em 9 de maio, passou a 

integrar as comissões de Finanças e de Obras Públicas de Empresas Privilegiadas. 

Permaneceu na Câmara Alta até setembro de 1900, quando faleceu ainda no exercício do 

mandato que se encerraria em dezembro seguinte.  
 
                                                                                              Juliana Sampaio/Alan Carneiro 
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PERNAMBUCO, Miguel José de Almeida 

*pres. PA 1888-1889; dep. fed. PE 1894-1898. 

 

Miguel José de Almeida Pernambuco nasceu em Pernambuco no dia 12 de setembro 

de 1839. 

Formou-se pela Faculdade de Direito do Recife em 1860. Iniciou sua vida política durante 

o Império, quando se filiou ao Partido Conservador, e por suas atividades partidárias 

exerceu diversos cargos em Pernambuco: foi delegado de polícia, juiz municipal, ajudante 

do procurador fiscal, juiz dos feitos da fazenda e vice-presidente da província. Em maio de 

1888 foi nomeado presidente da província do Pará e exerceu o cargo até meados do ano de 

1889. 

Depois da proclamação da República (15/11/1889), foi eleito deputado federal por 

Pernambuco em 1894. Assumiu sua cadeira na Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro, 

então Distrito Federal, em maio desse ano, e foi reeleito em 1897. Não chegou a completar 

o segundo mandato, pois faleceu no Rio de Janeiro no dia 23 de junho de 1898. 

Foi também redator do jornal pernambucano O Tempo.  

Seu filho, Pedro José de Oliveira Pernambuco, foi eleito em seu lugar para a Câmara dos 

Deputados e exerceu o mandato em sucessivas legislaturas de 1898 a 1911. 

 

Raimundo Helio Lopes 
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PERNAMBUCO, Pedro José de Oliveira 

*dep. fed. PE 1898-1911. 

 

Pedro José de Oliveira Pernambuco nasceu em Recife no dia 29 de junho de 1865, 

filho de Miguel José de Oliveira Pernambuco e de Amália de Oliveira Pernambuco. Seu pai 

foi deputado federal entre 1894 e 1898. 

Iniciou seus estudos no Colégio de Artes de Recife e depois ingressou na Faculdade de 

Direito, pela qual se bacharelou em 1885. Iniciou sua vida política ainda durante o Império, 

quando ingressou nas fileiras do Partido Conservador. Por sua filiação política, foi 

secretário da presidência da província do Rio Grande do Norte, durante as administrações 

de Moreira Alves e Pereira de Carvalho. Em 1888 foi nomeado procurador dos Feitos da 

Fazenda de Pernambuco, e exerceu o cargo até a substituição do gabinete ministerial 

presidido por João Alfredo Correia de Oliveira, representante do Partido Conservador, em 7 

de junho de 1889. 

Depois da proclamação da República (15/11/1889), foi empossado, em 1890, juiz 

municipal da cidade de Natal e novamente nomeado procurador dos Feitos da Fazenda de 

Pernambuco. Durante a administração de Alexandre José Barbosa Lima, governador de 

Pernambuco entre os anos de 1892 e 1896, foi secretário da Fazenda. Depois do 

falecimento de seu pai, em 23 de junho de 1898, foi eleito em outubro para ocupar sua vaga 

na Câmara dos Deputados e foi reconhecido em 9 de dezembro. Foi reeleito nas eleições 

regulares de 1900 e ocupou uma cadeira na Câmara por diversas legislaturas, até 1911. 

Durante esses anos, foi membro da Comissão de Finanças e relator do Orçamento Interno. 

Foi também administrador dos Correios de Pernambuco e professor de história do Ginásio 

Pernambucano.  

 

Raimundo Helio Lopes 
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PERNETTA, João Davi   

*dep. fed. PR 1915-1920; interv. PR 1931-1932. 

 

 

João Davi Pernetta nasceu em Curitiba no dia 27 de julho de 1874, filho de Francisco Davi 

Pernetta e de Cristina Maria dos Santos Pernetta. 

Estudou em diferentes instituições de ensino do Paraná e do Rio de Janeiro, diplomando-se 

engenheiro civil pela Escola Politécnica. Com o intuito de sustentar-se enquanto 

acadêmico, manteve-se com os proventos que recebia como funcionário dos Correios e 

Telégrafos. Em 1894 passou a integrar, como engenheiro, a equipe responsável pela 

construção da estrada de ferro que ligaria os municípios capixabas de Vitória e Cachoeiro 

do Itapemirim. Em 1898 tornou-se comissário de terras na cidade paranaense de São José 

da Boa Vista. 

Entusiasta da causa republicana, entre os anos de 1908 e 1912 foi vereador em Curitiba. Em 

1915 foi eleito para seu primeiro mandato como deputado federal e tomou posse em maio. 

Em 1918 renovou o mandato, até dezembro de 1920. Em sua passagem pela Câmara dos 

Deputados, trabalhou em proposições que visavam à organização do trabalho e do ensino 

primário, à criação do imposto de trânsito e à regulamentação da entrada de estrangeiros no 

Brasil, entre outras medidas. No decorrer de seu último mandato participou da Conferência 

Internacional da Paz, realizada em Paris em 1919, para a qual elaborou teses sobre a 

cidadania de mulheres e crianças.  

De 29 de dezembro de 1931 a 30 de janeiro de 1932 assumiu o cargo de interventor interino 

no Paraná, entre os governos de Mário Tourinho e Manuel Ribas. 

 Ao longo de sua trajetória foi também deputado estadual e secretário do governo 

paranaense. Como engenheiro, organizou a planta cadastral da capital paranaense. Atuou 

ainda como professor, lecionando as disciplinas de álgebra, geometria e arquitetura civil, 

entre outras. Seu nome consta como um dos fundadores do Centro de Propaganda 

Positivista do Paraná. 

Faleceu em Curitiba no dia 3 de setembro de 1933. 

Entre suas obras publicadas destacam-se Dois apóstolos: biografia de Miguel Lemos e 

Teixeira Mendes (1928); Contribuição republicana (1931); A mulher no trabalho das 



fábricas e Em defesa do regime republicano. 

 

Luciana Pinheiro 
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PESSOA, Antônio da Silva  

*pres. PB 1915-1916. 

 

Antônio da Silva Pessoa nasceu em Umbuzeiro (PB) no dia 17 de março de 1863, 

filho de José da Silva Pessoa e de Henriqueta de Lucena Pessoa. Seu pai foi coronel da 

Guarda Nacional e senhor de engenho. Seu tio materno Henrique Pereira de Lucena, o 

barão de Lucena, foi presidente das províncias do Rio Grande do Norte (1872), 

Pernambuco (1872-1875), Bahia (1877-1878) e Rio Grande do Sul (1885-1886), deputado 

geral por Pernambuco (1886-1889), governador de Pernambuco (1890), ministro da Justiça 

(1891), da Agricultura (1891) e da Fazenda (1891) e ministro do Supremo Tribunal Federal 

(1891-1892). Seu irmão Epitácio Pessoa foi constituinte de 1891 e deputado pela Paraíba 

(1891-1893), ministro da Justiça (1898-1901), ministro do Supremo Tribunal Federal 

(1902-1912), senador (1912-1919 e 1924-1930) e presidente da República (1919-1922). 

Desde jovem dedicou-se à agricultura e à pecuária no estado da Paraíba. Em 1890, por 

influência do barão de Lucena, foi nomeado inspetor aduaneiro na Alfândega Federal de 

Recife e logo depois segundo escriturário do consulado da Paraíba. Passou em seguida a 

primeiro escriturário da Alfândega de Pernambuco e, em 1896, a primeiro escriturário da 

Alfândega de Santos (SP). Dois anos depois voltou a Pernambuco e foi nomeado 

conferente da Alfândega. 

Ingressou na política paraibana em 1912, quando seu irmão Epitácio Pessoa indicou seu 

nome para concorrer à presidência do estado na sucessão de João Lopes Machado, em 

oposição ao padre Valfredo Leal. A solução foi o nome de João Pereira de Castro Pinto, 

que permitiu o consenso entre as duas forças. De qualquer forma, o grupo político liderado 

por Epitácio Pessoa saiu fortalecido da disputa, pois este foi eleito senador na vaga aberta 

com a renúncia de Castro Pinto, e conseguiu que Antônio Pessoa se tornasse primeiro vice-

presidente estadual. A administração de Castro Pinto foi marcada pelo combate ao cangaço, 

intensa crise financeira e fortes disputas envolvendo as facções políticas lideradas por 

Epitácio Pessoa e Valfredo Leal. Nesse contexto, Castro Pinto renunciou em 24 de julho de 



1915, e Antônio Pessoa assumiu o governo estadual. 

Em sua gestão fundou inúmeras escolas na capital e no interior, promoveu o Congresso do 

Algodão, combateu a crise financeira herdada do antecessor e introduziu o ensino de 

desenho e trabalhos manuais nas escolas da capital. No dia 24 de julho de 1916 licenciou-se 

do cargo para resolver problemas ligados à saúde. Em seu lugar, assumiu o presidente da 

Assembleia Legislativa, Sólon Barbosa de Lucena, já que o vice-presidente do estado, 

Pedro Bandeira, havia renunciado ao cargo. 

Foi também assistente de Brigada da Infantaria da Guarda Municipal da capital  da Paraíba, 

conferente da Alfândega do Rio de Janeiro, e integrou a Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia. 

Faleceu na cidade Umbuzeiro (PB) no dia 31 de outubro de 1916. 

Foi casado com Margarida de Assunção Santiago. Seu filho Carlos da Silva Pessoa foi 

deputado federal pela Paraíba (1925-1929), e seu sobrinho João Pessoa foi ministro do 

Supremo Tribunal Militar (1919-1928), presidente da Paraíba (1928-1930) e candidato a 

vice-presidente na chapa liderada por Getúlio Vargas nas eleições presidenciais de 1930.  
                                                                                 
Raimundo Helio Lopes 

 
FONTES: MARIZ, C. Apanhados;  Núcleo de Documentação e  Informação 
Histórica Regional. Disponível em: 
<http://www.ndihr.ufpb.br/programa/inventario.html>. Acesso em: 1/12/2010; 
PINTO, L. Fundamentos. 



PESSOA, CÂNDIDO 

*dep. fed. DF 1927-1930 e 1935-1936. 

 

Cândido Pessoa Cavalcanti de Albuquerque nasceu em Cabaceiras (PB) no dia 2 de 

julho de 1888, filho de Cândido Cavalcanti de Albuquerque e de Maria Pessoa Cavalcanti 

de Albuquerque. Seu tio, Epitácio Pessoa, foi presidente da República de 1919 a 1922. Seu 

irmão João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque tornou-se presidente da Paraíba em 1928, 

concorreu em março de 1930 à vice-presidência da República na chapa da Aliança Liberal 

encabeçada por Getúlio Vargas, e em julho desse mesmo ano morreu assassinado em 

Recife, em episódio que apressou os preparativos para a deflagração da revolução em 3 de 

outubro. Outro irmão, Aristarco Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, comandou as 

operações militares da Revolução de 1930 em Minas Gerais. O terceiro irmão, José Pessoa 

Cavalcanti de Albuquerque, comandou as tropas que, em 24 de outubro de 1930, cercaram 

o palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, e depuseram o presidente da 

República Washington Luís.  

Intendente municipal no Rio de Janeiro, Cândido Pessoa elegeu-se deputado federal pelo 

Distrito Federal em 1927. Reeleito em março de 1930, permaneceu na Câmara até outubro 

desse ano, quando, com a vitória do movimento revolucionário promovido pela Aliança 

Liberal, teve o mandato interrompido. Instalado o governo provisório de Getúlio Vargas, 

foi nomeado oficial do Registro Civil do 2º Ofício da 14ª Pretoria Cível. Após a 

reconstitucionalização do país em 1934, voltou a eleger-se deputado federal pelo Distrito 

Federal no pleito de outubro desse ano, ocupando sua cadeira em maio de 1935. 

Faleceu no Rio de Janeiro no dia 15 de julho de 1936, em pleno exercício do mandato. 
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PESSOA, Carlos da Silva 

*dep. fed. PB 1924-1929. 

 

Carlos da Silva Pessoa nasceu em Recife em 1886, filho de Antônio da Silva 

Pessoa e de Margarida de Assunção Santiago. Seu pai foi presidente da Paraíba de 1915 a 

1916. Seu tio Epitácio Pessoa foi constituinte de 1891 e deputado pela Paraíba (1891-

1893), ministro da Justiça (1898-1901), ministro do Supremo Tribunal Federal (1902-

1912), senador (1912-1919 e 1924-1930) e presidente da República (1919-1922). 

Foi eleito deputado estadual na Paraíba em 1920 e permaneceu na Assembleia 

Legislativa até 1924, ano em que foi eleito deputado federal. Assumiu em maio sua cadeira 

na Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, e em 1927 foi reeleito. 

Concluiu o mandato em dezembro de 1929.  

Faleceu em 1949. 

 

Raimundo Helio Lopes 
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PESSOA, EPITÁCIO 

*const. 1891; dep. fed. PB 1891-1893; min. Just. 1898-1901; min. STF 1902-1912; proc.-

ger. Rep. 1902-1905; sen. PB 1912-1919; pres. Rep. 1919-1922; sen. PB 1924-1930. 

 

Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa nasceu em Umbuzeiro (PB) no dia 23 de maio de 

1865, filho do coronel da Guarda Nacional e senhor de engenho José da Silva Pessoa e de 

sua segunda mulher, Henriqueta Barbosa de Lucena, ambos descendentes de proprietários 

rurais pernambucanos. 

Caçula de cinco irmãos, perdeu os pais, vítimas da varíola, aos sete anos de idade, e foi 

entregue aos cuidados do tio materno, Henrique Pereira de Lucena, depois barão de Lucena, 

então presidente da província de Pernambuco. Não podendo exercer diretamente a tutela 

dos sobrinhos devido às funções que desempenhava, Lucena os confiou a um parente e 

obteve para Epitácio uma bolsa de interno no Ginásio Pernambucano. Após concluir o 

curso de humanidades, Epitácio ingressou, em 1882, na Faculdade de Direito do Recife, 

onde também estudavam na época Graça Aranha e Sílvio Romero. Obrigado a dar aulas 

particulares para custear suas despesas, nos três primeiros meses do ano de 1883 foi 

também promotor em Ingá (PB). Bacharelou-se em novembro de 1886. 

Um mês depois de formado, foi nomeado promotor público em Bom Jardim (PE), ali 

permanecendo até fevereiro de 1887, quando foi transferido para a cidade do Cabo (PE). 

Em junho de 1889, após uma contenda em torno de um processo criminal com o juiz de 

direito Francelino Teixeira de Sá, que repercutiu na imprensa de Recife, pediu demissão do 

cargo, e no início de novembro embarcou para o Rio de Janeiro, com o objetivo de tentar 

uma nova nomeação em Minas Gerais ou em São Paulo. 

Chegando ao Rio, através de seu irmão mais velho, o tenente José Pessoa, estabeleceu 

imediato contato com o marechal Deodoro da Fonseca, também amigo pessoal do barão de 

Lucena. Proclamada a República alguns dias depois e instalado o governo provisório de 

Deodoro, José Pessoa foi escolhido ajudante de ordens do presidente, enquanto Epitácio 

obtinha trânsito fácil no palácio do Itamarati, sede do governo republicano. Ao iniciar sua 

gestão, Deodoro procurou reorganizar os governos estaduais, entregando-os a chefes 

políticos de sua confiança. Incumbido de estruturar o governo da Paraíba, o general 

paraibano José de Almeida Barreto, de quem o tenente José Pessoa havia sido ajudante de 



ordens, indicou Venâncio Neiva para presidente do estado e Epitácio Pessoa para 

secretário-geral. 

 

NA CONSTITUINTE DE 1891 

Em setembro de 1890, Epitácio foi indicado por Venâncio Neiva para ocupar uma 

cadeira na Assembleia Nacional Constituinte. Deputado mais votado na Paraíba, voltou ao 

Rio logo após a eleição, tomou posse em 15 de novembro e, ainda em dezembro de 1890, 

falou pela primeira vez no plenário da Constituinte, combatendo a proporcionalidade da 

representação federal, que atribuía aos estados de pequena população bancadas diminutas. 

Já nessa época começaram a surgir atritos entre os constituintes e Deodoro em torno das 

limitações impostas às liberdades democráticas. No início de 1891, sobreveio uma crise que 

resultou na demissão em massa dos ministros em 22 de janeiro. Convocado por Deodoro, o 

barão de Lucena aceitou a pasta da Fazenda, passando assim a fazer parte do novo 

ministério. 

Promulgada a primeira Constituição da República em 21 de fevereiro de 1891, a 

Assembleia elegeu Deodoro presidente com o voto, entre outros, de Epitácio Pessoa. Após 

a eleição, a Assembleia transformou-se em Congresso ordinário através de uma disposição 

transitória da própria Constituição. O mau relacionamento entre o Congresso e Deodoro, 

entretanto, tendeu a se agravar. As críticas do Legislativo se sucediam, através de violentos 

ataques ao presidente da República e ao barão de Lucena. Hostilizado por um deputado da 

oposição paulista, o ministro da Fazenda foi defendido por Epitácio Pessoa da tribuna em 

agosto de 1891. 

A crise atingiu o clímax com a insistência do Congresso na Lei de Responsabilidade, 

vetada por Deodoro, que nela via uma armadilha de seus adversários para afastá-lo da 

presidência. Em 9 de agosto de 1891, o projeto foi parcialmente aprovado em terceira 

discussão pela Câmara. No dia seguinte, Epitácio pediu que se adiasse a votação definitiva. 

Redator da lei processual, conseguiu, após encarniçadas discussões, que fosse adotada uma 

emenda permitindo ao Senado processar o presidente da República mesmo depois que este 

se houvesse, por qualquer motivo, afastado do cargo. 

Antecipando-se ao golpe que imaginava estar sendo preparado pela oposição, em 3 de 

novembro Deodoro dissolveu o Congresso Nacional e decretou o estado de sítio. Logo a 



seguir, desencadeou-se uma onda de reações. No Rio Grande do Sul, militares descontentes 

chefiaram um levante. Em 22 de novembro, os operários da Estrada de Ferro Central do 

Brasil entraram em greve, enquanto os navios de guerra do porto do Rio de Janeiro eram 

tomados por revoltosos sob o comando do almirante Custódio de Melo. Na manhã do dia 

23, Deodoro afinal renunciou, passando o governo ao vice-presidente Floriano Peixoto. 

 

NA OPOSIÇÃO A FLORIANO 

A oposição a Floriano logo se consolidou diante dos atos de arbítrio cometidos pelo 

novo governo, tais como a “derrubada dos governadores” e a dissolução dos congressos 

estaduais. Epitácio atacou Floriano pela primeira vez na Câmara em 8 de janeiro de 1892, 

discursando contra a destituição dos governadores estaduais. As conspirações se 

sucederam, violentamente reprimidas pelo governo, que decretou em 12 de abril o estado 

de sítio. 

Estando em discussão na Câmara um projeto de anistia já aprovado pelo Senado, Epitácio 

Pessoa, escolhido representante da oposição, pronunciou um discurso no dia 27 de junho de 

1892 condenando o estado de sítio, pelo qual recebeu grande apoio popular. Segundo 

Laurita Pessoa Raja Gabaglia, Floriano procurou então atrair Epitácio, oferecendo-lhe a 

chefia política da Paraíba e um presidente estadual de sua escolha em troca da adesão da 

bancada paraibana ao governo. Recusado o oferecimento, Floriano retornou à carga, 

propondo a Epitácio o cargo de ministro das Relações Exteriores, que também não foi 

aceito. Finalmente, foi-lhe oferecida a reeleição como deputado em 1894, sendo esta 

igualmente recusada. 

Ao se iniciarem os trabalhos legislativos de 1893, os integrantes da oposição na Câmara 

elaboraram um projeto de pacificação do Rio Grande do Sul, então conflagrado pela 

Revolução Federalista. Na sessão de 23 de maio, Epitácio discursou perante uma grande 

assistência, demonstrando a competência do Congresso Nacional para intervir 

constitucionalmente naquele estado. O discurso atacava frontalmente Floriano Peixoto, 

terminando por conclamar a Câmara a pôr termo à guerra civil gaúcha. 

Quinze dias após o encerramento da primeira legislatura republicana, em 31 de dezembro 

de 1893, Epitácio Pessoa, aconselhado por amigos, embarcou para o Norte. Na Paraíba, deu 

novo impulso à oposição ao governo federal, sustentada pelo jornal O Estado da Paraíba. 



Logo depois, Floriano decretou o estado de sítio nessa unidade da Federação, sem contudo 

impor, ainda segundo Laurita Pessoa, qualquer restrição à liberdade pessoal de Epitácio, ao 

contrário do que acontecera com três outros deputados federais da oposição, detidos no 

mesmo dia em que Epitácio desembarcara em Pernambuco. Epitácio atribuiu essa atitude à 

gratidão de Floriano para com o barão de Lucena, que o prevenira anos antes de uma 

conspiração destinada a afastá-lo da sucessão de Deodoro. Nas eleições para a Câmara dos 

Deputados realizadas em 1894, Epitácio não teve seu diploma reconhecido pela junta 

apuradora. 

Em junho de 1894, Epitácio Pessoa casou-se com Francisca (Chiquita) Chagas, filha única 

do comendador Carlos Justiniano das Chagas, um dos chefes políticos de Oliveiras, no 

noroeste de Minas Gerais. Logo após o casamento, o casal partiu em companhia dos sogros 

de Epitácio para uma longa viagem à Europa. Dez meses depois, entretanto, Francisca 

faleceu ao dar à luz uma criança morta. 

Transcorridos dois anos, Epitácio partiu novamente para a Europa, de onde retornou em 

novembro de 1897, quando o país se achava mergulhado numa crise política e às voltas 

com o problema da sucessão presidencial. Prudente de Morais, que recebera o governo das 

mãos de Floriano Peixoto em 15 de novembro de 1894, completava o terceiro ano de 

mandato. O rompimento oficial do presidente com Francisco Glicério, chefe do Partido 

Republicano Paulista (PRP) e líder da maioria na Câmara, trouxera como resultado a 

formação de dois grupos antagônicos. A candidatura de conciliação de Manuel Ferraz de 

Campos Sales fora lançada devido à impossibilidade de acordo entre as facções em luta. 

Eleito em março de 1898, em setembro Campos Sales constituiu seu ministério, 

convidando Epitácio Pessoa para a pasta da Justiça, que, à época, englobava os serviços de 

instrução e de saúde pública. Antes de assumir suas novas funções em novembro, Epitácio 

casou-se com Maria (Mary) da Conceição Manso Saião. 

 

MINISTRO DA JUSTIÇA 

No Ministério da Justiça, a primeira iniciativa de Epitácio Pessoa foi a elaboração 

do Código Civil, cujo projeto coube ao jurista Clóvis Bevilacqua, então professor da 

Faculdade de Direito do Recife. Preparado o projeto durante o ano de 1899 e desenvolvidos 

os trabalhos da comissão revisora de março a agosto de 1900, o presidente da República 



enviou o anteprojeto de lei à apreciação do Congresso Nacional em novembro daquele ano. 

Somente em 1916, entretanto, no governo de Venceslau Brás, o código seria convertido em 

lei. 

Outra iniciativa importante de Epitácio Pessoa foi a reforma do ensino secundário e 

superior, consubstanciada no Código de Ensino de 1901, que estabeleceu novos sistemas de 

exames, frequência obrigatória e novas penas disciplinares. Os estudantes fizeram uma 

representação ao governo para protestar contra a obrigatoriedade da frequência e a 

supressão dos exames cumulativos ou parcelados. Essas manifestações estudantis 

recrudesceram à medida que a reforma ia sendo aplicada, com a realização de passeatas, 

“enterros” e queima de bondes. Os ataques ao ministro da Justiça, cuja alcunha de “menino 

prodígio” dada pela imprensa passou a adquirir um sentido pejorativo, tornaram-se cada 

vez mais insistentes. 

Embora pressionado diversas vezes por Epitácio Pessoa no sentido de que fossem tomadas 

providências enérgicas contra as agitações estudantis, Campos Sales recusou-se a fazê-lo. 

Sentindo-se desprestigiado, Epitácio pediu demissão do ministério ainda em agosto de 

1901. Sustada durante muito tempo, a reforma do ensino seria em grande parte 

restabelecida em 1914. 

 

MINISTRO DO STF 

Após sua demissão da pasta da Justiça, Epitácio Pessoa manteve por algum tempo 

um escritório de advocacia no Rio de Janeiro. Em 25 de janeiro de 1902, entretanto, 

Campos Sales nomeou-o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Cinco meses 

depois, em 7 de junho de 1902, novo decreto presidencial investiu-o nas funções de 

procurador-geral da República, cargo destinado obrigatoriamente àquela época a um 

ministro do STF. A reivindicação definitiva para o patrimônio nacional dos “terrenos da 

Marinha” constituiu uma das mais importantes iniciativas de Epitácio. Entretanto, em 

outubro de 1905, no governo de Francisco Rodrigues Alves, um atrito com José Joaquim (J. 

J.) Seabra, então ministro da Justiça, levou-o a demitir-se da Procuradoria Geral, 

permanecendo apenas como ministro do STF. 

Em março de 1907, já no governo de Afonso Pena, após a súbita morte do sogro, Epitácio 

pediu uma licença médica ao STF e, no ano seguinte, fez uma viagem de seis meses à 



Europa em companhia da família. De volta às suas funções no STF, em dezembro de 1908 

votou a favor da unidade de alistamento eleitoral em todo o território nacional. Em 1909, 

José Maria da Silva Paranhos Júnior, barão do Rio Branco, então ministro das Relações 

Exteriores, confiou-lhe a elaboração de um projeto de Código de Direito Internacional 

Público, medida que havia sido recomendada pela III Conferência Pan-Americana, reunida 

no Rio de Janeiro em 1906 sob a presidência de Joaquim Nabuco. No inverno de 1911, 

iniciado já o governo do marechal Hermes da Fonseca, Epitácio, acometido de uma grave 

crise de vesícula, viajou com a mulher para a Europa. Operado em Paris, retornou ao país 

em outubro do mesmo ano. 

Pouco depois de Epitácio assumir seis postos no STF, o senador Rui Barbosa impetrou 

junto àquele tribunal um pedido de habeas-corpus em favor do governador interino da 

Bahia, Aurélio Rodrigues Viana, que em 11 de janeiro de 1912 fora afastado pelas forças 

federais e substituído pelo conselheiro Bráulio Xavier. Disputava-se nessa época a sucessão 

baiana, e o candidato de oposição a Aurélio Viana era J. J. Seabra, que contava com o apoio 

do Exército. Com o acirramento da campanha, o Exército chegara a bombardear Salvador 

no dia 10 de janeiro, afastando em seguida o governador. 

À intervenção federal executada pelo general Sotero de Meneses seguiram-se três pedidos 

de habeas-corpus em favor de Aurélio Viana, apresentados nas sessões de 20 e 29 de 

janeiro e de 9 de março, todos negados (nesse meio tempo, em 28 de janeiro, Seabra foi 

eleito governador da Bahia). Relator dos dois primeiros processos, Epitácio foi um dos 

cinco votos vencedores do último, negando o pedido de Rui Barbosa. Combatendo a defesa 

apaixonada de Rui e a própria pressão da opinião pública, Epitácio viu, entretanto, a 

decisão do STF ser desrespeitada, quando o presidente Hermes da Fonseca ordenou o fim 

da intervenção. A consequente volta de Aurélio Viana, que não interessava aos seabristas, 

fez com que estes se rebelassem e obrigassem o governador a renunciar pela segunda vez. 

Em 29 de março, finalmente, Seabra tomou posse no governo baiano. 

Em junho de 1912, reuniu-se no Rio a Junta Internacional de Jurisconsultos, com o objetivo 

de examinar os projetos do Código de Direito Internacional Público e Privado, conforme 

decidira a III Conferência Pan-Americana de 1906. Delegado do Brasil juntamente com 

Cândido de Oliveira, Epitácio Pessoa presidiu os trabalhos da reunião. Um mês depois, a 

conselho médico, solicitou aposentadoria do STF, o que lhe foi concedido por decreto de 



17 de agosto de 1912. 

 

NO SENADO 

Ainda em 1912, atendendo a insistentes apelos dos diretores dos dois partidos 

paraibanos, Epitácio Pessoa aceitou a cadeira de senador pela Paraíba para um mandato de 

nove anos, vaga com a eleição de João Pereira de Castro Pinto para a presidência do estado. 

Recusada inicialmente por motivo de saúde, a cadeira foi afinal aceita após Epitácio receber 

autorização para se ausentar do país durante o tempo necessário a seu restabelecimento. 

Eleito e reconhecido, foi empossado senador em 26 de dezembro de 1912. Seu primeiro 

discurso, no dia 30 de dezembro, foi feito em defesa própria, advogando a legitimidade de 

sua aposentadoria e de sua atuação no “caso da Bahia”. Pouco depois, embarcou para a 

Europa em companhia da família. 

De volta ao país em maio de 1914, alguns meses antes de eclodir a Primeira Guerra 

Mundial, Epitácio Pessoa só voltou à tribuna do Senado em 15 de outubro, para opor-se à 

intervenção no estado do Rio de Janeiro e defender energicamente a competência que se 

queria negar ao STF. Em 11 de novembro, alguns dias antes da transmissão do governo a 

Venceslau Brás, defendeu pela primeira vez o presidente Hermes da Fonseca, que vinha 

sofrendo forte oposição, em particular da imprensa. Na véspera, uma reunião de generais 

em solidariedade ao presidente fora anunciada pela imprensa como sintoma do militarismo 

político existente no país. 

Em 1915, Epitácio assumiu a chefia política da Paraíba após acirrada disputa eleitoral. 

Favorável à reeleição de Manuel Gomes da Cunha Pedrosa para senador, viu porém ser 

lançada a candidatura de João Machado, seu inimigo pessoal, pelo senador Valfredo Leal. 

Em campanha popular pelo interior do estado, apelidou os adversários de “bacuraus” e 

empolgou o povo com sua exuberante oratória. Inconformados com a derrota, os partidários 

do senador Valfredo Leal tentaram fazer um acordo com Pinheiro Machado e Bernardo 

Monteiro, líder do governo Venceslau Brás no Senado, de modo que Epitácio conservasse a 

maioria dos deputados e João Machado ocupasse a cadeira no Senado. Epitácio, entretanto, 

resistiu à intervenção dos dois políticos, e obteve o reconhecimento pela Câmara de seus 

quatro deputados, o mesmo ocorrendo na Comissão de Poderes do Senado em relação ao 

senador. 



Ainda em 1915, o Congresso retomou a votação do projeto do Código Civil, parado desde 

1901 no Senado “entre pronomes e verbos” devido ao parecer de Rui Barbosa, que 

considerava imperfeita sua redação. Membro da Comissão de Legislação e Justiça do 

Senado, Epitácio foi também nomeado relator-geral da comissão especial incumbida de 

estudar o Código Civil. Nessa comissão, opondo-se a Alfredo Gordo, foi contra o 

reconhecimento dos filhos adulterinos e incestuosos. Finalmente, após a votação no 

Senado, o projeto seria aprovado pela Câmara e promulgado por decreto de Venceslau Brás 

com data de 1º de janeiro de 1916. 

Após a morte de Pinheiro Machado em 8 de setembro de 1915, Epitácio assumiu posição 

de relevo no Senado, participando da Comissão de Reconhecimento de Poderes que julgou 

a eleição de senador pelo Distrito Federal. Tornou-se relator da Comissão do Código 

Comercial e, como presidente da Comissão de Legislação e Justiça, num de seus pareceres 

pronunciou-se a favor da extensão à totalidade dos oficiais implicados na Revolta da 

Armada (1893-1894) dos benefícios da lei de 1916, que extinguiu as restrições da anistia de 

1895. 

Em 28 de outubro de 1917, dois dias após a declaração de guerra do Brasil à Alemanha, 

Epitácio Pessoa foi o orador oficial do banquete oferecido em honra de Rodrigues Alves e 

Delfim Moreira, candidatos, respectivamente, à presidência e à vice-presidência da 

República, escolhidos quase por unanimidade pela convenção nacional. À imprensa não 

escapou certo ar de “discurso-plataforma” em seu pronunciamento. 

Em dezembro de 1918, Epitácio foi convidado pelo então ministro das Relações Exteriores, 

Domício da Gama, para integrar a delegação brasileira à Conferência da Paz, em Versalhes, 

sob a chefia de Rui Barbosa. Após a renúncia do parlamentar baiano, Epitácio passaria a 

presidir a delegação. As principais questões que interessavam ao país no conclave eram as 

do café brasileiro armazenado em portos europeus e dos 70 navios alemães apreendidos por 

ordem do governo do Brasil em 13 de abril de 1917. Ambos os problemas seriam 

resolvidos satisfatoriamente. 

Durante a realização da conferência, em janeiro de 1919, sobreveio a morte de Rodrigues 

Alves, sem que este, já doente, tivesse sequer assumido a presidência da República, que 

desde novembro de 1918 vinha sendo exercida pelo vice-presidente Delfim Moreira. A 

eleição de um sucessor para completar o mandato de Rodrigues Alves passou a agitar os 



meios políticos, surgindo pela terceira vez a candidatura de Rui Barbosa, indicada por Nilo 

Peçanha, chefe do situacionismo fluminense, e apoiada pelos jornais Correio da Manhã e O 

Imparcial. 

A oposição dos grandes estados à candidatura de Rui propiciou o lançamento, em fevereiro, 

do nome de Epitácio Pessoa, considerado candidato neutro, por iniciativa do Partido 

Republicano Mineiro (PRM). Sua indicação colheu-o de surpresa, ainda na Conferência da 

Paz, e, devido à sua ausência, como base de sua plataforma eleitoral, foi utilizado o 

discurso pronunciado em 28 de outubro de 1917. Rui Barbosa fez uma exaustiva campanha 

pelo interior do país e procurou afastar Epitácio da disputa, alegando que este fora 

aposentado do STF “por incapacidade física”, o que, no entanto, foi contestado 

juridicamente pelos elementos que apoiavam o candidato paraibano e, depois, pelo próprio 

Epitácio. 

Nas eleições presidenciais de 13 de abril de 1919, Epitácio Pessoa saiu vitorioso, tendo 

conseguido 294.324 votos contra 118.303 dados a Rui. Já eleito, retornou ao Brasil no mês 

de julho, via Estados Unidos, após visitar a Inglaterra, a Itália e a Bélgica a convite dos 

governos desses países. Chegando ao Rio de Janeiro no dia 21, tomou posse uma semana 

depois. 

 

NA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

O ministério de Epitácio Pessoa apresentou uma inovação na escolha dos titulares 

das pastas militares. Pela primeira vez na República, foram nomeados civis para esses 

cargos, o que suscitou imediata animosidade nos círculos militares contra o novo 

presidente. Resistindo às pressões, Epitácio anunciou os nomes de João Pandiá Calógeras, 

ex-ministro da Agricultura no governo Venceslau Brás, para a pasta da Guerra, e de Raul 

Soares de Moura, político mineiro, para a da Marinha (este último seria mais tarde 

substituído por João Pedro da Veiga Miranda). 

Evitando estender-se sobre a questão, Epitácio declarou à imprensa que sua decisão havia 

tido o objetivo de deixar os militares livres de problemas administrativos e políticos para 

que se dedicassem apenas aos assuntos de sua competência específica. Além disso, a 

medida concorria para interessar o elemento civil no estudo e na decisão dos problemas 

militares. Mais tarde, em seu livro Pela verdade, Epitácio acrescentaria que essa idéia lhe 



ocorrera após observar a prática desenvolvida em alguns países europeus. Os demais 

ministros escolhidos foram Alfredo Pinto Vieira de Melo, do Interior, José Manuel de 

Azevedo Marques, do Exterior, Homero Batista, da Fazenda, José Pires do Rio, da Viação, 

e Ildefonso Simões Lopes, da Agricultura. 

Epitácio iniciou seu governo num período marcado pela crise econômica e social, já que, 

desde 1917, cresciam em número e intensidade as greves operárias, orientadas por 

elementos anarquistas. Referindo-se à situação de crise financeira em sua primeira 

mensagem ao Congresso, datada de 3 de setembro de 1919, o novo presidente destacou os 

problemas da inflação, da carestia de vida, dos déficits financeiros e dos empréstimos 

externos, que já totalizavam dois contratos de funding loan em 16 anos. 

Em outubro de 1919, o Brasil compareceu à Conferência Internacional do Trabalho, em 

Washington, representado por dois delegados do governo e um dos operários. Questões 

como a limitação do horário de trabalho a oito horas por dia, a proteção ao trabalho de 

menores e mulheres e a saúde do trabalhador foram ali examinadas, ficando decidido que 

deveriam ser incluídas na legislação específica das nações industriais. Segundo Laurita 

Pessoa, Epitácio respondeu ao apelo estimulando o Congresso a desenvolver tais leis. Na 

verdade, inúmeros projetos de legislação trabalhista, sistematicamente apresentados pelos 

oposicionistas Nicanor Nascimento e Maurício de Lacerda — sobretudo este último — não 

se concretizaram, demonstrando o pouco interesse do Legislativo e do Executivo em 

resolver a questão. 

Em contrapartida, o movimento grevista operário, responsável pela agitação em que 

mergulhara o país desde o início do ano, intensificou-se no final de outubro. Apesar da 

repressão governamental, as greves continuaram até o final de 1919, estendendo-se ao ano 

seguinte. Segundo Everardo Dias, entretanto, a prisão de dezenas de líderes operários e a 

deportação de grande número deles — cerca de 150 — fizeram declinar o movimento. 

Em janeiro de 1921, o presidente promulgou a Lei nº 4.269, conhecida como a nova Lei 

Adolfo Gordo, que regulamentou a repressão ao anarquismo e as sanções impostas aos 

subversivos acusados de depredações, fabricação de bombas e outras atividades ilegais, 

bem como o fechamento de associações, sindicatos e sociedades civis. 

 

INTERVENÇÃO NA BAHIA 



Em dezembro de 1919, cinco meses depois de haver Epitácio Pessoa assumido a 

presidência, realizaram-se as eleições para o governo do estado da Bahia, em clima de 

grande agitação entre os partidários do candidato oficial, J. J. Seabra, e os da oposição, que 

se reunia em torno de Paulo Martins Fontes. Ambos os candidatos reivindicaram a vitória, 

abrindo-se assim grave crise política. Alguns chefes políticos do sertão baiano chegaram a 

se preparar para marchar sobre Salvador para impedir a posse do candidato governista e 

empossar Martins Fontes. 

Em 23 de fevereiro de 1920, Epitácio decretou a intervenção na Bahia. No dia seguinte, Rui 

Barbosa, líder da oposição no estado, escreveu ao presidente da República renunciando ao 

cargo de representante do Brasil na Liga das Nações. O debate entre Rui e Epitácio tornou-

se apaixonante, tendo o velho senador baiano escrito uma série de artigos de crítica ao 

presidente, publicados entre fevereiro e abril de 1920 — reunidos, esses artigos formariam 

mais tarde o primeiro volume da obra intitulada O artigo 6º da Constituição e a 

intervenção na Bahia em 1920. Em sua mensagem ao Congresso no dia 3 de maio, Epitácio 

contestou por sua vez Rui Barbosa. 

No final de 1920, pressionado pelos grandes estados no sentido de deter a grave crise 

financeira que se alastrava no país, Epitácio viu-se constrangido a recuar de sua posição de 

independência, “livre das injunções partidárias”, e a atender sobretudo as exigências de São 

Paulo, cujo presidente, Washington Luís, ameaçava retirar-lhe o apoio após sua brusca 

intervenção sustando um projeto de emissão, então em andamento na Câmara, solicitado 

por aquele estado. Os atritos, entretanto, continuaram com a discussão do projeto 

governamental relativo à criação de novos impostos, declarada inconstitucional pelas 

bancadas gaúcha, paulista e fluminense. A publicação de um artigo atribuído a Epitácio 

Pessoa no Jornal do Comércio atacando diretamente os grandes estados reacendeu a luta, 

ocasionando a demissão do líder da maioria e vice-presidente da Comissão de Finanças da 

Câmara, Carlos de Campos, da bancada paulista, em protesto contra a política do governo. 

Apesar da oposição de São Paulo, do Rio Grande do Sul e do estado do Rio, entretanto, o 

governo conseguiu ver seu projeto incorporado à receita de 1921. 

Marcou época a visita ao Brasil dos reis da Bélgica, Alberto I e Elizabeth, entre 19 de 

setembro e 16 de outubro de 1920, a convite de Epitácio Pessoa, em retribuição à acolhida 

que lhe fora feita pelos soberanos no ano anterior.  



No mês de novembro, retornou ao Brasil o marechal Hermes da Fonseca, que logo se 

tornaria o líder natural dos militares em sua reação contra o governo. Ao longo de todo o 

ano seguinte, diversos incidentes ocorreriam, com transgressões da disciplina militar, 

atritos com o ministro Pandiá Calógeras e punições aos militares infratores. 

 

A SUCESSÃO PRESIDENCIAL 

A oposição dos grandes estados a Epitácio levou-o, segundo Carone, a unir os 

estados do Norte, buscando um equilíbrio com as forças do Sul. Tais esforços, porém, 

fracassaram, desgastando ainda mais a imagem do presidente. 

Em março de 1921, Epitácio foi sondado por Carlos de Campos, a pedido de Washington 

Luís, sobre o lançamento da candidatura de Artur Bernardes, então presidente de Minas 

Gerais, à presidência da República. Essa candidatura contava com o apoio do senador 

mineiro Raul Soares. Epitácio declarou-se mais uma vez sem compromissos políticos, 

afirmando ser a escolha do novo presidente “tarefa exclusiva das correntes políticas da 

nação”, pois lhe parecia um “desvirtuamento do sistema intervir o presidente da República, 

com todo o peso de sua imensa autoridade, na indicação ou na escolha de um candidato à 

sua sucessão”. Esquivou-se também de indicar um nome para a vice-presidência, embora 

propusesse que o candidato fosse escolhido entre os políticos do Norte. A disputa surgida 

entre J. J. Seabra, governador da Bahia, e José Bezerra, governador de Pernambuco, levou à 

indicação de um terceiro nome: o de Urbano dos Santos, ex-vice-presidente da República 

no governo de Venceslau Brás e então presidente do Maranhão. Inconformados com a 

decisão, Bahia e Pernambuco resolveram aliar-se ao Rio Grande do Sul, cujo presidente, 

Antônio Augusto Borges de Medeiros, fora até então o único a vetar a candidatura de 

Bernardes. 

Em oposição a Bernardes e a Urbano dos Santos, foram lançadas as candidaturas de Nilo 

Peçanha e J. J. Seabra na legenda da Reação Republicana, coligação formada pelo Partido 

Republicano Fluminense, o Partido Liberal baiano e os situacionismos de Pernambuco e do 

Rio Grande do Sul. Em outubro de 1921, em plena campanha eleitoral, estourou o 

escândalo das “cartas falsas” atribuídas a Bernardes e publicadas pelo Correio da Manhã, 

jornal oposicionista. As cartas, dirigidas a Raul Soares, referiam-se em termos agressivos 

ao marechal Hermes da Fonseca, então presidente do Clube Militar. Bernardes negou sua 



autoria, mas o caso se estendeu, explorado pela imprensa oposicionista, chegando o Clube 

Militar a reunir-se para julgar a questão de sua autenticidade. Apesar das opiniões de Rui 

Barbosa o do próprio marechal Hermes sobre a falsidade dos documentos, a comissão 

pericial do Clube Militar declarou, em 28 de dezembro, sua autenticidade. 

Em meados de janeiro de 1922, Epitácio vetou o orçamento da despesa para o exercício 

daquele ano por este apresentar um déficit superior a 350 mil contos. Apesar do protesto, 

acompanhado de ameaças de recurso ao STF, a Câmara aprovou o veto, elaborando-se 

então novo orçamento. 

 

OPOSIÇÃO MILITAR A EPITÁCIO 

Vitorioso Artur Bernardes nas eleições de 1º de março de 1922, a oposição 

continuou, segundo Epitácio Pessoa, a “concitar as forças armadas à revolta, insultar da 

maneira mais atroz o chefe de Estado, aconselhar ostensiva e insistentemente o seu 

assassínio e enfraquecer, por estes e por outros meios, a sua autoridade”. De fato, a partir 

do mês de abril intensificaram-se as sedições e conspirações militares, tendo como cenário 

os estados do Maranhão, Ceará e Pernambuco, a cidade de Niterói e o Distrito Federal. 

Preocupado com a agitação nas forças armadas, no dia 1º de maio de 1922 Epitácio reuniu-

se no palácio do Catete com o novo ministro da Marinha, Veiga Miranda, o ministro Pandiá 

Calógeras, três representantes de Minas Gerais e dois de São Paulo, e Antônio Azeredo, 

vice-presidente do Senado, para estudar as possibilidades de uma renúncia dos candidatos 

eleitos devido à situação de crise, sobretudo na Marinha. A formação de um tribunal de 

honra, sugerida por Nilo Peçanha após a vitória de Bernardes, para decidir a questão da 

verificação dos votos, fora logo endossada pelo Clube Militar, pois, segundo as 

informações de Pandiá Calógeras, cerca de 90% da oficialidade eram antibernardistas. 

Apesar dos testemunhos pouco otimistas dos ministros das pastas militares, Raul Soares 

rejeitou tais argumentos, mostrando-se caloroso defensor da manutenção da investidura de 

Bernardes. Empatados os votos a favor e contra a renúncia, Epitácio, embora solicitado, 

recusou-se a dar o voto de desempate, acrescentando apenas que se oporia ao tribunal de 

honra por sua inconstitucionalidade e que passaria o governo ao candidato eleito em 15 de 

novembro. 

No dia 15 de maio, Epitácio tentou uma última solução conciliatória, enviando um 



despacho a Washington Luís e a Borges de Medeiros no qual propunha que a verificação do 

candidato eleito fosse feita pelo Congresso, conforme determinava a Constituição. Borges, 

porém, foi a favor de uma apuração indireta, o que impediu a conciliação. Em 9 de junho, 

verificados os poderes, Artur Bernardes foi proclamado presidente eleito do Brasil. 

Por essa época, em 27 de maio realizaram-se em Pernambuco eleições para governador, nas 

quais o candidato situacionista José Henrique Carneiro da Cunha, apoiado por Manuel 

Borba e pelo líder sindicalista Joaquim Pimenta, derrotou Eduardo Lima Castro, apoiado 

pela coligação formada por Emídio Dantas Barreto, Epitácio Coimbra e os Pessoa de 

Queirós, sobrinhos de Epitácio. No dia seguinte às eleições, a pretexto de manter a ordem, 

as tropas federais ocuparam Recife, provocando a indignação de oficiais da guarnição local, 

que enviaram um telegrama de protesto ao Clube Militar do Rio de Janeiro. 

Segundo os políticos e os jornais da oposição, a intervenção federal visava favorecer o 

candidato derrotado, que contava com a “simpatia” do presidente. Laurita Pessoa, contudo, 

contesta essa versão, afirmando que a intervenção foi determinada pela agitação política 

existente em Recife, de acordo com as notícias alarmistas do inspetor da região e de outros 

funcionários do governo federal de que cangaceiros e anarquistas, sob a liderança de 

Joaquim Pimenta, estariam atacando as forças governamentais. O incidente causou forte 

agitação nos círculos militares, aumentando o número de prisões e as transferências dos 

oficiais e praças envolvidos. 

No final de junho, diante dos constantes rumores sobre a participação do Exército num 

golpe que se preparava em Pernambuco, o marechal Hermes da Fonseca telegrafou ao 

coronel Jaime Pessoa, comandante da região militar sediada nesse estado, exortando-o a 

não permitir que suas tropas se desviassem de suas funções básicas. Em consequência dessa 

mensagem, no dia 1º de julho o marechal foi repreendido. Logo depois, o Clube Militar 

assumiu a corresponsabilidade pelo telegrama e foi fechado por seis meses por ordem do 

presidente da República. No dia 2 o marechal escreveu a Epitácio declarando não aceitar a 

repreensão, o que acarretou sua prisão no dia seguinte. 

 

A REVOLTA DE 5 DE JULHO DE 1922 

No dia 5 de julho, em represália às punições impostas aos militares, eclodiu a 

revolta do forte de Copacabana, no Rio, episódio que iniciou o ciclo de insurreições 



tenentistas da década de 1920. O comandante do forte, capitão Euclides Hermes da 

Fonseca, foi preso e confessou haver ordenado a seu substituto, tenente Antônio de Siqueira 

Campos, efetuar o bombardeamento da cidade caso ele não voltasse após duas horas. A 

tentativa de dissuadir Siqueira Campos através de comunicação telefônica feita pelo próprio 

Euclides não surtiu efeito, decidindo-se Epitácio Pessoa a cercar o forte por terra, mar e ar. 

Malogrados os levantes irrompidos simultaneamente na Escola Militar do Realengo e na 

Vila Militar, cerca de 27 homens permaneceram no forte, enquanto os demais 

abandonavam a luta. Mais tarde, dispostos a resistir, esses 27, acolhendo proposta do 

tenente Eduardo Gomes, resolveram abandonar o forte e enfrentar as tropas legalistas. 

Marchando pela praia de Copacabana, o grupo remanescente, liderado por Siqueira 

Campos, Eduardo Gomes, Mário Carpenter e Newton Prado, chocou-se com as forças do 

governo, resultando daí a morte, o ferimento ou a prisão de rebeldes. 

Debelada a revolta ainda no dia 5, Epitácio pediu e obteve do Congresso a decretação do 

estado de sítio por 30 dias, no Distrito Federal e no estado do Rio de Janeiro. No dia 7, 

Epitácio foi informado de que, em apoio à revolta do Rio, no mesmo dia 5 levantara-se em 

armas a guarnição de Mato Grosso, sob o comando do general Clodoaldo da Fonseca. 

Devidamente autorizado, o presidente da República estendeu então o estado de sítio a Mato 

Grosso, onde o levante acabou por ser suspenso. Ao fim desse tempo, Epitácio solicitou a 

prorrogação de estado de sítio de 5 de agosto até 31 de dezembro de 1922. 

Dando prosseguimento à política de repressão, o presidente pediu licença para processar os 

deputados Mário Hermes da Fonseca, filho do marechal, e José Eduardo de Macedo Soares, 

enquanto o próprio marechal e outros implicados na revolta continuavam presos. Fechado o 

Correio da Manhã e detido seu proprietário, Edmundo Bittencourt, muitos outros 

jornalistas permaneceram também na prisão, aguardando o processo. Na Câmara, alguns 

deputados protestavam contra o estado de sítio, as prisões, os desmandos da polícia e outras 

arbitrariedades, exigindo a anistia. Entretanto, reforçando as medidas repressivas, o 

governo apresentou ao Senado o projeto de Lei de Imprensa, elaborado por iniciativa do 

senador Adolfo Gordo. 

Epitácio foi criticado por não ter evitado o levante, já que tinha conhecimento de suas 

articulações, preferindo que ele ocorresse para esmagá-lo depois. Acusaram-no também de 

tomar medidas ditatoriais, destacando-se os projetos da Liga Nacionalista de São Paulo, do 



Instituto dos Advogados e das Lojas Maçônicas. O PRP, entretanto, apoiou o projeto de 

Adolfo Gordo, que seria aprovado mais tarde, em 1923, no governo Artur Bernardes. 

 

O CENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA 

Em setembro de 1922, ainda em pleno estado de sítio, o governo Epitácio Pessoa 

festejou o Centenário da Independência, para o qual haviam sido organizados importantes 

preparativos, sobretudo no Rio de Janeiro, e cujo principal ponto de interesse foi a 

Exposição Internacional montada na praia de Santa Luzia, que se estendia até a praça 

Mauá. 

Despertaram também muita atenção as obras realizadas na cidade, como a construção do 

Hotel Glória, para abrigar os visitantes na festa do Centenário, e o desmonte do morro do 

Castelo, cujos entulhos foram utilizados no aterro da Glória e da ponta do Calabouço, onde 

Epitácio lançou a pedra fundamental do atual aeroporto Santos Dumont. Nos terrenos 

resultantes do desmonte do Castelo, obedecendo ao plano urbanístico do arquiteto e 

paisagista francês Alfred Agache, surgiria mais tarde o novo centro comercial e 

administrativo do Rio de Janeiro. Construiu-se ainda o túnel do Rio Comprido, ligando os 

bairros da Tijuca e de Laranjeiras, e foi aterrado um trecho da lagoa Rodrigo de Freiras, 

bem como inaugurada sua avenida de contorno, batizada com o nome de Epitácio Pessoa 

pouco antes de o presidente deixar o governo. 

 

REALIZAÇÕES DO GOVERNO EPITÁCIO PESSOA 

As principais iniciativas do governo Epitácio Pessoa foram a criação do 

Departamento Nacional de Saúde Pública no Ministério da Justiça, a transferência do 

Serviço de Pesca do Ministério da Agricultura para o da Marinha, com o objetivo de 

nacionalizar as atividades pesqueiras, e a criação de diversos órgãos e repartições no 

Ministério da Agricultura para atender a objetivos específicos. Ainda nesse ministério o 

governo criou, com o objetivo de minorar os problemas relacionados ao custo de vida, a 

Superintendência do Abastecimento, que substituiu o Comissariado de Alimentação, 

entidade organizada em 1917 com a finalidade de regular as condições de comércio 

tornadas difíceis em virtude da guerra. Pressionado pelos produtores que se queixavam da 

ação do Comissariado, mas premido pelas agitações agrárias, ao assumir o governo 



resolveu Epitácio instituir um mecanismo intermediário, de transição, encarregado de 

promover a “volta paulatina e cautelosa à plena liberdade das transações”. Além de impor 

medidas de restrição, a Superintendência regulamentou as feiras-livres e as zonas francas. 

Importante iniciativa foi também o impulso dado ao plano de combate às secas do 

Nordeste, que, todavia, seria depois abandonado no governo Artur Bernardes. Através do 

Decreto nº 3.965, de 25 de dezembro de 1919, deu-se início às obras contra as secas, 

concedidas por contrato a três firmas estrangeiras, o que, por infringir as normas da 

concorrência pública, custou ao plano de Epitácio severas críticas da oposição. No setor do 

ensino e da educação, o governo criou, em 7 de setembro de 1920, a Universidade do Rio 

de Janeiro, constituída inicialmente pela Escola Politécnica e pelas faculdades de Medicina 

e de Direito do Rio. 

Visando implantar a siderurgia no Brasil, Epitácio apoiou o projeto da Itabira Iron Ore 

Company, cujo representante era o norte americano Percival Farquhar. O contrato foi 

assinado em 1920 e, segundo seus termos, a empresa poderia exportar o minério de ferro 

das jazidas de Itabira, atual Itabira do Mato Dentro (MG), comprometendo-se, em 

contrapartida, a construir e explorar altos-fornos, usinas de aço e trens de laminação, bem 

como duas ferrovias que partiriam de Itabira e do porto de Santa Cruz (ES), entroncando-se 

com a Estrada de Ferro Vitória-Minas. Para Epitácio, devido ao problema da caixa de 

câmbio, toda entrada de capitais estrangeiros devia merecer o apoio do governo, e a Itabira 

empregaria cerca de 60 milhões de dólares no país. O contrato, entretanto, gerou intensa 

polêmica, pois os meios oposicionistas consideraram-no lesivo aos interesses nacionais. A 

oposição mais séria ao contrato da Itabira partiu do governo de Minas Gerais, tanto na 

administração Artur Bernardes quanto na de seu sucessor, Raul Soares. 

 

JUIZ DA CORTE DE HAIA E SENADOR PELA PARAÍBA 

Epitácio transmitiu a presidência a seu sucessor, Artur Bernardes, em 15 de 

novembro de 1922, e no dia seguinte embarcou para a Europa, onde permaneceu até julho 

de 1923. Em setembro desse último ano, o Conselho da Liga das Nações designou-o para 

ocupar a vaga aberta na Corte Permanente de Justiça Internacional de Haia com a morte de 

Rui Barbosa. Para comemorar o fato, alguns amigos resolveram oferecer-lhe um banquete 

no dia 10 de novembro. 



Na véspera da homenagem, o Correio da Manhã, jornal que liderara a forte campanha 

oposicionista durante seu governo, acusou em editorial o ex-presidente da República de 

haver recebido suborno de alguns exportadores de açúcar. Segundo o jornal, Epitácio teria 

aceito uma jóia oferecida à sua esposa em troca da suspensão de certas medidas restritivas 

baixadas pela Superintendência do Abastecimento regulando a exportação daquele produto. 

Segundo o jornalista Mário Rodrigues — autor do artigo e diretor do jornal na ausência de 

Edmundo Bittencourt —, essa medida propiciara a exportação de grandes quantidades de 

açúcar, levada a efeito pelos “açambarcadores” Araújo Franco e Dias Tavares, resultando 

daí a falta e o encarecimento do produto em prejuízo da economia popular. Chamado de “O 

Réprobo” pelo articulista, Epitácio processou Mário Rodrigues na Justiça, que o condenou 

por crime de calúnia. 

Em 1924, Epitácio aceitou novamente se candidatar a senador pela Paraíba a pedido do 

presidente do estado, João Suassuna. Eleito no decorrer de 1924, como acontecera em 

1912, tomou posse nos últimos dias da sessão legislativa do ano, seguindo para a Europa a 

fim de tomar parte nos trabalhos da Corte Internacional antes da nova sessão. Voltou ao 

Senado em 15 de outubro de 1925, pronunciando então seu primeiro discurso, no qual se 

defendia dos ataques formulados por alguns congressistas ao seu livro Pela verdade, 

publicado em junho de 1925 e onde refutava as acusações feitas a seu governo. No final de 

1926 retomou sua cadeira no Senado, após mais um período na Corte Internacional, e em 

dezembro pronunciou-se contra o projeto de reforma financeira proposto pelo novo 

presidente Washington Luís e baseado na estabilização monetária. 

Em abril de 1927, reuniu-se pela segunda vez no Rio de Janeiro a Junta Pan-Americana de 

Jurisconsultos, a fim de tratar da codificação do direito internacional. Convidado mais uma 

vez a tomar parte na comissão, Epitácio utilizou um projeto de Código de Direito 

Internacional Público, elaborado em 1911, como fonte de referência para os trabalhos do 

grupo. Como já acontecera em 1912, foi eleito presidente da Junta, que se dividiu em três 

subcomissões: a de direito internacional público, também presidida por ele; a de direito 

internacional privado, presidida por Rodrigo Otávio, o outro representante brasileiro no 

conclave, e a de estudo permanente da sistematização do direito internacional. 

Em outubro de 1928, de volta da Corte Internacional de Haia, Epitácio Pessoa defendeu 

como advogado a Companhia Telefônica num recurso interposto pela empresa junto ao 



STF, e obteve a vitória para sua cliente. O contrato da Companhia Telefônica do Rio de 

Janeiro, renovado durante a administração do prefeito Carlos Sampaio, teve sua validade 

impugnada no ano seguinte. Após o processo desenvolver-se perante a justiça de primeira 

instância, foi impetrado o recurso no STF, tendo Epitácio escrito um memorial no qual 

expôs suas razões de defesa. 

 

EPITÁCIO E A ALIANÇA LIBERAL 

Segundo Laurita Pessoa, Epitácio teve um papel orientador e consultivo durante a 

primeira fase da Aliança Liberal, movimento político que uniu o situacionismo de Minas 

Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba e as oposições locais das outras 17 unidades da 

Federação em torno das candidaturas de Getúlio Vargas — então presidente do Rio Grande 

do Sul — e João Pessoa — sobrinho de Epitácio e então presidente da Paraíba — à 

presidência e à vice-presidência da República nas eleições de março de 1930. Em 26 de 

julho de 1929, ainda em Haia, quando consultado sobre a eventualidade da candidatura de 

seu sobrinho, Epitácio a admitiu, insistindo junto a João Pessoa para que aceitasse o 

convite. A partir daí, iniciou com o sobrinho predileto uma assídua correspondência que se 

estenderia de julho a outubro de 1929. Em 20 de setembro, quando da convenção da 

Aliança Liberal no palácio Monroe, no Rio, sob a presidência de Antônio Carlos Ribeiro de 

Andrada, foi lançada a chapa aliancista. 

De volta ao Rio nos primeiros dias de novembro de 1929, Epitácio negou-se, contudo, a 

prestar declarações a O Jornal sobre o problema sucessório. Com autorização de Antônio 

Carlos e João Pessoa, procurou o presidente da República Washington Luís e lhe propôs o 

acordo que Afrânio de Melo Franco sugerira em nome da Aliança: Getúlio Vargas e João 

Pessoa declaravam-se dispostos a retirar as respectivas candidaturas e a Aliança aceitaria 

qualquer nome, exceto o de Júlio Prestes. Washington Luís negou qualquer acordo nesse 

sentido, acrescentando: “No Brasil, só existe uma força: o governo federal.” 

A partir daí, Epitácio emprestou seu apoio público, mas restrito, à Aliança Liberal, 

concedendo em 15 de novembro, ao Jornal do Comércio, a primeira de suas grandes 

entrevistas, na qual, entre outras coisas, afirmou constituir grave ameaça à pureza do 

regime constitucional outorgar ao presidente da República o direito de ter candidato à sua 

sucessão. A entrevista repercutiu intensamente na imprensa e nos meios políticos, sendo 



lida da tribuna por José Bonifácio de Andrada e Silva, líder da bancada mineira, a fim de 

que fosse transcrita nos Anais da Câmara. Na última noite do ano de 1929, reunidos os 

representantes liberais na casa de Epitácio Pessoa, que ali recebeu os dois candidatos, os 

líderes das bancadas mineira, gaúcha e paraibana e ainda Afrânio de Melo Franco, Vargas 

consultou o ex-presidente sobre a plataforma que teria de ler dois dias depois. 

Em fevereiro do ano seguinte, ocorrido o rompimento entre João Pessoa e José Pereira — 

antigo correligionário de Epitácio e chefe político de Princesa, atual Princesa Isabel, 

município paraibano situado quase na fronteira de Pernambuco —, e iniciada a revolta 

nessa localidade, Washington Luís, embora avisado sobre a rebelião por João Pessoa, não 

manifestou interesse em tomar providências contra o levante, respondendo ao contrário 

calorosamente ao líder insurreto, que lhe havia enviado um comunicado em que revelava 

sua adesão à candidatura Júlio Prestes. Surpreendido em Petrópolis (RJ) com as ocorrências 

de Princesa, Epitácio agiu imediatamente, enviando um apelo a José Pereira numa tentativa 

de reconciliação. Em seguida, dirigiu-se aos três sobrinhos Pessoa de Queirós, inimigos 

políticos de João Pessoa em virtude do esquema tributário adotado em 1929 e responsáveis 

pela mudança de atitude de José Pereira, indagando se era verdadeira a sua solidariedade 

para com os insurretos. Declarando-se os Queirós leais a Princesa e a José Pereira, Epitácio 

rompeu em definitivo com esse ramo da família. 

Frustrado também o apelo feito a José Pereira, o ex-presidente decidiu intervir em auxílio a 

João Pessoa para dominar os cangaceiros que integravam as forças de Princesa e, nesse 

sentido, telegrafou ao governador Estácio Coimbra, de Pernambuco, solicitando-lhe a 

fiscalização da fronteira. Até ao célebre padre Cícero dirigiu Epitácio um telegrama, 

tentando assim impedir uma tragédia de maiores proporções. Com a conivência dos 

governos limítrofes da Paraíba, o governo federal organizou então um bloqueio terrestre do 

estado e ordenou que o navio Muniz Freire, da Marinha de Guerra, efetuasse o bloqueio 

marítimo. O auxílio federal aos revoltosos tornou-se também ostensivo. 

Em fins de março de 1930, após a derrota de Vargas e João Pessoa no pleito realizado no 

primeiro dia desse mês, João Batista Luzardo procurou Epitácio Pessoa em Petrópolis a 

pedido de Osvaldo Aranha, então secretário do Interior do Rio Grande do Sul, e consultou-

o sobre a possibilidade de impetrar-se um interdito proibitório contra a ordem expedida 

pelo ministro da Guerra ao comandante da 3º Região Militar, sediada em Porto Alegre, a 



fim de que este oficial impedisse o envio de armas daquele estado para a Paraíba. Apoiado 

em João Barbalho e Carlos Maximiliano, Aranha defendia a tese de que “um estado, 

independente da autorização ou permissão prévia do governo federal, pode 

constitucionalmente fornecer armas e munições a outro que as solicitar destinadas ao 

serviço público da repressão de bandoleiros e criminosos que infestem o seu território”. O 

ex-presidente mostrou-se contrário à pretensão de Aranha, afirmando que o momento não 

era para debates judiciários e ainda que, se o governo rio-grandense podia e queria correr 

em auxílio da Paraíba, “fizesse-o sem perda de tempo e por processo prático e eficaz, que 

não o era decerto o de torneios acadêmicos... que só tinham como efeito denunciar ao 

governo federal a intenção persistente do Rio Grande e pô-lo assim de sobreaviso para 

tornar cada dia mais severas e mais prementes as suas medidas de bloqueio”. 

Iniciada a articulação do movimento revolucionário através da ala jovem da Aliança Liberal 

do Rio Grande do Sul em conexão com elementos de Minas Gerais, na primeira quinzena 

de abril Luzardo estabeleceu o contato entre Luís Aranha — irmão de Osvaldo Aranha, 

chegado em segredo do Sul com instruções para a deflagração do movimento rebelde — e 

Epitácio, sendo este informado pelo emissário gaúcho de que o Rio Grande do Sul fornecia 

armamentos a Minas Gerais e à Paraíba em troca de auxílio monetário. Após a reunião, 

assistida também por Luzardo e Virgílio de Melo Franco, Epitácio enviou a João Pessoa um 

telegrama cifrado em que informava a disposição do governo gaúcho, apoiado por todas as 

forças políticas do estado, “de recorrer às armas se o governo federal persistir na política de 

ataque e anulação dos direitos constitucionais da Aliança”. Segundo Laurita Pessoa, 

Epitácio admitiu em tese a legitimidade do recurso às armas, caso contrário não teria 

consultado o sobrinho. Todavia, o movimento teria de ser “eminentemente político”, pois, 

segundo pensava, não era lícito às classes armadas deliberar como corporação sobre os 

negócios políticos do país. Em fins de abril, diante do não-reconhecimento pelo Congresso 

da eleição dos representantes paraibanos ligados à Aliança Liberal, Epitácio telegrafou ao 

presidente em exercício no estado, Álvaro de Carvalho, para protestar contra a medida. 

No dia 25 de maio de 1930, transcorridas 24 horas do embarque de Epitácio para Haia, o 

Jornal do Comércio publicou o discurso que o ex-presidente fora impedido de pronunciar 

no Senado, defendendo o diploma do senador paraibano Tavares Cavalcanti. Publicado sob 

forma de entrevista, o discurso foi amplamente divulgado e encerrou a atuação de Epitácio 



na campanha da Aliança Liberal. 

 

 

APOIO À REVOLUÇÃO DE 1930 

Em agosto de 1930, após o assassinato de João Pessoa, ocorrido em 26 de julho, 

Epitácio deixou a Corte Internacional de Haia, depois de sete anos de exercício, e seguiu 

rumo à Suíça e, depois, a Paris. Em outubro, já deflagrada a revolução, encontrava-se ainda 

na França em tratamento de saúde e, através de cartão à família datado de 26 desse mês, 

anunciou seu apoio ao movimento que depusera Washington Luís, manifestando seu 

desagrado, entretanto, com relação à interferência dos militares. Preferia que o movimento 

mantivesse cunho civil, dirigido por Vargas e seus auxiliares. Nesse momento, com a 

supressão dos órgãos legislativos, perdeu seu mandato de senador. 

Em sua correspondência posterior, Epitácio continuou a afirmar seu desejo de que os 

militares da junta governativa entregassem o poder aos civis, pois não ficava “bem ao 

Brasil no conceito do estrangeiro submeter-se a uma ditadura de militares”. Mais tarde, 

protestou também contra a ligação estabelecida entre a Revolução de 1930 e o movimento 

de 5 de julho de 1922, acrescentando ainda que, “se os chefes da revolução atual entendem 

que ela é a continuação e o fecho da que tentou depor-me, não há lugar para mim entre os 

seus colaboradores”. Ainda na Europa, entretanto, recebeu um convite de Getúlio Vargas, 

empossado em 3 de novembro de 1930 chefe do governo provisório, para ser embaixador 

do Brasil em Washington, o que não aceitou. De volta ao Rio de Janeiro em dezembro, 

após conversar com o chefe do governo, a quem foi cumprimentar, voltou com a impressão 

de que “Getúlio pretende perpetuar-se no poder. Não fará o plebiscito nem convocará as 

eleições para a Constituinte”. 

Após ter dado parecer contrário à reforma judiciária que originou a reforma do STF em 3 

de fevereiro de 1931, pela qual, sob a alegação de reduzir o número de magistrados, foram 

aposentados ex officio quatro dos ministros que ali atuavam, Epitácio Pessoa retirou-se 

definitivamente da vida pública. Assumiria apenas mais um encargo na nova 

administração: o de presidente dos trabalhos da Comissão Permanente de Codificação do 

Direito Internacional Público, reunida em 1932. Nesse mesmo ano, foi convidado pelo 

presidente Hoover, dos Estados Unidos, para ser o representante estrangeiro desse país na 



comissão criada pelo tratado de 15 de setembro de 1914, celebrado entre os Estados Unidos 

e a Inglaterra. 

Em 1936, fez sua última viagem à Europa. Nesse mesmo ano, começou a apresentar os 

primeiros sintomas do mal de Parkinson, que lhe seria fatal. Em setembro de 1937, crises 

cardíacas repetidas enfraqueceram-lhe ainda mais a saúde. Um ano depois, foi designado, 

juntamente com Clóvis Bevilacqua, membro honorário brasileiro do Instituto Pan-

Americano de Direito Internacional. Em princípios de 1942, entretanto, agravou-se seu 

estado de saúde, o que o levou a deixar o Rio de Janeiro e recolher-se em Petrópolis. 

Epitácio Pessoa faleceu em seu sítio de Nova Betânia, em Nogueira, município de 

Petrópolis (RJ), no dia 13 de fevereiro de 1942. 

Além de João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, presidente da Paraíba de 1928 a 1930 e 

candidato da Aliança Liberal à vice-presidência, tiveram destaque na vida pública brasileira 

seus sobrinhos Aristarco Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, comandante militar da 

Revolução de 1930 em Mato Grosso, Cândido Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, 

deputado pelo Distrito Federal de 1935 a 1937, e José Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, 

comandante da Zona Militar Sul de 1948 a 1949, irmãos do primeiro. Outro sobrinho, 

Francisco Pessoa de Queirós, foi senador pela Paraíba de 1963 a 1971. 

Por decisão do Congresso Nacional, foram publicadas suas Obras completas (24 v., 1955-

1965). A seu respeito foram publicados Epitácio Pessoa e o juízo de seus contemporâneos 

(1925), de Agenor de Roure, Epitácio Pessoa (2 v., 1931), de Laurita Pessoa Raja 

Gabaglia, e Epitácio Pessoa (2000), volume 1 da Série Histórica Paraíba — Nomes do 

Século —, iniciativa da Editora União, do governo da Paraíba. 
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PESSOA, JOÃO 

*min. STM 1919-1928; pres. PB 1928-1930. 

 

João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque nasceu em Umbuzeiro (PB) no dia 24 de janeiro 

de 1878, filho de um modesto funcionário público, Cândido Clementino Cavalcanti de 

Albuquerque, e de Maria Pessoa Cavalcanti de Albuquerque. Sua mãe era sobrinha de 

Henrique Pereira de Lucena, o barão de Lucena, presidente das províncias do Rio Grande 

do Norte (1872), Pernambuco (1872-1875), Bahia (1877-1878) e Rio Grande do Sul (1885-

1886), deputado geral por Pernambuco (1886-1889), governador de Pernambuco (1890), 

ministro da Justiça (1891), da Agricultura (1891) e da Fazenda (1891) e ministro do 

Supremo Tribunal Federal (1891-1892). Era também irmã de Epitácio Pessoa, constituinte 

de 1891 e deputado pela Paraíba (1891-1893), ministro da Justiça (1898-1901), ministro do 

STF (1902-1912), senador (1912-1919 e 1924-1930) e presidente da República (1919-

1922), e de Antônio Pessoa, presidente da Paraíba (1915-1916) e pai de Carlos Pessoa, 

deputado federal (1925-1929). João Pessoa era irmão do coronel Aristarco Pessoa 

Cavalcanti de Albuquerque, comandante em chefe das forças revolucionárias de 1930 em 

Minas Gerais, de Cândido Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, deputado federal de 1927 a 

1930 e de 1935 a 1936, e do marechal José Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, idealizador 

da Academia Militar das Agulhas Negras, presidente do Clube Militar de 1944 a 1946 e 

comandante da Zona Militar Sul de 1948 a 1949. 

João Pessoa aprendeu as primeiras letras em sua cidade natal e, por ser o mais velho dos 

irmãos, em 1889 seguiu para Guarabira (PB) a fim de continuar os estudos em companhia 

de uma tia casada com um oficial do Exército. No ano seguinte seguiu para o Rio de 

Janeiro, então Distrito Federal, e aí residiu na fortaleza de Santa Cruz, onde o tio servia, 

viajando pouco depois para Salvador, onde também morou. Em 1894, acompanhando seu 

tio Epitácio Pessoa, já então líder político regional, retornou à Paraíba, onde sentou praça 

no 27º Batalhão de Infantaria. 

Pretendendo seguir a carreira militar, em 1895 voltou ao Rio de Janeiro e ingressou na 

Escola Militar da Praia Vermelha. Sua permanência nesse estabelecimento, entretanto, seria 

acidentada. Poucos meses após o início das aulas, a escola foi fechada sob a acusação de ter 

conspirado contra o governo. Na verdade não houvera conspiração: apenas os alunos 



comemoraram o aniversário da vitória do governo sobre a Revolta da Armada (1893-1894), 

vaiando o comandante da escola e o presidente da República, Prudente de Morais, e dando 

vivas a Floriano Peixoto. 

João Pessoa regressou à casa paterna, mas no ano seguinte foi anistiado e voltou à Escola 

Militar. Contudo, em maio de 1897 os alunos rebelaram-se, recusando-se a acatar ordens do 

coronel Hermes da Fonseca. Ante a ameaça das forças do governo, capitularam em seguida, 

sendo presos vários oficiais e desligados 165 alunos. Mais tarde, numa carta endereçada a 

Assis Chateaubriand em 1927, João Pessoa revelou, que, embora não tivesse participado da 

revolta, preferiu sofrer a punição a ser acusado de “justiçado”, nome dado aos que, durante 

o inquérito, alegaram inocência sem oferecer provas. 

Desligado da escola e rebaixado à tropa, em julho de 1897 João Pessoa foi transferido para 

o 4º Batalhão de Artilharia de Posição, aquartelado em Belém, onde passou a servir sob 

condições materiais desfavoráveis. Em abril de 1898 conseguiu sua exclusão alegando 

“incapacidade física”, única maneira de ter baixa da tropa. Empregou-se em seguida numa 

casa comercial de secos e molhados, mas logo no primeiro mês de trabalho contraiu uma 

doença que o levou à internação num hospital. Ao tomar conhecimento do fato, sua família 

telegrafou ao dono do estabelecimento em que trabalhara, pedindo que financiasse seu 

regresso à Paraíba. 

Restabelecendo-se após seis meses de tratamento, em 1899 João Pessoa matriculou-se na 

Faculdade de Direito do Recife, onde já desempenhava as funções de amanuense. Colou 

grau em dezembro de 1903 e passou a exercer a advocacia em Recife e na capital 

paraibana, então chamada cidade da Paraíba, mas em 1906 foi nomeado delegado de ensino 

na capital pernambucana e no ano seguinte passou a ocupar o cargo de sub-bibliotecário da 

faculdade onde se formara. Em 1908, quando retornava de uma viagem de quatro meses à 

Europa, foi apresentado pelo jornal O Norte, da cidade da Paraíba, como candidato a 

deputado federal. Contudo, alegando motivos íntimos, não aceitou a indicação. 

 

MINISTRO DO STM 

Transferindo-se para o Rio de Janeiro em 1909, em setembro desse ano João Pessoa 

foi nomeado representante do Ministério da Fazenda nos processos de desapropriações para 

execução de obras públicas, e em dezembro seguinte tornou-se auditor auxiliar da Marinha. 



Exercendo essa função, participou do processo instaurado em decorrência da Revolta dos 

Marinheiros, deflagrada por marujos da Armada em novembro de 1910, sob a liderança do 

marinheiro João Cândido, em protesto contra castigos corporais e em defesa de melhores 

vencimentos. Sua atuação nesse processo trouxe-lhe notoriedade nos meios jurídicos, 

louvada no Senado por Rui Barbosa. 

Nomeado auditor interino da Marinha em agosto de 1913, tornou-se efetivo no posto, como 

auditor-geral, em abril do ano seguinte. Já na última fase da Primeira Guerra Mundial, 

chegou a ser nomeado, em junho de 1918, ministro da Junta de Justiça Militar anexa à 

esquadra que deveria seguir para a Europa, o que não ocorreu devido ao armistício. 

Três meses depois de seu tio Epitácio Pessoa ser eleito presidente da República, assumiu 

interinamente, em julho de 1919, o cargo de ministro do então Supremo – atual Superior – 

Tribuna Militar (STM), em substituição ao ministro Vicente Neiva, sendo efetivado em 

dezembro do ano seguinte, quando houve uma reforma na Justiça Militar. No correr da 

década de 1920 atuou como juiz nos processos instaurados contra os oficiais que 

participaram dos movimentos tenentistas de 1922, 1924 e 1926. 

Cabendo à Justiça Militar julgar apenas os crimes militares, a revolta do forte de 

Copacabana no Rio de Janeiro em julho de 1922 e o movimento militar paulista de julho de 

1924 colocaram a questão, polêmica na época, de definir se a competência para julgar 

crimes políticos e seus delitos conexos cabia ao STM ou ao Supremo Tribunal Federal 

(STF). O Decreto nº 4.861, de setembro de 1924, estabeleceu afinal que esses crimes 

seriam doravante processados e julgados pelos juízes federais. Embora acatasse os termos 

do decreto, quando se tratava de processar oficiais que haviam desertado das fileiras 

legalistas para aderir aos movimentos revolucionários João Pessoa votava pela competência 

da Justiça Militar. Segundo Geraldo Irineu Joffily, dada a alta incidência de absolvições ou 

de condenações à pena mínima de sete meses de prisão nos processos que passavam pelas 

auditorias militares, João Pessoa e o general Alfredo Ribeiro da Costa sempre pediam a 

apuração de responsabilidade criminal dos auditores e membros dos conselhos. Em um 

desses casos João Pessoa solicitou esse tipo de diligência contra o então major Eurico 

Gaspar Dutra, que havia, como presidente de um conselho, absolvido um tenente desertor. 

Por essas atitudes, João Pessoa adquiriu no STM a fama de ser um juiz duro. 

 



PRESIDENTE DA PARAÍBA 

Embora atuando no Distrito Federal, João Pessoa sempre manteve vínculos com os 

meios políticos da Paraíba, onde seu tio Epitácio Pessoa controlava o principal partido do 

estado, o Partido Republicano da Paraíba (PRP), por isso chamado de “partido epitacista”. 

Em 1928, na sucessão de João Suassuna, foi escolhido candidato único ao governo 

paraibano, realizando-se o pleito em junho do mesmo ano. 

Mostrando uma visão política próxima à linha do recém-criado Partido Democrático 

paulista, João Pessoa tomou posse em outubro de 1928, com um discurso em que anunciava 

novo procedimento no trato das coisas públicas. Acentuou, na oportunidade, o papel 

positivo que poderia exercer a oposição em seu governo, e reafirmou sua posição favorável 

à reforma eleitoral, prometendo bater-se pelo voto secreto e obrigatório e pela renovação 

dos representantes do povo na Assembleia Legislativa. Declarou ainda que iria empenhar-

se no extermínio do banditismo rural, sem consideração a nomes de eventuais protetores de 

cangaceiros, pois a estes a lei deveria punir em primeiro lugar. 

O novo presidente da Paraíba encontrou o estado em difícil situação financeira, com as 

obras públicas praticamente paralisadas e o pagamento do funcionalismo atrasado havia 

cinco meses. Sua primeira iniciativa foi nomear para a Secretaria Geral do estado o 

deputado oposicionista local José Américo de Almeida, sobrinho do chefe político 

monsenhor Valfredo Leal, que na época se aproximava de Epitácio Pessoa e fazia uma 

“oposição consentida” ao governo. Com o auxílio de José Américo, João Pessoa procedeu 

de imediato à reforma da estrutura político-administrativa do estado, desmembrando a 

Secretaria Geral e criando as secretarias do Interior, de Justiça e Instrução Pública, de 

Segurança e Assistência Pública, de Agricultura e Obras Públicas e a da Fazenda. 

Empenhando-se na construção do porto de Cabedelo, a fim de deslocar para o litoral a 

hegemonia do comércio do estado, João Pessoa logo obteve do governo federal autorização 

para o início das obras. Ao mesmo tempo, através da Lei nº 673, de 17 de novembro de 

1928, instituiu um rigoroso sistema de arrecadação tributária que atingiu o comércio feito 

por via terrestre entre as cidades do interior e o porto de Recife, até então livre de quaisquer 

impostos. Essas medidas desencadearam forte reação entre os “coronéis” – chefes políticos 

do interior – e os comerciantes de Pernambuco, particularmente atingidos. 

Entre os descontentes, destacava-se José Pereira Lima, tido como um dos maiores 



“coronéis” do Nordeste e o mais poderoso da Paraíba. Membro da comissão executiva do 

PRP, José Pereira tinha um prestígio que transcendia os limites municipais, alcançando as 

esferas estadual e federal. Seu reduto político era o município de Princesa, atual Princesa 

Isabel, localizado próximo à fronteira com Pernambuco e cuja economia era inteiramente 

voltada para esse estado. 

Travou-se na ocasião intensa polêmica sobre o que se passou a chamar de “guerra 

tributária”, sobretudo através do Jornal do Comércio, de Recife, cujos proprietários eram 

os irmãos Pessoa de Queirós, primos de João Pessoa e dos mais atingidos por sua nova 

política, e do jornal A União, da cidade da Paraíba, vinculado ao governo do estado e de 

propriedade de Ademar Vida. Além disso, 40 firmas de Recife impetraram um mandado 

contra a lei do governo paraibano. A sentença, contudo, deu ganho de causa à Paraíba e foi 

confirmada pelo STF por unanimidade. 

Graças sobretudo ao novo sistema de arrecadação tributária, os compromissos financeiros 

do estado foram saldados em poucos meses, a ponto de registrar-se um superávit que 

permitiu aumentar em 20% os vencimentos do funcionalismo público. Buscando dinamizar 

o cultivo e o comércio do algodão, principal produto da Paraíba, João Pessoa criou caixas 

rurais e lançou uma campanha de valorização dessa lavoura, inaugurando serviços de 

classificação e de prensagem fiscalizada. No setor viário, construiu as estradas de Oratório, 

Pilar, Itabaiana, Gramame e a de Surrão a Campina, além de refazer e melhorar cerca de 

trezentos quilômetros de rodagem. Além disso, reformulou por completo a instrução 

pública, inaugurando numerosas escolas com o respectivo aparelhamento pedagógico, e, 

para dinamizar a nova política fiscal e amparar o comércio e a indústria, criou o Banco 

Hipotecário, o Banco Central e um banco estadual. 

 

EM CAMPANHA 

No encaminhamento da escolha dos candidatos à presidência da República para o 

quadriênio 1930-1934, ocorreu uma cisão entre Minas Gerais e São Paulo. Quebrando uma 

das regras da política então em vigor, segundo a qual o próximo presidente deveria ser 

mineiro, o presidente Washington Luís indicou como candidato à sua sucessão o paulista 

Júlio Prestes, presidente do estado de São Paulo. Numa entrevista ao jornal paraibano O 

Combate, em 29 de janeiro de 1929, ao ser indagado sobre a questão sucessória, João 



Pessoa respondeu apenas que “no momento oportuno a Paraíba dará a sua opinião com 

serenidade, firmeza e independência”. 

Visando a lançar um candidato de oposição, Minas Gerais aproximou-se do Rio Grande do 

Sul, cujo peso eleitoral era considerável. Em junho de 1929 os dois estados firmaram um 

pacto que daria origem à Aliança Liberal, fixando-se o nome de Getúlio Vargas para 

concorrer com Júlio Prestes. Consultado sobre seu apoio à candidatura do Catete, João 

Pessoa reuniu o diretório do PRP em 29 de julho e deliberou não apoiar a chapa oficial, o 

que foi comunicado ao deputado Alfredo Tavares Cavalcanti no mesmo dia. Essa decisão 

ficou conhecida como o “Nego”. No entanto, segundo José Américo de Almeida, “esse 

verbo não apareceu em nenhum documento do dia. Pode-se dizer, sem nenhum abuso de 

frase, que o ‘nego’ foi uma atitude”. Ainda no dia 19 João Pessoa recebeu um telegrama do 

mineiro José Bonifácio de Andrada e do gaúcho João Neves da Fontoura, que o 

convidavam, em nome dos dirigentes da Aliança Liberal, a candidatar-se à vice-presidência 

da República. Em 12 de setembro de 1929 reuniu-se a convenção situacionista e foi 

homologada a chapa Júlio Prestes-Vital Soares. No dia 20 a convenção aliancista também 

homologou a chapa Getúlio Vargas-João Pessoa, tornando pública a plataforma da Aliança 

Liberal, em que se reivindicavam a representação popular através do voto secreto, uma 

nova justiça eleitoral com independência do Judiciário, a anistia e reformas administrativas 

e do ensino. 

O lançamento da campanha da Aliança Liberal ocorreu no Rio de Janeiro em 30 de 

dezembro de 1929, quando cerca de trezentas mil pessoas aplaudiram os candidatos Getúlio 

Vargas e João Pessoa. Nessa ocasião, ao ser sondado sobre o desencadeamento de uma luta 

armada caso a chapa oficial se saísse vitoriosa no pleito, João Pessoa, refratário a essa idéia, 

chegou a afirmar: “Prefiro mil vezes Júlio Prestes a uma revolução.” 

Acompanhados de grande número de políticos e jornalistas, no dia 4 de janeiro de 1930 os 

candidatos seguiram para São Paulo, onde foram recebidos sempre com grandes 

manifestações, inclusive nas cidades do interior. Em seguida Getúlio Vargas voltou para 

seu estado e João Pessoa regressou ao Rio, de onde partiu, no dia 14, para Belo Horizonte. 

No percurso, teve calorosa recepção em Juiz de Fora (MG), sendo obrigado a deixar o trem 

e improvisar um comício. Em Belo Horizonte aguardava-o grande massa popular tendo à 

frente o presidente do estado Antônio Carlos Ribeiro de Andrada e todo o seu secretariado. 



Retornando ao Rio de Janeiro, no dia 23 João Pessoa embarcou no vapor Orânia com 

grande caravana rumo ao norte do país. No dia seguinte, quando se comemorou seu 

aniversário, fez um discurso autobiográfico em que relembrou sua trajetória de jovem pobre 

e reafirmou suas idéias liberais de reorganização social e política. Nessa ocasião 

confidenciou a João Neves seu temor por atos de represália do Catete em relação à Paraíba. 

A caravana chegou a Salvador ainda no dia 24 de janeiro, saudada por uma multidão. No 

dia seguinte aportou em Recife, sendo recebida por um grupo de paraibanos chefiados por 

José Américo de Almeida. Depois de realizar concorridos comícios em vários pontos da 

cidade, em 4 de fevereiro a caravana seguiu para a cidade da Paraíba, onde a população em 

festa esperava seu presidente, agitando bandeirinhas rubro-negras com a inscrição “Nego”, 

símbolo da recusa de João Pessoa em apoiar a chapa oficial. Para melhor desempenho da 

campanha, no dia seguinte a caravana retornou a Recife e aí dividiu-se em grupos que 

passaram a percorrer todos os estados do Nordeste, além do Pará e Amazonas. 

 

PRINCESA 

Paralelamente ao pleito presidencial, em 1º de março de 1930 seriam realizadas 

eleições para a Câmara dos Deputados e para a renovação de um terço do Senado. Por isso, 

antes de deixar a capital para iniciar a campanha aliancista no interior, João Pessoa reuniu a 

comissão executiva do PRP em 16 de fevereiro, com a finalidade de organizar a chapa que 

iria concorrer às eleições federais. Na ocasião, defendeu o princípio da renovação total da 

bancada paraibana, o que visava sobretudo a afastar João Suassuna, ex-presidente do 

estado, deputado federal em duas legislaturas e aliado de famílias poderosas do interior 

agastadas com a política fiscal então executada por seu governo. Como sua proposta não 

obtivesse unanimidade de votos, João Pessoa valeu-se dos estatutos do partido para assinar 

sozinho o manifesto de apresentação dos candidatos, no qual foi contudo mantido o nome 

do deputado Carlos Pessoa, seu primo. 

Ao partir para a campanha no interior em 18 de fevereiro, João Pessoa já estava informado 

dos boatos sobre o rompimento de vários nomes influentes com o PRP. No dia 21 seguinte 

a caravana aliancista chegou a Princesa, onde foi recebida com grande manifestação 

popular e recepcionada com um banquete em casa de José Pereira, onde João Pessoa se 

hospedou. 



Entretanto, pouco depois de seu regresso à capital, João Pessoa recebeu, no dia 23 de 

fevereiro, um telegrama de José Pereira em que este informava ter acabado de aderir ao 

Partido Republicano Conservador (PRC), que defendia a candidatura Júlio Prestes-Vital 

Soares. O líder de Princesa explicava que sua resolução se devia ao fato de não ter 

concordado com a forma pela qual haviam sido escolhidos os candidatos do PRP às 

eleições federais e que, não tendo havido unanimidade na escolha, isso caracterizava um 

desprestígio para os membros do partido. Incrédulo, visto que pouco antes, em Princesa, 

nenhuma reclamação ouvira a respeito, João Pessoa pediu confirmação do telegrama, que 

veio rápida, acrescida de mais um motivo para o rompimento: o de José Pereira ter sabido 

que durante a reunião da comissão executiva do PRP seu nome sofrera referências 

ofensivas. Essa última alegação foi refutada em documento assinado por todos os membros 

da comissão executiva do partido. 

Enquanto rompia com João Pessoa, o chefe político de Princesa começou a armar sua 

gente, conseguindo reunir em pouco tempo cerca de dois mil homens, em sua maioria 

jagunços e cangaceiros. No dia 28 de fevereiro a cidade estava em seu poder. João Pessoa 

ordenou de imediato duas medidas: o esvaziamento da máquina burocrático-administrativa 

do município de Princesa, deixando-o “fora da lei”, e o envio de tropas da polícia estadual 

comandadas por José Américo. Logo após as eleições de 1º de março iniciou-se no sertão 

paraibano a luta armada, com os rebeldes ocupando os municípios vizinhos a Princesa. 

Ao lado da rebelião de Princesa, João Pessoa também enfrentava dificuldades no combate 

ao banditismo rural, vendo-se obrigado inclusive a demitir os promotores dos municípios 

de Pombal, Cajazeiras e São João do Cariri. Os maiores problemas, contudo, advinham das 

manobras executadas pelo governo federal com o fim de desgastar politicamente João 

Pessoa desde sua adesão à Aliança Liberal. 

Dias depois o presidente paraibano telegrafou ao STF denunciando desmandos na apuração 

das eleições. Explicou que o juiz federal entrara de férias na véspera da apuração e que o 

ministro da Justiça havia chamado o juiz substituto com a finalidade de entregar a direção 

da junta a elementos facciosos. O STF manteve-se silencioso diante de seu protesto. 

No dia 6 de março João Pessoa comunicou ao presidente Washington Luís a ocupação de 

Princesa por José Pereira, justificando o fato de ter aumentado os destacamentos de todos 

os municípios circunvizinhos àquele. Informou ainda que não houvera eleições em Princesa 



e que o desembargador Heráclito Cavalcanti Carneiro Monteiro estava mantendo ligações 

com os revoltosos. 

Em 23 de março o ministro da Fazenda, Francisco Chaves de Oliveira Botelho, transmitiu 

uma ordem confidencial aos inspetores de Pernambuco e da Paraíba recomendando a 

apreensão de qualquer armamento destinado à Paraíba. Cinco dias depois, buscando 

estimular suas tropas, João Pessoa aumentou em 1/3 os vencimentos da Força Pública 

estadual. Enquanto era sonegada à Paraíba ajuda na luta contra a rebelião de Princesa, 

ficava cada vez mais claro, pelo tipo de armamento e munição usados pelos revoltosos, que 

estes recebiam maciço apoio de fora do estado. Em 31 de março João Pessoa comunicou a 

Washington Luís que pedira ao comandante da 7ª Região Militar (7ª RM), sediada em 

Recife, o fornecimento de munição e que este ficara de consultar o ministro da Guerra 

Nestor Sezefredo dos Passos, mas até aquele momento não havia obtido resposta. 

Em 4 de abril João Pessoa telegrafou a Estácio Coimbra, presidente de Pernambuco, 

solicitando permissão para a Força Pública paraibana penetrar num pequeno trecho do 

território daquele estado a fim de completar o cerco a Princesa. Estácio Coimbra deu uma 

resposta negativa e mereceu um telegrama de apoio de Washington Luís, datado de 10 de 

abril. 

Insistindo no auxílio federal, em 11 de abril João Pessoa informou ao ministro da Guerra 

que tudo estava em ordem em relação às cláusulas do acordo mediante o qual a polícia 

podia ser considerada força auxiliar do Exército, pois disso dependia a permissão para 

adquirir armas. Na oportunidade, requisitou seu irmão, o tenente-coronel Aristarco Pessoa, 

para comandar a polícia paraibana, que só podia ser chefiada por um oficial do Exército. O 

ministro negou a requisição e silenciou sobre o pedido de munições. 

No final de abril aumentaram em todo o país as tensões entre o governo federal e os 

aliancistas, quando se proclamou o resultado da eleição presidencial que dava ampla vitória 

à chapa Júlio Prestes-Vital Soares. Por outro lado, embora se calculasse que na Paraíba os 

aliancistas houvessem obtido 2/3 da votação, entre os candidatos diplomados como 

deputados federais nenhum provinha da chapa apresentada por João Pessoa. Os candidatos 

ligados ao presidente paraibano foram “degolados” pela Comissão de Reconhecimento de 

Poderes da Câmara em favor dos partidários de José Pereira e do governo federal. 

Em vista desses fatos e alegando fraude eleitoral, muitos aliancistas começaram a conspirar 



para a derrubada do governo pelas armas. João Pessoa, entretanto, era contrário à 

revolução. Por isso, quando soube, nessa época, que o tenente Juarez Távora, evadido da 

fortaleza de Santa Cruz no Rio de Janeiro, desde o dia 28 de fevereiro se encontrava 

conspirando na Paraíba, deu ordem para prendê-lo. Julgava que a atitude de Juarez, além de 

desrespeitosa, poderia dar motivo ao governo federal para intervir no estado. João Pessoa, 

de resto, quando ministro do STM, sempre havia sido favorável à condenação dos militares 

que desertaram do Exército para participar dos movimentos tenentistas da década de 1920. 

No dia 3 de maio de 1930 Washington Luís sugeriu ao Congresso que este lhe apresentasse 

um pedido formal de intervenção na Paraíba. A sugestão foi recusada por ferir a 

Constituição. Para que a intervenção fosse legal, seria necessário que o próprio João Pessoa 

a solicitasse. Este recebeu numerosas manifestações de solidariedade e em 15 de maio 

enviou telegrama aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado declarando-se 

surpreso com a mensagem de Washington Luís e responsabilizando o governo federal pela 

desordem na Paraíba. Informava ainda que o orçamento de seu estado apresentava superávit 

e concluía apelando ao presidente da República para que deixasse de apoiar os insurretos de 

Princesa. 

Em entrevista ao Jornal do Comércio, do Rio de Janeiro, publicada em 21 de maio, 

Epitácio Pessoa, que vinha encorajando o sobrinho a uma definição revolucionária, tornou 

publicamente conhecida a forma de apuração dos votos na Paraíba. Os votos da capital 

teriam sido contados em primeiro lugar, e depois os dos municípios de oposição ao governo 

de João Pessoa. Em seguida, para cobrir a diferença favorável aos aliancistas, contaram-se 

os votos dos municípios restantes e, sob a alegação de que o governo exercera coação no 

pleito, reconheceram-se como válidos apenas os votos dados à oposição estadual. 

Ciente da disposição de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul de se sublevar caso se 

efetuasse a intervenção federal na Paraíba, Washington Luís desistiu desse ato, mas 

intensificou a pressão sobre o governo paraibano. Em 9 de junho os chefes revoltosos 

declararam Princesa território livre, o que causou grande polêmica na Câmara. Ao mesmo 

tempo o Catete, com a conivência dos estados vizinhos à Paraíba, organizou seu bloqueio 

terrestre enviando cinco batalhões de caçadores do Exército, enquanto o aviso Muniz 

Freire, da Marinha de Guerra, efetuava o bloqueio marítimo. Além disso, em 17 de julho o 



Banco do Brasil negou-se a renovar a conta de crédito que o estado mantinha nesse 

estabelecimento e obrigou-o a saldar uma dívida de 1.500 contos. 

 

O ASSASSÍNIO 

O governo paraibano tinha grandes dificuldades de debelar a Revolta de Princesa, 

visto que as armas solicitadas por João Pessoa ao Rio Grande do Sul e a Minas Gerais eram 

contrabandeadas com muito risco através do território pernambucano e nem sempre 

chegavam a seu destino. Por isso, a polícia da Paraíba passou a invadir casas e escritórios 

de pessoas suspeitas de receber ou estocar armas e munições destinadas a Princesa. 

Uma dessas invasões, noticiada pelo jornal A União de 22 de julho de 1930, foi na 

residência de João Dantas, membro da família Suassuna e conhecido aliado de José Pereira, 

que, avisado, já havia fugido para Olinda (PE). Segundo Hélio Silva, “entre os papéis 

recolhidos havia a correspondência amorosa de João Dantas com uma moça da cidade, de 

rara beleza e conhecida como poetisa. No abandono da literatura havia cartas diversas, por 

demais íntimas, recordando e fixando momentos comprometedores. Pois esses papéis 

foram tirados da residência de João Dantas e publicados pelo órgão oficial da Paraíba, A 

União. Mais ainda: o mesmo periódico divulgou um aviso de que havia escritos 

impublicáveis mas que estavam à disposição de quem os quisesse consultor na redação. A 

moça teve de sair do estado”. 

Em 25 de julho, contrariando a opinião de seus colaboradores mais próximos, João Pessoa 

decidiu ir a Recife. Segundo Ademar Vidal, o presidente paraibano desejava visitar o juiz 

federal Francisco Tavares da Cunha Melo, seu amigo, que se encontrava hospitalizado. De 

acordo com Hélio Silva, iria receber o desembarque de uma grande partida de munição, e, 

receando sua apreensão pelo governo federal, conversaria antes com um juiz amigo para 

prevenir a hipótese. 

Chegando à capital pernambucana no dia seguinte, João Pessoa, acompanhado de Caio de 

Lima Cavalcanti, permaneceu cerca de duas horas na redação do Diário da Manhã, onde 

encomendou clichês para a edição especial de A União que comemoraria o primeiro 

aniversário do “dia do nego”. Em seguida ambos passaram na joalheria Krause, e aí João 

Pessoa comprou um presente que enviaria para a filha – sua esposa e filhos moravam no 

Rio de Janeiro. Daí se dirigiram para o restaurante Leite, onde se encontraram com 



Agamenon Magalhães e Alfredo Watle Dias. Sempre seguido de populares que davam 

vivas à sua pessoa e à Paraíba, passou no estúdio de um fotógrafo famoso, onde tirou uma 

foto. Logo depois, quando se encontrava, cercado de amigos, na confeitaria Glória, João 

Pessoa recebeu dois tiros mortais disparados por João Dantas, que lhe guardava intenso 

rancor. 

Nessa tarde, Caio de Lima Cavalcanti revelara a João Pessoa que estava de acordo com o 

movimento revolucionário que se preparava e lhe propusera um encontro com Juarez 

Távora. O presidente paraibano teria respondido negativamente, alegando que seria 

incoerente se conspirasse com um militar que ele outrora havia condenado por subversão. 

Segundo Ademar Vidal, João Pessoa já teria dado essa mesma resposta antes, quando 

Antenor Navarro, a pedido de Juarez, lhe sugerira que aceitasse a chefia civil da revolução 

no Norte. 

A notícia de sua morte, logo conhecida em Recife, só à noite chegou ao resto do país. Em 

todos os estados realizaram-se grandes manifestações públicas de revolta, em que se 

culpava principalmente o governo federal pelo assassínio. Na cidade da Paraíba, com o 

povo em massa nas ruas, chegou mesmo a haver depredações e incêndios em propriedades 

de rivais políticos do presidente morto. Esperado pela multidão, seu corpo chegou ao Rio 

de Janeiro, onde foi sepultado em 7 de agosto de 1930. 

Com a morte de João Pessoa, o governo federal resolveu pôr termo à rebelião de Princesa 

pela interferência do Exército, e já no dia 19 de agosto o general Lavenère Wanderley, 

comandante da 7ª RM, sediada em Recife, participava a Álvaro de Carvalho, que assumira 

o governo da Paraíba, a pacificação do estado. Em decorrência de grande pressão popular, a 

Assembleia Legislativa votou lei, sancionada por Álvaro de Carvalho em 4 de setembro, 

estabelecendo a mudança de nome da capital paraibana para João Pessoa. No dia 9 criou-se 

nova bandeira para o estado, tendo a palavra “Nego” como dístico. 

O assassínio de João Pessoa constituiu um fator decisivo para a eclosão do movimento 

revolucionário em 3 de outubro de 1930. No dia 6 de outubro, os corpos de João Dantas e 

de seu cunhado Augusto Caldas, na época dados como suicidas, foram encontrados em uma 

enfermaria da Casa de Detenção de Recife. A discussão sobre a causa mortis desses 

personagens persiste até hoje. 

João Pessoa foi casado com Maria Luísa de Sousa Leão Gonçalves, filha do ex-presidente 



de Pernambuco, desembargador Segismundo Gonçalves. Seu filho, Epitácio Pessoa 

Cavalcanti de Albuquerque, foi senador entre novembro de 1950 e agosto de 1951. 

Sobre sua vida e suas atividades políticas escreveram Ademar Vidal, João Pessoa e a 

Revolução de 30 (1933, 24ª ed. 1978); Epitácio Pessoa, João Pessoa – Aliança Liberal –

Princesa (1965); Luís Nunes Alves, A morte de João Pessoa e a Revolução de 30 (1978); 

José Otávio de Arruda Melo, João Pessoa perante a história (1978); Geraldo Irineu Joffily, 

João Pessoa, a Paraíba e a Revolução de 30 (1979); Epitácio Pessoa, João Pessoa, o 

sentido de uma vida e de uma época (1979); e Joaquim Moreira Caldas, Por que João 

Dantas assassinou João Pessoa. Sob o título João Pessoa e a Revolução de 30, a 

Biblioteca Central da Universidade Federal da Paraíba publicou em 1978 um catálogo onde 

se acham listadas 84 obras a respeito. 
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PESSOA, JOSÉ 

*militar; rev. 1930; comte Zona Mil. Sul 1948-1949. 

 

José Pessoa Cavalcanti de Albuquerque nasceu em Cabaceiras (PB) no dia 12 de setembro 

de 1885, filho de Cândido Clementino Cavalcanti de Albuquerque e de Maria Pessoa 

Cavalcanti de Albuquerque. Sua mãe era sobrinha de Henrique Pereira de Lucena, o barão 

de Lucena, presidente das províncias do Rio Grande do Norte (1872), Pernambuco (1872-

1875), Bahia (1877-1878) e Rio Grande do Sul (1885-1886), deputado geral (1886-1889) e 

governador de Pernambuco (1890), ministro da Justiça (1891), da Agricultura (1891) e da 

Fazenda (1891), e ministro do Supremo Tribunal Federal (1891-1892). Era também irmã de 

Epitácio Pessoa, constituinte de 1891 e deputado pela Paraíba (1891-1893), ministro da 

Justiça (1898-1901), ministro do STF (1902-1912), senador (1912-1919 e 1924-1930) e 

presidente da República (1919-1922), e de Antônio Pessoa, presidente da Paraíba (1915-

1916) e pai de Carlos Pessoa, deputado federal (1925-1929). José Pessoa era irmão de João 

Pessoa, presidente da Paraíba (1928-1930) e candidato à vice-presidência da República pela 

Aliança Liberal em 1930, do coronel Aristarco Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, 

comandante em chefe das forças revolucionárias de 1930 em Minas Gerais, e de Cândido 

Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, deputado federal pelo Distrito Federal (1927-1930 e 

1935-1936). 

Fez seus primeiros estudos na cidade da Paraíba, hoje João Pessoa. Assentou praça em 

1903 no 2º Batalhão de Infantaria, em Recife, seguindo depois para a Escola Preparatória e 

de Tática de Realengo, no Rio de Janeiro, então Distrito Federal. Transferiu-se em 1909 

para a Escola Militar de Porto Alegre, de onde saiu aspirante a oficial. Foi promovido a 

segundo-tenente em 1913 e, em 1918, a primeiro-tenente. 

Nesse meio tempo, foi professor de esgrima em diversas corporações militares e instrutor 

em academias de tiro na Bahia e em São Paulo, onde contribuiu para convencer a juventude 

paulista a aceitar o serviço militar obrigatório. Esteve à disposição do Ministério da Justiça, 

servindo na Brigada Policial do Distrito Federal, foi ajudante de ordens e assistente do 

comando da divisão de operações enviada a Mato Grosso para pacificar o estado em 1917 

e, finalmente, serviu como ajudante de ordens e assistente do inspetor da 10ª Região 

Militar, na Bahia. 



Em 1918, último ano da Primeira Guerra Mundial, viajou para a França, onde estagiou na 

Escola Militar de Saint-Cyr e chegou ainda a participar de combates na guerra, 

comandando um pelotão de soldados franceses do 4º Regimento de Dragões. Pelos serviços 

prestados nessa ocasião, foi diversas vezes citado em ordens do dia das forças francesas e 

promovido a capitão, por atos de bravura, em janeiro de 1919. Permanecendo na Europa, 

fez parte da comissão de compras de material bélico e frequentou o curso prático de 

artilharia de assalto no Centro de Estudos de Carros de Combate, em 1920. Nesse mesmo 

ano foi nomeado para a comissão especial encarregada de acompanhar os reis da Bélgica, 

Alberto e Elizabeth, em sua viagem ao Brasil e de volta à Bélgica. 

Retornando ao Brasil ainda em 1920, aplicou os conhecimentos adquiridos na França na 

organização da primeira unidade de tanques do Exército brasileiro. Permaneceu no 

comando dessa companhia até 1923, quando foi promovido a major. Em seguida, assumiu 

o posto de subcomandante da Escola Militar do Rio de Janeiro. Foi ainda fiscal e 

comandante interino do 1º Regimento de Cavalaria Divisionária (os Dragões da 

Independência), além de ter reorganizado e comandado o 3º Regimento de Cavalaria 

Independente, no Rio Grande do Sul, antes de ser promovido a tenente-coronel em 1927. 

No ano seguinte comandou a 2ª Brigada de Cavalaria e em 1929 cursou a Escola de 

Aperfeiçoamento de Cavalaria, sendo promovido a coronel. 

Em 3 de outubro de 1930, eclodiu no Rio Grande do Sul e em outros estados o movimento 

revolucionário chefiado por Getúlio Vargas. No dia 24 do mesmo mês, quando os 

revoltosos gaúchos, depois de sucessivas vitórias, se encontravam às portas do estado de 

São Paulo, a alta hierarquia militar da capital da República, antecipando-se à ação 

revolucionária, decidiu intimar o presidente Washington Luís a desistir de qualquer reação 

e renunciar. Washington Luís recusou-se a deixar o cargo e a abandonar o palácio 

Guanabara, mas as tropas legalistas não apresentaram resistência: o batalhão de polícia que 

guardava o palácio fez saber que não reagiria se o Exército mandasse ocupá-lo. Desse 

modo, o 3º Regimento de Infantaria e um batalhão de civis, sob o comando do coronel José 

Pessoa, tomaram o palácio Guanabara. Finalmente, cedendo às pressões, Washington Luís 

foi conduzido, preso, para o forte de Copacabana. 

Após um breve período como comandante do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, 

José Pessoa assumiu, ainda em 1930, o comando da Escola Militar do Realengo. Lá, 



inspirado em sua experiência européia, operou uma transformação radical do ensino militar, 

reformando as instalações da escola e tentando estabelecer uma doutrina de formação do 

corpo de oficiais brasileiros. Para tanto, procurou atrair para a escola instrutores que 

possuíssem o curso de estado-maior, introduzido no Exército pela Missão Militar Francesa 

trazida ao Brasil em 1920 com o objetivo de fornecer uma instrução profissional mais 

adequada à oficialidade. 

Sua figura nessa época foi descrita por Nélson Werneck Sodré, então aluno da Escola 

Militar e mais tarde seu ajudante de ordens, da seguinte forma: “O coronel Pessoa era 

oficial a respeito de quem as opiniões divergiam muito; alguns o invejavam, afirmando que 

fizera carreira à sombra do tio... diziam que seus conhecimentos profissionais eram 

insuficientes, que impressionava pelo aspecto exterior. Era, realmente, caprichoso no 

fardar-se, pince-nez sempre no nariz... De polidez convencional, enraivecia-se com 

facilidade... Era vaidoso, fazendo alto juízo de seus próprios méritos. Mas é fato que os 

tinha... Na Escola Militar, foi grande comandante, marcou época.” 

José Pessoa foi também o idealizador da Academia Militar das Agulhas Negras, chegando a 

pretender o lançamento de sua pedra fundamental em 1933, o que não ocorreu, pois a nova 

academia só viria a ser fundada em 1944. Com ela, pretendia dotar o Exército de uma 

escola de formação moderna, mas ainda segundo Nélson Werneck Sodré seu projeto foi 

desfigurado, restando do que planejara apenas a localização do estabelecimento, em 

Resende (RJ). Convidado a participar dos planos de construção, recusou-se. 

Em 1933 foi promovido a general de brigada, e em 1934 enfrentou um movimento de 

rebeldia dos cadetes da Escola Militar. Inconformado com a solução dada para o caso, 

demitiu-se do comando da escola, sendo nomeado em seguida inspetor e comandante do 

Distrito de Artilharia de Costa da 1ª Região Militar, no Distrito Federal. No desempenho 

desse cargo, teve sob suas ordens a primeira missão norte-americana de artilharia de costa, 

composta de um general e vários oficiais superiores. A missão operou profunda 

modificação técnica e profissional nos quadros da arma. 

Em dezembro de 1935, no Rio de Janeiro, esteve presente à reunião dos generais convocada 

em razão da Revolta Comunista ocorrida em novembro anterior. A reunião tinha por 

finalidade o exame da situação do país em face do levante, bem como a discussão sobre a 

suficiência das leis repressivas existentes para punir os insurretos. José Pessoa discordou da 



maioria dos presentes, considerando irrelevante a discussão das leis existentes ou de uma 

nova legislação para punir os crimes cometidos, uma vez que o assunto era da competência 

de juristas, e não de generais do Exército. A seu ver, a reunião devia limitar-se a hipotecar o 

apoio dos generais ao ministro da Guerra para que este, agindo junto aos poderes 

competentes, reivindicasse severa punição aos crimes praticados e a promulgação de uma 

nova lei, mais repressiva, para salvaguardar a nação.  

Como os demais participantes da reunião — presidida pelo próprio ministro da Guerra, 

general João Gomes Ribeiro Filho —, prestou total apoio ao ministro para que este 

conseguisse no menor prazo possível a punição para os implicados no levante. Ao fim do 

encontro, o ministro da Guerra encaminhou ao presidente da República o esboço de um 

projeto de lei segundo o qual ficava decretado que os oficiais envolvidos na revolta não só 

estariam sujeitos às penalidades previstas como também seriam expulsos das fileiras do 

Exército. 

Em junho de 1937, quando se ampliou o debate sobre a sucessão presidencial, a corrente 

militar que se opunha à realização de eleições procurou cercear os passos dos militares 

neutros ou favoráveis ao pleito. Em razão disso, e sob o pretexto de uma reunião 

“conspiratória” realizada na casa do general José Pessoa, o general Pedro Aurélio de Góis 

Monteiro, então inspetor da Região Sul, acusou de “inimigos do regime” o próprio general 

Pessoa e mais o general Valdomiro Castilho de Lima. José Pessoa escreveu diretamente a 

Getúlio Vargas, desmentindo Góis Monteiro, e tentou mover um processo contra seu 

acusador. Na sequência dos acontecimentos, porém, a situação acabou favorecendo os 

partidários da supressão das eleições, que receberam o apoio do governo, e os postos-chave 

de comando acabaram sob o controle dos generais favoráveis à solução ditatorial. 

Em decorrência disso, o general José Pessoa ficou, nas palavras de Nélson Werneck Sodré, 

“encostado”, na “situação de homem ao mar”, sem comissão, adido à Casa Militar da 

Presidência da República. Só em março de 1938, quatro meses após o advento do Estado 

Novo, recebeu outra comissão de comando. Inicialmente cogitado para um posto em Belo 

Horizonte, acabou nomeado comandante da 9ª Região Militar, em Mato Grosso, ficando 

assim afastado do centro de decisões nacionais. Ainda segundo Werneck Sodré, “servir em 

Mato Grosso era considerado castigo”. Em seu novo comando, José Pessoa promoveu 

intenso combate ao banditismo que então grassava em Mato Grosso, iniciando uma 



verdadeira campanha militar contra os bandos armados que assolavam o sul do estado. 

Nessa campanha, apreenderam-se milhares de armas e munições pertencentes ao Exército 

que haviam sido roubadas dos depósitos do governo. 

No início de 1939, foi nomeado inspetor da arma de cavalaria, que tratou de modernizar, 

dotando-a de novos regulamentos. Promovido a general de divisão em maio de 1940, viajou 

em 1943 ao Paraguai como embaixador extraordinário à posse do presidente daquela nação. 

Ainda em 1943, integrou a comissão de comércio que elaborou o anteprojeto de defesa dos 

portos do Rio de Janeiro e de Santos, bem como dos portos fluviais de Mato Grosso e do 

rio São Francisco, como parte do esforço de guerra brasileiro previsto nos acordos militares 

entre o Brasil e os Estados Unidos, e passou a integrar a Comissão de Promoções do 

Exército.  

Eleito presidente do Clube Militar em maio de 1944, assumiu o cargo em junho e nele 

permaneceu até junho de 1946. Sua gestão atravessou o fim do Estado Novo, e se mostrou 

adequada à atmosfera política de restauração dos princípios democráticos. Por ocasião do 

retorno da Força Expedicionária Brasileira (FEB) enviada à Itália, organizou comitês de 

recepção para os ex-combatentes. Em outubro de 1945 contribuiu para a queda de Vargas 

ao lançar uma proclamação contra o continuísmo (queremismo) e contra a nomeação de 

Benjamim Vargas, irmão do presidente, para a chefia de polícia do Distrito Federal. 

Adido militar em Londres de 1946 a 1947, retornou ao Brasil e, em abril de 1948, 

participou da fundação do Centro de Estudos e Defesa do Petróleo e da Economia Nacional 

(CEDPEN), juntamente com Artur Bernardes e os generais Estêvão Leitão de Carvalho e 

Júlio Caetano Horta Barbosa. Em torno do CEDPEN se articularam de modo amplo 

estudantes, jornalistas, militares, professores e homens públicos, e em pouco tempo o 

centro se tornou o núcleo de uma campanha de mobilização da opinião pública em favor de 

uma solução nacionalista para a questão do petróleo. A Campanha do Petróleo, como ficou 

conhecida, desembocaria no estabelecimento do monopólio estatal (1953) e na consequente 

criação da Petrobras (1954). 

Em julho de 1948, foi nomeado para o comando da Zona Militar Sul (antecedente do III 

Exército), abrangendo tropas sediadas nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul. Em 12 de setembro de 1949, foi transferido para a reserva no posto de general de 

exército. 



Promovido a marechal em janeiro de 1953, foi convidado em 1954 pelo presidente Café 

Filho a presidir a Comissão de Localização da Nova Capital Federal, encarregada de 

examinar as condições gerais de instalação da cidade a ser construída. Criou uma série de 

subcomissões técnicas especializadas, que apresentaram em 1955 o resultado de seus 

estudos num relatório que foi integralmente aprovado. Em seguida, Café Filho homologou 

a escolha do sítio da nova capital e delimitou a área do futuro Distrito Federal, 

determinando que a comissão encaminhasse o estudo de todos os problemas correlatos à 

mudança. A comissão encerrou seus trabalhos em 1956. 

José Pessoa publicou alguns livros técnicos, conferências e relatórios, destacando-se Os 

tanques na guerra européia, publicado pouco depois de seu retorno da Europa, que recebeu 

parecer extremamente favorável do Estado-Maior do Exército. 

Faleceu no Rio de Janeiro em 16 de agosto de 1959. 

O arquivo de José Pessoa encontra-se depositado no Centro de Pesquisa e Documentação 

de História Contemporânea do Brasil (Cpdoc) da Fundação Getulio Vargas. 

Robert Pechman 
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PESSOA, Lindolfo  

*dep. fed. PR 1921-1930. 

 

Lindolfo Pessoa da Cruz Marques nasceu em Bananeiras (PB) no dia 11 de fevereiro de 

1882, filho de Antônio Tertuliano da Cruz Marques e de Leonila Pessoa da Cruz Marques. 

Bacharelou-se pela Faculdade de Direito do Recife em 1904 e logo após a formatura 

transferiu-se para o Paraná. Em 1905 tornou-se promotor público do município de São José 

da Boa Vista. Manteve-se no cargo por apenas três meses, por ter sido nomeado delegado 

de polícia em Curitiba, função que exerceu até o ano seguinte. Foi então nomeado promotor 

de justiça da capital paranaense, posto que abandonou tempos depois em virtude de sua 

aprovação no concurso para juiz de direito. Nomeado para a comarca de Imbituba, aí 

permaneceu até 1915, quando solicitou transferência para a cidade de Campo Largo. Em 

1916 assumiu a chefia da polícia curitibana por cinco anos. 

Eleito deputado federal para a legislatura 1921-1923, tomou posse na Câmara em maio de 

1921, passando a residir no Rio de Janeiro. Foi reeleito para as três legislaturas seguintes, 

mas teve o mandato interrompido em outubro de 1930, em decorrência da vitória da 

revolução que levou Getúlio Vargas ao poder e extinguiu os órgãos legislativos do país. 

Durante sua passagem pela Câmara apontou a necessidade de construção de uma estrada de 

ferro que ligasse o Brasil à Assunção. Após a reconstitucionalização, candidatou-se em 

1934 a deputado estadual na legenda da União Republicana Paranaense e foi eleito. 

Foi também juiz de direito nos municípios paranaenses de Guarapuava e Palmas, e juiz do 

cível e comércio em Curitiba. Integrou ainda o quadro de professores da Faculdade de 

Direito da Universidade do Paraná, instituição na qual era lente catedrático de direito 

constitucional. 

 

Luciana Pinheiro 
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PESSOA, Virgílio de Andrade 

* const. 1891; dep. fed. RJ 1891-1893. 

 

 Virgílio de Andrade Pessoa nasceu em Sobral (CE). 

Formou-se em farmácia e ainda durante o Império foi deputado provincial, eleito 

pelo Partido Liberal. Foi um grande defensor dos ideais republicanos, tendo participado 

ativamente da propaganda republicana e da agitação política que marcaram os últimos anos 

da monarquia no Brasil. Em 1885, juntamente com Érico Marinho da Gama Coelho e 

Francisco Vieira de Almeida, fundou o Clube Republicano na cidade de São Fidélis, no 

norte da província do Rio de Janeiro.  

Após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, foi eleito em 15 de 

setembro de 1890 deputado pelo estado do Rio ao Congresso Nacional Constituinte. Tomou 

posse em 15 de novembro seguinte, participou da elaboração da Constituição promulgada 

em 24 de fevereiro de 1891 e a partir de 15 de junho, quando se iniciou a legislatura 

ordinária, exerceu o mandato na Câmara dos Deputados, até 31 de dezembro de 1893.  

 Faleceu em 1908. 

 

Izabel Pimentel da Silva 
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PESTANA, Augusto 

*dep. fed. RS 1915-1920 e 1927-1930. 

 

Augusto Pestana nasceu no Rio de Janeiro, então capital do Império, no dia 22 de 

maio de 1868, filho de Manuel José Pestana e de Januária de Abreu Pestana.  

Concluiu os preparatórios no externato do Imperial Colégio de D. Pedro II e em 1885 

matriculou-se na Escola Politécnica. Em 1887 recebeu os diplomas de bacharel em 

matemática e ciências físicas e de engenheiro civil. 

Em 1897 dirigiu o estudo sobre o tráfego da estrada de ferro de Baturité, no Ceará, lá 

permanecendo por mais de um ano. Trabalhou também na comissão de estudos e 

construção da estrada de ferro Porto Alegre-Uruguaiana. Extinta a comissão, fixou-se em 

Porto Alegre, onde, a convite do presidente do estado Júlio de Castilhos, chefiou a 

comissão de estudos sobre o rio Jacuí. Em 17 de agosto de 1898, foi nomeado por Borges 

de Medeiros inspetor geral das linhas telegráficas do Rio Grande do Sul. Em janeiro de 

1899 tornou-se chefe da comissão de verificação de posses e discriminação de terras 

públicas em Cruz Alta, Passo Fundo, Palmeira e Santo Ângelo, cargo que exerceu por 13 

anos. Foi nomeado, pelo decreto de 24 de agosto de 1901 do governo federal, coronel 

comandante da 3ª Brigada de Artilharia da Guarda Nacional de Cruz Alta. Em 1912, 

tornou-se engenheiro-chefe do Distrito Telegráfico de Porto Alegre e, no ano seguinte, 

diretor da Estrada de Ferro do Oeste de Minas. 

Em 1915, foi eleito deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul na legenda 

do Partido Republicano Rio-Grandense (PRR). Foi reeleito em 1918, exerceu o mandato 

até dezembro de 1920, e voltou a ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados na cidade 

do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, em 1927. Em 4 de agosto de 1928, foi nomeado 

secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, na administração do então presidente do 

estado Getúlio Vargas. Permaneceu na pasta até 12 de fevereiro de 1930, quando foi 

substituído por Simplício Alves. Em maio de 1930 foi reeleito deputado federal, mas teve 

seu mandato interrompido em outubro com a vitória da Revolução de 1930, que levou 



Getúlio Vargas ao poder, fechou o Congresso e extinguiu todos os órgãos legislativos do 

país. Durante os anos em que foi deputado federal, foi membro das comissões de Instrução 

Pública e Finanças e relator do Orçamento da Viação e Obras Públicas. 

Entre os meses de maio e novembro de 1932, dirigiu o porto da cidade de Porto 

Alegre. 

Faleceu no Rio de Janeiro em 29 de maio de 1934. 

Casou-se com Virgínia da Fontoura Trindade. 

 

Raimundo Helio Lopes/ Izabel Noll  
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PESTANA, Rangel  

* jornalista; junta gov. SP 1889; const. 1891; sen. SP 1891-1893; dep. fed. RJ 1899-1902; 

sen. RJ 1902-1903. 

 

Francisco Rangel Pestana nasceu em Iguaçu, atual Nova Iguaçu (RJ), em 26 de novembro 

de 1839, filho de João Jacinto Pestana e de Luísa Rangel Pestana. Seu pai, imigrante 

português da ilha da Madeira, foi por muitos anos tabelião e secretário da Câmara 

Municipal de Nova Iguaçu.   

Após fazer os primeiros estudos na escola pública de sua cidade, foi para o Rio de Janeiro, 

então capital do Império, onde estudou no Colégio Curiáceo e no Colégio Dom Pedro II. 

No início de 1857 mudou-se para a capital paulista, cursou os preparatórios e, ao término, 

matriculou-se na Faculdade de Direito de São Paulo em 1859. Entre seus colegas de turma 

estavam Prudente José de Morais Barros, Teófilo Carlos Benedito Otoni, Miguel Calmon 

Du Pin e Almeida, Manuel Ferraz de Campos Sales, Bernardino José de Campos Júnior, 

Francisco Quirino dos Santos, Lúcio de Mendonça e Paulo Eiró. Ainda estudante aderiu às 

ideias políticas mais adiantadas, apesar de sua família pertencer ao Partido Conservador. 

 

JORNALISTA E REPUBLICANO 

 Jornalista desde a juventude, em 1860 tornou-se redator, com Quirino dos Santos e José 

Antônio Barros Júnior, de O Lírio, jornal acadêmico “de variedades, dedicado às famílias”. 

No mesmo ano, junto com Henrique Limpo de Abreu, Jose Luís Monteiro de Sousa e 

Cesário Alvim, fundou O Timbira, “jornal acadêmico, literário, artístico e de idéias 

liberais”. Em 1862, escrevia no Futuro, do qual também foi um dos fundadores, junto com 

Belfort Duarte, Teófilo Otoni e Cesário Alvim, e no qual manteve polêmica com o Partido 

Conservador através de artigos veementes e sarcásticos. Foi um dos redatores no ano 

seguinte da A Época, jornal que defendia as idéias liberais. Não o satisfazia apenas a 

atividade jornalística; frequentava também associações literárias, tomando parte nas 

discussões ali travadas. Ainda em 1863, com os amigos Antônio Paulino Limpo de Abreu, 

José Luís Monteiro de Sousa, Urbano Sabino, Felício dos Santos e os irmãos Otoni, fundou 

o Partido Radical, que seria o embrião do Partido Republicano. 



Após bacharelar-se em ciências jurídicas e sociais em 1863, especializando-se em 

direito público, voltou em 1864 ao Rio de Janeiro pretendendo um lugar de promotor 

público, mas foi preterido por outros candidatos, apesar da colaboração que prestou ao 

presidente da província do Rio de Janeiro, visconde de Sousa Franco, um dos chefes do 

Partido Liberal. Convidado pelo conselheiro Zacarias de Góis e Vasconcelos, foi redator-

chefe do Diário Oficial por algum tempo, mas, por divergências com o próprio presidente 

do Conselho de Ministros sobre assuntos de religião e de política internacional, pediu 

demissão. Em 1866 foi lançada a folha Opinião Liberal, jornal político que obteve grande 

sucesso. Defensor de idéias emancipadoras, preconizou em suas páginas a descentralização, 

a substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre, o ensino livre, o sufrágio direto, o 

Senado temporário e a independência da magistratura. Esses pontos constituiriam anos 

depois o programa republicano.  

Em 1868 fundou o Correio Nacional, no qual sustentou a eliminação do elemento servil, o 

que lhe valeu sérias críticas dos escravagistas, que o apontaram como revolucionário e 

homem perigoso. Em 1870, os três jornais radicais que se publicavam no Rio de Janeiro 

fundiram-se num só, A República, que  apareceu no dia 3 de dezembro trazendo o célebre 

Manifesto Republicano, do qual foi um dos subscritores. Indicado para assumir a direção do 

jornal, recusou o convite devido a seu estado de saúde. Organizando-se o Partido 

Republicano, foi um dos primeiros a alistar-se entre os que defendiam a causa. Em duas 

oportunidades apresentou-se como candidato a deputado na Assembleia Provincial do Rio 

de Janeiro, mas não teve êxito, segundo afirmou, porque em nenhuma das duas vezes seu 

nome foi consignado nas chapas recomendadas pelos chefes do partido. 

Com a saúde abalada, resolveu transferir-se do Rio de Janeiro para Campinas (SP), onde 

passou a residir e abriu banca de advogado. Começou também a escrever na Gazeta de 

Campinas, jornal em que colaborou até 1873. Também em Campinas casou-se com 

Damiana Quirino dos Santos, irmã de seu colega de faculdade Francisco Quirino dos 

Santos. Quando pôde dispor dos bens de sua herança paterna, libertou os escravos que lhe 

couberam em partilha, o mesmo fazendo com os que sua esposa possuía. Logo foi chamado 

ao Rio de Janeiro para a fundação de um novo jornal republicano, mas, apesar de seu 

empenho, a empreitada não teve êxito. A despeito das várias críticas que recebeu, partiu em 

sua defesa o republicano Quintino Bocaiúva. Com os amigos Limpo de Abreu, Miguel 



Vieira Ferreira e J. Teles de Meneses, fundou uma escola que se chamou Escola do Povo, 

em que o curso era ministrado gratuitamente, e defendeu em conferências o ensino público 

e a educação da mulher, inclusive com instrução superior.  

De volta a Campinas em 1874, foi convidado pelo proprietário do Colégio Americano 

Internacional Morton, Nash Morton, para ser diretor do estabelecimento, no qual também 

lecionou retórica e português, revelando-se exímio professor. Entre seus alunos estava o 

jovem Júlio Mesquita. Lecionou ainda no Colégio Florence, em Campinas, e em 1876, 

juntamente com sua esposa, fundou na capital paulista um modelar estabelecimento de 

ensino secundário para meninas, o Colégio Pestana. Em virtude da falta de apoio financeiro 

seria obrigado a fechá-lo em 1879. 

Os participantes da Convenção Republicana de Itu, realizada em 18 de abril de 

1873, haviam concordado quanto à necessidade de ter um órgão de imprensa na capital da 

província de São Paulo para defender os ideais republicanos. Após um trabalho de 

arregimentação efetuado por Américo Brasiliense e Campos Sales, foi constituída em 

outubro de 1874 uma sociedade em comandita com 19 cotistas com o nome de Pestana, 

Campos & Cia. O nome deveu-se ao fato de Rangel Pestana e Américo de Campos terem as 

maiores cotas. Ao menos 12 comanditários ingressaram na sociedade por intermédio de 

Pestana. No entanto, temeroso de que um novo jornal encontrasse dificuldades para 

conseguir publicidade e de que sua circulação não fosse compensadora, o grupo envolvido 

no projeto deliberou que seria interessante ter entendimentos para a possível aquisição do 

Correio Paulistano, jornal paulista de grande aceitação de propriedade de Joaquim Roberto 

de Azevedo Marques. Campos Sales reuniu seus sócios em Campinas, e decidiu-se que 

Rangel Pestana se encarregaria de tentar a compra do Correio. A compra, porém, não se 

consumou.  

Em fins de 1874, os republicanos paulistas resolveram apressar a criação de seu próprio 

jornal, e em 4 de janeiro de 1875 lançaram A Província de São Paulo, que, com a 

proclamação da República, alteraria seu nome para O Estado de São Paulo. Rangel Pestana 

exerceria a função de redator do jornal por muitos anos, em companhia de Américo de 

Campos. Em 1879, a sociedade foi reorganizada, passando a contar com apenas 11 

comanditários. No dia 18 de janeiro de 1882, ocorreu uma nova alteração societária, e 

Rangel Pestana passou a ser o maior cotista. Também nesse ano Pestana foi eleito deputado 



provincial para a legislatura 1882-1883, juntamente com Antônio Gomes Pinheiro 

Machado, Gabriel de Toledo Piza e Toledo, Manuel Ferraz de Campos Sales, Prudente José 

de Morais Barros e Martinho da Silva Prado Júnior, os primeiros integrantes da bancada 

republicana na Assembleia Provincial paulista. 

Em 1884, Alberto Sales, irmão de Campos Sales, entrou na sociedade controladora 

de A Província de São Paulo investindo a maioria do capital, e assim tornou-se proprietário 

e diretor-gerente do jornal. Em 1885 Sales trouxe Júlio Mesquita como redator político. 

Também em 1885, pelas páginas do Diário Mercantil, o escritor Júlio Ribeiro atacou o 

Partido Republicano, A Província de São Paulo e em especial Rangel Pestana. A resposta 

veio através de Alberto Sales, que, assinava como Demócrito e publicou na Seção Livre do 

jornal suas “Cartas a Júlio Ribeiro”. Posteriormente também entrou na polêmica, em defesa 

de Rangel Pestana e do jornal, o jovem jornalista Júlio Mesquita, assinando como Diderot. 

Outra frente de problemas foi o antilusitanismo de Sales, que quase levou o jornal à 

falência, já que todos os anunciantes portugueses boicotaram a empresa. Sob pressão, Sales 

acabou se retirando da sociedade, e Rangel Pestana tornou-se pessoalmente responsável 

pelo jornal: “Assumo só a responsabilidade da direção do jornal e o faço mais em 

obediência aos grandes interesses do Partido Republicano do que no impulso de minha 

própria vontade”. A Província de São Paulo acabou sendo salva por Júlio Mesquita, que, 

como filho de portugueses, conseguiu trazer de volta os clientes.  

Em 22 de junho de 1886, Rangel Pestana relatava que A Província de São Paulo 

desenvolvera em suas páginas as seções de notícias estrangeiras e literárias, e se destavcava 

pelo relevo dado às questões econômicas. Rapidamente o jornal tornou-se o de maior 

tiragem em todo o território paulista. Também em 1886 Rangel Pestana foi mais uma vez 

eleito deputado provincial, ao lado de seu cunhado Francisco Quirino dos Santos e de 

Gabriel de Toledo Piza e Toledo. Na legislatura 1886-1887, apresentou um projeto de lei de 

reorganização da instrução pública em São Paulo.  

Durante o Congresso do Partido Republicano, em maio de 1887, foi apresentada uma 

moção propondo a separação de São Paulo da União, defendida por alguns próceres da 

agremiação. Embora duvidasse da conveniência de uma postura separatista, Rangel Pestana 

pediu uma decisão definitiva do partido, pois entendia que, sendo A Província de São 

Paulo e o Diário Popular considerados até aquele momento órgãos oficiais do separatismo, 



daquela decisão dependeria o jornal que dirigia continuar ou não a servir de veículo à 

campanha. A única voz contra o manifesto separatista foi a de Júlio Mesquita, que pediu a 

palavra para combater a ideia. Por proposta de Francisco Glicério, foi aprovado o 

adiamento da discussão para o próximo congresso do partido. Rangel Pestana, que não era 

separatista, recebeu o adiamento com satisfação, e, como abolicionista, defendeu com 

veemência o fim da escravidão no Brasil. Em 1888, A Província de São Paulo passou a 

pertencer à firma Rangel Pestana & Cia, e Júlio Mesquita, além de redator, tornou-se 

gerente. 

 

ATUAÇÃO NA REPÚBLICA 

Proclamada a República, por sugestão de Américo de Campos foi indicado um triunvirato 

para governar São Paulo, sendo unanimemente aclamados pelos republicanos os nomes de 

Rangel Pestana, de Prudente de Morais e do coronel Joaquim de Sousa Mursa. O primeiro 

ato assinado pela junta foi o da adesão de São Paulo à República brasileira. A junta exerceu 

sua função por um curto período, entre 16 de novembro e 14 de dezembro de 1889, quando 

o chefe do governo provisório da República, marechal Deodoro da Fonseca, resolveu 

nomear Prudente de Morais governador do estado. Nessa ocasião Rangel Pestana 

recomendou a Prudente de Morais a criação de escolas, principalmente escolas normais e 

profissionais, pois só pela educação poderia o Brasil ocupar uma posição digna no concerto 

das nações. Colaborou com empenho na obra de Caetano de Campos, tendo aconselhado a 

Prudente todo apoio ao trabalho desse educador. Por sua vez, Prudente de Morais o 

incumbiu de preparar, em 1890, a reforma da escola normal. 

Também em 1890, o marechal Deodoro da Fonseca nomeou Rangel Pestana membro da 

comissão encarregada de elaborar o anteprojeto da Constituição da República.  Em 13 de 

janeiro, foi anunciada a mudança de Pestana para Petrópolis, a fim cumprir sua importante 

tarefa. Dois dias depois, o redator-chefe do agora chamado O Estado de S. Paulo deixou 

suas funções e foi substituído por Júlio Mesquita. Mesmo de longe, porém, continuaria a 

orientar a diretriz do jornal.  

No dia 15 de setembro de 1890, Rangel Pestana foi eleito senador por São Paulo ao 

Congresso Nacional Constituinte, com mandato até dezembro de 1893. Assumindo sua 

cadeira em 15 de novembro, participou ativamente dos trabalhos de discussão da nova 



Carta e foi um dos signatários da primeira Constituição republicana do Brasil, promulgada 

em 24 de fevereiro de 1891. Cumprida sua missão perante a Constituinte, Pestana voltou a 

São Paulo e reassumiu seu posto no Estado. Sua volta coincidiu com a conclusão da 

reforma das oficinas e a inauguração da máquina impressora Marinoni, recém-adquirida na 

Europa. Entretanto, em outubro de 1891, doente e desgostoso com a República, afastou-se 

do jornal, cedendo sua participação à Companhia Impressora Paulista, controlada pelo 

coronel Carlos Teixeira de Carvalho. Em seu artigo de despedida fazia referência à quebra 

de solidariedade para com o partido e terminava afirmando que, “saindo do jornalismo, não 

me elimino como homem político nem me anulo como fator do progresso do Estado de São 

Paulo”.  

No dia 3 de novembro de 1891, quando o marechal Deodoro da Fonseca fechou o 

Congresso Nacional e decretou o estado de sítio, Rangel Pestana não concordou com o 

golpe e ficou do lado dos legalistas. Participou no Rio de Janeiro de uma reunião na 

residência do deputado federal por São Paulo Domingos de Morais, com senadores e 

deputados oposicionistas ameaçados de prisão, na qual foi discutido, aceito e aprovado um 

manifesto dirigido à nação contra a arbitrariedade praticada. O documento seria publicado 

em São Paulo no jornal Correio Paulistano, diante a impossibilidade de fazê-lo na capital 

federal. Ao final, a reação ao golpe de Deodoro o levaria a renunciar. Assumiu então o 

poder o vice-presidente marechal Floriano Peixoto. 

Em 21 de janeiro de 1892, por motivação política, Rangel Pestana resolveu renunciar à sua 

cadeira de senador. Indicado por Floriano para o cargo de ministro do Supremo Tribunal 

Federal, não aceitou a indicação. O marechal quis também lançar sua candidatura à 

presidência da República, o que recusou. Passou então a exercer a função de redator-chefe 

do jornal O Tempo, em cujas páginas escreveu uma série de artigos sobre o governo de 

Américo Brasiliense em São Paulo. Os artigos resultaram em polêmica, pois Brasiliense 

respondeu através de seu jornal Opinião Nacional.  

Por indicação do PRP, foi novamente eleito para o Senado em 27 de abril de 1892, mas em 

8 de fevereiro de 1893, por deliberação seus pares, perdeu o mandato ao aceitar sua 

nomeação pelo marechal Floriano Peixoto para o cargo de vice-presidente do Banco da 

República do Brasil. Sua vaga senador foi preenchida, por decisão do PRP, por Francisco 

de Paula Rodrigues Alves. Pestana assumiu a presidência do banco no dia 29 de janeiro de 



1894, quando da morte do conselheiro Manuel Pinto de Sousa Dantas, que o presidia desde 

o Império. Exerceu a função até 21 de setembro de 1895, quando, por divergências com 

Rodrigues Alves, então ministro da Fazenda, pediu demissão. Foi substituído interinamente 

por Fernando Lobo, que logo depois transmitiu o cargo a Afonso Pena. Em 1896 voltou 

para São Paulo, nomeado advogado do Banco da República. Escreveu nessa época nos 

jornais Lavoura e Comércio, Diário Popular e Gazeta de Notícias. Muitos desses artigos 

foram reunidos em folheto sob o título A reação e a política do marechal Floriano. 

Em 25 de junho de 1899, foi eleito deputado federal representando o estado do Rio de 

Janeiro, na vaga aberta pela renúncia de Francisco Barcelos, para o curto período de 3 de 

maio a 31 de dezembro daquele ano. Reeleito para a legislatura 1900-1902, em 1º de 

outubro de 1900 renunciou o mandato, mas foi novamente eleito em 31 de março de 1901 e 

voltou à Câmara dos Deputados a partir de 22 de junho seguinte. Foi também vice-

presidente do estado do Rio em 1902. Com o falecimento do senador fluminense José 

Tomás da Porciúncula em setembro de 1901, elegeu-se para a vaga deste no Senado e 

exerceu o mandato de 1º de julho de 1902 até sua morte. Na tribuna do Senado defendeu as 

ideias do presidente Rodrigues Alves, que procurava estimular a exportação e restringir a 

importação, e planejou encampar pelo Tesouro as emissões bancárias, mediante condições 

justas, de forma a restaurar o controle da moeda pelo governo, como exigiam a correção 

administrativa e a própria soberania nacional. 

Faleceu em São Paulo em 17 de março de 1903, em pleno exercício do mandato de 

senador. 

De seu casamento com Damiana Quirino dos Santos, teve 13 filhos.  

 

Antônio Sérgio Ribeiro 
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PICCAROLO, Antonio  

*mov. socialista; escritor, jornalista e professor. 

 

Antonio Piccarolo nasceu em Alessandria, na Itália, em 1º de março de 1863, filho 

de Giacomo Piccarolo e de Antonia Goretta, de família de agricultores abastados da região 

do Piemonte. 

 Em 1881, ingressou no curso de direito da Universidade de Turim. Especializou-se em 

história e defendeu sua tese de láurea sobre a abolição da servidão feudal na região de 

Vercelli. Foi professor no Ginásio Oficial de Viterbo, na região do Lácio. Em 1892, 

participou da constituição do Partito dei Lavoratori Italiani (depois Partito Socialista 

Italiano, PSI) no Congresso de Gênova, representando uma associação de trabalhadores de 

Catânia. Criou e animou um círculo socialista em sua província natal e participou de outros 

nas cidades de Alba e Turim. Foi vereador em Alessandria (1894 e 1896) e, como líder 

socialista local, militou com grandes nomes do PSI da época, tais como Constantino 

Lazzari, Andrea Costa, Enrico Ferri, Alceste de Ambrys, Leonida Bissolatti e Filippo 

Turati. Escreveu também para diversos periódicos: Grido del Popolo, de Turim, La 

Giustizia, de Reggio Emilia, Lotta di classe, de Milão, entre outros. Por essa militância foi 

diversas vezes reprimido e preso. Em 1898 estabeleceu-se em Turim como jornalista 

administrador do Grido del Popolo e no ano seguinte foi eleito vereador. Ao fim do 

mandato, em 1901, fixou-se em Alessandria como diretor do jornal socialista L’Idea 

Nuova. 

Ao longo desse período, como historiador, aproveitou documentos medievais para publicar 

trabalhos sobre sua região: La Bella Galiana, em 1891, Cattedrale antica d'Alba, em 1893, 

L'abolizione della servitù della gleba nel Vercelese, em 1896. Em La piccola proprieta: 

come nasce, come muore, publicado na revista Critica Sociale, de Filippo Turati, analisou a 

propriedade latifundiária no Monferrato, o que lhe valeu a qualificação de respeitado 

teórico da questão agrária dentro do PSI. Em 1895, impôs ao PSI a discussão das questões 



agrárias por meio da publicação de Condizioni dei lavoratori dei campi nel Piemonte. O 

futuro ideólogo da emigração e da "colônia paulista" aparecia, nesses momentos, como 

intransigente crítico dos proprietários agrícolas do Piemonte, em defesa do campesinato. 

Em 1896, juntamente com Bissolati, redigiu o programa nacional do PSI para o campo. 

Em 1902 foi para Piacenza para assumir o cargo de secretário de propaganda na federação 

provincial de camponeses e também a diretoria do jornal socialista local, Piacenza Nuova. 

De volta a Turim alguns meses depois, foi nomeado diretor do jornal sindical L'Edilizia e 

secretário de propaganda da Federação dos Trabalhadores em Construção. Também em 

1902 tornou-se secretário do comitê regional dos cavadores de Carrara e diretor do 

periódico socialista local La Battaglia. 

Durante o ano de 1903, promoveu a separação das ligas marmoristas da Federação dos 

Trabalhadores em Construção, com o intuito de fazer oposição aos anarquistas que 

dominavam a federação. Dissensões decorrentes dessa política levaram-no a se indispor 

com parcela significativa do PSI local. Assim, o convite de Alceste de Ambrys para dirigir 

o Avanti!, jornal do PSI em São Paulo, foi bem recebido, e Piccarolo partiu para o Brasil 

em março de 1904. Viajou em companhia de Ernestina Lesina, que também se destacaria 

nas lutas pela democracia no Brasil, sobretudo pelos direitos das mulheres. 

 

NO BRASIL 

 Piccarolo permaneceu à testa do Avanti!, em São Paulo, até fins de 1905, quando se 

demitiu para seguir uma trajetória socialista sui generis. Em 1906, fundou Il Secolo, por 

meio do qual iniciou uma polêmica com socialistas mais radicais, reunidos em torno do 

Avanti! Nessa nova condição, adotou como tema principal de sua atuação a luta "pelos 

interesses da colônia italiana de São Paulo", entre os quais a imigração ganhava posição 

ímpar.  

Una rivoluzione economica: la proprietà fondiaria degli italiani nello stato di S. Paolo, sua 

primeira obra escrita em São Paulo, em 1908, foi preparada com a intenção de divulgar os 



progressos feitos por imigrantes que se haviam transformado em pequenos proprietários de 

terras. Nela, propunha a organização de cooperativas de pequenos produtores de café, nos 

moldes das existentes em sua terra natal, para intensificar as relações comerciais entre Itália 

e Brasil: os italianos daqui venderiam café aos de lá, que pagariam com o vinho produzido. 

Ainda em 1908, Piccarolo fundou em São Paulo o Centro Socialista Paulistano, cujo 

manifesto de criação resultou na obra O socialismo no Brasil. O centro deveria representar 

no Brasil a visão socialista-reformista, mais moderada do que a do Centro Socialista 

Internacional, dirigido pelo grupo do Avanti!. "Um programa prático de ação socialista", 

defendido na obra, significava o patrocínio do progresso capitalista no campo, mediante a 

disseminação da pequena propriedade. O socialismo ficava para um futuro não 

determinado. Suas propostas provocaram polêmicas entre os socialistas e diversas 

instituições do movimento operário de São Paulo. 

Autor de mais de quatro dezenas de livros de caráter variado – desde obras de militância, 

manuais escolares de latim, livros de história, até compêndios de economia política –, 

Piccarolo desfrutou de grande notoriedade como intelectual. Em 1911, publicou L' 

emigrazione italiana nello Stato di San Paolo, defendendo o aumento do fluxo emigratório. 

Em 1913, momento crucial nas relações entre empregados agrícolas e proprietários de 

terras, por causa da greve de Ribeirão Preto, publicou trabalhos que refletiam seus diálogos 

com a Sociedade Paulista de Agricultura, reduto da classe dominante do estado: Interessi 

italiani nel Brasile, La fisiologia d'uno sciopero, Cooperativas e defesa do café. Em 1922, 

publicou um “livro de ouro” das empresas pertencentes a italianos: Gli italiani nel Brasile. 

Como jornalista teve atuação não menos saliente: de 1910 a 1923, publicou mensalmente 

La Rivista Coloniale, que muitas vezes foi acusada de trabalhar a soldo da Secretaria de 

Agricultura do Estado de São Paulo. Desde os tempos da Itália foi membro da maçonaria e, 

em São Paulo, liderou o Grande Oriente Autônomo como grão-mestre. Na época escreveu 

La massoneria e l'independenza brasiliana. 

Nos anos 1920, sua luta tendeu a concentrar-se na organização do movimento antifascista 



em São Paulo. Tal movimento não foi marcado em sua produção por uma revolução 

ideológica, pois a oposição aos "bárbaros e cruéis camisas negras" funcionou como uma 

continuação da defesa dos interesses liberais dos “verdadeiros italianos patriotas". Por isso, 

quando o fascismo ascendeu ao poder na Itália, combateu-o daqui veementemente. 

Condenou, mesmo antes da marcha sobre Roma, a aventura de Gabrielle D'Annunzio no 

Fiume, que ofereceu ao fascismo toda uma retórica autoritária. Em 1923, com apoio da 

maçonaria, fundou o primeiro órgão antifascista de São Paulo, La Difesa, e o dirigiu até 

fins de 1926. Nessa ocasião a diretoria passou a ser ocupada pelo conde Francesco Frola, 

com quem entrou em disputa pouco depois, provocando uma reorganização do antifascismo 

local. Em 1927, liderando republicanos e socialistas, montou a seção paulista da LIDU, 

Lega Italiana dei Diritti del'Uomo. Essa associação, que nascera em 1919 em Milão, tinha 

como um de seus objetivos auxiliar os imigrantes políticos italianos e defender os 

antifascistas de possíveis arbitrariedades policiais. Em 1928, editou outro órgão de 

propaganda antifascista, Il Risorgimento. Pouco antes da Revolução de 1930, ganhava a 

disputa com Frola e o obrigava a deixar o movimento e o país.  

Como professor, Piccarolo havia, desde a segunda década do século, lecionado latim, 

literatura clássica, história, economia e política em diversas instituições. Assim, trabalhou 

no Instituto Médio Dante Alighieri, na Escola Normal da Praça da República e no Ginásio 

do Estado. De 1920 a 1934, na Escola Normal do Brás, foi professor titular. Em 1931, foi 

um dos fundadores da efêmera Faculdade Paulista de Letras e Filosofia e seu primeiro 

secretário. Na Escola Livre de Sociologia e Política lecionou desde a criação, em 1933, até 

o encerramento de sua carreira no magistério, em 1946. 

Sua produção intelectual adequou-se, então, ao magistério. São desse período obras de 

caráter evocativo sob vultos da pátria-mãe que mantiveram contato com o Brasil, como: 

Um engenheiro italiano na descoberta das minas brasileiras, Livio Zambeccari: apóstolo 

da liberdade na América e na Itália, Um pioneiro das relações ítalo-brasileiras: B. Belli. 

Produziu igualmente diversos trabalhos didáticos e textos preparados para conferências: 



Iniciação à economia social, Dificuldades léxicas da língua latina, Augusto e seu século, A 

guerra e a paz na história, História das doutrinas políticas. 

Durante a Grande Guerra procurou refazer os laços de amizade entre a Itália e o Brasil 

criando uma sociedade mista de beneficência e cultura, Italia Libera. Tal associação, após 

1945, refez-se e ampliou-se com a participação de homens como Jorge Americano, 

Francisco Matarazzo Sobrinho, Sergio Miliet, adotando a denominação Sociedade de 

Cultura Brasil-Itália. Nesse momento sua militância socialista arrefecia, como resposta à 

cada vez maior integração dos italianos e ítalo-brasileiros às estruturas econômico-sociais 

da vida nacional. 

Faleceu em São Paulo em 1947. 
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PILLA, Raul 

*rev. 1923; rev. 1930; const. 1946; dep. fed. RS 1946-1967. 

 

Raul Pilla nasceu em Porto Alegre no dia 20 de janeiro de 1892, filho de José Pilla 

e de Jovina Zenani Pilla. 

Estudou no Instituto Júlio de Castilhos, em sua cidade natal, e, revelando ainda 

muito jovem sua vocação política, aos 17 anos assumiu o cargo de secretário do diretório 

central do Partido Federalista. Posteriormente, afirmaria que se aproximou do partido 

influenciado pelas idéias de Apeles Porto Alegre, seu professor de história no ginásio, 

adepto do parlamentarismo, uma das principais bandeiras dos federalistas. 

Após concluir o curso secundário, Pilla, se matriculou na Faculdade de Medicina de 

Porto Alegre e concluiu o curso em 1915, quando defendeu tese de doutoramento sobre O 

som no tratamento da surdez. Em 1917, trabalhou como ajudante-preparador da cadeira de 

patologia geral da faculdade onde se formara, tornando-se nesse mesmo ano preparador de 

fisiologia e professor interino dessa matéria. 

 

Da Aliança Libertadora ao PL 

Em 1922, quando da campanha eleitoral para a presidência do Rio Grande do Sul, 

Raul Pilla fez sua primeira aparição política pública. O Partido Republicano Rio-Grandense 

(PRR) pretendia reeleger seu líder máximo, Antônio Augusto Borges de Medeiros, para um 

quinto mandato. A oposição, representada pelos federalistas e por uma ala republicana 

dissidente, reuniu-se por seu turno na Aliança Libertadora, lançando a candidatura de 

Joaquim Francisco de Assis Brasil. Solicitado por um manifesto redigido por Raul Pilla e 

subscrito também por Fernando Abott, Válter Jobim e Joaquim Tibúrcio, entre outros, 

Assis Brasil aceitara concorrer às eleições, desafiando a hegemonia do PRR. 

Realizado o pleito em 25 de novembro de 1922, foi proclamado vencedor o 

candidato republicano. A oposição, contudo, não se resignou com a derrota, tentando obter 

a interferência do presidente Artur Bernardes para a anulação das eleições. Como os 

libertadores não obtivessem a intervenção federal, estourou no Sul a luta armada, conhecida 

como Revolução de 1923, da qual Raul Pilla participou desde a primeira hora. Os combates 

se estenderam de janeiro a novembro de 1923, encerrando-se com o Pacto de Pedras Altas, 

obtido em dezembro através da mediação federal e pelo qual foi estipulada a manutenção 



de Borges de Medeiros no governo, ficando entretanto vedadas novas reeleições. 

Em 1924, através de concurso público, Raul Pilla tornou-se livre-docente de 

fisiologia na Faculdade de Medicina de Porto Alegre. No ano seguinte, juntamente com 

Leonardo Truda, fundou em Porto Alegre o Diário de Notícias. O auge de sua carreira 

acadêmica ocorreu em 1926, quando conquistou a cátedra titular de fisiologia. Mas data 

também desse ano o início de seu afastamento da vida universitária e sua maior dedicação 

às atividades políticas, o que o levaria a despontar em pouco tempo como o mais 

importante líder dos federalistas gaúchos. De toda forma, Pilla manteve ligações com a 

Escola de Medicina, continuando a colaborar com o laboratório de fisiologia daquele 

estabelecimento. 

Em março de 1928, Raul Pilla e Assis Brasil, representando a direção provisória da 

Aliança Libertadora, convocaram um congresso da agremiação em Bajé, que resultou na 

fundação do Partido Libertador (PL). Durante as discussões, federalistas e republicanos 

dissidentes encontraram muitas dificuldades para chegar a um consenso quando no 

programa do novo partido, refletindo as divergências entre parlamentaristas e 

presidencialistas. Por fim, Assis Brasil e Pilla conseguiram chegar a um acordo. Os 

republicanos aceitaram o princípio das eleições indiretas dos presidentes da República e dos 

estados e a idéia de um “governo coletivo”, em que as principais decisões políticas seriam 

adotadas em reuniões de um gabinete chefiado pelo presidente. Em troca, os federalistas 

abriram mão dos outros pontos do seu programa — como a possibilidade de derrubada de 

um gabinete através da retirada do “voto de confiança” por parte dos congressistas, e a 

possibilidade de dissolução da Assembléia, com a conseqüente convocação de novas 

eleições, por iniciativa do gabinete — deixando-os como questão aberta e reservando-se o 

direito de lutar por eles até vê-los aceitos pela maioria dentro do partido. Essa fórmula 

permitiu a fundação do Partido Libertador, sendo eleitos Assis Brasil para a presidência e 

Raul Pilla para a vice-presidência. Terminado o congresso, Assis Brasil passou a 

representar o PL no Partido Democrático Nacional, agremiação oposicionista de âmbito 

nacional da qual era presidente. Pilla tornou-se então o líder máximo dos libertadores no 

Sul. 

 

A Aliança Liberal e a FUG 

Com a eleição em 1928 do republicano Getúlio Vargas para a presidência do Rio 



Grande do Sul, o PL deixou de fazer oposição sistemática ao PRR. No cenário político 

nacional, assumia relevo o processo de cisão entre os estados de Minas Gerais e de São 

Paulo diante da aproximação das eleições presidenciais para o período 1930-1934. 

Rompendo um dos acordos tácitos fundamentais da política até então em vigor pelo qual o 

próximo presidente deveria ser mineiro, Washington Luís, identificado aos interesses 

paulistas, impôs a candidatura de Júlio Prestes, presidente do estado de São Paulo. 

Sentindo-se preteridas pela imposição do Catete, as forças políticas mineiras, lideradas pelo 

presidente do estado, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, procuraram fortalecer a oposição 

aproximando-se dos gaúchos. Em junho de 1929, os deputados federais João Neves da 

Fontoura, do PRR, Francisco Campos e José Bonifácio de Andrada, ambos do Partido 

Republicano Mineiro (PRM), firmaram um pacto eleitoral, do qual resultou a formação da 

Aliança Liberal. Logo a aliança recebeu a adesão do presidente da Paraíba, João Pessoa, 

das oposições estaduais e dos “tenentes”, jovens oficiais que durante a década de 1920, 

haviam tentado tomar o poder por métodos insurrecionais. 

Em julho, a comissão executiva do PRM, em nome da Aliança Liberal, lançou a 

candidatura de Getúlio Vargas e de João Pessoa, respectivamente, à presidência e à 

vice-presidência da República. A indicação de Vargas fortaleceu no Rio Grande do Sul a 

possibilidade de uma aliança entre libertadores e republicanos, defendida dentro do PL por 

Assis Brasil e Raul Pilla. No mês de agosto, realizou-se em Bajé uma reunião do diretório 

central do PL para discutir o apoio do partido à Aliança Liberal. Vargas enviou um 

emissário ao encontro, solicitando o apoio dos libertadores em troca da adoção de algumas 

teses do PL, como anistia ampla e a representação do voto, definida no programa partidário 

como a “exigência de um processo de alistamento eleitoral pelo qual se tornam 

automaticamente aptos para votar todos os cidadãos hábeis que atingirem a maioridade 

cívica, e, mais as instituições de voto secreto, da apuração escrupulosa e da representação 

proporcional”. Finalmente, ainda em agosto, o PL e o PRR se uniram na Frente Única 

Gaúcha (FUG), com o objetivo de garantir a eleição de um gaúcho para a presidência da 

República. Mesmo depois de definida a posição do PL diante da sucessão presidencial, 

alguns de seus membros ainda tendiam a apoiar Júlio Prestes. Contra eles, Raul Pilla 

escreveu em setembro de 1929 um artigo, caracterizando a candidatura paulista como 

“reacionária” e incompatível com a doutrina federalista. 



A derrota da Aliança Liberal nas eleições de 1º de março de 1930 provocou 

diferentes reações nos vários setores oposicionistas. Intermediários do PL procuraram 

articular com lideranças mais radicais do PRR, como Osvaldo Aranha e João Neves da 

Fontoura, uma ação conjunta na Câmara Federal, visando a reabilitação da FUG, bem como 

o apoio a uma sublevação armada. O conjunto do PRR, no entanto, tendia a aceitar a 

derrota como fato consumado, seguindo orientação de Borges de Medeiros, que proclamava 

ter acatado os resultados eleitorais. 

Entre abril e junho de 1930, gaúchos, mineiros e paraibanos organizaram o levante 

armado. Em junho, porém, surgiu a informação de que Antônio Carlos não se engajaria 

num movimento revolucionário, aceitando apenas métodos políticos de luta. Iniciaram-se 

nessa época divergências entre os líderes revolucionários e o PL. Em agosto, Raul Pilla 

escreveu a Osvaldo Aranha protestando contra aquilo que considerava a exclusão 

sistemática do PL das deliberações acerca da orientação da revolução. Acusava os chefes 

revolucionários de absorver os elementos mais ativos do partido sem, no entanto, 

integrá-los à direção do movimento. Em resposta, Osvaldo Aranha negou fundamento às 

acusações, afirmando que a colaboração dos partidos se tornaria efetiva logo que a 

revolução tivesse desfecho. 

Deflagrado o movimento revolucionário no dia 3 de outubro, o diretório central do 

PL antes mesmo que se consumasse a vitória da insurreição, se reuniu para decidir a 

orientação a ser seguida após a derrubada de Washington Luís. Raul Pilla defendeu a 

formação de uma junta militar que convocasse eleições para uma Assembléia Constituinte 

no prazo de três a quatro meses. Assis Brasil, por outro lado, manifestou-se favoravelmente 

à entrega do poder a Vargas, na condição de chefe de um Governo Provisório. Realizada a 

votação, Pilla foi derrotado. 

 

O Movimento Constitucionalista 

Vitorioso o movimento revolucionário, Getúlio Vargas assumiu o poder e designou 

alguns membros do PL para postos na nova administração: Francisco Antunes Maciel 

Júnior foi indicado para a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul e Ptolomeu Assis 

Brasil ocupou a interventoria federal em Santa Catarina. Com a nomeação do presidente do 

PL, Joaquim Francisco de Assis Brasil, para o Ministério da Agricultura, Raul Pilla 



assumiu a presidência do partido. 

Embora o movimento revolucionário houvesse modificado a situação política que 

servira para aproximar os partidos gaúchos, o PL e o PRR consideravam necessária a 

manutenção da FUG no delicado momento por que passava o país. Reivindicando 

“legitimidade” e “justiça”, os libertadores procuravam defender seus interesses, 

pressionando o interventor José Antônio Flores da Cunha, do PRR. Em janeiro de 1931, 

Pilla escreveu a Getúlio Vargas, advertindo-o para a necessidade de imprimir-se à 

administração do interventor um caráter menos conservador e contraditório com “os ideais 

que nos levaram à revolução”. Dois aspectos, particularmente, mereciam, a seu ver, 

atenção: a manutenção das administrações municipais e a “falta de qualquer providência 

eficiente em relação à moralização da justiça”. 

No plano nacional, o debate político concentrava-se no processo de 

reconstitucionalização do país. Mais uma vez, a diferenciação entre os setores que haviam 

promovido a deposição de Washington Luís se refletia nos projetos políticos. Enquanto os 

partidos políticos procuravam consolidar suas posições, outros grupos, ligados aos 

“tenentes”, formavam as legiões revolucionárias. O PL manifestou desconfiança em relação 

a essas iniciativas, expressando sua oposição através do jornal O Estado do Rio Grande, 

órgão oficial da agremiação. Raul Pilla destacou-se na discussão acerca das legiões, por ver 

nelas, segundo declarou ao jornal Diário de Notícias, um perigo para a democracia, que só 

poderia sustentar-se na opinião pública livremente organizada em partidos políticos. Pilla 

sustentava, também, que o PL, na condição de integrante do Partido Democrático Nacional, 

seria inteiramente favorável à formação de uma “união partidária nacional de caráter 

visceralmente liberal e democrático”, objetivando “a manutenção do programa 

revolucionário”. Seria “uma ilusão perniciosa” — continuava — “pensar que a 

reconstrução da República se [pudesse] basear sobre a organização de milícias mais ou 

menos fascistas”. 

Em todo o país, acirrava-se a luta entre os adeptos da reconstitucionalização 

imediata e os “tenentes”, favoráveis ao centralismo e à continuidade do Governo Provisório 

como meio de garantir e aprofundar as reformas introduzidas pelo movimento de 1930. No 

Rio Grande do Sul, dominado por dois partidos tradicionais, os “tenentes” tiveram pouco 

êxito. Sob a liderança de Raul Pilla, floresceu no estado o movimento constitucionalista. 



Em editoriais de O Estado do Rio Grande, Pilla defendia as posições do PL, acusando 

Vargas e Osvaldo Aranha de ligações com os “tenentes”. 

Com o objetivo de estabelecer pontos comuns para a elaboração de uma nova 

constituição, os líderes da FUG Raul Pilla, Assis Brasil e Flores da Cunha, reuniram-se em 

Pelotas em abril de 1931. Nessa reunião, houve consenso sobre a necessidade da 

convocação de uma assembléia constituinte tão logo se, processasse a reforma da Lei 

Eleitoral, confiada a Assis Brasil pelo Governo Provisório. O projeto de reforma propunha 

o alistamento automático dos eleitores, o voto secreto, a apuração escrupulosa e a 

representação proporcional, além de defender o voto feminino. 

Em maio de 1931, reunido num congresso geral, o PL aprovou uma moção exigindo 

a imediata volta do país ao regime constitucional. Voltavam-se as atenções para São Paulo, 

que se tornara o centro da luta entre os “tenentes” e as correntes políticas tradicionais, 

partidárias da reconstitucionalização. Em apoio à luta do Partido Democrático (PD) de São 

Paulo contra as forças do ex-interventor João Alberto Lins de Barros, Raul Pilla convocou 

novo congresso do PL, realizado entre 14 e 19 de setembro de 1931. A reunião aprovou 

uma série de moções apresentadas por Pilla referentes à política estadual e nacional que 

ficaram conhecidas como o Decálogo do PL. O ponto comum a todas as exigências a serem 

feitas ao Governo Provisório era o processo de reconstitucionalização do país, em função 

do qual deveriam ser tomadas as providências políticas e jurídicas necessárias. Além disso, 

resolveu-se ampliar a área de atuação do partido, aproximando-o de agremiações de outros 

estados que defendessem pontos programáticos comuns. 

Até fins de 1931, o PL e o PRR, embora defendendo a constitucionalização do país, 

não hostilizaram o governo central. Entretanto, em novembro desse ano, Raul Pilla, Borges 

de Medeiros e Flores da Cunha reuniram-se em conferência na cidade gaúcha de Cachoeira, 

atual Cachoeira do Sul, iniciando um movimento de solidariedade aos paulistas do Partido 

Democrático. Após a reunião, Flores da Cunha escreveu a Vargas informando-o das 

resoluções adotadas, que retomavam as exigências do Decálogo do PL. Alguns dias depois, 

nova carta, agora assinada também por Pilla e Borges de Medeiros, comunicava a Vargas 

que a FUG estava apreensiva diante dos acontecimentos em São Paulo, bem como de 

notícias acerca de pressões que representantes gaúchos estariam sofrendo na capital 

particularmente Lindolfo Collor, ministro do Trabalho, Assis Brasil, ministro da 



Agricultura, e João Batista Luzardo, chefe de polícia do Distrito Federal. A saída desses 

gaúchos de seus postos acarretaria, segundo a carta, no rompimento da FUG com o governo 

e a renúncia de Flores da Cunha à Interventoria no Rio Grande do Sul. 

As relações entre os partidos, gaúchos e o Governo Provisório chegaram ao máximo 

de tensão girando do empastelamento do jornal Diário Carioca, no Rio de Janeiro, em 

fevereiro de 1932, por um grupo ligado aos “tenentes”. Em conseqüência, os membros da 

FUG que ocupavam cargos no governo central exigiram que as responsabilidades pelo 

atentado fossem apuradas. Dado o protelamento do inquérito, Batista Luzardo, Lindolfo 

Collor, João Neves da Fontoura e Maurício Cardoso pediram demissão de seus cargos no 

dia 3 de março. Algumas tentativas de apaziguamento ainda foram realizadas. Em meados 

de maio, Raul Pilla, em nome da FUG, escreveu a Vargas apontando alguns pontos 

considerados imprescindíveis para o prosseguimento do diálogo com o governo; a 

manutenção de Pedro de Toledo — que era apoiado pela Frente Única Paulista — no 

governo de São Paulo, e a preservação do general Francisco Klinger no comando da 

Circunscrição Militar de Mato Grosso e do general Francisco Ramos de Andrade Neves à 

frente da 3ª Região Militar, sediada em Porto Alegre. 

Diante das respostas evasivas de Vargas a essas exigências e da radicalização dos 

constitucionalistas de São Paulo, Pilla, João Neves, Collor e Luzardo lançaram no dia 15 de 

junho um manifesto reafirmando seus compromissos com os paulistas e colocando a saída 

revolucionária como a única capaz de garantir a manutenção e a autonomia do governo 

daquele estado. No Rio Grande do Sul, Raul Pilla e Borges de Medeiros consolidavam sua 

aliança, mas Flores da Cunha permaneceu hesitante entre os compromissos firmados com a 

FUG e a lealdade ao governo federal. No dia 5 de julho, incerto quanto ao apoio do 

interventor, Pilla escreveu ao líder paulista Francisco Morato pedindo o adiamento de dez a 

15 dias para a deflagração de qualquer movimento armado. No entanto, os acontecimentos 

se precipitaram em São Paulo, e o levante estourou quatro dias depois. 

Dentro do PL, embora houvesse uma forte tendência pró-revolucionária liderada por 

Pilla, existia uma divisão, concordando a maioria com Assis Brasil, que considerava o 

derramamento de sangue desnecessário. Iniciados os combates, no entanto, o próprio Pilla, 

verificando que o interventor gaúcho não aderiria ao movimento, assinou, com Borges de 

Medeiros, uma carta em nome da FUG propondo aos paulistas o armistício. Estes, contudo, 



rejeitaram a sugestão gaúcha. 

Flores da Cunha, decidido pela solidariedade com o governo federal, enviou tropas 

para combater os revolucionários paulistas. Tentando atrair a atenção das forças regulares 

gaúchas, diminuindo assim a pressão sobre os paulistas, Pilla, Collor, Luzardo e Borges de 

Medeiros abandonaram Porto Alegre, promovendo levantes em diversas localidades como 

Santa Maria, Vacaria, Soledade e Júlio de Castilhos. Pilla foi designado para viajar ao 

Uruguai em busca de armas e munições, os rebeldes não conseguiram reunir mais do que 

algumas centenas de homens mal-armados. 

O movimento gaúcho foi derrotado pelas forças legalistas em Cerro Alegre no dia 

20 de setembro, quando Borges de Medeiros foi preso. Assim como outros líderes, Pilla, 

Collor, João Neves e Luzardo divulgaram em Buenos Aires um manifesto acusando Flores 

da Cunha de traição e responsabilizando-o pela derrota da revolução, consumada com o 

armistício assinado em São Paulo no dia 2 daquele mês. Por sua participação no episódio 

revolucionário, Pilla perdeu a cátedra na Faculdade de Medicina, vindo a recuperá-la 

somente após a decretação da anistia em 1934.  

 

A reconstitucionalização e o modus vivendi gaúcho 

O ano de 1933 caracterizou-se em todo o país pela efetivação do processo de 

reconstitucionalização. Rompido com a FUG, Flores da Cunha fundara em novembro de 

1932 o Partido Republicano Liberal (PRL), integrado por elementos vindos tanto do PL 

quanto do PRR. A FUG, por seu lado, emergira do conflito reforçada pela consolidação dos 

laços entre libertadores e republicanos, embora obrigada a um trabalho de reorganização 

sem o concurso dos seus principais líderes, que estavam no exílio. Em abril de 1933, o PL 

realizou um congresso no Uruguai para estabelecer o programa a ser defendido na futura 

Assembléia Nacional Constituinte (ANC), definir as bases para uma ação conjunta com o 

PRR e escolher os nomes de seus candidatos. 

Realizadas em maio de 1933 as eleições para a ANC, saiu-se vitorioso no Rio 

Grande do Sul o PRL, que conquistou 13 das 16 cadeiras disputadas. Os constituintes 

eleitos pela FUG foram Assis Brasil, do PL, Maurício Cardoso e Adroaldo Mesquita da 

Costa, ambos do PRR. 

Com a decretação da anistia pelo governo federal em junho de 1934, Raul Pilla 



retornou ao Brasil ainda a tempo de concorrer às eleições para a Assembléia Constituinte 

estadual. Realizado o pleito no dia 14 de outubro, o PRL obteve novamente a maioria de 

representantes. Pilla foi eleito na legenda do PL, integrando a Comissão Constitucional da 

Assembléia. 

Durante os trabalhos da Assembléia Constituinte estadual, tanto a FUG quanto 

Flores da Cunha iniciaram um movimento de pacificação política, com a oposição 

concordando em votar no interventor para governador constitucional do estado. As 

negociações evoluíram no sentido da implantação de um governo parlamentarista, baseado 

em fórmula elaborada por Raul Pilla e pelo jurista José Maria dos Santos. A chamada 

“fórmula Pilla-Santos” encontrou no entanto sérios obstáculos, já que muitos libertadores e 

republicanos hesitavam em apoiar Flores da Cunha, que começava a entrar em conflito com 

o governo federal. Esse conflito se iniciara com a intervenção do governador gaúcho na 

sucessão estadual fluminense, considerada inaceitável por Vargas. 

Finalmente, em 17 de janeiro de 1936, Pilla, Borges de Medeiros e Flores da Cunha 

assinaram um acordo entre a FUG e o PRL, estabelecendo um governo misto, o chamado 

modus vivendi gaúcho. Pelo acordo, Flores aceitava várias reivindicações da FUG, como a 

liberdade de imprensa e de reunião e a recontratação de funcionários públicos removidos 

por motivos políticos. Em contrapartida, a FUG aceitava a paz política e concordava em 

participar do secretariado estadual. Raul Pilla foi imediatamente nomeado secretário de 

Agricultura e Lindolfo Collor, do PRR, secretário da Fazenda. Em virtude de suas novas 

funções, Pilla foi substituído na presidência do diretório central do PL pelo vice-presidente, 

Batista Luzardo. 

Após a assinatura do acordo com a FUG, Flores da Cunha procurou articular-se a 

nível nacional com as Oposições Coligadas ou Minoria Parlamentar, de maneira a reunir 

forças para indicar o candidato à sucessão de Vargas no pleito marcado para 1938. No 

entanto, o presidente da República começou a incentivar um processo de dissidência dentro 

do PRL, ao mesmo tempo em que procurava reconquistar a FUG através do deputado 

estadual Maurício Cardoso, do PRR, forte opositor do modus vivendi. 

No final de 1936, o pacto de pacificação da política gaúcha rompeu-se. Flores da 

Cunha perdeu o apoio da maioria do seu próprio partido, correndo o risco de ser forçado a 

renunciar ao governo e à chefia partidária. Pilla, juntamente com Lindolfo Collor, tentou 



evitar que a FUG se juntasse aos dissidentes do PRL. Contudo, sob a liderança de Maurício 

Cardoso, a FUG colocou-se contra o governador levando Pilla e mais tarde Collor a 

renunciarem a seus cargos na administração estadual. Pilla, então, retornou à Assembléia 

estadual, sendo eleito para presidi-la no período 1937-1938. 

 

O golpe do Estado Novo 

Aproximando-se a época das eleições presidenciais, o diretório central do PL 

discutiu a possibilidade de uma aliança com o Partido Constitucionalista de São Paulo em 

torno da candidatura de Armando de Sales Oliveira. A conclusão final, porém, foi a de que 

ainda não havia chegado o momento de manifestar apoio a qualquer candidato. Em nota 

oficial, a direção libertadora recomendou à sua representação que mantivesse a mesma 

enérgica atitude crítica e fiscalizadora dos atos da administração estadual. 

O governador gaúcho, por seu turno, era um dos principais elementos de uma trama 

que se desenvolvia em âmbito nacional em torno do processo sucessório. Desde 1935, a 

pretexto de punir os envolvidos no levante promovido pela Aliança Nacional Libertadora 

em novembro daquele ano, o governo federal vinha conseguindo do Congresso a aprovação 

de uma série de medidas repressivas — como a decretação do estado de sítio e depois do 

estado de guerra e a elaboração de uma nova Lei de Segurança Nacional — que, do ponto 

de vista da oposição, destinavam-se à deflagração de um golpe militar e à manutenção de 

Vargas no poder. Flores da Cunha, interessado em concorrer à presidência, ou pelo menos 

em participar da indicação de um candidato com possibilidade de vitória, resistia ao 

continuísmo de Vargas, que, por sua vez, passou a adotar uma série de medidas de 

enfraquecimento do governador gaúcho. Entre essas medidas incluíram-se a nomeação de 

um oficial hostil a Flores da Cunha, o general Manuel Daltro Filho, para o comando da 3ª 

Região Militar, a dissolução dos “corpos provisórios”, milícias auxiliares da Brigada 

Militar gaúcha, e a subordinação desta ao Exército por decreto de 14 de outubro de 1937. 

Finalmente, Flores da Cunha não resistiu às pressões e renunciou no dia 16, fugindo para o 

Uruguai. 

Em seguida à renúncia do governador gaúcho, o governo federal interveio no 

estado, nomeando o general Daltro Filho para o governo. Imediatamente, o interventor 

procurou obter o apoio dos partidos integrantes da FUG oferecendo em troca a pacificação 

política do estado, garantias aos direitos individuais e participação dos partidos 



oposicionistas na nova administração. Convidado a colaborar com o interventor, Raul Pilla 

se recusou a apoiar o representante do governo federal, convocando o diretório central do 

PL para deliberar sobre a posição do partido. Os libertadores não se apresentavam coesos 

naquele momento, e alguns grupos tendiam a aceitar uma certa aproximação de Vargas. O 

PL acabou decidindo aceitar a proposta de interventor, recebendo duas secretarias. Pilla 

reagiu imediatamente, renunciando à presidência do partido. Mas, instado por 

correligionários, ainda viajou para o Distrito Federal, incumbido de tentar um acordo entre 

Armando Sales e José Américo de Almeida, candidato da situação à presidência da 

República, para impedir que se concretizado um golpe. 

No dia 10 de novembro, porém, Vargas deflagrou o golpe que implantaria o Estado 

Novo. Ainda na capital federal, Pilla telegrafou a Porto Alegre, convocando nova reunião 

do diretório central do PL. A direção do partido, contudo, decidiu manter o apoio ao 

interventor. Pilla, então, renunciou também ao cargo de membro do diretório do PL, sendo 

acompanhado por alguns correligionários. Alguns dias depois, Vargas emitiu decreto 

extinguindo todos os partidos políticos. 

Durante o Estado Novo, Raul Pilla dedicou praticamente todo o seu tempo à 

atividade docente na Faculdade de Medicina, suspendendo até mesmo a colaboração com 

jornais. Em relação à vida política, apenas manteve contatos com alguns libertadores, 

promovendo almoços e encontros com o objetivo de preservar alguma coesão entre os 

antigos correligionários. 

 

A redemocratização e o novo PL 

A partir do início de 1945, diante do crescimento das pressões oposicionistas, o 

governo foi progressivamente obrigado a adotar medidas liberalizadoras, tentando preservar 

o controle da situação política. O processo de redemocratização do país começou a 

concretizar-se com a decretação do Ato Adicional (28/2/1945), alterando diversos artigos 

de conteúdo discricionário da Constituição imposta em 1937. Seguiram-se a decretação da 

anistia total aos exilados e presos políticos em geral (18/4/1945) e a articulação aberta do 

processo de sucessão presidencial. 

Antes da promulgação da nova Lei Eleitoral (maio de 1945), que iria reger a vida 

partidária no período democrático, alguns remanescentes dos antigos partidos gaúchos — o 

PL, o PRR e o PRL — participaram da formação da União Democrática Nacional (UDN), 



coalizão de setores oposicionistas organizada em torno da candidatura do brigadeiro 

Eduardo Gomes à presidência da República. Raul Pilla foi indicado para integrar a 

comissão de orientação política durante os trabalhos de elaboração do primeiro projeto de 

estatutos da UDN. 

De início, embora não se tenha negado a conclamar os antigos libertadores a 

aderirem à campanha de Eduardo Gomes, Pilla deu seu apoio ao candidato em caráter 

pessoal, pois desde que renunciara à presidência e ao diretório central do extinto PL não se 

sentia autorizado a falar em nome da agremiação. De fato, a maioria dos libertadores, que 

aderira ao Estado Novo, preferia evitar uma atitude frontalmente contrária a Vargas, 

partindo do princípio de que o regime a ser iniciado após as eleições seria polarizado em 

torno do Partido Social Democrático (PSD), constituído com base em grupos situacionistas. 

Em 1º de maio de 1945, entretanto, após reunir-se com grupos de libertadores de 

tendência oposicionista, Pilla resolveu lançar em nome do antigo PL um manifesto de apoio 

à candidatura de Eduardo Gomes. A maioria dos libertadores decidiu porém que o 

documento deveria ser assinado apenas por Pilla, considerando que o apoio já proclamado 

ao candidato udenista pelo ex-presidente do PL fora uma atitude “unipessoal” que não 

condizia com a do conjunto partidário. Pilla considerou que seus opositores nessa questão 

“pretenderam arrogar-se a autoridade de falar em nome do partido por eles traído e 

abandonado, entregando-o, pela segunda vez, de pés e mãos atados, à ditadura”. 

Nesse mesmo mês de maio foi finalmente promulgada a nova Lei Eleitoral, 

dispondo, entre outros itens, que os novos partidos deveriam ter bases eleitorais em pelo 

menos cinco estados da União. Em agosto, com o apoio de Pilla, os libertadores decidiram 

reorganizar seu partido de acordo com as exigências legais. O novo Partido Libertador, 

embora em bases eleitorais distribuídas entre os estados do Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Pará, permanecia sob a hegemonia gaúcha, pois das 

15.200 assinaturas obtidas para sua fundação, 12.091 provinham daquele estado. Pilla foi 

escolhido presidente do partido. 

Em outubro de 1945, Vargas foi derrubado por um golpe militar, encerrando-se 

assim o Estado Novo. 

Nas eleições de 2 de dezembro de 1945, embora também houvesse candidatos 

libertadores no Maranhão, no Piauí e no Ceará, Raul Pilla foi o único deputado eleito na 



legenda do novo PL para a ANC, que se reuniria no ano seguinte. Escolhido para a 

subcomissão do Poder Legislativo, disposições preliminares, atribuições e resoluções, e 

elaboração orçamentária da Comissão Constitucional encarregada de elaborar o anteprojeto 

da nova Constituição, Pilla pautou sua atuação pela pregação de um projeto de instauração 

do regime parlamentarista, abrindo um debate do qual participaram Nestor Duarte, 

Aureliano Leite e outros deputados. Pilla estendeu a defesa de suas idéias às colunas que 

mantinha nos jornais O Globo, do Rio de Janeiro, e Diário de Notícias e Correio do Povo, 

de Porto Alegre. A Constituição promulgada em setembro de 1946, contudo, não instituiu o 

regime parlamentar, mantendo o presidencialismo. 

Ainda durante os trabalhos constituintes, por ocasião do juramento de Getúlio 

Vargas como senador pelo Rio Grande do Sul em julho de 1946, Raul Pilla, representando 

o PL, foi um dos signatários de uma declaração que evocava a implantação do Estado Novo 

e a dissolução do Poder Legislativo, e de uma moção que enaltecia o papel das forças 

armadas no golpe que derrubara o ditador. Os documentos foram apresentados por Otávio 

Mangabeira e assinados também por representantes da UDN. 

 

A luta pelo parlamentarismo 

Promulgada a Constituição, a Assembléia Constituinte converteu-se em Congresso 

ordinário, sendo mantida sua composição para a legislatura de 1946-1951. Nessa 

legislatura, Pilla integrou a Comissão Permanente de Educação e Cultura da Câmara dos 

Deputados, a Comissão de Inquérito sobre os Atos Delituosos da Ditadura, a Comissão 

Especial de Leis Complementares à Constituição e a Comissão Mista de Leis 

Complementares. Em março de 1949, conseguiu o apoio de 110 deputados para a 

apresentação de uma emenda à Constituição propondo a adoção do sistema parlamentar de 

governo. A emenda foi rejeitada pela primeira comissão mista encarregada de apreciá-la e 

não chegou a ser votada naquela legislatura. Reaberta a discussão da matéria na legislatura 

seguinte — para a qual Pilla foi reeleito em 1950 — a emenda foi aprovada em maio de 

1952 pela segunda comissão especial, parcialmente alterada por subemenda proposta pelo 

deputado Fernando Ferrari, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), a qual estipulava outro 

prazo para a entrada em vigor da reforma constitucional. Ainda dessa vez, no entanto, a 

emenda não foi votada pelo Congresso. 



Após o suicídio de Getúlio Vargas — eleito presidente constitucional para o período 

1951-1955 —, em 24 de agosto de 1954, setores oposicionistas, entre os quais o PL, 

liderado por Pilla, manifestaram-se contra a realização das eleições para o Congresso, 

previstas para outubro do mesmo ano. Pilla procurou o presidente João Café Filho e tentou 

convencê-lo dos riscos apresentados por um pleito a ser realizado sob “o impacto 

emocional da tragédia de 24 de agosto”. Contudo, as eleições se realizariam, e o PL, 

integrando, juntamente com o PSD e a UDN, a Frente Democrática, conseguiu eleger oito 

deputados federais pelo Rio Grande do Sul — entre os quais Pilla — e Armando Pereira da 

Câmara e Daniel Krieger para o Senado, derrotando João Goulart e Rui Ramos, candidatos 

do PTB. 

No início de 1955, diante da proximidade das eleições presidenciais marcadas para 

outubro, Pilla participou das articulações promovidas pelo Clube da Lanterna, organização 

civil que congregava diversos parlamentares, sobretudo da UDN, fundada em agosto de 

1953 no Rio de Janeiro pelo jornalista Carlos Lacerda para combater o governo do então 

presidente Vargas. Nos primeiros dias de abril de 1955, Pilla esteve presente à reunião com 

representantes da UDN, da ala dissidente do PSD e do Partido Democrata Cristão (PDC), 

da qual resultou o chamado “Acordo Jânio-Café”. Ficou acertado, na ocasião, que Jânio 

Quadros, então governador de São Paulo, abriria mão de sua candidatura à presidência da 

República em favor de Juarez Távora. Em troca, a corrente liderada por Café Filho garantia 

para Jânio a indicação do candidato à vice-presidência, bem como a maior participação de 

São Paulo no governo federal. 

Juarez Távora, no entanto, retirou sua candidatura logo, após ter sido firmado o 

acordo, abrindo-se séria crise entre os partidos que o apoiavam. Formou-se então uma 

comissão interpartidária, da qual Pilla participou como representante do PL, para buscar 

uma solução, encontrada afinal com a retomada em julho da candidatura de Juarez Távora, 

acompanhado por Mílton Campos na vice-presidência da chapa. Realizado o pleito, 

contudo, saíram vitoriosos Juscelino Kubitschek, do PSD, e João Goulart, do PTB. Esse 

resultado provocou profunda crise político-militar, com a oposição contestando sua 

validade. No dia 11 de novembro, o general Henrique Teixeira Lott, ministro da Guerra até 

a véspera, liderou um movimento militar destinado, segundo seus promotores, a barrar uma 

conspiração em preparo no governo e a assegurar a posse do presidente eleito. O 



movimento provocou o impedimento do presidente da República em exercício, Carlos Luz, 

empossando na chefia da nação o vice-presidente do Senado, Nereu Ramos. Pouco depois, 

o Congresso julgou o impedimento de Café Filho, que tentava reassumir a presidência. 

Nessa ocasião, Raul Pilla votou contra o impedimento. 

Em abril de 1956, Raul Pilla foi escolhido vice-líder do bloco parlamentar 

oposicionista na Câmara dos Deputados. Reeleito deputado federal em 1958, desempenhou 

essa função durante todo o período presidencial de Kubitschek (1956-1961). Chegado o 

momento da escolha do novo presidente da República, o PL voltou a aliar-se à UDN, 

apoiando a candidatura de Jânio Quadros contra o general Henrique Teixeira Lott, do 

PTB-PSD, e Ademar de Barros, do Partido Social Progressista (PSP). O candidato udenista 

venceu o pleito realizado em outubro de 1960, mas a vice-presidência foi conquistada pelo 

PTB, através de João Goulart. 

Embora consagrado pela maior votação que um candidato à presidência já recebeu 

no Brasil, Jânio Quadros logo perdeu o apoio de significativas correntes que o sustentavam, 

surpreendidas por seu comportamento político, especialmente no tocante às relações 

exteriores, campo onde praticava a chamada “política externa independente”. Raul Pilla, 

considerando que o Congresso sofria considerável processo de desgaste, conseguiu em 

julho de 1961 que mais de 255 deputados subscrevessem a proposta da Emenda 

Constitucional nº 16, que instituía o sistema parlamentar de governo. Foi nomeada uma 

comissão especial da Câmara dos Deputados para emitir um parecer sobre a proposição, 

que ficaria conhecida como “Emenda Pilla”. 

Antes mesmo que a comissão especial anunciasse sua opinião, em 17 de agosto Pilla 

reuniu diversos parlamentares do PSD, do PL, da UDN, do Partido de Representação 

Popular (PRP) e do Partido Republicano (PR), com os quais formou a Comissão Política 

Parlamentar, que se lançou na oposição a Jânio. Através dessa comissão, Pilla propunha a 

rejeição sumária dos projetos considerados, “ineptos, inúteis e nocivos”, de maneira a evitar 

a apresentação de substitutivos que, embora pudessem aperfeiçoá-los, não lhes sanariam a 

“inconveniência essencial”. Pilla, solicitou que cada liderança partidária convencionasse 

com sua bancada o exame prévio dos projetos que pretendessem apresentar, tendo em vista 

afastar os “inconvenientes, nocivos, redundantes ou simplesmente de reduzido ou 

mesquinho alcance”. Além disso, Pilla julgava que todos os esforços deveriam 



concentrar-se em conferir maior importância e seriedade às comissões parlamentares de 

inquérito. 

No dia 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros renunciou, sendo substituído 

interinamente pelo presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, já que o 

vice-presidente da República, João Goulart, encontrava-se em viagem ao exterior. 

Imediatamente, setores da oposição civil e militar colocaram-se contra a transferência do 

poder a Goulart. Os ministros militares — Odílio Denis, da Guerra, Sílvio Heck, da 

Marinha, e Gabriel Grün Moss, da Aeronáutica — proclamaram no dia 28 o seu veto à 

posse do vice-presidente, considerando-a uma ameaça à segurança nacional. Pilla 

participou de reunião convocada por Mazzilli para discutir o comunicado das forças 

armadas. Nessa reunião, Pilla considerou viável a posse de Goulart desde que se instituísse 

no país o sistema parlamentar de governo, e rejeitou qualquer solução violenta para 

impedi-la, a não ser que se apresentasse provas irrefutáveis da incompatibilidade do 

vice-presidente com o exercício da chefia da nação. 

O veto dos ministros militares foi considerado sem fundamento pela comissão 

especial do Congresso constituída para analisá-lo. A comissão manifestou-se 

favoravelmente à posição de João Goulart, mas sugeriu que, diante “da profunda 

anormalidade das instituições republicanas sob o regime presidencial”, fosse adotado o 

parlamentarismo, endossando, dessa maneira, a emenda Pilla. A comissão especial 

encarregada de estudar a proposta de reforma constitucional aprovou-a parcialmente, 

apresentando algumas subemendas. Finalmente, em 2 de setembro de 1961, a Câmara dos 

Deputados aprovou a emenda parlamentarista na forma de Ato Adicional. No Senado, a 

emenda foi aprovada sob a denominação de Ato Adicional nº 4, sofrendo pequenas 

modificações em relação ao projeto original. 

O ato adicional promulgado no dia 3 de setembro dispunha que o vice-presidente 

João Goulart exerceria o cargo de presidente até 31 de janeiro de 1966, prestando 

compromissos perante o Congresso Nacional, a cuja aprovação seriam submetidos o nome 

do presidente do Conselho de Ministros bem como a composição de órgãos. Por outro lado, 

no artigo 25, o ato previa a realização de um plebiscito, “nove meses antes do termo do 

atual período presidencial”, para que a nação decidisse sobre a manutenção do sistema 

parlamentar ou a volta do presidencialismo. Em 8 de setembro de 1961, João Goulart 



assumiu a presidência da República. Em 1962, Raul Pilla foi reeleito deputado federal. 

Em meio a um período de sucessivas crises de gabinete, João Goulart tentando 

reaver os poderes limitados pela emenda parlamentarista, conseguiu antecipar, através de 

lei ordinária, o plebiscito para 6 de janeiro de 1963. Raul Pilla, em nome do PL, divulgou 

um manifesto denunciando a inconstitucionalidade da antecipação. O documento 

argumentava que o povo não teria condições para votar acertadamente “porque não conhece 

suficientemente o sistema parlamentar”, acrescentando que “só uma emenda à Constituição, 

nunca uma lei ordinária, poderia alterar a data fixada”. No entanto, o plebiscito foi 

realizado na nova data, consagrando o retorno ao sistema presidencial. 

Com João Goulart investido de todos os poderes presidenciais, o PL desencadeou 

intensa oposição a seu governo. Pilla apresentou nova emenda constitucional, agora 

subscrita por mais de 2/3 da Câmara dos Deputados, que chegou a ser votada, segundo seu 

autor, por “mesquinhos interesses partidários”. 

Com o movimento político-militar de 1964, os libertadores apoiaram a deposição de 

João Goulart. Logo em seguida à mudança do regime, Pilla pronunciou na Câmara um 

discurso afirmando que a missão revolucionária do Congresso era implantar a nova ordem 

constitucional que, segundo ele, deveria se basear no parlamentarismo. Em novo discurso, 

pronunciado na sessão de 11 de junho, Pilla, que nesse dia iniciava sua atuação como 

vice-líder do bloco parlamentar UDN-PL, renovou a defesa do sistema parlamentar, que 

seria o “coroamento da revolução que tantas esperanças reacendeu”. Em setembro, Pilla 

encaminhou à mesa da Câmara novo projeto de reforma constitucional destinado a 

implantar o parlamentarismo. Esse projeto também acabaria não sendo votado, embora 

tivesse sido subscrito por mais de 2/3 dos deputados federais. 

Em maio de 1965, diante de rumores acerca da extinção de todos os partidos 

políticos, Pilla pronunciou um discurso defendendo o PL, que, no seu entender, não era 

“qualquer partido, porque tinha história e, mais que uma história, uma gloriosa tradição e, 

pode-se também dizer, uma valiosa folha de serviços à democracia e à República”. Em 

outubro, o presidente Humberto Castelo Branco editou o Ato Institucional nº 2, 

determinando, entre outras medidas, a extinção de todos os partidos políticos. 

Dissolvido o PL e instaurado o bipartidarismo, Raul Pilla se integrou à Aliança 

Renovadora Nacional (Arena), agremiação formada pelas forças que apoiavam o governo. 



Pouco tempo depois, no entanto, iniciou sua retirada da vida política, estando já muito 

abalado pela morte da esposa, Ester Olinto Pilla, ocorrida em 1966. Em agosto desse, ano, 

Pilla manifestou sua desaprovação à maneira pela qual o governo implantara o princípio 

das eleições indiretas, que, no, seu entender, fazia do voto das assembléias um ato 

controlado, e não uma manifestação da vontade consciente. Nesse discurso, Pilla antecipava 

a despedida da vida pública, frisando que a sua “retirada não é fuga, senão protesto”. No 

segundo discurso pronunciado no mesmo mês, o movimento de 1964 era criticado por ter 

instaurado um “superpresidencialismo que é agravação de todos os males”. No terceiro e 

último discurso pronunciado em agosto de 1966, Pilla criticava os novos governantes por 

não terem resolvido corretamente o problema da representação política simplesmente 

extinguindo os partidos, e por terem substituído o governo de políticos por um governo de 

assessores, “que é o pior dos governos”. Por fim, fazia, da sua despedida, uma defesa do 

Congresso que, “embora abafado, paralisado, humilhado pelo poder dos poderes, é... a 

grande caixa de ressonância, onde chegam e tomam voz as aspirações nacionais”. 

Retirando-se da vida pública, Pilla retornou ao Rio Grande do Sul. Em 1967, a 

promulgação de nova Constituição, que reforçava os poderes do Executivo, afastou de vez 

as possibilidades de adoção do sistema que por tanto tempo defendera, o que lhe valeu o 

apelido de “papa do parlamentarismo”. 

Faleceu em Porto Alegre no dia 7 de junho de 1973. 

Escreveu O som no tratamento da surdez (1916), Da correlação de funções (1925), 

Funções da linguagem (1926), Concepção filosófica da medicina (1938), Linguagem 

médica (1942), Meio interno; palavras de um professor (1949, Catecismo parlamentarista 

(1949, com Afonso Arinos de Melo Franco), Presidencialismo ou parlamentarismo? (1958), 

Resenha histórica da cadeira de filosofia na Faculdade de Medicina de Porto Alegre (1960), 

O professor e a medicina (1961), A revolução julgada: a crise institucional (1969) e 

Discursos parlamentares (1980). 

Renato Lemos 

 

 

FONTES: Anauê; ARQ. GETÚLIO VARGAS; ARQ. OSVALDO ARANHA; CAFÉ 

FILHO, J. Do sindicato; CALMON, P. História; CÂM. DEP. Deputados; CÂM. 



DEP. Deputados brasileiros. Repertório (5); CÂM. DEP. Relação dos dep.; CÂM. 

DEP. Relação nominal dos senhores; CARNEIRO, G. História; CARONE, E. 

Estado; CARONE, E. República nova; CISNEIROS, A. Parlamentares; Correio do 

Povo (8/12/1965); CORTÉS, C. Gaúcho; CORTÉS, C. Homens; COSTA, M. 

Cronologia; COUTINHO, A. Brasil; Diário do Congresso Nacional; DULLES, J. 

Getúlio; Efemérides paulistas; Encic. Mirador; Estado de S. Paulo (19/9/1976); 

FERREIRA FILHO, A. História; FIGUEIREDO, E. Contribuição; FONTOURA, J. 

Memórias; Grande encic. Delta; Jornal do Brasil (19/9/1976); LEITE, A. História; 

LEITE, A. Páginas, LEVINE, R. Vargas; LIMA, H. Travessia; MELO, L. 

Subsídios; NOGUEIRA FILHO, P. Ideais; PILLA, R. Discursos; SILVA, G. 

Constituinte; SILVA, H. 1922; SILVA, H. 1931; SILVA, H. 1932; SILVA, H. 1935; 

SILVA, H. 1937; SILVA, R. Notas; VILLAS BOAS, P. Notas. 



PIMENTA, JOAQUIM 

*jornalista; mov. operário; rev. 1930. 

 

Joaquim Pimenta nasceu em Tauá, no município de Inhamuns (CE), no dia 13 de 

janeiro de 1886, filho de João Nepomuceno Pimenta, farmacêutico e pequeno proprietário, 

e de Vicência de Sousa Pimenta. 

Fez os primeiros estudos em Inhamuns, com o padre Joaquim Ferreira de Melo. Devido à 

pobreza de sua família cedo começou a trabalhar, tendo sido sucessivamente cobrador de 

impostos em feiras, alfaiate, sacristão e professor de uma escola noturna para menores. Em 

1904 seguiu para Fortaleza, onde exerceu o magistério primário enquanto prosseguia em 

seus estudos. Após concluir os preparatórios no Liceu do Ceará, matriculou-se em 1906 na 

Faculdade de Direito da capital do estado. Por essa época iniciou-se na literatura socialista, 

rompendo com o pensamento católico que até então defendia. Auxiliado por colegas com 

os quais formava um grupo de oposição ao governo estadual de Antônio Pinto de Nogueira 

Acióli (1904-1912), fundou a revista A Fortaleza e os jornais O Demolidor, anticlerical, O 

Regenerador, de propaganda socialista, e A Terra da Luz. Ainda acadêmico, colaborou em 

outros jornais cearenses, como o Unitário e o Jornal do Ceará, escrevendo artigos 

políticos. Um deles, publicado nesse último periódico, chegou a custar-lhe breve prisão. 

Em 1909, deixou Fortaleza para matricular-se na Faculdade de Direito do Recife. Por 

intermédio de seu futuro sogro, o médico Raul Azedo, que viria a exercer grande influência 

em sua formação intelectual, passou a colaborar — sob o pseudônimo de Paulo Jordano — 

no Correio de Recife, numa seção diária denominada “Lambadas”. Bacharelou-se em 1910 

e, em 1911, foi nomeado promotor público em Recife.  

 

NA PRIMEIRA REPÚBLICA 

Ainda em 1911, irrompeu em Pernambuco um movimento popular de protesto 

contra a dominação política dos partidários de Francisco de Assis Rosa e Silva, os quais 

havia 15 anos se mantinham no poder. Diante dos atos de violência então cometidos pelas 

forças estaduais e federais, Joaquim Pimenta pediu demissão do cargo de promotor e aderiu 

à campanha do candidato oposicionista ao governo do estado, general Emídio Dantas 

Barreto, ministro da Guerra do governo Hermes da Fonseca (1910-1914). Com a ascensão 



de Dantas Barreto ao governo de Pernambuco, foi designado, em 1912, secretário da 

Inspetoria da Instrução Pública. Em junho desse ano casou-se com Alice Azedo, filha de 

Raul Azedo, então titular da Inspetoria Geral do estado. O casal teria quatro filhos. 

Em 1915, foi nomeado professor catedrático de português da Escola Normal e livre docente 

de filosofia do direito na Faculdade de Direito do Recife. Dois anos depois, mediante 

concurso, passou a exercer na mesma instituição o cargo de professor substituto da cadeira 

de economia política, que ocuparia até 1932. 

Joaquim Pimenta desenvolveu ampla atividade no movimento operário pernambucano. Em 

1919, liderou em Recife uma greve geral dos trabalhadores, em repúdio à atitude da 

Pernambuco Tramways, companhia estrangeira de bondes e de energia elétrica que demitira 

todos os participantes da assembleia de fundação da União Cosmopolita, sindicato dos 

trabalhadores da empresa, que reivindicavam aumento salarial e implantação do regime de 

oito horas diárias de trabalho. A greve, que acabou por isolar Recife de todo o interior do 

estado, teve o apoio da população e de toda a classe operária de Pernambuco. Joaquim 

Pimenta estabeleceu contato com a Federação Regional do Trabalho, órgão anarco-

sindicalista vinculado à Confederação Operária Brasileira, apoiando os sindicatos operários 

e orientando a articulação dos grevistas. O movimento terminou com um acordo que 

sancionava as principais reivindicações apresentadas. 

Durante a década de 1920, eclodiram em Pernambuco, sob a liderança de Joaquim Pimenta, 

outras duas greves, de âmbito mais político que corporativo. A primeira, em 1921, decorreu 

da aprovação pela Câmara Estadual de uma lei de majoração de impostos que se tornou 

conhecida como “Orçamento-Monstro”. Na oportunidade, Joaquim Pimenta promoveu um 

movimento de oposição ao governo do estado, a “Campanha da Fome”, que consistiu na 

paralisação do comércio, das fábricas e dos meios de transporte. A greve estendeu-se por 

todo o estado e levou o governo a tomar medidas conciliatórias, suprimindo os itens 

causadores de maior incidência fiscal sobre produtos de primeira necessidade. Esse acordo, 

no entanto, não atendeu aos anseios de Pimenta, que propôs a continuação da campanha, 

gerando assim forte reação das forças governamentais. Extinto o movimento, os operários e 

sindicatos que mais se haviam destacado na ação popular passaram a ser vítimas de 

perseguições policiais. 

O segundo movimento ocorreu em 1922, em decorrência de dois fatores. O primeiro ligou-



se à escolha do sucessor de José Rufino Bezerra Cavalcanti, presidente do estado, falecido 

antes do fim do mandato. Desencadeou-se uma luta acirrada entre os grupos que 

disputavam o cargo: de um lado, os partidários de Carlos de Lima Castro, então prefeito de 

Recife fortemente amparado pelos chefes políticos Estácio Coimbra e Emílio Dantas 

Barreto e pelos Pessoa de Queirós, sobrinhos do presidente da República, Epitácio Pessoa; 

de outro, os que defendiam o nome de José Henrique Carneiro da Cunha, apoiado por 

Manuel Antônio Pereira Borba, por Joaquim Pimenta e pela classe operária organizada. 

Com a vitória de José Henrique, em 27 de maio de 1922 Recife foi ocupada durante três 

dias pelas forças federais, o que acirrou ainda mais os ânimos da população, notadamente 

dos trabalhadores. Mobilizados por Joaquim Pimenta, estes ocuparam vários prédios, 

apresentando forte resistência. 

Às questões estaduais adicionaram-se as medidas repressivas do governo federal por 

ocasião das manifestações de Joaquim Pimenta, Manuel Borba e outros partidários da 

Reação Republicana (movimento de oposição à candidatura de Artur Bernardes à 

presidência da República) em defesa da autonomia do estado, ameaçada pelo governo de 

Epitácio Pessoa. 

Durante esses acontecimentos, o deputado federal Maurício de Lacerda impetrou habeas-

corpus em favor de Pimenta, o qual, após mobilizar novamente as classes trabalhadoras, foi 

ao Rio de Janeiro, então Distrito Federal, para fazer ligações políticas e, sobretudo, sondar a 

posição de altas patentes militares, exaltadas com a publicação de duas cartas atribuídas a 

Artur Bernardes. Nelas, o autor se referia de modo pejorativo ao marechal Hermes da 

Fonseca, presidente do Clube Militar. Tais documentos, as “cartas falsas”, foram mais tarde 

objeto de investigações que concluíram terem sido forjados. 

Em meio a um clima de apreensões e ameaças, o marechal Hermes telegrafou ao coronel 

Jaime Pessoa, comandante da 7ª Região Militar, sediada em Recife, pedindo aos militares 

pernambucanos, que não se envolvessem com as “manobras do Catete”. Esse telegrama 

trouxe como consequências a prisão do marechal Hermes, em 1º de julho de 1922, e o 

fechamento do Clube Militar no dia seguinte. Tais medidas insuflaram ainda mais o 

Exército, principalmente a jovem oficialidade (os “tenentes”), que reagiu no Distrito 

Federal com a Revolta de 5 de Julho, desencadeada no forte de Copacabana, na Escola 

Militar e na Vila Militar. 



Frente a esses acontecimentos, os grupos políticos pernambucanos entraram em acordo, 

escolhendo para governar o estado de 1922 a 1926 um candidato de conciliação, o juiz 

federal Sérgio Loreto, o qual, entre outras providências, mandou fechar as organizações 

sindicais de Pernambuco. Tal medida levou Joaquim Pimenta a combater enfaticamente 

esse governo através da imprensa. Em consequência, não conseguiu eleger-se deputado 

federal em 1924.  

Considerando impossível tentar qualquer reorganização da classe operária pernambucana, 

Joaquim Pimenta decidiu aceitar o convite de João Luís Alves, ministro da Justiça de Artur 

Bernardes (1922-1926), para exercer a assessoria técnica de sua pasta, e transferiu-se para o 

Rio de Janeiro ainda em 1924. Em 1926, retornou a Pernambuco e envolveu-se novamente 

com a política local, participando da formação do Partido da Mocidade, basicamente 

composto de estudantes oposicionistas. Também passou a colaborar no Diário da Manhã, 

de propriedade de Carlos de Lima Cavalcanti, e reaproximou-se do proletariado. Em 

seguida filiou-se ao Partido Democrático Nacional (PDN), fundado em 1927 por Joaquim 

Francisco de Assis Brasil, e, com Nereu Ramos, elaborou o regimento interno do partido. 

Em janeiro de 1928, ao lado de Raul Azedo, fundou o quinzenário O Tacape, que discutia a 

política regional e nacional e circulou durante dois anos. Em 31 de agosto de 1929, 

participou no Rio de Janeiro da reunião em que o PDN se incorporou à Aliança Liberal e 

aprovou, por 343 votos contra dois, a chapa aliancista para a presidência e a vice-

presidência da República, formada por Getúlio Vargas, presidente do Rio Grande do Sul, e 

João Pessoa, presidente da Paraíba. Em convenção realizada nos primeiros dias de 

setembro, o PDN confirmou sua adesão à Aliança Liberal, que reunia, em âmbito federal, 

todos os partidos que apoiavam aquelas candidaturas. 

Também em setembro, Joaquim Pimenta seguiu para Minas Gerais, a fim de tomar parte da 

manifestação de solidariedade ao presidente do estado, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, 

pela passagem do terceiro ano de seu governo. Na ocasião, Antônio Carlos proferiu 

discurso sobre os propósitos da Aliança Liberal e frisou a importância de uma caravana que 

percorresse o país em campanha. Joaquim Pimenta integrou a comissão que recebeu em 

Recife a caravana liberal, tendo discursado em nome da imprensa paraibana. 

Ainda em 1929, Getúlio Vargas escreveu a João Pessoa oferecendo auxílio à Paraíba, caso 

fosse necessário à defesa e à segurança do estado, frente a uma possível intervenção 



federal. Pimenta, nessa ocasião, tentou convencer o presidente paraibano da relevância 

desse apoio. João Pessoa, entretanto, refutou seus argumentos, por não desejar recorrer à 

luta armada. No início do ano seguinte, com o objetivo de incrementar a campanha da 

Aliança Liberal, Pimenta fundou com Raul Azedo o jornal O Libertador. 

Joaquim Pimenta tomou parte ativa na Revolução de 1930, tendo cooperado com as forças 

que, em 5 de outubro, depuseram Estácio Coimbra da presidência de Pernambuco. 

 

DEPOIS DE 1930 

Com a ascensão de Carlos de Lima Cavalcanti à chefia do governo provisório de 

Pernambuco, em... Joaquim Pimenta foi encarregado da censura à imprensa, ao rádio e à 

correspondência. Em novembro, quando foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio, seguiu para o Rio de Janeiro a fim de colaborar com Lindolfo Collor, primeiro 

titular da pasta. Ao lado de Agripino Nazaré, Afonso Bandeira de Melo, Evaristo de 

Morais, Jorge Street e outros, organizou a base legislativa do novo ministério, do qual se 

tornou procurador. 

Lindolfo Collor, durante sua gestão, adotou várias medidas importantes, entre as quais se 

destacaram a reformulação da lei sindical (Decreto nº 19.770, de 19 de março de 1931), que 

regularizava a sindicalização das classes patronais e operárias; a Lei dos 2/3 (Decreto nº 

20.291, de 19 de agosto de 1931), que obrigava todas as empresas, sindicatos, companhias, 

firmas comerciais e industriais a ocuparem seus quadros de empregados com pelo menos 

2/3 de brasileiros natos; a aplicação dos fundos das caixas de aposentadorias e pensões — 

até então limitadas aos empregados de empresas ferroviárias, portuárias e marítimas — aos 

funcionários de serviços públicos; a organização do Departamento Nacional do Trabalho; o 

projeto de criação das comissões permanentes e mistas de conciliação entre empregados e 

empregadores; os projetos de lei que regulavam as condições do emprego das mulheres e o 

horário de trabalho nas indústrias e no comércio, e os projetos relativos ao salário mínimo, 

às convenções coletivas de trabalho e ao emprego de menores nas indústrias. 

Em 1932, Joaquim Pimenta obteve transferência da Faculdade de Direito do Recife para a 

Faculdade Nacional de Direito, no Distrito Federal, onde ocupou a cátedra de direito 

industrial e legislação do trabalho. Também assumiu a mesma cadeira na Faculdade de 

Direito do Rio de Janeiro. Em decorrência de decreto governamental que vetava as 



acumulações, abandonou em 1938 o cargo de procurador do Ministério do Trabalho, 

dedicando-se ao magistério. 

Pertenceu à Comissão do Imposto Sindical em 1943 e 1945 e foi membro da Ordem dos 

Advogados do Brasil. Colaborou em vários jornais cariocas, como o Correio da Manhã, o 

Jornal do Comércio, O Imparcial e O País, em todos os jornais de Recife e na Folha do 

Norte, do Pará. 

Faleceu no Rio de Janeiro no dia 16 de março de 1963. 

Publicou algumas obras, entre as quais: Ensaios de sociologia (1915), Sociologia e direito 

(1928), A questão social e o catolicismo (1930), Sociologia econômica e jurídica do 

trabalho, cultura de fichário (1940), Retalhos do passado: episódios que vivi e fatos que 

testemunhei (1949) e Enciclopédia de cultura (sociologia e ciências correlatas) (1955). 

Sílvia Pantoja 
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PIMENTEL, Antônio Gomes 

*militar; interv. AM 1891. 

 

Antônio Gomes Pimentel nasceu em 1839.  

Coronel do Exército brasileiro, foi nomeado interventor federal no Amazonas em maio de 

1891. Um mês antes, havia chegado a Manaus instrução do poder central, no Rio de 

Janeiro, para que o governador Eduardo Gonçalves Ribeiro passasse o governo ao coronel-

engenheiro Taumaturgo de Azevedo. Eduardo Ribeiro recusou-se a cumprir tal 

determinação, mas o governo central exigiu sua saída e mandou dar posse temporária a 

Guilherme José Moreira, barão de Juruá, em 5 de maio de 1891, enquanto era enviado do 

Rio de Janeiro um interventor. O barão de Juruá ficou no cargo apenas 20 dias, até a 

chegada à capital amazonense de Antônio Gomes Pimentel. 

Gomes Pimentel assumiu o governo do Amazonas no dia 25 de maio de 1891, e no dia 11 

de junho foi instalado o Congresso Constituinte estadual. Em 27 de junho foi promulgada a 

Constituição Política do Estado do Amazonas, que afirmava a opção positivista da 

República, rechaçava a possibilidade de privilégios individuais fundados em nascimento, 

nobreza, fidalguia ou condecorações, assegurava o ensino leigo nos estabelecimentos 

públicos e definia o “caráter secular” dos cemitérios com administração de órgão público. 

Na mesma data foram eleitos o governador e vice-governador constitucionais, 

respectivamente, Taumaturgo de Azevedo e Guilherme José Moreira. Como Taumaturgo de 

Azevedo se encontrava ausente do estado, em 30 de junho Gomes Pimentel transmitiu o 

governo a Guilherme José Moreira. Retornou em seguida à capital federal para assumir o 

cargo de professor da Escola Superior de Guerra.  

Faleceu em 1917. 

  

Maria Eugenia Bertarelli 
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PIMENTEL, Esperidião Elói de Barros 

*magistrado; dep. geral AL 1861-1872; pres. RS; pres. AL; pres. RJ; dep. geral AL 1878-

1881; min. STF 1892-1893. 

 

Esperidião Elói de Barros Pimentel nasceu na província de Alagoas no dia 18 de 

novembro de 1823, filho de José de Barros Pimentel e de Bárbara Wanderley. 

Formou-se em ciências jurídicas e sociais pela Faculdade de Direito de Olinda em 

1847, e em 1854 iniciou carreira na magistratura ao ser nomeado juiz de direito da comarca 

de Flores, em Pernambuco. Foi juiz em Imperatriz, na província de Alagoas, de 1855 até 

1861, quando foi transferido para a comarca de Santos. 

Ainda em 1861, foi eleito deputado geral por Alagoas e ao mesmo tempo nomeado chefe 

de polícia da Corte. Reeleito nos pleitos seguintes, foi também, entre 1863 e 1866, 

presidente das províncias do Rio Grande do Sul (1º de janeiro de 1863 a 29 de março de 

1864), Alagoas (31 de junho de 1865 e 19 de abril de 1866) e Rio de Janeiro (4 de outubro 

de 1866 a 10 de março de 1868). Deixou o parlamento em 1870 e retomou suas atividades 

judicantes em Santos. Novamente eleito deputado geral para a legislatura 1878-1881, 

transferiu-se em 1882 de Santos para a comarca de Paraibuna, Minas Gerais. Em 1884 foi 

nomeado desembargador da Relação de São Paulo e em 1885 foi removido para a Relação 

da Corte. 

Com a reorganização da Justiça no período republicano, em 1890 foi nomeado 

desembargador da Corte de Apelação do Distrito Federal, tribunal de segunda instância que 

sucedeu à antiga Relação. Já conhecido por sua atuação no parlamento e nos tribunais, foi 

designado para o Supremo Tribunal Federal (STF), em janeiro de 1892, na vaga aberta em 

decorrência da aposentadoria de Henrique Pereira de Lucena, o barão de Lucena, no 

contexto da reforma promovida no interior da corte durante o governo Floriano Peixoto, 

destinada a afastar os elementos identificados com a monarquia ou oriundos do antigo 

Supremo Tribunal de Justiça do Império. Aposentado por decreto em novembro de 1893, 

deixou o STF e se retirou da vida pública. 



Faleceu na cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, em 15 de março de 1906. 

Foi casado com Augusta de Barros Pimentel.  

 

Eduardo Junqueira 
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PIMENTEL, Francisco Mendes 

*dep. fed. MG 1897-1898. 

 

Francisco Mendes Pimentel nasceu no Rio de Janeiro, então capital do Império, no dia 21 

de janeiro de 1869, filho de Francisco de Paula Prestes Pimentel e de Maria Mendes 

Pimentel.  

Fez seus primeiros estudos em Barbacena (MG) e cursou os preparatórios no Rio de 

Janeiro. Diplomado em 1889 pela Faculdade de Direito de São Paulo, iniciou sua carreira 

como promotor público no município mineiro de Queluz, onde permaneceu por seis meses. 

Em 1890 retornou a Barbacena e aí, ao lado da atividade jurídica, foi professor de história 

no Ginásio Mineiro e de pedagogia na Escola Normal. 

Ingressou na política em 1894, quando se elegeu deputado estadual pelo Partido 

Republicano Mineiro (PRM), do qual foi um dos fundadores. No decorrer de seu mandato 

foi relator da Comissão de Instrução Pública e autor do projeto que reorganizou o ensino 

profissional em Minas Gerais. Em 1897 foi eleito deputado federal por Minas para a 

legislatura 1897-1899. Empossado em maio do mesmo ano, novamente se destacou nas 

discussões referentes à educação. Em 1898, entretanto, deixou a Câmara dos Deputados e 

afastou-se da política, declarando-se desiludido com os rumos seu partido tomara. 

 Ainda no decorrer de 1898 estabeleceu-se como advogado em Belo Horizonte e tornou-se 

professor de geografia no Ginásio Oficial. No ano seguinte foi nomeado professor 

substituto de direito criminal da Faculdade Livre de Direito. Promovido a catedrático em 

1901, manteve-se responsável por essa disciplina por mais de duas décadas, tempo durante 

o qual também lecionou direito militar e regime penitenciário. 

Em 1907 atuou ativamente na criação do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, 

do qual foi primeiro-secretário. Em agosto de 1909 foi escolhido vice-diretor da Faculdade 

Livre de Direito e dois anos depois tornou-se presidente da instituição, permanecendo no 

cargo por 19 anos. Em 1911 participou da fundação do Banco Hipotecário e Agrícola de 

Minas Gerais S. A., e em 1912 esteve à frente da criação da Sociedade Anônima Colégio 

Belo Horizonte. Em 1915 participou da fundação do Instituto de Advogados de Minas 

Gerais (IAMG), tornando-se o primeiro presidente da entidade. Em 1917 foi convidado a 

assumir o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), mas recusou a proposta. 



Dez anos mais tarde foi nomeado pelo então presidente de Minas Gerais, Antônio Carlos 

Ribeiro de Andrada, presidente do Conselho Penitenciário do Estado. 

Em setembro de 1927 tornou-se o primeiro reitor da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG). Em 1930 foi novamente escolhido para presidir o IAMG. Em novembro desse 

ano, após a vitória da revolução que levou Getúlio Vargas ao poder, posicionou-se contra o 

decreto que declarou aprovados os estudantes de curso superior sem a necessidade de 

exames finais, desde que a presença desses alunos superasse 50% do período letivo. 

Negando-se a cumprir o decreto, submeteu a proposta do governo ao Conselho 

Universitário, que o apoiou e votou pela autonomia da UFMG. Durante a sessão 

deliberativa, entretanto, ocorreu intenso tumulto que teve como consequência diversos 

feridos e um estudante morto. Tais fatos provocaram sua renúncia e saída da universidade.  

Em 1931 transferiu-se para o Rio de Janeiro e tornou-se membro da Comissão Permanente 

de Codificação do Direito Internacional Público. Em 1943 recebeu convite para ser 

interventor federal em Minas Gerais, mas recusou a proposta. 

Ao longo de sua trajetória profissional foi ainda promotor do município mineiro de 

Pitangui e árbitro brasileiro na Corte Permanente de Arbitragem, em Haia, na Holanda. 

Como articulista, publicou textos sobre temáticas do direito nos periódicos mineiros 

Revista Forense e Assistência. Foi também colaborador dos jornais Diário de Minas e 

Jornal do Povo, de Belo Horizonte, e A Folha, de Barbacena. Além disso, foi membro do 

Tribunal de Ética Profissional do Conselho dos Advogados do Brasil. 

Recebeu os títulos de professor honoris causa da Faculdade de Direito de São Paulo, de 

presidente de honra do Clube dos Advogados de Minas Gerais e de membro honorário do 

Instituto dos Advogados do Distrito Federal, além de ter sido incluído no Livro Nacional do 

Mérito, a partir da iniciativa dos ministros do STF.  

Faleceu no Rio de Janeiro, em 30 de agosto de 1957. 

Em sua produção destacam-se Programa das cadeiras de direito criminal (1927), 

Francisco Mendes Pimentel, jornalista, político, professor e jurista (1949) e Lições de 

direito criminal (1952). Seu nome foi dado a um município mineiro, a uma Fundação 

Universitária que atende estudantes carentes e a um prêmio criado pelo IAMG para laurear 

os melhores trabalhos elaborados por profissionais do direito. 

 



Luciana Pinheiro 
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PIMENTEL, Honório dos Santos 

* dep. fed. DF 1921-1923. 

 

Honório dos Santos Pimentel exerceu o mandato de intendente no Distrito Federal 

de 1904 até 1919. 

 Em 1921, foi eleito deputado federal pelo Distrito Federal. Ocupou uma cadeira na 

Câmara dos Deputados de 3 de maio de 1921 a 31 de dezembro de 1923. 

 

Izabel Pimentel da Silva 
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PINHEIRO JÚNIOR, José Gomes  

*dep. fed. ES 1897-1902 e 1921-1930. 

 

José Gomes Pinheiro Júnior nasceu a 27 de janeiro de 1865 em Cachoeiro de 

Itapemirim (ES), na fazenda São José, de propriedade de seus pais, José Gomes Pinheiro e 

Vitória Moreira da Silva Pinheiro. Descendia, pelo lado paterno, das duas poderosas 

famílias que dominaram a política no sul da província em meados do século XIX: a dos 

Gomes Bittencourt e a do barão de Itapemirim. 

Fez seus primeiros estudos em Cachoeiro e os preparatórios no Colégio São Luís, no Rio de 

Janeiro, ingressando a seguir na Faculdade de Medicina daquela cidade, onde se formou em 

1892. Voltou, então, a Cachoeiro, passou a exercer a medicina e se envolveu na política, 

seguindo seu pai, que em 1896 foi eleito vice-presidente do estado na chapa de Graciano 

Neves. Pertenciam todos eles ao Partido Republicano Construtor (PRC). 

A partir de 1895, empreendeu uma bem-sucedida carreira política, tanto no âmbito 

municipal quanto estadual e federal. Foi eleito deputado estadual (1895-1898) e, 

simultaneamente, governador municipal de Cachoeiro, em 1896, pois era possível, na 

época, acumular os dois cargos, licenciando-se do municipal durante os poucos meses em 

que funcionava o Legislativo estadual (dois meses, podendo prorrogar-se até o máximo de 

quatro). Em 1897 foi eleito deputado federal, com mandato até 1899. Foi um período de 

acirrada luta política no estado, e Pinheiro Júnior atuou firmemente em apoio ao governo e 

à direção de seu partido, agitado por conflitos internos. Foi reeleito para a Câmara dos 

Deputados em 1900 e, ao final da legislatura em 1902, voltou ao Legislativo estadual e ao 

governo municipal de Cachoeiro, que presidiu durante todo o mandato (1904-1908). Na 

Assembleia estadual exerceu dois mandatos sucessivos (1904-1909). 

Em 1905, seu partido, o PRC, e a política capixaba se dividiram entre o presidente 

Henrique Coutinho e Muniz Freire, até então a principal liderança do partido. Pinheiro 

Júnior ficou ao lado do presidente; teve atuação importante no Legislativo para barrar uma 

tentativa dos munizistas de aprovar o impeachment de Henrique Coutinho, assim como na 



campanha para a eleição federal de 1906, na qual Muniz Freire encabeçou uma chapa de 

oposição para o Congresso Nacional, que acabou sendo reconhecida em detrimento da 

chapa governista. Na eleição de deputados estaduais para a legislatura de 1907-1909, outra 

vez os munizistas concorreram com uma chapa de oposição e tentaram seu reconhecimento, 

mas não tiveram êxito, e Pinheiro Júnior foi reeleito. Durante esse mandato, porém, passou 

à oposição. O motivo foi a candidatura de Jerônimo Monteiro ao governo estadual. Pinheiro 

Júnior foi uma das três vozes discordantes na convenção que aprovou o nome de Jerônimo; 

depois, na Assembleia, reiterou sua discordância e pediu esclarecimentos sobre uma 

questão envolvendo o governo estadual e Jerônimo, a respeito do pagamento de uma dívida 

do estado com o Banco do Brasil, que era combatida pela oposição. Acabou pedindo 

demissão do cargo de vice-presidente da mesa. A partir de então passou longos anos 

atuando na oposição.  

Foi o que ocorreu em 1912, na sucessão de Jerônimo Monteiro: muitos dos aliados deste 

uniram-se à oposição, contra a candidatura governista de Marcondes Alves de Sousa, 

provocando uma crise que agitou o estado. Foi apresentada uma chapa oposicionista que 

tinha como candidato à presidência do estado um médico do Exército, Getúlio Florentino 

dos Santos, capixaba residente no Rio de Janeiro, onde tratava da saúde da família do 

presidente da República, Hermes da Fonseca (1910-1914). No governo Hermes foram 

realizadas intervenções militares nas sucessões dos governos de vários estados, nas quais se 

impunham candidatos das forças armadas, visando a tirar do poder oligarquias que se 

perpetuavam no mando político, acusadas de sérios abusos e de corrupção. Por isso, esses 

movimentos se autointitulavam “salvações”. Certamente, a oposição capixaba esperava 

provocar uma “salvação” no Espírito Santo. A chapa oposicionista tinha como primeiro 

vice-presidente Pinheiro Júnior. A oposição não conseguiu porém o apoio militar almejado, 

e Marcondes Alves de Sousa foi eleito. No ano seguinte (1913) foi instalado no Espírito 

Santo um diretório do Partido Liberal, de Rui Barbosa, e Pinheiro Júnior foi seu presidente.  

Em 1916, o estado foi sacudido por uma grave crise política na sucessão de Marcondes, 

provocada pela indicação de Bernardino Monteiro, irmão de Jerônimo, como candidato à 



presidência do estado. Importantes aliados dos Monteiro, como o senador João Luís Alves, 

os deputados federais Paulo de Melo e Dioclécio Borges, e o vice-presidente do estado, 

Alexandre Calmon, uniram-se a políticos que já haviam passado à oposição em 1912, como 

Torquato Moreira e Thiers Veloso, e a antigos opositores, como Pinheiro Júnior, e tentaram 

impedir a candidatura, baseando-se na má situação financeira do estado e na acusação de 

que os Monteiro pretendiam consolidar uma oligarquia familiar. Os opositores procuraram 

e obtiveram o apoio do presidente da República Venceslau Brás (1914-1918), empenhado 

em sanear as finanças públicas, mas ele não conseguiu convencer os Monteiro a desistir de 

seu projeto. 

Foi composta, então, uma chapa de oposição, cujo candidato à presidência era Pinheiro 

Júnior, tendo entre seus vices Alexandre Calmon. A eleição, realizada pelo governo do 

estado, deu a vitória aos candidatos governistas, mas a oposição não aceitou o resultado e 

recorreu ao Congresso Nacional, pleiteando o reconhecimento de seus candidatos, 

travando-se uma intensa batalha verbal na qual os parlamentares oposicionistas 

apresentaram graves acusações contra os Monteiro. A luta política com recurso à violência 

policial e de forças privadas de coronéis incendiou o estado. Tiroteios impediram as 

manifestações da oposição na capital. Centenas de pessoas se refugiaram em Minas Gerais 

e no estado do Rio de Janeiro. O comandante da luta, pela oposição, era Alexandre Calmon, 

coronel que dominava a política de Colatina, onde foi instalado o governo oposicionista. 

Como tinha o apelido de Xandoca, a rebelião ficou conhecida como Revolta do Xandoca. 

Depois de meses de indecisão, os Monteiro venceram. O Congresso Nacional reconheceu 

em agosto a eleição de Bernardino e anistiou todos os participantes. 

A oportunidade de Pinheiro Júnior voltar ao poder surgiu quatro anos depois, numa nova 

crise sucessória, que dessa vez dividiu os Monteiro. A facção de Bernardino promoveu a 

eleição de Nestor Gomes à presidência do estado (1920), o que não foi aceito por Jerônimo, 

que tentou impedir o reconhecimento do candidato eleito. Visando a fortalecer sua posição, 

Nestor Gomes procurou antigos opositores dos Monteiro, entre os quais se destacava 

Pinheiro Júnior, e obteve seu apoio. A luta foi menos violenta que na crise anterior, embora 



Nestor Gomes tenha sido empossado no palácio do governo sitiado pelas forças policiais 

rebeladas, e tiroteios tivessem posto em pânico a população de Vitória. A ordem pública foi 

restabelecida com uma intervenção federal, decretada pelo presidente Epitácio Pessoa 

(1919-1922) e executada pelo 32º Batalhão do Exército. O Congresso Nacional reconheceu 

a eleição de Nestor Gomes, pondo fim ao conflito. Pinheiro Júnior passou a integrar o 

diretório do único partido estadual, o Partido Republicano Espírito-Santense (PRES), cuja 

chefia passou de Jerônimo a Bernardino, e voltou à Câmara dos Deputados, com mandatos 

sucessivos entre 1921 e 1930, tendo sido, por vezes, líder da bancada. 

Deixou a vida política após a Revolução de 30, e faleceu em Teresópolis (RJ) a 8 de 

novembro de 1937. 

Foi casado com Sara Goulart Pinheiro, filha de um médico e político da cidade do Rio de 

Janeiro, Inácio Francisco Goulart, e tiveram uma filha. 

  

Nara Saletto/Fernando Achiamé 
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PINHEIRO, Alfredo 
*dep. fed. CE 1921-1923. 

 

Manuel Alfredo Rodrigues Pinheiro nasceu em Sobral (CE) no dia 27 de outubro 

de 1892. 

Formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1907. Foi médico do 

presidente do Ceará Justiniano de Serpa e, com o apoio deste, em 1921 foi eleito deputado 

federal pelo 2º distrito do estado, com sede em Iguatu. Assumindo sua cadeira na Câmara 

dos Deputados, no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, em maio do mesmo ano, exerceu 

o mandato até dezembro de 1923.  

Faleceu no Rio de Janeiro. 

 

Kleiton de Sousa Moraes 
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PINHEIRO, Carlos José de Araújo 

*militar; dep. fed. RJ 1909-1911. 
 
 

Carlos José de Araújo Pinheiro nasceu no dia 19 de junho de 1850.  

Fez os estudos preparatórios no Externato Aquino, no Rio de Janeiro, então capital do 

Império, e tornou-se aspirante a guarda-marinha em fevereiro de 1867, sendo confirmado 

no posto em maio de 1871. Foi promovido a segundo-tenente em abril de 1873, a primeiro-

tenente em dezembro de 1875, a capitão-tenente em janeiro de 1890, a capitão de fragata 

graduado em março de 1892, a capitão de fragata efetivo em outubro do mesmo ano e a 

capitão de mar e guerra graduado em março de 1893.  

Em setembro desse último ano, participou da Revolta da Armada, levante de oposição ao 

presidente Floriano Peixoto (1891-1894), que envolveu a Esquadra fundeada na baía da 

Guanabara sob a chefia do almirante Custódio de Melo e mais tarde do almirante Luís 

Filipe Saldanha da Gama. O movimento, que se estendeu até março de 1894 e incluiu a 

tomada da capital de Santa Catarina por destacamentos rebeldes, foi derrotado pelas forças 

governistas e encerrou-se com o asilo dos revoltosos em embarcações portuguesas.  

Em abril de 1899 foi promovido a capitão de mar e guerra efetivo. Começou a atuar na 

política elegendo-se deputado estadual no estado Rio de Janeiro em 1901. Assumindo nesse 

mesmo ano sua cadeira na Assembleia Legislativa fluminense, encerrou o mandato em 

1903 e reelegeu-se para a legislatura seguinte, durante a qual foi segundo vice-presidente da 

Mesa Diretora. Permaneceu no Legislativo estadual até 1906, quando foi nomeado terceiro 

vice-presidente do estado do Rio de Janeiro, durante o governo de Alfredo Augusto 

Guimarães Backer (1906-1910). Reformou-se como almirante graduado em abril de 1908.  

Em 1909 foi eleito deputado federal. Assumindo em maio sua cadeira na Câmara dos 

Deputados, no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, permaneceu no Legislativo até 

dezembro de 1911, quando concluiu o mandato e se encerrou a legislatura.  

 

Adrianna Setemy 
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PINHEIRO, João  

*gov. MG 1890; const. 1891; dep. fed. MG 1891; sen. MG 1905-1906; pres. MG 1906-

1908. 

 

João Pinheiro da Silva nasceu na cidade de Serro (MG) no dia 16 de dezembro de 1860, 

filho de Giuseppe Pignataro e de Carolina Augusta de Morais. Seu pai, imigrante italiano, 

caldeireiro de profissão, chegou ao Brasil em 1848 e abrasileirou-se alterando o nome para 

José Pinheiro da Silva. Sua mãe, natural de Caeté (MG), era filha de um professor primário. 

Por intermédio do padre João de Santo Antônio matriculou-se no Seminário de Mariana, 

onde concluiu seus estudos secundários. Graduou-se engenheiro pela Escola de Minas de 

Ouro Preto em 1881. Não chegou a fazer carreira na engenharia, optando por ingressar em 

1883 na Faculdade de Direito de São Paulo, de onde sairia bacharel em 1887. Para custear 

sua estada na capital paulista, recebeu a ajuda do professor Cipriano José de Carvalho, que 

o contratou como zelador e preparador do laboratório de física e química da Escola Normal 

de São Paulo. Logo após ingressar na escola, foi contratado como professor substituto e 

continuou cursando sua faculdade. Por influência de seu amigo professor e de Antônio da 

Silva Jardim, familiarizou-se e tornou-se simpático aos ideais republicanos que efervesciam 

naquele momento. Em 1886 alistou-se como eleitor do Partido Republicano Paulista (PRP) 

e começou a ter participação ativa no movimento abolicionista. Ainda no período da 

faculdade, conviveu e partilhou ideias com nomes importantes no cenário político e 

ideológico de então e dos anos posteriores, como Nabuco de Abreu, Rivadávia Correia, 

Pedro Lessa, Astolfo Dutra, Afonso Arinos, Delfim Moreira, Vesceslau Brás e Antônio 

Carlos Ribeiro de Andrada. 

Após a formatura, retornou a Minas Gerais e montou um escritório de advocacia na cidade 

de Ouro Preto. Ativista na defesa do ideal republicano, esteve presente à organização do 

Clube Republicano em Ouro Preto e liderou a criação do primeiro Partido Republicano 

Mineiro (PRM) em 1888. Em 1889 tornou-se diretor do jornal de divulgação do movimento 

republicano, intitulado O Movimento.  No mesmo ano casou-se com uma antiga aluna da 



Escola Normal na qual trabalhara, Helena de Barros.  

Logo após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, foi nomeado pelo 

chefe do governo provisório da União, marechal Deodoro da Fonseca, secretário de estado 

e vice-governador de Minas Gerais, ao lado do governador Cesário Alvim. Em 11 de 

fevereiro de 1890 passou a exercer interinamente o governo mineiro, em decorrência da 

transferência de Cesário Alvim para o Ministério do Interior. Nos meses em que esteve à 

frente do Executivo mineiro, buscou medidas para desenvolver a agricultura e a mineração. 

Exonerou-se em agosto, sendo substituído por Domingos José da Rocha. 

Em 15 de setembro de 1890 foi eleito deputado por Minas Gerais ao Congresso Nacional 

Constituinte. Tomou posse em 15 de novembro seguinte e integrou a Comissão dos 21, 

formada por um representante de cada estado da Federação e responsável pelo 

encaminhamento ao plenário do projeto constitucional. Já após a promulgação da 

Constituição (24/21891), com a crise entre o marechal Deodoro da Fonseca e o Congresso, 

que levou o primeiro à renúncia em 23 de novembro de 1891, renunciou também ao 

mandato e afastou-se da cena política. 

No período em que esteve afastado da política, dedicou-se à criação e administração de 

uma indústria de cerâmica, louças finas e porcelana em Caeté. Retornou também às 

atividades acadêmicas, como professor da Faculdade Livre de Direito de Ouro Preto. 

Voltou à política em 1899, quando foi eleito vereador em Caeté e escolhido presidente da 

Câmara de Vereadores, cargo que à época correspondia ao de prefeito municipal. Em 1903 

recebeu o convite do então presidente de Minas, Francisco Sales (1902-1906), para presidir 

o I Congresso Agrícola, Comercial e Industrial de Minas Gerais. No encontro, defendeu os 

pilares do que acreditava ser a solução para a economia nacional: agricultura forte e 

desenvolvida, com medidas protecionistas para produtos considerados básicos como café, 

algodão, fumo, carne e derivados do leite. 

No início de 1905 lançou o Manifesto ao Eleitorado Mineiro, no qual expunha suas ideias 

políticas e fazia um balanço dos 15 anos de regime republicano no Brasil. Em fevereiro foi 

eleito senador da República, após indicação da comissão executiva do PRM. Permaneceu 



no Senado até 1906, ano em que foi eleito presidente de Minas Gerais, sucedendo a 

Francisco Sales. 

Empossado no governo de Minas em 7 de setembro de 1906, investiu nas chamadas 

colônias agrícolas, para valorizar o trabalho do campo e fixar o homem à terra. Buscou 

fortalecer medidas administrativas no estado para retirar Minas do que considerava uma 

“estagnação” na economia. Investiu no ensino primário e técnico profissionalizante, 

assinando um decreto que postulava modificações nas metodologias de ensino, na 

organização do sistema escolar e nos mecanismos de fiscalização pública da educação 

(Decreto nº 1.960, de 16 de dezembro de 1906). Unindo suas medidas de incentivo à 

educação à sua tradição de defesa da agricultura como fonte de riqueza pública, aprovou o 

Decreto nº 2.027, de 8 de junho de 1908, pelo qual criava e regulamentava o ensino 

agrícola para adultos, ministrado em fazendas-modelo, buscando incentivar a formação e a 

prática de mão de obra qualificada. 

Ainda no governo mineiro, guiado pelo ideal de impulsionar os índices de desenvolvimento 

econômico, investiu na construção de ramais ferroviários e de rodovias permanentes, em 

substituição às antigas estradas que dificultavam a rápida circulação de pessoas e 

mercadorias. Modificou as estruturas de funcionamento do Poder Judiciário, da Polícia 

Civil e da Força Pública. Seus investimentos e liderança modernizadora em Minas foram 

interrompidos repentinamente, em decorrência de sua morte, ocorrida no dia 25 de outubro 

de 1908. Assumiu seu lugar o vice-presidente do estado, Júlio Bueno Brandão. 

Atuaram na política seus filhos Israel Pinheiro, constituinte de 1946, deputado federal por 

Minas (1946-1956), prefeito de Brasília (1960-1961) e governador de Minas (1966-1971), e 

João Pinheiro Filho, constituinte de 1934. Também fizeram carreira política seus netos 

Raul Bernardo Sena, deputado federal (1975-1987), Israel Pinheiro Filho, deputado federal 

(1966, 1967-1971, 1983-1995 e 1997-1999) e constituinte de 1988, e João Pinheiro Neto, 

jornalista e ministro do Trabalho em 1962. 

 

Vanessa Lana 
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PINHO, Araújo  
*pres. SE 1876-1878; dep. geral BA 1881-1884 e 1886-1889; gov. BA 1908-1911. 

 

João Ferreira de Araújo Pinho nasceu no engenho Fortuna, Coração de Maria, 

comarca de Santo Amaro (BA), no dia 19 de junho de 1851, filho de Filipe Ferreira de 

Araújo Pinho e de Maria Joaquina de Carvalho Araújo Pinho. Seu pai, diplomado pela 

Universidade de Paris em ciências físicas e matemática, não exerceu a profissão. Como a 

grande maioria dos membros da elite do seu tempo, tornou-se fazendeiro e chefe político 

local. 

Aos dez anos de idade foi estudar em Salvador, interno no Ginásio Baiano, de propriedade 

do afamado educador Abílio César Borges. Em novembro de 1865, seguiu para Recife, 

interno no Colégio São Bernardo, e aí concluiu o curso preparatório. Ingressou na 

Faculdade de Direito do Recife em 1867 e colou grau em novembro de 1871. Recém-

formado, foi nomeado adjunto de promotor público da comarca de Santo Amaro em 1872 e 

assim permaneceu até 1874, quando entrou na política. 

Filiado ao Partido Conservador, fez o aprendizado político sob a orientação do barão de 

Cotegipe, do qual, mais tarde, recebeu as Esporas de Cavaleiro, comenda que conferia 

grande honra. Foi eleito deputado provincial para a legislatura 1874-1875 e reeleito para as 

legislaturas 1876-1877 e 1878-1879, tendo sido segundo vice- presidente da Assembleia 

Provincial em 1874, e segundo, no ano seguinte. No governo do presidente da província 

Venâncio José de Oliveira Lisboa (1874-1875), exerceu a função de secretário do Governo. 

Em 1876, com apenas 25 anos, foi nomeado pelo governo imperial presidente da província 

de Sergipe, e lá permaneceu até março de 1878. Nesse ano passou a fazer parte do diretório 

do Partido Conservador. Sob a recém-promulgada Lei Saraiva, foi eleito deputado geral 

pela Bahia para a legislatura de 1881 a 1884, e reeleito para o período de 1886 a 1889.  

Proclamada a República, foi um dos fundadores do Partido Nacional (PN). Candidatou-se a 

deputado à Assembleia Nacional Constituinte em 1890, mas não foi eleito. No ano seguinte 

foi eleito senador à Assembleia Constituinte da Bahia, e em 1892 candidatou-se ao Senado 

estadual, mas não teve êxito. Quatro anos depois foi candidato do partido oposicionista ao 



Senado Federal, competindo com Rui Barbosa, filiado ao partido oficial, e mais uma vez 

foi derrotado. Desde então, até 1902, afastou-se das lutas políticas e passou a administrar 

seu patrimônio agrícola.   

No ano de 1903, filiado ao então governista Partido Republicano da Bahia (PRB), foi eleito 

senador estadual, escolhido líder do Senado, e membro das comissões de Constituição e 

Poderes, de Agricultura e de Instrução Pública. Renunciou ao mandato, para assumir a 

presidência do Banco de Crédito da Lavoura da Bahia, em 1905. 

Ao término do governo de José Marcelino (1904-1908), foi apresentado por este como 

candidato a seu sucessor na chefia do governo da Bahia, o que provocou a cisão do PRB 

(1907), então dirigido pelo senador federal Severino Vieira. Rejeitando o nome de Araújo 

Pinho, Vieira apresentou outro candidato. A eleição que se seguiu foi uma das mais 

disputadas na Primeira República. Contudo, amparado pela máquina do governo, Araújo 

Pinho foi eleito e tomou posse em 28 de janeiro de 1908. 

Seu programa de governo previa mais administração e menos política. Logo no início, 

enfrentou séria crise financeira, que o levou a fazer um empréstimo externo no Crédit 

Mobilier Français, em Paris, garantindo-o com o imposto de exportação sobre o cacau, o 

café e o fumo. Conseguiu normalizar a situação do Tesouro, pagando todos os 

compromissos, inclusive os salários atrasados do funcionalismo. Ao estabelecer o 

equilíbrio orçamentário, incrementou as fontes produtoras do comércio e da lavoura. 

Adquiriu novos vapores para a Companhia de Navegação Baiana, inaugurou o dique 

flutuante, realizou o contrato de arrendamento da Empresa de Viação do São Francisco, 

inaugurou o serviço de navegação do rio Pardo, deu prosseguimento às obras do cais do 

porto de Salvador, construiu o edifício do Instituto de Bacteriologia, atual Oswaldo Cruz, 

um pavilhão para o Ginásio da Bahia, e outro para o Asilo João de Deus. Criou o Gabinete 

de Identificação do estado, estimulou e amparou o ensino agrícola e cuidou da conservação 

da via férrea. Reformou o palácio das Mercês, transformando-o em residência oficial do 

governador. 

As articulações políticas visando à sucessão governamental, e a impedir a ascensão de J. J. 



Seabra à chefia do Executivo baiano, acabaram por fazer Araújo Pinho renunciar, no dia 22 

de dezembro de 1911. Essa foi uma das últimas tentativas do PRB de impedir a vitória 

eleitoral de Seabra. Aurélio Viana, presidente da Câmara dos Deputados, e segundo 

substituto legal do governador, assumiu a chefia do governo, vez que o primeiro, o 

presidente do Senado estadual, havia-se recusado. Araújo Pinho afastou-se então 

definitivamente da vida pública. No dia 23 de julho de 1917, aos 66 anos, faleceu em sua 

residência, Salvador, sendo sepultado no cemitério do Campo Santo. 

Foi casado duas vezes. A primeira, com Teresa Melo Araújo Pinho, com quem teve dois 

filhos. Sua segunda esposa, com quem se casou em junho de 1886, era Maria Luísa 

Wanderley, filha do barão de Cotegipe; com ela teve seis filhos, dando início à linhagem 

dos Wanderley de Araújo Pinho. O filho José Wanderley de Araújo Pinho foi historiador 

renomado no país e prefeito de Salvador no governo Otávio Mangabeira (1947-1951), 

tendo obtido grande notoriedade com a organização das comemorações do IV Centenário 

da cidade. 

 

Andréa Novais Soares de Quadros 
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PINHO, WANDERLEY 

*dep. fed. BA 1924-1930 e 1935. 

 

José Wanderley de Araújo Pinho nasceu em Santo Amaro (BA) no dia 19 de março 

de 1890, filho de João Ferreira de Araújo Pinho e de Maria Luísa Wanderley de Araújo 

Pinho. Seu pai foi presidente da província de Sergipe em 1876 e governador da Bahia de 

1908 a 1911. Seu avô materno, João Maurício Wanderley, barão de Cotegipe, foi deputado 

de 1843 a 1856, presidente da província da Bahia em 1852, ministro da Marinha em 1855 e 

1868, senador pela Bahia de 1856 a 1899, ministro da Fazenda em 1865, ministro dos 

Estrangeiros em 1869, 1875 e 1885 e vice-presidente do Conselho de Ministros de 1885 a 

1888. 

Fez os estudos secundários no Ginásio Arquiepiscopal e no Colégio Florêncio, ambos em 

Salvador, diplomando-se em ciências jurídicas e sociais em 1910 pela Faculdade Livre de 

Direito da Bahia. 

Exerceu a advocacia em Salvador, no Rio de Janeiro (então Distrito Federal) e em sua 

cidade natal, tornando-se promotor público do município de Mata de São João (BA) e da 

capital baiana. Iniciou sua vida política elegendo-se deputado federal pela Bahia no pleito 

de 1924. Empossado em maio daquele ano, foi reeleito em 1927. Durante o exercício de 

seu mandato, foi por diversas vezes relator do orçamento da Marinha da Câmara.  

Eleito mais uma vez em março de 1930, em outubro seguinte teve o mandato interrompido 

em decorrência da vitória da Revolução de 1930, que levou à dissolução dos órgãos 

legislativos do país. Com a reconstitucionalização do país, elegeu-se, no pleito de outubro 

de 1934, deputado federal pela Bahia. Assumindo o mandato em maio de 1935, deixou a 

Câmara em outubro do mesmo ano. 

Durante o Estado Novo (1937-1945) participou, como delegado do estado da Bahia, do 

Congresso Brasileiro de Escritores, realizado em São Paulo em janeiro de 1945. Reunindo 

expressivo número de intelectuais de variadas tendências políticas, o Congresso emitiu 

declaração em favor da democracia e das liberdades políticas, constituindo uma 

contundente tomada de posição contra o regime. Com o fim do Estado Novo em 1945 e a 

redemocratização do país, foi nomeado prefeito de Salvador pelo governador Otávio 

Mangabeira (1947-1951). 



Procurador do estado da Bahia junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) e outros tribunais 

do Rio de Janeiro, foi ministro do Tribunal de Contas da Bahia, cargo no qual se aposentou. 

Foi professor catedrático de história do Brasil na Faculdade de Filosofia da Universidade 

Federal da Bahia. Membro do Arquivo Histórico de Salvador, contribuiu para a divulgação 

das obras históricas do município. Presidente de honra do Instituto Geográfico e Histórico 

da Bahia e terceiro-vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), 

pertenceu ao Instituto Genealógico da Bahia, à Associação Brasileira de Educação, à 

Sociedade dos Artistas Brasileiros e à Academia de Letras da Bahia. 

Faleceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 8 de outubro de 1967. 

Foi casado com Estela Calmon de Wanderley Pinho. 

Publicou, além de artigos em revistas e jornais, Política e políticos do Império (1930), 

Cotegipe e seu tempo (1937), Dom Marcos Teixeira, quinto bispo do Brasil (1940), Salões 

e damas no Segundo Reinado (1942), História de um engenho do Recôncavo (1946), 

Testamento de Mem de Sá, A Sabinada e Caxias. Foi o editor das Cartas do imperador dom 

Pedro II ao barão de Cotegipe (1935). 
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PINTO, Alfredo 

* dep. fed. MG 1897-1902; min. Just. 1919-1921; min. Guerra 1919; min. STF 1921-1923. 

 

Alfredo Pinto Vieira de Melo nasceu em Recife no dia 20 de junho de 1863, filho de 

João Vieira de Melo e Silva e de Maria Pinto Vieira de Melo. 

Bacharel em ciências jurídicas e sociais pela Faculdade de Direito do Recife em 

1886, iniciou carreira na magistratura no ano seguinte, ao ser nomeado promotor público da 

comarca de Baependi, na província de Minas Gerais. Em 1890 tornou-se juiz de direito de 

Ouro Fino, na mesma província, e no período compreendido entre 1893 e 1896 exerceu o 

cargo de chefe de polícia do estado, nos governos de Afonso Pena e Bias Fortes.  

Em 1897 foi eleito deputado federal por Minas Gerais. Reeleito em 1900, foi presidente da 

Comissão de Constituição e Justiça e membro especial da comissão chefiada por Clóvis 

Bevilácqua, que elaborou o projeto de Código Civil, atuando ainda como relator da 

primeira parte do Livro IV, intitulado “Do direito das sucessões”. Em dezembro de 1902 

deixou o parlamento para se dedicar à advocacia na capital federal, ao mesmo tempo em 

que foi nomeado representante da Fazenda Nacional junto à Comissão de Obras do Porto 

do Rio de Janeiro pelo presidente Rodrigues Alves (1902-1906), durante o período de 

grandes reformas urbanas por que passou a cidade. Entre 1906 e 1909, na presidência de 

Afonso Pena, a quem já havia assessorado no governo de Minas Gerais, foi chefe de polícia 

do Distrito Federal. Durante sua gestão fundou a Colônia Correcional de Dois Rios, na Ilha 

Grande, e o Serviço de Identificação da Capital Federal, considerado então uma das mais 

importantes instituições de registro, cuja função era a de proporcionar informações sobre os 

indivíduos com antecedentes criminais. 

Por ocasião do fim do governo Afonso Pena, em 1909, retornou às suas atividades no foro 

do Rio de Janeiro e foi eleito presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) para 

o período de 1910 a 1913. Integrou, como representante desse órgão de classe, a comissão 

de juristas encarregada de elaborar um projeto de Código do Processo Civil, Comercial e 

Penal do Distrito Federal. Em 1914 participou do I Congresso de História Nacional, 



organizado pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), com a tese intitulada O 

Poder Judiciário no Brasil (1532-1871). Durante o governo Epitácio Pessoa (1919-1922), 

foi ministro da Justiça e Negócios Interiores, de 1919 a 1921, e ministro interino da Guerra, 

em 1919.  

Já considerado notável jurista, com relevantes serviços prestados à administração pública, 

em agosto de 1921 foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) pelo 

presidente Epitácio Pessoa, preenchendo a vaga surgida com o falecimento de Pedro Lessa. 

Foi, ainda, professor da Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro. 

No exercício de suas funções no STF, faleceu na cidade do Rio de Janeiro em 8 de julho de 

1923. 

Entre os trabalhos que publicou em diversas revistas especializadas de direito, destacam-se 

Educação científica, O júri e Direitos das sucessões.             

 

Eduardo Junqueira 
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PINTO, Astolfo Pio da Silva 
* const. 1891; dep. fed. MG 1891-1892.  

 

Astolfo Pio da Silva Pinto nasceu na fazenda do Capivari, na freguesia de Rio Verdes das 

Caldas, atual município de Caldas (MG), em 23 de março de 1842, filho de Gabriel 

Antônio da Silva Resende, de abastada família de cafeicultores, e de Inês Higina da Silva 

Tavares.   

Formou-se pela Faculdade de Direito de São Paulo em 1861 e exerceu a advocacia até 

meados da década de 1870, quando passou a dirigente da Companhia Agrícola 

Pirapetinguense. Nesse cargo colaborou com a construção do trecho da estrada de ferro 

Leopoldina Railway entre Pirapetinga e Volta Grande, que seria inaugurado pelo imperador 

dom Pedro II. Em 1881 foi empossado vereador no município de Leolpoldina (MG). Foi 

também fazendeiro nos municípios de Machado, na região sul de Minas, e de Além 

Paraíba, na Zona da Mata mineira. 

Já na República, foi eleito em 15 de setembro de 1890 deputado por Minas Gerais ao 

Congresso Nacional Constituinte. Tomou posse em 15 de novembro seguinte, foi um dos 

signatários da Constituição de 24 de fevereiro de 1891 e a partir de maio passou a exercer o 

mandato ordinário na Câmara dos Deputados. 

Faleceu na cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, em 25 de março de 1892. 

Era casado com Maria do Carmo Monteiro Barros. 

  

Ioneide Piffano Brion de Souza  
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PINTO, Augusto de Oliveira  

* const. 1891; dep. fed. RJ 1891-1893.  

   

Augusto de Oliveira Pinto nasceu no município de Santa Isabel (RJ). 

Bacharelou-se em medicina. Em 15 de setembro de 1890 foi eleito deputado por seu estado 

natal ao Congresso Nacional Constituinte. Tomou posse em 15 de novembro seguinte, 

participou dos trabalhos de elaboração da primeira Constituição republicana do Brasil, 

promulgada em 24 de fevereiro de 1891, e em junho passou a exercer o mandato ordinário. 

Permaneceu na Câmara dos Deputados até o fim da legislatura, em 31 de dezembro de 

1893.  

Faleceu no Rio de Janeiro. 

Foi casado com Minervina de Oliveira Pinto. 

 

Ioneide Piffano Brion de Souza   
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PINTO, EDMUNDO DA LUZ  

*diplomata; dep. fed. SC 1927-1930. 

 

Edmundo da Luz Pinto nasceu no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, no dia 5 de 

janeiro de 1898, filho de Edmundo Brügger Pinto, banqueiro, e de Maria Isabel Âncora da 

Luz Pinto. 

Fez os estudos secundários no Colégio Militar e em 1918 bacharelou-se pela Faculdade de 

Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro. Transferindo-se para Santa Catarina, filiou-

se ao Partido Republicano de Santa Catarina e elegeu-se deputado à Assembleia Legislativa 

do estado. Reeleito sucessivamente nos pleitos de 1921 e de 1924, permaneceu na 

Assembleia até 1926.  

Em 1927 elegeu-se deputado federal por Santa Catarina. Assumindo o mandato em maio, 

ainda naquele ano tornou-se líder de sua bancada na Câmara dos Deputados e membro da 

Comissão de Constituição e Justiça. Reelegeu-se em 1930, mas deixou a Câmara ainda em 

outubro do mesmo ano em decorrência da vitória da Revolução de 1930. 

Procurador adjunto da República a partir de 1933, em 1935 foi delegado plenipotenciário 

do Brasil à Conferência da Paz do Chaco realizada em Buenos Aires. No ano seguinte 

tornou-se diretor da Escola de Economia Política e professor de direito constitucional da 

Faculdade de Direito e Economia da Universidade do Distrito Federal. Novamente 

delegado plenipotenciário do Brasil em Buenos Aires, dessa vez à Conferência 

Interamericana de Consolidação da Paz, realizada em 1937, no ano seguinte participou da 

delegação brasileira à VIII Conferência Pan-Americana em Lima, no Peru. Ainda em 1938 

deixou a Faculdade de Direito e Economia e a Escola de Economia Política. Em 1939 

tomou parte na I Conferência das Comissões Nacionais de Cooperação Nacional, realizada 

em Santiago do Chile, e em 1940 foi delegado em Portugal e na Espanha. Deixou o cargo 

de procurador adjunto da República em 1943. 

Participou como delegado de Santa Catarina do I Congresso Brasileiro de Escritores, 

realizado em São Paulo em janeiro de 1945. Esse congresso reuniu expressivo número de 

intelectuais de variadas tendências políticas e emitiu uma declaração em favor da 

democracia e das liberdades públicas, constituindo uma contundente tomada de posição 

contra o Estado Novo (1937-1945). Delegado do Brasil à Conferência Internacional de 



Petrópolis (RJ) em 1947, em 1949 participou da II Conferência das Nações Americanas e 

do XI Congresso de Advogados em Paris. Esteve em missão especial como embaixador no 

Chile em 1951. 

Professor, advogado e escritor, foi sócio fundador da Academia Catarinense de Letras e 

membro permanente da Corte de Arbitragens de Haia. Fez parte do Instituto dos 

Advogados Brasileiros, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e da Sociedade 

Brasileira de Direito Internacional. Integrou a Sociedade Brasileira de Economia Política e 

os institutos históricos e geográficos de Santa Catarina e de Petrópolis e foi membro 

correspondente do Ateneu Ibero-Americano de Buenos Aires, da Sociedade de Geografia 

de Lisboa e do Instituto Argentino de Direito Internacional. 

Afastando-se do cenário político e das atividades diplomáticas, passou a integrar conselhos 

de diversas organizações, entre elas a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, o Banco 

Boavista e a Cervejaria Brahma. Solteiro, faleceu no Rio de Janeiro no dia 15 de julho de 

1963. 

Publicou O papa como pessoa de direito internacional, A Liga das Nações americanas e o 

artigo 21 do Pacto de Versalhes, O direito de voto dos acreanos, Os principais estadistas 

do Segundo Reinado, Discursos de minha terra e A gratidão do Brasil. 

O arquivo de Edmundo da Luz Pinto encontra-se depositado no Centro de Pesquisa e 

Documentação de História Contemporânea do Brasil (Cpdoc) da Fundação Getulio Vargas. 
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PINTO, Firmiano de Morais  

*dep. fed. SP 1897 e 1900-1902; pref. SP 1920-1926; dep. fed. SP 1926-1930. 

 

Firmiano de Morais Pinto nasceu em Itu (SP) no dia 4 de maio de 1861, filho de Antônio 

José Pinto e de Francisca Emília de Morais. Seus avós foram o alferes Antônio Pinto, de 

Itu, e o capitão-mor Joaquim Vieira de Morais, de Porto Feliz. Sua irmã, Albertina de 

Morais Pinto, casou-se com Martinho da Silva Prado Júnior, de abastada família de 

cafeicultores, constituinte e deputado federal por São Paulo em 1891. 

Órfão de pai na mais tenra idade, mudou-se para São Paulo e estudou em escolas públicas. 

Cursou a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e obteve o título de bacharel em 

ciências jurídicas e sociais em 1882. 

Iniciou a carreira política com o conselheiro Francisco de Carvalho Soares Brandão, 

presidente da província de São Paulo (1882-1883), do qual foi secretário de polícia. No ano 

da abolição da escravatura, era juiz municipal em Limeira. Após a proclamação da 

República, foi nomeado intendente municipal na capital paulista.  

Eleito deputado federal por São Paulo em 1896, renunciou ao mandato no início da 

legislatura, em 1897, para assumir o cargo de secretário do estado de São Paulo na 

administração Campos Sales (1896-1897). Como secretário da Agricultura, destacou-se 

pelo esforço favorável à introdução no estado de imigrantes, sobretudo italianos. Em 1900 

foi novamente eleito deputado federal e ocupou uma cadeira na Câmara de então até 1902. 

Mantendo boas relações com a Europa, foi designado comissário de São Paulo em Paris 

entre 1912 e 1916. 

Em 1920 foi eleito prefeito da capital paulista e exerceu o cargo até 1926. Destacou-se 

então pelo modo como tratou com os líderes da Revolta de 1924. Em meio ao conflito, 

conseguiu garantir o abastecimento da cidade, orgulhando-se por não tê-la abandonado. O 

episódio custou-lhe um processo movido pelo governo federal, que o acusou de 

cumplicidade na relação com as tropas de Isidoro Dias Lopes. Voltou à Câmara dos 

Deputados entre maio e dezembro de 1926, e entre maio de 1927 e dezembro de 1929. Mais 

uma vez reeleito, iniciou novo mandato em maio de 1930, mas perdeu-o em outubro, com a 

vitória da Revolução de 1930. A partir de então, além de cuidar de sua grande criação de 

cavalos, foi em duas ocasiões eleito diretor e presidente do Jockey Club.  



Faleceu no dia 8 de fevereiro de 1938. 

Foi casado com a filha do conde do Pinhal.  

 

Dirceu Franco 

 

FONTES: CÂM. DEP. Deputados brasileiros; FONSECA, A.; FONTES JR., A. Senado. 



PINTO, Ildefonso  

*dep. fed. RS 1912-1917. 

 

Ildefonso Soares Pinto nasceu em São Vicente (RS) no dia 18 de dezembro de 1881, 

filho de Manuel Soares Pinto e de Hortência Pinto.  

Cursou o primário em São Vicente e, posteriormente, no Rio de Janeiro. Em 1895 tornou-se 

ferroviário em Cacequi (RS) e entre os anos de 1896 e 1898 foi telegrafista da Viação 

Férrea do Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Pardo (RS). Em 1899 ingressou na Escola 

Militar de Porto Alegre e em 1901 foi transferido para a Escola Militar da Praia Vermelha, 

no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, onde fez o curso de armas e engenharia. Em 1908 

saiu segundo-tenente e com o título de engenheiro militar. 

Em 1909 foi eleito deputado estadual no Rio Grande do Sul pelo Partido Republicano Rio-

Grandense (PRR). Em 1911, tornou-se diretor do jornal A Federação, órgão oficial de seu 

partido. Em 1912 foi promovido a primeiro-tenente, recebeu o título de bacharel pela 

Faculdade de Direito de Porto Alegre e foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul. 

Reeleito em 1915, exerceu o mandato até dezembro de 1917. Durante os anos em que 

ocupou uma cadeira na Câmara, foi membro das comissões de Marinha e Guerra e, 

posteriormente, de Finanças.  

Entre os anos de 1918 e 1922 foi secretário das Obras Públicas do Rio Grande do Sul, 

durante a administração de Borges de Medeiros. Na sua gestão se deu a encampação do 

porto do Rio Grande, em 1919, e da Viação Férrea do Rio Grande do Sul, em 1922. Em 

1923, tornou-se diretor da Viação Férrea, cargo que ocupou até 1924.  

Foi também professor de química do Colégio Militar de Porto Alegre e de física e mecânica 

da Escola de Engenharia de Porto Alegre. 

Faleceu em Porto Alegre em 16 de março de 1925.  

Foi casado com Arlinda de Freitas Pinto, com quem teve dois filhos. 

 

Raimundo Helio Lopes/ Izabel Noll 



 

FONTES: ABRANCHES, J. Governos; AITA, C.; AXT, G.; ARAÚJO, V. 

Parlamentares; MARTINS, A. Escritores; TIMM, O.; GONZALEZ, E. Álbum.  



PINTO, João Pereira de Castro  

*dep. fed. PB 1906-1908; sen. PB 1908-1912; pres. PB 1912-1915. 

 

João Pereira de Castro Pinto nasceu em Mamanguape (PB) no dia 3 de novembro 

de 1863, filho de José Pereira de Castro Pinto e de Maria Ricarda Cavalcanti de 

Albuquerque. 

Iniciou seus estudos no Liceu Paraibano e daí transferiu-se para a capital pernambucana, 

onde se bacharelou na Faculdade de Direito. Depois de formado, foi nomeado promotor 

público em Mamanguape e permaneceu no cargo entre 1889 e 1891. Ingressou na política 

ainda durante o Império, quando defendeu a causa abolicionista. 

 Após a proclamação da República, foi eleito deputado estadual constituinte na Paraíba em 

1891. Em seguida foi nomeado procurador seccional da República no estado. Em 1895 

abandonou esse posto e no ano seguinte foi nomeado professor de matemática do Liceu 

Paraibano. Foi um severo crítico do primeiro governo de Álvaro Lopes Machado (1892-

1896). Em 1898 advogou, por poucos meses, na cidade de Vitória, e logo depois se mudou 

para Fortaleza, onde foi promotor público até meados de 1899. Ainda nesse ano foi 

transferido para Belém, onde assumiu a mesma função. Foi então convidado pelo 

governador do Pará, José Pais de Carvalho (1897-1901), para ser seu chefe de gabinete. Foi 

também professor de lógica do Ginásio Paraense e redator do jornal A Província do Pará. 

Durante esses anos, reconciliou-se com o senador e ex-presidente paraibano Álvaro Lopes 

Machado.  

Em 1906 foi eleito deputado federal pela Paraíba na legenda do Partido Republicano. 

Ocupou uma cadeira na Câmara dos Deputados até 1908, quando renunciou para ocupar 

uma cadeira no Senado, para o qual foi eleito na vaga aberta com o falecimento do senador 

Antônio Alfredo da Gama e Melo. Em 1912, encerrado seu mandato de senador, concorreu 

à reeleição e foi vitorioso, mas não voltou ao Senado, pois nesse mesmo ano foi eleito 

presidente da Paraíba. 

Sua eleição foi fruto de uma disputa entre dois prestigiados líderes políticos estaduais, 

Epitácio Pessoa e o padre Valfredo Leal, quanto ao nome a ser indicado na sucessão de 

João Lopes Machado. O primeiro almejava lançar a candidatura de seu irmão Antônio da 

Silva Pessoa, enquanto o segundo pretendia disputar ele mesmo a eleição. A solução foi 



João Pereira de Castro Pinto, nome de consenso entre as duas forças. De toda forma, ao 

final da disputa o grupo político liderado por Epitácio Pessoa saiu fortalecido, pois este foi 

eleito senador na vaga aberta com a renúncia de João Pereira de Castro Pinto, e conseguiu 

que seu irmão Antônio da Silva Pessoa se tornasse primeiro vice-presidente estadual.  

A administração de João Pereira de Castro Pinto foi marcada pelo combate ao cangaço, por 

intensa crise financeira e por fortes disputas entre as facções políticas lideradas por Epitácio 

Pessoa e Valfredo Leal. Renunciou ao mandato em 24 de julho de 1915, sendo substituído 

por Antônio da Silva Pessoa. Depois disso abandonou a vida política e mudou-se para o 

Rio de Janeiro, onde passou a administrar um cartório de registro de títulos e documentos.  

Também foi patrono da Academia Paraibana de Letras e membro do Instituto Histórico e 

Geográfico Paraibano. 

Faleceu na cidade do Rio de Janeiro em 11 de julho de 1944. 

Publicou Conferência proferida a 5 de agosto no Centro Paraibano do Rio de Janeiro 

(1921), Discursos parlamentares (1902) e O estado da Paraíba do Norte (1914). 

 

                                                                                                     Raimundo Helio Lopes 
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PINTO, Olegário 

*militar; dep. fed. GO 1912-1913; pres. GO 1913-1914; dep. fed. GO 1918-1921; sen. GO 

1921-1924; dep. fed. GO 1924-1926; sen. GO 1926-1930. 

 

Olegário Herculano da Silveira Pinto nasceu em Goiás Velho (GO) no dia 16 de 

março de 1857, filho de João José da Silveira Pinto e de Josefa Joaquina da Silveira Pinto. 

Cursou o secundário no Liceu de Goiás, frequentou a Escola Militar da Praia Vermelha, no 

Rio de Janeiro, onde fez os cursos de cavalaria, infantaria e artilharia, e formou-se em 

engenharia pela Escola Politécnica em 1883. Bacharelou-se também em ciências jurídicas e 

sociais pela Faculdade de Direito do Recife em 1890. Lecionou na Escola Militar do Ceará 

e, como engenheiro, foi inspetor de primeira classe da Repartição dos Telégrafos, fiscal das 

Estradas de Ferro do Grão Pará, de Paranaguá a Curitiba e de Catalão a Palmas, ajudante da 

Inspetoria Geral das Estradas de Ferro, e diretor e engenheiro da Estrada de Ferro Central 

de Pernambuco. 

Em 1912 foi eleito deputado federal por Goiás, mas renunciou após um ano de mandato por 

ter sido eleito presidente do estado, cargo que assumiu em 3 de agosto de 1913. Durante 

seu governo, apoiou e patrocinou Bento de Godói, prefeito da vila de Caldas Novas, para 

que obtivesse concessão para a construção de uma ponte sobre o rio Corumbá, que 

permitiria o escoamento da produção e faria a ligação da região com a capital. Deixou o 

governo do estado de Goiás em 6 de julho de 1914, sendo substituído pelo primeiro vice-

presidente Salatiel Simões de Lima. 

Em 1918, voltou a se eleger deputado federal por Goiás. Deixou a Câmara dos Deputados 

em 1921, após ter sido eleito senador em setembro. No Senado, continuou a lutar pelo 

avanço da ferrovia em território goiano, a fim de que o aprimoramento dos transportes 

rompesse o isolamento que limitava as possibilidades de crescimento do estado. Em janeiro 

de 1924 deixou o Senado, e em fevereiro seguinte foi novamente eleito deputado federal, na 

legenda do Partido Democrata. Nas eleições de outubro de 1926 reelegeu-se senador, mas, 

com a vitória da Revolução de 1930, e a extinção de todos os órgãos legislativos do país, 



perdeu o mandato. 

Foi também comandante de uma brigada da Guarda Nacional. Colaborou com artigos para 

as revistas Brasil Central, que teve um único número em abril de 1891, e Informação 

Goiana, que circulou de 1917 a 1935, ambas publicadas no Rio de Janeiro com o objetivo 

de divulgar as possibilidades econômicas de Goiás. 

Adrianna Setemy 
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PIRAGIBE, Vicente Ferreira da Costa 

*jornalista; dep. fed. DF 1915-1926. 

 

 Vicente Ferreira da Costa Piragibe nasceu no Rio de Janeiro, então capital do 

Império, no dia 2 de junho de 1879, filho de Alfredo Piragibe.  

Em 1896 bacharelou-se em letras pelo Ginásio Nacional, como passou a ser 

chamado o Imperial Colégio de Pedro II entre 1890 e 1911. Em 1897 matriculou-se na 

Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro e formou-se em 1902. 

Ainda no primeiro ano da faculdade, após o falecimento de seu pai, teve de começar a 

trabalhar para se sustentar e passou a atuar com destaque na imprensa, exercendo variadas 

funções em diversos periódicos. Foi revisor de provas e secretário do jornal Cidade do Rio, 

dirigido por José do Patrocínio, e redator de A Imprensa, então dirigido pelo senador Rui 

Barbosa, e do Correio da Manhã, dirigido por Edmundo Bittencourt. Neste jornal, em que 

trabalhou desde o primeiro número, ocupou sucessivamente os cargos de secretário, 

redator-chefe e diretor interino na ausência do efetivo. Após deixar o Correio da Manhã, 

fundou a Folha do Dia e, posteriormente, A Época. Por conta da oposição que fazia neste 

último ao Partido Republicano Conservador e a seu principal representante, o presidente da 

República, marechal Hermes da Fonseca (1910-1914), sofreu perseguição política e foi 

preso por 60 dias durante o estado de sítio decretado pelo presidente no final de 1913, em 

retaliação às greves operárias na capital federal e outras manifestações de oposição ao 

governo deflagradas nos estados.    

Nas eleições de 31 de janeiro de 1915, foi eleito deputado federal pelo Distrito Federal. 

Exerceu seu mandato de 19 de maio de 1915 a dezembro de 1917. Nesse período, 

apresentou projetos que favoreciam a classe operária e defendeu a obrigatoriedade da 

instrução militar nos estabelecimentos de ensino, conquistando grande prestígio entre os 

parlamentares. Reeleito para as três legislaturas seguintes, permaneceu na Câmara dos 

Deputados 31 de dezembro de 1926. 

 



Izabel Pimentel da Silva 
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PIRES, Cristóvão Nunes 

*junta gov. SC 1891-1892; gov. SC 1893-1894. 

  

Cristóvão Nunes Pires nasceu na cidade de Desterro, atual Florianópolis, no dia 7 

de julho de 1834, filho de Luís Nunes Pires e de Luísa Alves Nunes Pires. 

Fez os estudos primários com o pai, tendo, depois, aprendido pintura nos Estados Unidos, 

na República do Prata e na cidade do Rio de Janeiro. Negociante e industrial no Desterro, 

durante o Império foi deputado provincial em Santa Catarina de 1882 a 1883 e de 1886 a 

1887. 

Já na República, com a renúncia de Lauro Müller ao governo de Santa Catarina em 28 de 

dezembro de 1891, integrou, ao lado do coronel Luís dos Reis Falcão e de Artur 

Deocleciano de Oliveira, a junta governativa provisória que governou o estado até 1º de 

março de 1892, quando o tenente Manuel Joaquim Machado tomou posse como interventor 

no estado. Em setembro seguinte, quando a Assembleia estadual elegeu o tenente Manuel 

Joaquim Machado governador, foi eleito segundo vice-governador, enquanto Eliseu 

Guilherme da Silva era eleito primeiro vice. 

Quando Manuel Joaquim Machado foi afastado do governo, em 18 de junho de 1893, 

Eliseu Guilherme da Silva assumiu o lugar deste, mas, devido a pressões políticas de seus 

adversários, como Hercílio Luz, foi também forçado a afastar-se. Em 24 de setembro 

seguinte Cristóvão Nunes Pires assumiu assim, pela segunda vez, o governo do estado. 

Entre 8 e 11 de outubro foi substituído por Francisco Sales Brasil, mas em seguida 

reassumiu o posto. A Revolução Federalista iniciada no Rio Grande do Sul, reforçada por 

parte dos envolvidos na Revolta da Armada, chegava então a Santa Catarina, com os 

revoltosos ocupando Desterro e instalando um governo provisório da República chefiado 

pelo capitão de mar e guerra Frederico Guilherme de Lorena. Em 22 de abril de 1894, o 

coronel Antônio Moreira César, nomeado interventor federal em Santa Catarina, substituiu 

Cristóvão Nunes Pires. Moreira César assumiu o controle da situação, puniu 

revolucionários e não revolucionários, ordenou prisões e fuzilamentos, e manteve-se à 

frente do estado até a posse do governador eleito Hercílio Luz em 28 de setembro. Pouco 

antes disso, em 21 de setembro, Cristóvão Pires faleceu na cidade de Biguaçu (SC). 

Era casado com Maria José da Costa Nunes Pires, com quem teve filhos. 



 

Carolina Vianna Dantas 
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PIRES, Filipe Basílio Cardoso 

*dep. fed. DF 1897-1898. 

 

Filipe Basílio Cardoso Pires, filho de Antônio Basílio Cardoso Pires e de Maria Cardoso 

Pires, lutou na Guerra do Paraguai (1864-1870) e formou-se pela Faculdade de Medicina do 

Rio de Janeiro na década de 1870. Foi o primeiro presidente da Banda do Ginásio Musical 

Recreativo 24 de Fevereiro, fundada no distrito de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, então 

Distrito Federal, em 24 de fevereiro de 1891 em homenagem à Constituição republicana 

publicada naquela data. 

Foi eleito pela primeira vez para o Conselho Municipal do Rio de Janeiro para a legislatura 

de 1892 a 1895. Em 1897 elegeu-se deputado pelo Distrito Federal. Não concluiu o mandato, 

pois faleceu em 1898. Foi casado com Maria José de Azevedo Pires, com quem teve um filho. 

Milcíades Mário de Sá Freire, seu sobrinho, ocupou sua cadeira na Câmara dos Deputados, 

de 1898 a 1909.  

Evelyn Morgan Monteiro Paiva 
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PIRES, HOMERO 

*dep. fed. BA 1924-1930; const. 1934; dep. fed. BA 1935-1937. 

 

Homero Pires nasceu em Ituaçu (BA) no dia 7 de fevereiro de 1887, filho de José 

Pires de Oliveira e Silva. 

Fez os primeiros estudos nos colégios Carneiro Ribeiro, Spencer, 7 de Setembro e São José, 

e em seguida cursou as faculdades de Direito do Rio de Janeiro, no então Distrito Federal, e 

da Bahia, pela qual se bacharelou em 1910. Nesse período apoiou a Campanha Civilista, 

movimento que promoveu em 1909-1910 a candidatura de Rui Barbosa à presidência da 

República em oposição à do marechal Hermes da Fonseca, afinal eleito em março de 1910. 

Diretor de O Estado e O Imparcial em 1924, ainda nesse ano elegeu-se deputado federal 

pela Bahia para a legislatura 1924-1926. Reeleito em 1927, foi um dos redatores em 1929 

do manifesto que apresentou a candidatura de Getúlio Vargas à presidência da República. 

Em março de 1930 voltou a eleger-se deputado federal, mas teve o mandato interrompido 

em outubro do mesmo ano, quando da vitória do movimento revolucionário que depôs o 

presidente Washington Luís (1926-1930) e colocou Vargas no poder. 

Em maio de 1933 elegeu-se deputado pela Bahia à Assembleia Nacional Constituinte na 

legenda do Partido Social Democrático (PSD). Assumindo o mandato em novembro 

seguinte, participou dos trabalhos constituintes como membro da Comissão de Redação e, 

após a promulgação da nova Carta (16/7/1934) e a eleição do presidente da República no 

dia seguinte, teve o mandato prorrogado até maio de 1935. Mais uma vez eleito em outubro 

de 1934, iniciou então o novo mandato, que exerceu até novembro de 1937, quando, com o 

advento do Estado Novo, os órgãos legislativos do país foram mais uma vez suprimidos. 

Em janeiro de 1945 participou como delegado da Bahia do I Congresso Brasileiro de 

Escritores, realizado em São Paulo, que reuniu expressivo número de intelectuais de 

variadas tendências políticas e lançou declaração em favor da democracia e das liberdades 

públicas, constituindo uma contundente tomada de posição contra o Estado Novo. Em abril 

seguinte participou da formação da União Democrática Nacional (UDN). Após o 

lançamento do programa da nova agremiação, advieram, contudo, divergências no interior 

de suas fileiras. Os dissidentes reclamavam um programa com espírito social e protestavam 

também contra a exclusão de certos princípios que ampliassem as conquistas sociais do 



getulismo e livrassem a UDN de alguns traços conservadores. Esse grupo integrou-se então 

à Esquerda Democrática, de cuja comissão provisória Homero Pires fez parte juntamente 

com João Mangabeira, Domingos Velasco, Juraci Magalhães e outros. 

Representante da Bahia no conselho consultivo da Companhia Hidro Elétrica do São 

Francisco de março de 1948 a abril de 1950, foi também diretor da Casa de Rui Barbosa, 

professor catedrático de direito público e constitucional na Faculdade de Direito da Bahia e 

de teoria geral do Estado na Faculdade de Direito da Universidade do Estado da Guanabara, 

atual Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), além de membro da Academia 

Baiana de Letras. 

Faleceu no Rio de Janeiro no dia 4 de julho de 1962. 

Era casado com Júlia da Costa Lino Pires. 

Publicou Álvares de Azevedo (ensaio biográfico, 1931); Obras completas de Álvares de 

Azevedo (organização, 1942); Antônio de Castro Alves, poesias escolhidas (seleção, 

prefácio e notas, 1947); Rui Barbosa e os livros (1949); Rui Barbosa e o Exército (1950); 

Do reconhecimento das perdas jurídicas no direito internacional privado; Mar livre, canal 

livre; Do estado e da capacidade do direito internacional privado; Política da França; Rui 

Barbosa escritor e orador; O professor Carneiro Ribeiro; o homem, o meio, a obra; 

Camilo — mestre do sarcasmo e da sátira e Junqueira Freire, sua vida, sua época, sua 

obra. 
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PIRES, JOAQUIM 

*dep. fed. PI 1895-1896, 1900-1908, 1912-1917 e 1928-1929; sen. PI 1947-1955. 

 

Joaquim de Lima Pires Ferreira nasceu em Barras (PI) no dia 16 de julho de 1869, 

filho de José Pires Ferreira e de Humbelina de Lima Pires Ferreira. 

Bacharelou-se pela Faculdade de Direito do Recife em 1890, e em novembro desse mesmo 

ano foi nomeado promotor público de Barra de São João (RJ). Exerceu o cargo apenas um 

mês, e foi designado juiz pretor do Rio de Janeiro, então capital federal. 

 Nomeado oficial de gabinete do presidente Floriano Peixoto (1891-1894), em 1895 foi 

eleito deputado federal na legenda do Partido Republicano do Piauí e exerceu o mandato de 

maio do mesmo ano a dezembro do ano seguinte. Abriu nesse período um escritório de 

advocacia no Rio de Janeiro, exerceu o jornalismo e foi também professor de direito 

internacional no Instituto Comercial. Reelegeu-se em 1900, 1903, 1906, 1912 e 1915. Na 

última legislatura, foi o único parlamentar a se manifestar contra a entrada do Brasil na 

Primeira Guerra Mundial. Retornou mais uma vez à Câmara dos Deputados em 1928, 

encerrando o mandato em dezembro do ano seguinte.  

Encerrado o primeiro governo de Getúlio Vargas (1930-1945), em janeiro de 1947 elegeu-

se senador pelo Piauí na legenda da União Democrática Nacional (UDN), assumindo o 

mandato em abril seguinte. No mês de outubro, votou contra o projeto do senador 

catarinense Ivo d’Aquino, do Partido Social Democrático (PSD), que extinguia os 

mandatos dos parlamentares eleitos pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB), então Partido 

Comunista do Brasil, cujo registro havia sido cancelado pelo Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) em maio daquele ano. Membro efetivo da Comissão de Constituição e Justiça e da 

Comissão Mista de Investigação da Produção Agrícola e Respectivo Financiamento, foi 

também presidente da Comissão de Redação do Senado. Exerceu seu mandato até o fim de 

janeiro de 1955, quando também se encerrou a legislatura. 

Foi ainda diretor da Escola Nacional de Agricultura. 

Faleceu no Rio de Janeiro no dia 23 de dezembro de 1958. 

Era casado com Maria de Castro Pires Ferreira. Seu filho Jurandir de Castro Pires Ferreira 

foi constituinte de 1946 e deputado federal pelo Distrito Federal de 1946 a 1950. Seu neto, 



Dirno Jurandir Pires Ferreira, foi deputado federal pelo Piauí de 1959 a 1967, em 1968 e de 

1971 a 1979. 
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PIRES, José Carlos Ferreira 

*const. 1891; dep. fed. MG 1891-1899. 

 

José Carlos Ferreira Pires nasceu em Paracatu (MG) em 1854, filho de José Ferreira Pires 

e de Belmira Luísa de Santana Pires. 

Médico diplomado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1878, retornou a 

Minas Gerais e iniciou sua carreira como clínico na cidade de Formiga. Aí também exerceu 

o mandato de vereador, foi presidente da Câmara e agente executivo municipal de 1883 a 

1887.  

Após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, foi eleito, em 15 

de setembro de 1890, deputado por Minas ao Congresso Nacional Constituinte. Tomou 

posse em 15 de novembro seguinte, foi um dos signatários da Constituição promulgada em 

24 de fevereiro de 1891, e em maio passou exercer o mandato ordinário na Câmara dos 

Deputados. Foi reeleito em 1894 e 1897 e exerceu o mandato até 31 de dezembro de 1899. 

Foi considerado pioneiro na utilização de radiografias com finalidades diagnósticas 

na América do Sul.  

Faleceu em Formiga em 29 de maio de 1912. 

Era casado com Matilde de Faria Ferreira Pires. Também atuaram na política seus filhos 

Washington Ferreira Pires e Hilton Ferreira Pires. O primeiro foi deputado estadual e 

federal (1930 e 1935-1937) por Minas Gerais, além de ministro da Educação (1932-1934). 

O segundo foi vereador e prefeito de Formiga, e deputado estadual. 

 

Luciana Pinheiro 
 

FONTES: CÂM. DEP. Deputados brasileiros (p. 147); FENELON, S. José; 

MONTEIRO, N. Dicionário (p. 554-555); PREF. FORMIGA. Disponível em: 

<http://www.formiga.mg.gov.br/>. Acesso em:  25/8/2010.  



PIRES, MANUEL ARI DA SILVA 

*militar; rev. 1924; interv. MT 1937. 

 

Manuel Ari da Silva Pires nasceu no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, no dia 10 de 

setembro de 1900, filho de Samuel Bempostense Pires. 

Sentou praça em novembro de 1918 ingressando na Escola Militar do Realengo, de onde 

saiu aspirante em janeiro de 1922. No mês seguinte foi designado para o 3º Batalhão de 

Caçadores (3º BC), em Vitória. Promovido a segundo-tenente em maio de 1922, passou a 

servir em fevereiro do ano seguinte no 6º Regimento de Infantaria (6º RI), em Caçapava 

(SP). 

Em fevereiro de 1924 foi transferido para o 4º BC, em São Paulo, e recebeu a patente de 

primeiro-tenente. Em maio desse ano foi novamente transferido para o 6º RI. Com a adesão 

desse regimento à Revolta de 5 de Julho de 1924, integrou o grupo de rebeldes comandados 

por Isidoro Dias Lopes, que ocupou a capital paulista por três semanas, deslocando-se em 

seguida para o interior. Esse grupo fez junção em abril de 1925 com o contingente 

revolucionário que sublevara em outubro do ano anterior unidades militares no Rio Grande 

do Sul, constituindo a partir de então a Coluna Prestes. 

Por sua participação nessa revolta foi imediatamente desligado do Exército. No período 

seguinte esteve exilado em Buenos Aires e preso na fortaleza de Santa Cruz, no Rio de 

Janeiro. Reintegrado em outubro de 1929, estabeleceu-se no Departamento de Guerra, no 

Rio de Janeiro. Após a Revolução de Outubro de 1930, permaneceu adido ao Departamento 

de Guerra até dezembro, quando entrou para a Polícia Militar. Serviu em comissão nessa 

corporação até fevereiro de 1931 e ainda nesse mês retornou ao Departamento de Guerra, aí 

exercendo a função de adjunto. Em dezembro de 1931 voltou à Polícia Militar do Rio de 

Janeiro, servindo em comissão na Força Militar em Niterói, então capital do estado do Rio. 

Promovido a capitão em maio de 1932, a partir de abril do ano seguinte serviu no 1º RI, no 

Rio de Janeiro. Em março de 1934, quando deixou esse regimento, transferiu-se para a 

Escola de Infantaria, na qual permaneceu até dezembro. Voltou para o 1º RI em janeiro de 

1935, e aí foi comandante de companhia até maio seguinte. Nesse mesmo mês foi 

transferido para a Escola Militar e, em março de 1936, passou para a Escola de Armas, aí 

exercendo a função de adjunto até fevereiro de 1937. 



No mês seguinte tornou-se interventor federal em Mato Grosso, substituindo Mário Correia 

da Costa, afastado do cargo em virtude de um movimento liderado por Filinto Müller, após 

um atentado contra dois senadores ocorrido em dezembro anterior. Permaneceu no cargo 

até 4 de outubro de 1937, quando foi substituído por Júlio Müller, eleito pela Assembleia 

Legislativa mato-grossense. 

Em fevereiro de 1938 passou a servir na 1ª Região Militar (1ª RM), sediada no Distrito 

Federal, como oficial do quadro suplementar. Promovido a major em março de 1940, de 

maio desse ano a setembro de 1941 comandou o 13º RI, em Ponta Grossa (PR). Em outubro 

de 1941 passou a servir na 1ª Divisão de Infantaria no Rio de Janeiro, que deixou em 

outubro do ano seguinte. Comandante do 3º RI, em Campos (RJ), de novembro de 1942 a 

agosto de 1944, em março do ano seguinte foi promovido a tenente-coronel. De novembro 

de 1945 a setembro de 1948, chefiou a 6ª Circunscrição de Recrutamento em Bauru (SP). 

Foi adido ao Departamento de Pessoal do Exército de outubro de 1948 a dezembro de 1949 

e ao quartel-general da 5ª RM, em Curitiba, de janeiro a outubro de 1950. Nesse último mês 

passou a subcomandante do 20º RI, também em Curitiba. Promovido a coronel em maio de 

1951, ainda nesse mês tornou-se subcomandante da 5ª Divisão de Infantaria e comandante 

da guarnição de Ponta Grossa (PR). Em julho de 1951 passou para a reserva no posto de 

general de brigada. 

Faleceu em Curitiba no dia 28 de julho de 1983. 

Foi casado com Clio Marques Pires, com quem teve uma filha. 
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PIRES, WASHINGTON 

*dep. fed. MG 1930; min. Educ. 1932-1934; dep. fed. MG 1935-1937. 

 

Washington Ferreira Pires nasceu em Formiga (MG) no dia 13 de fevereiro de 

1892, filho do médico e político José Carlos Ferreira Pires e de Matilde Guilhermina de 

Faria Pires. Seu pai foi o responsável pela introdução do raio X no Brasil e deputado 

federal por Minas Gerais de 1891 a 1899. Também seguiu carreira política seu irmão Hílton 

Ferreira Pires, constituinte de 1934. 

Formou-se em medicina no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, em 1915, e trabalhou 

como assistente do célebre médico Miguel Couto, prestando serviços durante a campanha 

de combate à febre amarela. Retornando a seu estado, clinicou em Formiga e, mais tarde, 

obteve por concurso uma cátedra na Faculdade de Medicina de Minas Gerais. 

Elegeu-se deputado estadual em 1923 e em 1927 e permaneceu na Câmara estadual mineira 

até 1930. Em março desse ano, foi eleito deputado federal na legenda do Partido 

Republicano Mineiro (PRM). Empossado em maio, exerceu seu mandato até a dissolução 

da Câmara em virtude da vitória da Revolução de 1930, em outubro. Regressou então a 

Belo Horizonte e voltou a clinicar e a lecionar na capital mineira. Ao mesmo tempo, 

ingressou na Faculdade de Direito, vindo a bacharelar-se. 

Em 16 de setembro de 1932, indicado pelo presidente de Minas, Olegário Maciel, assumiu 

o Ministério da Educação e Saúde em substituição a Francisco Campos. Logo após ter 

assumido a pasta, atuou como intermediário entre Olegário Maciel e Getúlio Vargas, chefe 

do governo provisório, na discussão do problema das punições aos envolvidos na 

Revolução Constitucionalista de 1932. No final do ano, tendo em vista as eleições para a 

formação da Assembleia Nacional Constituinte, o governo federal resolveu criar em Minas 

Gerais, como nos demais estados, um partido que representasse os objetivos doutrinários da 

Revolução de 1930. Desse modo, sob a orientação de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, 

iniciaram-se as articulações para a fundação do Partido Progressista (PP). Washington Pires 

participou dos entendimentos, filiando-se ao PP logo após a sua criação. Em 1933, às 

vésperas da instalação da Constituinte, concedeu entrevista a um jornal mineiro, afirmando 

a necessidade de que a presidência da Assembleia fosse pleiteada por Minas Gerais. Com 

esse objetivo, participou de uma série de reuniões em Belo Horizonte. De fato, o cargo veio 



a ser ocupado pelo mineiro Antônio Carlos.  

Após deixar o ministério em 25 de julho de 1934, foi eleito em outubro deputado federal 

por seu estado na legenda do PP. Exerceu o mandato de maio de 1935 a 10 de novembro de 

1937, quando o advento do Estado Novo suspendeu o funcionamento de todas as câmaras 

legislativas do país.  

Retornou à cena política apenas em janeiro de 1956, quando foi nomeado titular da 

Secretaria de Saúde e Assistência de Minas Gerais pelo governador José Francisco Bias 

Fortes (1956-1961). Permaneceu no cargo até o dia 1º de agosto de 1958. 

Washington Pires morreu em Belo Horizonte no dia 23 de novembro de 1970. 

Era casado com Lindeia Sette Ferreira Pires. 

Titular da cadeira nº 86 da Academia Mineira de Medicina, teve publicados os trabalhos: A 

ansiedade nos irregulares sexuais (1917), Estupro e caracteres físicos da virgindade 

(1923), Neuro-recidivas (1926), Etiopatologia da neuro-sífilis (1926), A gênese e a 

psicanálise (1928), Considerações em torno da reeducação dos afásicos (1935), Estudo do 

líquido cefalorraquiano (1935), Sinais e falsa identidade (1956) e Psicanálise na profilaxia 

do crime e do delito (1956). 

Helena Faria 
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PITTA, Laurindo  

* pres. ES 1885; dep. fed. RJ 1903-1904. 

 

 Laurindo Pitta nasceu em São Fidélis (RJ) no dia 22 de novembro de 1855. 

Bacharel em direito, de 1878 a 1879 foi promotor público em sua terra natal. Em 

abril de 1885 foi nomeado presidente da província do Espírito Santo, cargo no qual 

permaneceu até julho daquele ano.  

 Já sob o regime republicano, foi eleito senador estadual no estado do Rio de Janeiro 

em 1891, e deputado estadual em 1901, com mandato até 1903. Nesse ano foi eleito 

deputado federal pelo 3º distrito do estado do Rio. Exerceu seu mandato na Câmara dos 

Deputados de 3 de maio de 1903 a 21 dezembro de 1904, quando faleceu. Como deputado, 

foi um dos grandes defensores do reaparelhamento da Marinha brasileira. 

 Em sua homenagem, seu nome foi dado a um rebocador de alto-mar construído na 

Inglaterra em 1910 por encomenda do governo brasileiro. O Laurindo Pitta fez parte da 

Divisão Naval em Operações de Guerra (DNOG) que participou, em 1918, da Primeira 

Guerra Mundial, realizando importantes tarefas de apoio, e depois disso prestou serviço de 

rebocador ao Arsenal de Marinha e à Base Naval do Rio de Janeiro até a década de 1990. 

Em 1997 foi restaurado e remodelado, e passou a abrigar a exposição permanente A 

participação da Marinha na Primeira Guerra Mundial. Desde então, vem sendo 

empregado em passeio marítimo pela baía de Guanabara como um navio-museu temático 

da Marinha do Brasil. 
 
                                                                                                     Izabel Pimentel da Silva 
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PIZA, Luís 

* dep. fed. SP 1901-1902.  

 

Luís de Toledo Piza e Almeida nasceu em São João do Capivari, hoje Capivari 

(SP), no dia 19 de janeiro de 1857, filho de Joaquim de Toledo Piza e Almeida e de 

Leopoldina Correia de Toledo. Seu primo Joaquim de Toledo Piza e Almeida foi ministro e 

presidente do Supremo Tribunal Federal; outro primo, Gabriel de Toledo Piza e Almeida, 

participou da histórica Convenção de Itu, em 1873, a partir da qual foi fundado o Partido 

Republicano Paulista (PRP), e foi embaixador do Brasil na Alemanha e na França. Seu 

cunhado, Manuel Ferraz de Campos Sales, irmão de sua mulher Júlia Sales de Toledo Piza, 

foi presidente da República de 1898 a 1902.  

Fez seus primeiros estudos em sua cidade, concluindo o curso de humanidades na capital de 

São Paulo em 1877. Dois anos depois matriculou-se na Faculdade de Direito de São Paulo 

e formou-se em ciências jurídicas e sociais em 1883. Ainda estudante defendia os ideais 

republicanos e ajudou a fundar o Clube Republicano Acadêmico, do qual foi um dos 

diretores. Trabalhou também como jornalista, escrevendo nos órgãos de imprensa 

republicanos então existentes. Ao concluir o curso foi para a cidade Jaú, onde abriu 

escritório de advocacia e exerceu a profissão por alguns anos. Na capital paulista, foi sócio 

fundador, em 9 de fevereiro de 1891, da sociedade anônima Companhia Antártica Paulista, 

da qual foi também diretor. Foi ainda professor de economia política da Escola Normal até 

a extinção da cadeira em 1895.  

Em 7 de março de 1892 foi eleito pelo PRP, de cuja comissão diretora era membro, 

deputado estadual para a legislatura 1892-1894. Reeleito para as legislaturas 1895-1897 e 

1898-1900, presidiu a Câmara estadual de 1893 até 9 de abril de 1900, quando, por 

divergências com o líder da bancada do PRP, deputado Júlio Mesquita, com relação à 

eleição da mesa diretora, renunciou ao cargo e ao mandato. Na presidência da Câmara foi 

substituído por Carlos Augusto Pereira Guimarães, e sua vaga na casa foi preenchida por 

Antônio Mercado. Nesse período, foi também diretor político do Correio Paulistano, órgão 



oficial do PRP, fazendo forte oposição aos governos de Peixoto Gomide (1897-1898) e 

Fernando Prestes (1898-1900). 

Em 1901, foi escolhido pelo PRP para ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados, no 

Rio de Janeiro, então Distrito Federal, na vaga aberta com a renúncia de Floriano Antônio 

de Morais Júnior. Foi eleito em 8 de abril e empossado em 24 do mesmo mês, e exerceu o 

mandato até o fim da legislatura, em dezembro de 1902. Retornou então a São Paulo e foi 

nomeado chefe de polícia pelo presidente estadual Bernardino de Campos. Deixou a chefia 

da polícia para assumir a Secretaria da Agricultura, no período de 12 de agosto de 1903 a 

30 de abril de 1904, também sob o governo de Bernardino de Campos. Nesse último ano, 

em 4 de junho, foi eleito senador estadual, na vaga aberta com a renúncia de João Batista de 

Melo Oliveira. Tomou posse em 2 de julho, mas, alegando motivos particulares, renunciou 

em 26 de dezembro de 1905 e dedicou-se à iniciativa privada.  

Por deliberação da comissão diretora do PRP, seu nome foi mais uma vez incluído na chapa 

de candidatos ao Senado estadual nas eleições de 2 de fevereiro de 1910. Eleito, foi 

empossado em 14 de julho. Foi reeleito em 1913, e escolhido por seus pares primeiro 

suplente de secretário da mesa diretora para a sessão legislativa de 1913-1914. Na sessão 

seguinte foi eleito segundo secretário, mas renunciou em 10 de novembro de 1915, por 

discordar da escolha da chapa do PRP para o governo de São Paulo. Em 29 de abril de 1922 

foi mais uma vez eleito senador estadual, e empossado em 14 de julho seguinte. Fez parte 

da Comissão de Estatística e Divisão Municipal do Senado paulista.  

Faleceu em São Paulo no dia 6 de julho de 1923, em pleno exercício do mandato 

parlamentar.  

De seu casamento com Júlia Sales de Toledo Piza, teve três filhos. 

 

Antônio Sérgio Ribeiro  
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PLATEIA, A 

 

Publicação lançada em São Paulo em 1º de julho de 1888 como semanário ilustrado, 

só posteriormente tornando-se um jornal diário. Durante toda a sua existência manteve em 

seu título a grafia A Platea. A edição comemorativa do seu quadragésimo segundo 

aniversário assim o qualificava: “Coincidindo o seu aparecimento com o período áureo da 

campanha em prol da abolição da escravatura e da propaganda da República, A Plateia, 

como lhe cumpria, combateu o bom combate pelos elevados e puros ideais que 

empenharam a alma e o coração das gerações moças de então... Abolida a escravidão... e 

proclamada a República,... A Plateia prosseguiu na senda que havia de antemão traçado, 

isto é, tudo pela República, dentro da ordem e da lei... Jornal conservador, A Plateia 

franqueia as suas colunas a todos os que, dentro da ética profissional e respeitando o decoro 

humano, queiram discutir com elevação e sem rancor as questões de interesse coletivo” 

(1/7/1929). 

O jornal surgiu, pois, já encerrada a luta abolicionista, num momento em que tomava corpo 

a questão da aplicação da lei. Paralelamente, participou da campanha republicana, opondo-

se à monarquia constitucional. As qualificações de oposicionista ou situacionista, no 

entanto, não dão conta da trajetória de sua linha política, na medida em que ela não foi 

unívoca. Em determinados períodos A Plateia revelou-se muito mais como um jornal na 

oposição — dificilmente chegando a ser de oposição —, e em outros apoiou claramente a 

situação. Foi este o caso, por exemplo, do apoio ao governo estadual de Nilo Peçanha, à sua 

campanha nas eleições de 1906, bem como à sua gestão como presidente da República 

durante os anos de 1909 e 1910. 

Durante esse mesmo período o jornal desenvolveu uma linha editorial contrária ao sufrágio 

universal, pois “é preciso fazer seleção do voto, sem irmos todavia ao exagero” (18-

19/7/1904). Por outro lado, em julho de 1908 defendeu o movimento grevista dos 

trabalhadores das Docas de Santos.  

No final da década de 1920 A Plateia tinha como proprietário e diretor E. de Araújo 

Guerra. Nessa época, sua linha editorial apoiava o governo Washington Luís, o que 

implicava apoiar a política de estabilização do café, a política protecionista aos industriais 

brasileiros, e opor-se ao voto secreto, pois “no Brasil, particularmente em São Paulo e no 



Rio, onde vultosos elementos do Partido Democrático desfraldaram a bandeira do voto 

secreto, o que... se pode proclamar é que tal sistema de voto é insubsistente para conter 

todas as irregularidades verificadas nos pleitos eleitorais” (11/1/1929). 

Não obstante a dificuldade de se detectar uma linha uniforme na trajetória do jornal, 

pode-se afirmar que, durante um largo período, A Plateia foi um jornal conservador e 

defensor das oligarquias regionais, simpático ao Partido Republicano Paulista (PRP) e ao 

governo estadual de Júlio Prestes, o que não o impedia de assumir, em determinados 

momentos, uma linha francamente oposicionista. E isso mesmo durante o período de maio 

a novembro de 1929, quando o jornal praticamente atuou como uma espécie de diário 

oficial dos governos central e estadual. 

Em novembro de 1929 a direção de A Plateia passou para as mãos de Pedro Cunha. Como 

consequência, o jornal mudou sua linha editorial, desaparecendo quase que por completo de 

suas páginas os nomes dos presidentes da República e do estado de São Paulo. Em seu 

lugar emergiu a figura do candidato Getúlio Vargas, acompanhada de matérias favoráveis à 

Aliança Liberal. Com isso, de jornal predominantemente situacionista, porta-voz dos 

anseios da oligarquia paulista e perrepista, A Plateia tornou-se um jornal aliancista, de 

oposição, reformista e antioligárquico. 

Em meados de 1930 A Plateia demonstrou seu desagrado com o manifesto de Vargas 

referente às eleições daquele ano vencidas por Júlio Prestes, tal como já o fizera com o 

manifesto de Luís Carlos Prestes (edições de 3/6/1930 e 31/5/1930, respectivamente). A 

partir de 7 de julho desse mesmo ano o jornal teve como redator principal Israel Couto, 

continuando como diretor Pedro Cunha. Sua linha editorial não mudou substantivamente. 

Em várias edições do final desse mês o jornal condenou o assassinato de João Pessoa. Já 

em 1932 defendeu a Revolução Paulista, bem como a preservação da autonomia de São 

Paulo: “O governo central prometera-nos a Constituinte, mas não nos falava em 

autonomia” (12/7/1932). 

Nos anos subsequentes o jornal passou a demonstrar um nítido fascínio pelo fascismo 

italiano, ao mesmo tempo que defendia a Constituinte, criticava o projeto de Vicente Rao 

relativo à Lei de Segurança Nacional e destacava com entusiasmo o aparecimento da 

Aliança Nacional Libertadora (ANL), realçando a figura de Luís Carlos Prestes. 

O jornal foi fechado em 1942, segundo Nélson Werneck Sodré, por defender a política do 



Eixo nazifascista. De fato, a defesa do fascismo italiano data dos primórdios de 1935, mas a 

linha editorial do jornal continuou fluida, pois concomitantemente defendia o estado de 

direito e a plena constitucionalização do país, além de dar ampla cobertura à ANL. 

Amélia Cohn/Sedi Hirano 

colaboração especial 
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PLEBE, A 

 

Jornal anarquista e anticlerical lançado na cidade de São Paulo em 1917 e extinto 

em 1951. 

Sob o comando de Edgard Leuenroth, o jornal A Plebe foi lançado no contexto da Primeira 

Guerra Mundial e da desestabilização dos salários e da vida dos trabalhadores. Em seu 

primeiro número, afirmava ser a continuação do periódico anticlerical A Lanterna e 

posicionava-se como um órgão dedicado à luta dos trabalhadores contra a opressão e a 

miséria no Brasil. Entre seus principais colaboradores estavam Astrogildo Pereira e José 

Oiticica. 

A Plebe publicou notícias sobre vários países, com destaque para os da América Latina e 

para a Espanha. Manteve uma coluna que tratava da organização e das ações de sindicatos 

em São Paulo, tanto os do interior quando os da capital. Também dedicou seções à 

recomendação de livros de tendência libertária. Trouxe, do mesmo modo, artigos que 

buscavam conceituar para o leitor o que era anarquismo, bolchevismo e comunismo. Seus 

editores utilizaram-se largamente de ilustrações, muitas vezes produzidas por trabalhadores, 

e de poesia para difundir a causa operária e libertária. 

O editor-proprietário do jornal, Edgard Leuenroth, participou ativamente da greve de 1917 

na cidade de São Paulo, tornando-se uma das lideranças do movimento, inclusive através de 

A Plebe. Por esse envolvimento foi preso, sob a acusação de comandar o saque ao Moinho 

Santista. A polícia invadiu A Plebe, e o jornal foi empastelado. Com a prisão de Leuenroth, 

o anarquista Florentino de Carvalho manteve a publicação quase que solitariamente, 

fazendo uso de vários pseudônimos.  

Em 1921 Leuenroth conseguiu reabrir o jornal, mantendo sua circulação até julho de 1924, 

quando deixou de ser publicado novamente em função da decretação do estado de sítio. 

Nesse período, de 1923 a 1924, a responsabilidade pela edição de A Plebe ficou a cargo do 

militante Pedro A. Mota. A Plebe voltou à praça em 1927, quando publicou denúncias 

sobre o degredo de operários e de ativistas envolvidos no movimento de 1924. Em 1932 



sua circulação sofreu várias interrupções em função da aplicação da Lei Celerada 

(6/8/1927), que instituiu a repressão a sindicatos e jornais operários.   

Na década de 1930 o jornal publicou diversos textos de conteúdo antifascista, divulgando 

as reuniões que realizava bem como as organizadas pelo Centro de Cultura Social (CCS). 

Em um número do ano de 1934, por exemplo, o jornal acusou o governo de Getúlio Vargas 

e a Igreja Católica de nazi-fascistas. Nesse período, diante da aproximação de duas forças 

conservadoras – o movimento integralista e Igreja Católica –, muitos militantes anarquistas 

aderiram à Aliança Nacional Libertadora (ANL), ainda que tivessem discordâncias quanto 

às formas de ação política por ela preconizadas. No bojo da repressão governista à ANL, 

em 1935 A Plebe fechada mais uma vez.  

Na década seguinte, mais especificamente no dia 1° de maio de 1947, A Plebe foi relançada 

por Edgard Leuenroth. Na tentativa de fazer reviver a militância libertária, contou com a 

colaboração de Liberto Lemos Reis e de Lucca Gabriel, militantes articulados ao CCS. Sob 

a direção de Rodolpho Felippe, manteve-se até 1951, quando parou de circular 

definitivamente. 

 
                                                                                                       Carolina Vianna Dantas 
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POLÍTICA COMERCIAL NA PRIMEIRA REPÚBLICA 

 

A política comercial brasileira durante a Primeira República caracterizou-se por 

relativo protecionismo.  Os acordos comerciais e as pautas tarifárias – adotadas em uma 

época marcada por profissões de fé oficiais acerca das virtudes do laissez faire – foram 

menos liberais do que se esperaria à primeira vista. Na prática, durante o período de apogeu 

do modelo primário-exportador, o Brasil foi um grande importador de manufaturados e 

insumos industriais, pagos com as receitas de exportação de um pequeno conjunto de 

commodities, café à frente. 

Durante a Primeira República o comércio internacional teve um peso maior na economia 

brasileira do que viria a apresentar em qualquer época posterior da história do país.  A 

rigor, a economia brasileira jamais foi tão aberta ao exterior quanto no período anterior à 

Primeira Guerra Mundial, quando a chamada corrente de comércio (soma das exportações e 

importações) como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) atingiu seu auge – 36% em 

1895 –, com a média de 28% entre 1889 e 1930. Em termos absolutos, as exportações 

partiram de 28,5 milhões de libras em 1889 e alcançaram 65,7 milhões de libras em 1930, 

com um pico de 117,4 milhões de libras em 1919. Já as importações aumentaram de 24 

milhões de libras para 53,6 milhões de libras entre 1889 e 1930, atingindo seu maior valor 

em 1928 (97,4 milhões de libras).  Nos 41 anos que durou a Primeira República, a balança 

comercial foi deficitária em apenas três ocasiões – 1913, 1920 e 1921. 

O principal item de exportação do Brasil era o café.  O produto representou, em média, 

cerca de 60% das vendas brasileiras no exterior, embora, em alguns anos, tenha respondido 

por perto de 80% das exportações brasileiras. Já a participação do café brasileiro no total 

das exportações mundiais do produto foi da ordem de 65%, em média, entre 1880 e 1930. 

Nas duas décadas que antecederam a Primeira Guerra a borracha também constituiu item 

importante da pauta de exportações, tendo atingido o pico de 24,7 milhões de libras em 

vendas externas em 1910 – 40% do total, e apenas ligeiramente abaixo das exportações de 

café naquele ano. Açúcar e algodão fechavam o conjunto de principais itens exportados 



pelo Brasil. 

A pauta de importações era muito mais diversificada e, além disso, modificou-se mais ao 

longo dos anos. Do ponto de vista agregado, a categoria de matérias-primas predominava, 

mantendo uma participação mais ou menos constante de 50% no total importado pelo 

Brasil entre 1900 e 1930. Com a lenta, porém crescente, sofisticação da estrutura produtiva 

do país, os bens de consumo perderam espaço na pauta de importações para insumos 

industriais (ferro, aço, cimento), bens de capital (material rodante para estradas de ferro, 

trilhos, locomotivas), automóveis e combustíveis.  Individualmente, o principal item 

importado era o trigo (farinha e grão), respondendo por cerca de 10% das importações 

brasileiras. Pouco abaixo, situavam-se as importações do complexo têxtil (fios e tecidos), 

representando cerca de 8% do total, seguidas de carvão em pedra (média de 5%).   

Os principais mercados de destino das exportações brasileiras durante a Primeira República 

eram, pela ordem, Estados Unidos, Alemanha, Grã-Bretanha, França e Argentina.  A 

posição relativamente secundária da Grã-Bretanha enquanto mercado para as exportações 

brasileiras não deve surpreender, visto não ser aquele país um grande consumidor de café.   

Do lado das importações, as posições invertiam-se. O predomínio britânico até a Primeira 

Guerra deu lugar à liderança dos Estados Unidos enquanto fornecedor de produtos para o 

Brasil. Já a histórica dependência do Brasil da importação de trigo fazia da Argentina o 

terceiro principal país de origem das importações brasileiras. A perda de importância 

relativa da Grã-Bretanha também teve como contrapartida o avanço da Alemanha, que – à 

exceção do período da Primeira Guerra – disputou com a Argentina a terceira posição entre 

os fornecedores de importados para o Brasil. 

A trajetória da corrente comercial do Brasil no período foi parcialmente determinada por 

uma série de acordos firmados com seus principais parceiros, em particular os Estados 

Unidos, maior mercado consumidor do café brasileiro. O caráter permanente deficitário do 

comércio dos Estados Unidos com o Brasil dava àquele país um poder de barganha que a 

Grã-Bretanha jamais poderia igualar, haja vista não ser uma grande consumidora dos 

produtos exportados pelo Brasil. 



Em 1891 firmou-se o primeiro acordo comercial entre o Brasil e os Estados Unidos no 

período republicano, quando se acertaram concessões tarifárias recíprocas. Pelo lado norte-

americano, foi admitida a entrada livre de direitos (impostos) de importação de café, 

açúcar, melado de cana e peles provenientes do Brasil (e dos demais países que exportavam 

aqueles produtos – além de chá – para o mercado dos EUA). Em contrapartida, o Brasil 

passava a admitir a entrada, livre de impostos, de uma série de mercadorias provenientes 

dos Estados Unidos, além de conceder uma redução de 25% nos direitos alfandegários 

incidentes sobre outros artigos.   

O baixo crescimento das exportações dos Estados Unidos para o Brasil durante o período 

em que vigorou o convênio – de 1º de abril de 1891 a 1º de janeiro de 1895 –, bem como a 

persistência do déficit nas trocas entre os dois países, sugeria aos norte-americanos a 

necessidade de um novo acordo comercial com o Brasil. Tal processo ganhou força a partir 

da promulgação da Tarifa Dingley nos EUA, em 1897. Esta dava poderes ao presidente de 

impor uma taxa de importação de três centavos de dólar por libra-peso de café proveniente 

de países que gravassem os produtos norte-americanos, enquanto o café era admitido nos 

EUA livre de impostos. Diante do risco que a ameaça norte-americana fosse posta em 

prática, o governo brasileiro – após anos de resistência do Congresso – concedeu, por 

decreto de abril de 1904, preferência à importação de diversos produtos provenientes 

daquele país. Com isso, foram beneficiadas com redução de 20% nos direitos de 

importação as seguintes mercadorias norte-americanas: farinha de trigo, manufaturados de 

borracha natural, relógios, tintas, vernizes e leite condensado. 

Em dezembro de 1905 o Congresso brasileiro concedeu ao presidente Rodrigues Alves 

permissão para renovar o regime de preferências firmado com os EUA no ano anterior, 

acrescentando novos produtos à lista original de artigos beneficiados. A partir de então, a 

renovação do acordo foi reiteradamente autorizada pelo Legislativo, tendo, inclusive, sido 

incorporada à Lei do Orçamento. 

Na avaliação da United States Tariff Commission, o resultado prático dos acordos foi 

considerado “ligeiramente exitoso”. De fato, os dados indicam que o tratamento 



preferencial surtiu pouco efeito sobre as importações brasileiras de farinha de trigo dos 

EUA – o principal artigo contemplado pelas preferências – tendo em vista as vantagens 

competitivas dos concorrentes argentinos. Quanto aos demais itens “preferenciais”, sua 

participação no total importado pelo Brasil em cada categoria sofreu aumento modesto, 

passando de 9,6% em 1902 para 13,9% em 1904 e 11,2% em 1913. 

Após o término da Primeira Guerra – e dentro do espírito wilsoniano de usar a não 

descriminação comercial como uma das bases da paz econômica mundial –, os Estados 

Unidos imprimiram uma mudança importante em sua política de comércio exterior. Com a 

tarifa Fordney MacCumber, de 1922, foram abolidos os direitos diferenciados e 

estabelecidas alíquotas iguais incidentes sobre as mercadorias de todos os países, em 

igualdade de condições. Na prática, essa nova orientação da política comercial norte-

americana pôs fim aos acordos de preferências firmados com o Brasil desde o início do 

século. No ano seguinte, os dois países firmaram convênio estabelecendo o princípio da 

nação mais favorecida no comércio bilateral. A partir daí, toda redução de direitos 

concedida então, ou no futuro, pelo Brasil ou pelos Estados Unidos aos produtos de um 

terceiro país seria aplicada automaticamente aos mesmos produtos vindos do Brasil ou dos 

EUA. 

Entre 1923 e 1929 as exportações dos Estados Unidos para o Brasil cresceram mais de 

140%, contra crescimento de pouco mais de 80% do conjunto das importações brasileiras.  

Não é certo, porém, que essa diferença significativa deva ser atribuída apenas ao novo 

acordo, sendo mais provável que reflita, também, outros fatores, como a expansão 

econômica (inclusive, internacional) dos EUA nos anos 1920, em meio ao ambiente de 

crise que cercava seus principais concorrentes europeus, e a sobrevalorização da libra 

esterlina. 

Além dos acordos país a país, a política comercial brasileira durante a Primeira República 

envolveu a fixação de quatro pautas tarifárias sucessivas (em 1890, 1896, 1897 e 1900), 

com alíquotas de importação incidentes sobre produtos importados, independentemente de 

sua procedência. 



A primeira delas, promulgada ainda sob o governo provisório, estabeleceu alíquotas que 

variavam de 5% a 60% dos valores ditos “oficiais” dos produtos importados. Na avaliação 

de Rui Barbosa, ministro da Fazenda responsável por sua promulgação, a tarifa de 

novembro de 1890 era moderadamente protecionista, ao mesmo tempo em que permitia a 

manutenção dos níveis de arrecadação do imposto de importação – de longe, a principal 

fonte de receita tributária do governo central, responsável por cerca de ¾, em média, da 

arrecadação total. 

Passados dois anos da entrada em vigor da tarifa Rui Barbosa, o governo foi autorizado a 

revê-la, tendo, então, aumentado as alíquotas sobre diversos produtos, além de promover 

redução de 30% nas tarifas sobre a importação de máquinas, tinturas e outros insumos 

industriais. Com isso, procurava, em primeiro lugar, mitigar as dificuldades por que 

passavam as finanças governamentais após o estouro da bolha especulativa do 

Encilhamento e a subsequente desvalorização cambial (que fazia aumentar as despesas, em 

mil-réis, do serviço da dívida externa da União). A redução na tarifa de importação de 

máquinas, por sua vez, visava aliviar o setor industrial das dificuldades decorrentes do 

encarecimento do custo de importação de máquinas e insumos industriais. 

Duas outras pautas tarifárias foram adotadas ainda na primeira década republicana, a Tarifa 

Rodrigues Alves, de 1896, e, no ano seguinte, a Tarifa Bernardino de Campos. A primeira 

procurava conciliar os interesses do Fisco, do comércio importador e do setor industrial 

emergente. Para tanto, taxava mais pesadamente os artigos de luxo ou com similares 

nacionais, ao mesmo tempo em que estabelecia impostos mais brandos (ou, mesmo, a 

isenção, no caso de máquinas e implementos agrícolas) sobre a maior parte dos insumos 

industriais. Não tendo logrado sucesso em estancar a queda da arrecadação de receitas de 

importação, o governo decidiu adotar, em dezembro de 1897, nova tarifa. Em meio a graves 

problemas orçamentários (o déficit federal alcançara 25% da receita arrecadada), o governo 

optou pela redução das alíquotas de importação. No fundo, apostava em um crescimento 

mais que proporcional no valor importado, o que compensaria, do ponto de vista da 

arrecadação, a redução das alíquotas. Os fatos desmentiriam o “otimismo das elasticidades” 



implícito na estratégia governamental, tendo a arrecadação das alfândegas recuado 2,3% 

em termos absolutos em 1898. 

O ano de 1898 entraria para a história econômica brasileira como aquele em que, a duras 

penas, foi firmado um empréstimo com a casa bancária dos Rothschild, de Londres, a fim 

de consolidar a dívida externa do governo federal – no chamado funding loan. O preço 

cobrado para a concessão desse empréstimo tomou a forma de severo arrocho monetário e 

fiscal, a cargo do ministro Joaquim Murtinho. Do lado fiscal, a necessidade de reverter o 

déficit governamental exigiu, entre outras medidas, uma revisão da pauta tarifária em vigor.  

Foi nesse contexto que se deu a decretação da tarifa de 1900, que vigoraria – com 

alterações – até 1934. 

Examinando-se as alíquotas adotadas na nova tarifa, percebe-se pouca mudança em relação 

à Tarifa Bernardino de Campos, que, conforme visto, promovera redução média de 25% 

nas alíquotas constantes da pauta anterior. O espírito aparentemente liberal da nova tarifa 

traduzia, sem dúvida, as preferências livre-cambistas tanto do ministro Murtinho como do 

presidente Campos Sales. 

Embora tenha permanecido em vigor por mais de três décadas, a Tarifa Murtinho sofreu 

diversas alterações, a fim de acomodar as pressões crescentes por proteção, vindas do setor 

industrial emergente, com os objetivos fiscais do governo central, tudo isso em meio a uma 

conjuntura econômica doméstica e internacional instável. Sendo assim, ao longo dos mais 

de 30 anos em que vigorou foram feitas diversas alterações nos parâmetros que regiam o 

cálculo das alíquotas de importação. 

A fim de se entender como foi possível manter-se a mesma tarifa ao longo de décadas, é 

preciso atentar para a forma de cobrança do imposto de importação no período. Desde a 

época imperial, as pautas tarifárias no Brasil (e na maior parte do mundo) eram 

estabelecidas de maneira a taxar os produtos importados com base em um valor fixo (os 

chamados direitos) incidente sobre os valores ditos oficiais das mercadorias importadas. 

Estes últimos eram obtidos pela multiplicação do preço em moeda estrangeira de 

determinado artigo no ano em que a tarifa foi decretada por determinada taxa de câmbio 



(geralmente, aquela então em vigor). À relação entre os direitos de importação e o valor 

oficial de determinada mercadoria importada dava-se o nome de razão (expressa como uma 

percentagem), equivalente a uma alíquota ad valorem moderna. 

Não é difícil perceber que diante de mudanças no valor (em moeda estrangeira) das 

mercadorias importadas e/ou na taxa de câmbio, as tarifas ad valorem equivalentes que 

derivavam de direitos que se mantinham inalterados também iriam mudar. Por exemplo, 

supondo um artigo importado que, à época da decretação de uma tarifa, fosse avaliado em 

10 mil-réis (seu valor oficial) e sobre o qual incidissem direitos de 1 mil-réis. A razão 

correspondente, portanto, seria de 10% (1 mil/10 mil). Se, por algum motivo – devido a 

uma mudança do preço do artigo em libras esterlinas e/ou devido à variação da taxa de 

câmbio mil-réis/libra – o valor de mercado desse artigo caísse para 5 mil-réis, os mesmos 1 

mil-réis cobrados na alfândega a título de direitos de importação equivaleriam a uma tarifa 

ad valorem (razão) de 20% (1 mil/5mil) e não mais aos 10% estabelecidos quando da 

decretação daquela pauta tarifária. 

Dado que a pauta tarifária não poderia ser modificada toda vez que ocorressem mudanças 

de vulto na paridade cambial ou no preço, em moeda estrangeira, dos artigos importados, 

era comum o recurso aos chamados impostos adicionais, posteriormente incorporados às 

tarifas. Além deles, o governo brasileiro – também desde o Império – lançou mão da 

cobrança de parte dos impostos de importação “em ouro”. Esse expediente, na prática, 

indexava a arrecadação às mudanças na taxa de câmbio, com isso protegendo as receitas 

alfandegárias das mudanças no valor externo do mil-réis, ao mesmo tempo em que se 

preservava o grau de proteção ao produto nacional que estava implícito na razão 

estabelecida quando do lançamento de uma nova pauta tarifária. Ao longo dos anos, a 

proporção dos direitos pagos “em ouro” foi aumentada gradativamente, tendo atingido um 

pico de 60% no final de 1922. 

Este último ponto suscita a questão dos objetivos da política comercial brasileira e, em 

particular, da política tarifária. Mais especificamente, cabe indagar se ao estabelecer uma 

nova tarifa o governo visava garantir o máximo de receitas de imposto de importação ou, 



na verdade, buscava proteger o produtor doméstico – via alíquotas mais elevadas – da 

concorrência do produto importado. 

A dicotomia arrecadação x proteção sempre acompanhou o debate em torno da política 

tarifária no Brasil, tanto entre os contemporâneos como na historiografia sobre o período.  

A rigor, porém, muito do que já se discutiu a respeito desconsidera o fato de não haver, na 

prática, qualquer incompatibilidade entre os dois objetivos quando do estabelecimento de 

alíquotas de importação. 

Uma primeira aproximação do problema deve partir da constatação de que o Brasil era, 

comparativamente, um país que praticava patamares elevados de tarifas de importação.  A 

possibilidade de o país manter tarifas de importação elevadas era, em alguma medida, 

assegurada pelo poder que tinha de repassar aos consumidores estrangeiros de café parte da 

alta dos custos causada pela incidência de tarifas elevadas sobre os produtos importados.  

Essa capacidade, por sua vez, decorria do poder de que o Brasil desfrutava no mercado 

internacional de café, onde atuava como um price-maker. 

Confirmando a avaliação de que, à época, o Brasil era um país relativamente protecionista, 

estudo da Liga das Nações, datado de 1913, dava conta de uma tarifa ad valorem média 

(obtida a partir da relação entre o total arrecadado nas alfândegas e o valor das 

importações) da ordem de 16,5% na Austrália, 17,1% no Canadá, 17,7% nos EUA e 

Argentina e 34,2% no Brasil. O pico dessa relação, porém, ocorreu em 1906, quando o total 

das receitas de imposto de importação chegou a quase 50% do valor das importações 

brasileiras. 

No caso de alguns produtos específicos, eles podiam ser taxados nas alfândegas brasileiras 

em mais de 400%. Diante disso, parece claro que, não obstante o discurso e a prática, em 

geral, liberal dos governos da Primeira República, o nível absoluto das tarifas aduaneiras 

era elevado, sobretudo se levado em consideração o ambiente de laissez faire que 

caracterizou a economia internacional antes da Primeira Guerra. 

Com tarifas médias comparativamente elevadas e picos tarifários expressivos no caso de 

alguns manufaturados que o país já passara a produzir, não resta dúvida de que a política 



tarifária na Primeira República terminou por conferir alguma proteção ao mercado 

doméstico.  Contudo, tal proteção não se deu às expensas de objetivos fiscais, nem 

tampouco constituiu o principal determinante das importações brasileiras no período – e, 

por extensão, da proteção ao mercado doméstico. Tal papel coube à taxa de câmbio, cuja 

tendência à depreciação no período terminou por estimular – mais que qualquer outra 

variável – o processo de substituição de importações antes de 1930. 
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POLÍTICA DAS SALVAÇÕES  

 

Nome dado à participação de militares nas intervenções federais nos estados 

concentradas nas sucessões governamentais ocorridas entre 1911 e 1912, com o objetivo de 

renovar a política brasileira dominada por setores oligárquicos. A política das salvações foi 

também chamada de “comitê das salvações” (por Costa Porto), “movimento salvacionista” 

(por Frank McCann) ou simplesmente “salvações” (por Edgar Carone e Cláudia Viscardi). 

As ações salvacionistas foram implementadas em sua maioria por oficiais do Exército, seja 

por meio do confronto político direto, ao se apresentarem como candidatos oficiais, seja por 

meio indireto, ao apoiarem um candidato de oposição ao setor oligárquico dominante.  

As derrubadas oligárquicas que caracterizam as salvações coincidiram com a eleição do 

marechal Hermes da Fonseca para a presidência da República (1910-1914) e com a 

presença de várias pessoas de sua família em cargos políticos. Tal fato faz crer que as 

salvações foram conduzidas pelo Catete. Segundo Maria do Carmo Campelo de Sousa, 

“apoiava o governo as aspirações de todas as reduzidas oposições estaduais, até então sem 

qualquer importância na política federal, desde que escolhessem elementos – militares de 

preferência – bem vistos pelo Catete”. Frank McCann concorda ao afirmar que, nas 

eleições estaduais ocorridas entre 1911 e 1912, Hermes da Fonseca teria apoiado 

candidatos de oposição em Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Pará, Piauí, Bahia, Rio Grande 

do Norte e Ceará, “com a condição de que escolhessem os candidatos, em sua maioria, 

oficiais militares, que ele aprovasse”. Porém em alguns casos as candidaturas dos oficiais 

do Exército se deram à revelia do Catete e colocaram o marechal-presidente em situações 

complicadas, como ocorreu em Pernambuco em 1911 com a candidatura do seu ministro da 

Guerra, Emídio Dantas Barreto, contra Rosa e Silva, líder político de grande influência que 

havia apoiado Hermes durante a Campanha Civilista.  

Entre os estados mais atingidos pela política das salvações estiveram Pernambuco, Bahia, 

Ceará e Alagoas. Nas disputas políticas ocorreram conflitos envolvendo soldados do 

Exército, forças policiais, capangas e populares. Durante as eleições governamentais, 

Pernambuco se transformou em praça de guerra. Ao analisar as ações ocorridas entre 

novembro e dezembro de 1911 nas ruas do Recife, Edgar Carone registra que foram elas 

estimuladas pelo apoio ou participação das forças do Exército, mas ressalta a participação 



popular como fundamental para a deposição das oligarquias. O mesmo historiador também 

reconhece que os maiores beneficiários dos conflitos ocorridos nas ruas das capitais 

brasileiras foram os grupos de oposição à oligarquia dominante.  

Conflitos envolvendo a população, jagunços e forças militares também ocorreram na Bahia. 

Em janeiro de 1912, o bombardeio de Salvador sob a ordem do coronel Sotero de Meneses 

e com o aval de Dantas Barreto desencadeou uma crise no governo Hermes. Os disparos 

contra a capital baiana tiveram como objetivo intimidar os opositores da candidatura de J. J. 

Seabra ao governo estadual e enfraquecer a liderança de José Marcelino. Apesar da 

repercussão política do bombardeio de Salvador, um dos casos mais dramáticos das 

salvações foi, também em 1912, o conflito entre populares, Exército e força policial nas 

ruas de Fortaleza, em torno da deposição de Nogueira Acióli, tendo como protagonista o 

coronel Franco Rabelo.  

No cômputo das salvações registrou-se, além das vitórias citadas em Pernambuco e no 

Ceará, a derrubada da oligarquia Malta em Alagoas, tendo à frente o coronel Clodoaldo da 

Fonseca. Na Paraíba, Rio Grande do Sul e Piauí, nomes de oficiais militares em oposição a 

situações locais foram anunciados, mas não vingaram.  Contra a oligarquia Machado, na 

Paraíba, foram anunciadas candidaturas de oficiais do Exército. O primeiro, coronel Rego 

Barros, foi dissuadido do intento após intervenção direta de Hermes da Fonseca e do 

ministro da Fazenda Rivadávia Correia. Abílio de Noronha, coronel cotado por Dantas 

Barreto para substituir Rego Barros, foi transferido para o Mato Grosso, minando, portanto, 

uma candidatura militar. No Piauí o coronel Cariolano de Carvalho chegou a disputar as 

eleições em oposição a Miguel Rosa. Os dois candidatos se declararam vitoriosos, daí 

resultando uma duplicata da Assembleia. A interferência do presidente da República 

garantiu a vitória da situação. 

Como pode ser observado, a maioria das salvações concentrou-se na região Norte e 

Nordeste do país. Isso ocorreu, segundo Henry Hunt Keith, em função de as políticas 

personalistas serem ali mais fortes que nos estados do Centro Sul. Registre-se, no entanto, a 

tentativa de intervenção militar, com apoio do senador Pinheiro Machado, na sucessão 

governamental de São Paulo no final de 1911. De maior gravidade foi a tentativa de 

candidatura do ministro da Guerra, general Adolfo da Fontoura Mena Barreto, a governador 

do Rio Grande do Sul, contra Borges de Madeiros. O objetivo era reduzir a influência de 



Pinheiro Machado na política nacional.  Novamente a atuação do presidente militar foi 

fundamental para garantir o status quo a favor da situação. Diante da intervenção do Catete, 

Mena Barreto não saiu candidato e ainda demitiu-se da pasta da Guerra, que foi ocupada, a 

partir de março de 1912, pelo general Vespasiano Gonçalves de Albuquerque e Silva, 

terceiro oficial a assumir o ministério em pouco mais de um ano do governo Hermes. 

 Na busca de uma explicação para as salvações terem vingado mais no Norte e Nordeste 

que no Centro-Sul do país, Robert A. Hayes destaca o papel desempenhado pelas forças 

policiais dos estados como fundamental no enfrentamento das investidas promovidas pelos 

oficiais do Exército nas derrubadas políticas. Sem descartar essa possibilidade, Henry Hunt 

Keith acredita que “a coesão mais íntima e maior unidade de organização política existente 

nesses estados teria sido provavelmente tão apreciável para dissuadir a intervenção federal 

quanto suas forças militares”, posicionamento esse também defendido por Cláudia 

Viscardi.  

Além de revelar as fissuras do jogo político da Primeira República, o que a política das 

salvações evidencia em primeiro plano é a emergência do Exército como força política dez 

anos depois da ação decisiva que a corporação teve na proclamação da República e do 

golpe sofrido com a “política dos estados” consolidada por Campos Sales. Isso não 

significa dizer que o Exército tenha se transformado em partido político durante a Primeira 

República, mas não se pode deixar de reconhecer que retornou ao cenário político após a 

Campanha Civilista.  

Vicardi destaca que tal emergência política do Exército deve ser vista sob o manto das 

alianças construídas pela oficialidade com oligarquias emergentes. Tal associação sugere 

que, sozinha, nenhuma das facções conseguiria fazer frente à política oligárquica 

imperante. Em Pernambuco, por exemplo, registra-se a união dos partidários de José 

Mariano, barão de Lucena e Martins Junior em torno da candidatura do general Dantas, 

contra Rosa e Silva. No Ceará, o coronel Franco Rabelo beneficiou-se do descontentamento 

da classe média urbana com o domínio do clã Acióli, tendo à frente João Brígido, 

proprietário do jornal O Unitário.  

Apesar da agitação promovida pelas ações salvacionistas, não é possível afirmar que houve 

por parte dos protagonistas uma prática política totalmente moralizada, haja vista terem os 

oficiais do Exército recorrido a expedientes não legais e até mesmo violentos e fraudulentos 



para garantir a vitória de seus candidatos sobre a facção dominante. Como exemplo, vale 

citar o uso do Exército nas ruas, promovendo ações violentas contra civis, destruição de 

casas e ameaça de vida, além da contratação de jagunços para sustentar, pela força, a vitória 

do candidato salvacionista. Situações como essas podem ser verificadas em quase todas as 

capitais em que os “salvadores” agiram. 

Além de não terem sido revolucionárias, as salvações também não podem ser vistas 

como ações duradouras. Elas não eliminaram as oligarquias, no máximo promoveram um 

revezamento dos clãs, tal como destaca Viscardi ao concluir: “Na maior parte das 

intervenções, o que se conseguiu foi substituir as antigas oligarquias por outras, que não 

estariam necessariamente sob o controle da corporação militar, no processo sucessório que 

se anunciava.”  

Apesar disso, as salvações deixaram marcas profundas na política, ao revelar: a) a 

participação efetiva de vários setores do Exército na política nacional, com destaque a 

liderança dos generais Dantas Barreto e Mena Barreto; b) um momento de reavaliação 

crítica dos rumos do regime republicano; c) o descontentamento de setores da população 

brasileira com o domínio de tipo personalista, predominante na “política dos 

governadores”; d) a emergência do debate sobre a participação do militar na política 

brasileira – debate este efetuado dentro e fora da corporação e que aparentemente 

contribuiu para traçar os rumos do projeto de modernização do Exército brasileiro, tal como 

defendido pelos “jovens turcos” em torno da publicação da revista A Defesa Nacional, 

lançada em outubro de 1913, portanto, no calor das salvações, e, por fim e) um momento 

importante da constituição da cultura política no Brasil, tendo em vista a participação do 

povo nas lutas políticas travadas no Norte e Nordeste do país contra o domínio oligárquico.  

 

Rogério Rosa 
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POLÍTICA DOS GOVERNADORES 

 

Nome com que ficou conhecido o arranjo político promovido pelo presidente Campos Sales 

(1898-1902) e os governadores e presidentes estaduais com o objetivo de superar as 

incertezas políticas que marcaram os primeiros governos da República. Baseado no 

compromisso presidencial de não intervir nos conflitos regionais em troca da garantia do 

pleno controle do Executivo sobre o Congresso, o acordo incluiu manobras políticas que 

permitiram minimizar a influência das oposições e selou o comprometimento da 

presidência da República com as oligarquias dominantes nos estados, estabelecendo um 

novo equilíbrio entre estes e o poder central.  

A “política dos governadores” é considerada a última etapa da montagem do sistema 

oligárquico ou liberalismo oligárquico, que permitiu, de forma duradoura, o controle do 

poder central pela oligarquia cafeeira. Esse domínio se manifestou na hegemonia política 

dos estados de São Paulo e Minas Gerais na indicação dos presidentes da República, a 

chamada “política do café-com-leite”, que vigorou até a Revolução de 1930. 

 

ORIGENS 

Os historiadores situam as origens do sistema oligárquico brasileiro na proclamação 

da República e na posterior vitória do projeto republicano federalista proposto pelas 

aristocracias regionais sob a liderança da oligarquia cafeeira agroexportadora. 

A proclamação da República foi um movimento eminentemente elitista, transcorrido sem 

agitação nem participação direta das camadas populares. Resultou de um golpe dirigido 

pela elite militar do Exército com o apoio das oligarquias agrárias que mantinham a 

hegemonia econômica e política em suas províncias. A montagem das novas estruturas 

refletiu essa aliança, pois a massa foi alijada do processo político institucional. No entanto, 

militares e aristocratas tinham projetos distintos. Enquanto aqueles defendiam a 

centralização política, os últimos se opunham a ela. Embora os dois primeiros presidentes 

tenham saído do Exército, foram os aristocratas, sob a liderança do Partido Republicano 



Paulista (PRP), que dominaram a Constituinte de 1891 e impuseram seu projeto 

descentralizador.  

De inspiração liberal, a primeira Carta republicana ficou conhecida por seu caráter 

aristocrático. O direito de votar e de ser candidato ficou restrito aos homens maiores de 21 

anos e alfabetizados. O voto não era obrigatório. Como resultado, a participação dos 

eleitores nas disputas presidenciais durante a Primeira República oscilou entre 4% e 5,7% 

da população, este último índice registrado na eleição vencida por Júlio Prestes em 1930.  

A principal inovação da Constituição de 1891 foi a descentralização federativa, que 

produziu ampla redistribuição de poderes entre as três esferas de governo. Influenciada pelo 

modelo norte-americano, a Carta criou 20 estados e um distrito federal. Os estados 

alcançaram grande autonomia econômica e administrativa, puderam elaborar as suas 

constituições e passaram a eleger os governadores, em muitos casos denominados 

presidentes. Passaram a arrecadar parte dos impostos de exportação – a principal fonte 

tributária do país –, a cobrar impostos interestaduais e a controlar as minas e as terras 

devolutas, além de poder contrair empréstimos externos. Segundo a nova ordem federativa, 

cabia aos estados organizar seu Poder Legislativo, seu Judiciário, seu sistema eleitoral e 

suas forças policiais, com características de tropas militares. Cabia-lhes também organizar 

seus municípios (art. 68). Em todo o país, os municípios se beneficiaram da 

descentralização, com o aumento de suas atribuições e da participação na distribuição de 

impostos. O caso mais emblemático foi o de Minas Gerais, onde a autonomia municipal 

originou uma federação de distritos. 

Por sua vez, o sistema eleitoral adquiriu grande importância, com a introdução de eleições 

para a escolha dos governadores e presidentes estaduais, do presidente da República e, mais 

tarde, dos prefeitos. 

A nova ordenação produziu mudanças qualitativas na tradicional dominação da aristocracia 

rural, solidamente enraizada desde o período colonial no patriarcalismo e nas relações 

clientelísticas. Com a República, os fazendeiros passaram a ter seu prestígio avaliado pela 

capacidade de barganha eleitoral, determinada pelo controle que exerciam sobre os 



eleitores, característica que reforçou o coronelismo. O termo “coronel” surgiu na Guarda 

Nacional (1832) e designava a patente mais alta de comando. A Guarda perdeu sua 

importância após a Guerra do Paraguai, quando o Exército se fortaleceu, mas o título 

persistiu como forma de expressar o poder dos latifundiários no interior do país. Em 1949, 

Vitor Nunes Leal (1914-1985) publicou o clássico livro o Coronelismo, enxada e voto, no 

qual passou a empregar o termo como conceito para explicar as particularidades que o 

domínio aristocrático adquiriu na Primeira República.  

Os “coronéis” se beneficiaram do voto aberto, o que lhes permitia o pleno controle sobre os 

eleitores no momento da eleição e a formação dos “currais eleitorais”. Valiam-se de todo 

tipo de coação, inclusive da força, para impor o chamado “voto de cabresto” e assegurar a 

vitória de seus candidatos. Também eram comuns as chamadas “eleições a bico de pena”, 

em que fraudes eram praticadas em todas as etapas do processo: no alistamento dos 

eleitores, na composição das mesas de votação e apuração, nas transcrições das atas e nos 

diplomas dos eleitos. O processo eleitoral era tratado como uma formalidade, e a vontade 

dos eleitores, como questão secundária. Munidos de cacife eleitoral, os “coronéis” se 

articulavam aos grupos oligárquicos que mantinham a hegemonia no plano estadual. Assim, 

estabeleciam uma ampla rede de alianças, por meio da troca de votos por favores, bens, 

nomeações para cargos públicos, obras, total impunidade e outros privilégios, que 

aumentavam seu poder local.  

As oligarquias regionais também se fortaleceram. Controlavam o partido republicano, 

faziam a maioria nas assembleias legislativas e no Congresso, elegiam o presidente do 

estado e nomeavam os presidentes dos bancos e empresas estaduais, assim como os 

secretários e demais ocupantes dos cargos públicos, na capital e nos municípios. Em São 

Paulo, criaram-se quatro secretarias de Estado: Finanças, Educação, Saúde e Interior, o que 

implicou o surgimento de extensa rede de cargos, quase todos ocupados por nomeação.  

Os partidos republicanos estaduais eram peças fundamentais nas engrenagens do sistema 

republicano. Por meio deles os grupos mais poderosos se articulavam aos fazendeiros, 

organizavam as chapas eleitorais e determinavam quem seriam os deputados federais e 



senadores. Em São Paulo, de 1890 a 1926, quando uma dissidência formou o Partido 

Democrático, só o PRP elegeu parlamentares, tanto para o Congresso Nacional como para o 

Congresso Estadual. Em alguns estados menos influentes economicamente, famílias 

mantiveram por décadas sua hegemonia: os Acióli no Ceará, os Nery no Amazonas, os 

Rosa e Silva em Pernambuco, os Lemos e os Chermont no Pará, os Murtinho e os Ponce no 

Mato Grosso. Com exceção do Rio Grande do Sul, em todos os outros estados as oposições 

se acomodaram dentro dos partidos republicanos como facções minoritárias, sempre 

mantendo acirrada disputa pela hegemonia.  

 

CONFLITOS REGIONAIS E GOVERNABILIDADE 

Com a nova ordenação republicana e federalista descentralizada, intensificaram-se 

os embates entre os “coronéis”, que disputavam a hegemonia local valendo-se inclusive de 

bandos armados com centenas de homens. Em algumas regiões o conflito difundiu-se por 

todo o território, ganhando âmbito estadual. Em diversas ocasiões assistiu-se a intervenções 

do governo federal. Apesar da descentralização, o governo central continuou forte e 

influente, ficou com as melhores fontes de renda, respondia pela defesa externa e devia 

zelar pela plena obediência dos estados à Constituição Federal. Dessa atribuição surgiram 

as justificativas para a série de intervenções militares nos estados, que eram decisivas e 

geravam grandes temores nas oligarquias em todo o país.  

As primeiras intervenções federais ocorreram já no governo do presidente marechal 

Deodoro da Fonseca (1889-1891). No governo seguinte, do presidente marechal Floriano 

Peixoto (1891-1894), também ocorreram intervenções nos estados com a deposição de 

governadores, mas as atenções foram polarizadas pela Revolução Federalista e pela Revolta 

da Armada. A primeira foi deflagrada em fevereiro de 1893 no Rio Grande do Sul, único 

estado em que prosperaram dois partidos com projetos antagônicos: o Partido Republicano 

Rio-Grandense, dos maragatos, que defendiam a centralização do poder e elegeram Júlio de 

Castilhos presidente do estado, e o Partido Federalista, dos chimangos, que pegaram em 

armas para depor Castilhos. A Revolta da Armada, iniciada no Rio de Janeiro em setembro 



de 1893, foi liderada pelo contra-almirante Custódio de Melo, que ambicionava a 

presidência do país. A eleição de um representante da oligarquia cafeeira de São Paulo para 

a presidência em 1894 representou a consolidação do projeto descentralizador. Por isso 

mesmo alguns autores identificam o governo de Prudente de Morais (1894-1898) como o 

início da “República Oligárquica (1895-1930)”.  

No entanto, em meados da década de 1890, o controle e os rumos do governo central ainda 

eram incertos. O militarismo, com generais e almirantes aspirando à presidência da 

República e defendendo a centralização, ainda era uma ameaça presente. A governabilidade 

era também ameaçada pelas constantes hostilidades entre o Executivo e o Congresso 

Nacional. O marechal Deodoro da Fonseca foi eleito pelo Congresso, mas não conseguiu 

apoio para seu projeto centralizador e governou em permanente conflito com a oposição, 

em um embate que culminou com sua renúncia. Floriano Peixoto e mesmo Prudente de 

Morais também enfrentaram dificuldades para aprovar alguns projetos, apesar de terem o 

apoio da ampla maioria dos parlamentares. O Congresso refletia a estadualização partidária, 

pois estava dividido em bancadas estaduais e correntes com interesses diversos que 

oscilavam constantemente. Tentando superar essa fragmentação, houve uma ampla 

articulação para a criação de um partido em âmbito nacional, que entretanto não alcançou 

êxito.  

A instabilidade também era alimentada pela profunda crise financeira decorrente da queda 

nos preços do café, que instalou um processo de depressão econômica. Desde meados do 

século XIX, quando a lavoura açucareira perdeu a competitividade internacional, a 

dependência da economia brasileira em relação à cafeicultura cresceu progressivamente. 

Em 1890, o Brasil produzia 2/3 do consumo mundial de café, e o produto respondia por 

65% das divisas do país. No entanto, os preços do café caíram vertiginosamente no 

mercado internacional, comprometendo a geração de divisas e o pagamento das dívidas 

externas. Como agravante, o país viveu a “crise do Encilhamento” e uma inflação 

galopante.  

No último ano do governo Prudente de Morais, começou a ser instituído um amplo 



programa de estabilização financeira, que resultou na assinatura de um acordo para 

consolidar a dívida externa. O acordo foi articulado pelo futuro presidente Campos Sales, 

também paulista, que negociou com os banqueiros ingleses – o London and River Plate 

Bank e a Casa Rothschild – o chamado funding loan. A negociação envolveu um vultoso 

empréstimo de cerca de dez milhões de libras ao Brasil e uma moratória, que previa o início 

do pagamento para três anos depois, em 1901. O Brasil fugiu da falência e estabilizou suas 

contas externas, mas teve que adotar uma política austera exigindo grandes sacrifícios da 

sociedade.  

Campos Sales assumiu a presidência em 15 de novembro de 1898 tendo como principal 

objetivo implementar a nova política econômica. Nascido em Guaratinguetá, fazendeiro, 

advogado, era um republicano histórico, membro do PRP. Ex-senador constituinte, ex-

ministro da Justiça e ex-presidente de São Paulo (1894-1898), era considerado um político 

experiente e habilidoso e contou com amplo apoio das oligarquias. Sua eleição garantiu a 

presença de um representante da burguesia cafeeira à frente do governo federal por mais 

quatro anos. Segundo o historiador Edgard Carone, foi no começo de sua gestão que se 

iniciaram as tratativas que levaram ao grande acordo que ficaria conhecido como “política 

dos governadores”. Na ocasião, o presidente negociava com o Congresso a aprovação do 

orçamento e de leis financeiras. Os governadores tiveram participação ativa nas 

negociações com as bancadas estaduais, razão pela qual o acordo foi inicialmente 

denominado “política dos estados”. Os projetos apresentados pelo governo vinham atender 

às exigências dos banqueiros ingleses e estabeleciam uma política antiinflacionária, com o 

corte de investimentos, o fim do incentivo à indústria, o recolhimento de grande volume de 

moedas e a criação de um novo imposto, a “Lei do Selo”, para o controle do comércio. 

Logo em seu discurso de abertura dos trabalhos do Congresso em 1899, o presidente 

Campos Sales sinalizou que não tinha interesse no envolvimento em questões de política 

estadual, ganhando apoio quase absoluto do parlamentares. Em contrapartida, esperava que 

no Congresso prevalecessem os interesses maiores da nação, identificados com a política de 

saneamento financeiro do governo. Ciente das dificuldades que enfrentaria, pediu o apoio 



dos congressistas, além de tolerância e disciplina “para atender a objetivos patrióticos”. 

Todos os projetos apresentados pelo governo foram aprovados sem qualquer dificuldade. 

Como era esperado, as medidas econômicas adotadas pelo governo causaram aumento 

imediato nos preços dos alimentos. Houve quebra de bancos e empresas, arrocho salarial e 

desemprego acentuado ao longo de todo o mandato de Campos Sales. Essa situação tornou-

o extremamente impopular e lhe valeu o apelido de "Campos Selos". No entanto, o acordo 

firmado com governadores e deputados estabeleceu regras objetivas, que contribuíram para 

estabilizar as relações entre o poder central e os grupos situacionistas dominantes nos 

estados. O presidente atendia às oligarquias que temiam intervenções e passava a exercer 

pleno controle sobre o Congresso Nacional.  

 

A COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DE PODERES E AS “DEGOLAS” 

Em livro biográfico publicado em 1908, Da propaganda à presidência, Campos 

Sales destacou outra negociação que considerou decisiva nas tratativas que permitiram 

consolidar o grande arranjo político envolvendo as oligarquias em todo o Brasil. No final 

de 1899, seriam realizadas eleições para a escolha de deputados e senadores. Preocupado 

em assegurar o pleno apoio da maioria dos parlamentares nos dois últimos anos de seu 

governo, Campos Sales pactuou com deputados e governadores uma pequena reforma no 

regimento interno da Câmara dos Deputados alterando a forma de organizar a Comissão de 

Verificação de Poderes, mudança essa que teria grandes desdobramentos eleitorais e 

políticos.  

A Constituição de 1891 reafirmara o princípio adotado no Império, segundo o qual cabia ao 

Legislativo “verificar e reconhecer os poderes de seus membros” (art. 18). Essa sistemática 

era considerada indispensável para assegurar a autonomia do Legislativo e o equilíbrio 

entre os poderes. Tradicionalmente, o parlamentar mais velho eleito tornava-se presidente 

da Comissão de Verificação de Poderes. Segundo as novas regras, a presidência passou a 

ser exercida pelo presidente ou o vice-presidente da Câmara da legislatura que se encerrava, 

desde que tivesse sido reeleito. Desse modo, era sempre um elemento da situação, próximo 



ao presidente da República, que escolhia os demais integrantes da comissão.  

A comissão foi transformada na etapa final de aniquilação das oposições, cujos diplomas 

eram recusados sob qualquer pretexto. Era a chamada “degola”: na eleição de 1900, dos 

205 deputados que formavam o plenário da Câmara, 12 não obtiveram a confirmação de 

sua eleição; na eleição seguinte, de 1902, foram 74 os eleitos que não tiveram seu diploma 

reconhecido; em 1914, a prática foi radicalizada, com o afastamento de 91 opositores. Nas 

disputas eleitorais que se seguiram as “degolas” se repetiram e asseguraram à situação 

maioria no Congresso. As oposições podiam participar das eleições, mas aqueles 

considerados indesejados não tinham sua eleição validada. Com a manobra, o presidente da 

República tinha assegurada ampla maioria no Congresso Nacional. Nos estados, os grupos 

situacionistas fortaleceram-se, selando um compromisso mais duradouro. Mantiveram-se 

no poder em quase todos os estados do Brasil por 30 anos, até a Revolução de 1930.  

Esse processo consolidou uma ampla cadeia de compromissos que costuma ser descrita 

como uma pirâmide: no topo estava o presidente, que controlava o Congresso e apoiava 

seus aliados nos estados; por sua vez, os governadores comprometiam-se a apoiar os 

candidatos a presidente indicados, escolher e eleger parlamentares de confiança; 

articulavam-se aos “coronéis” e seus “currais eleitorais”, que formavam a base de todo o 

esquema.  

 

A POLÍTICA DO CAFÉ COM LEITE 

Os sucessivos pactos estabeleceram regras duradouras de dominação que 

culminaram com um acordo entre Minas Gerais e São Paulo em torno do controle da 

presidência da República. Esse acordo foi firmado no final de 1899 com o presidente de 

Minas Gerais, Silviano Brandão, e contou com a participação das lideranças do PRP e do 

Partido Republicano Mineiro (PRM), partidos controlados pela oligarquia cafeeira. O pacto 

estabelecia que São Paulo, o estado mais rico, e Minas Gerais, com a maior bancada na 

Câmara dos Deputados, composta por 37 representantes, se alternariam à frente da 

presidência da República. Assim nasceu a famosa “política do café com leite”. 



São Paulo e Minas Gerais passaram a indicar alternadamente os presidentes e vice-

presidentes da República, além de nomear os ocupantes dos cargos e manobrar as verbas 

federais. Dessa forma, mantiveram total controle sobre as políticas econômicas 

governamentais, redefinindo o controle que exercia a oligarquia cafeeira, a mais influente 

do país. Nos anos seguintes, essa hegemonia se traduziu na “política de valorização do 

café”, que envolveu a negociação de empréstimos externos para a compra do café 

excedente, assegurando os lucros dos cafeicultores e, conforme a clássica tese do 

economista Celso Furtado, a “socialização dos prejuízos”, já que a dívida deveria ser paga 

por toda a sociedade.  

Outro viés importante do acordo, destacado pelo presidente Campos Sales, foi que, com 

maior estabilidade, as elites dominantes controlariam melhor “as multidões que 

tumultuavam as ruas da Capital da União”. O presidente ainda salientou que a “política dos 

governadores” foi concluída por ocasião da eleição de seu sucessor. A campanha foi 

conduzida pelo próprio Campos Sales, que buscou garantir ao também paulista Rodrigues 

Alves o apoio dos governadores. Rodrigues Alves foi eleito presidente da República em 1º 

de março de 1902, com 592.039 votos, contra apenas 42.542 de seu principal competidor, 

Quintino Bocaiúva. Ao justificar a hegemonia de São Paulo e Minas Gerais no contexto da 

“política do café com leite”, o presidente concluiu: “O poder financeiro das aristocracias 

rurais daqueles dois  HYPERLINK "http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado" \o "Estado" 

estados, crescente durante o século anterior, havia permitido que seus políticos adquirissem 

projeção nacional”.  

Apesar da eleição de seu candidato ter sido uma das mais tranquilas da Primeira República, 

Campos Sales, ao encerrar o seu governo, enfrentava enorme impopularidade, a ponto de 

ter sido vaiado e apedrejado por populares no caminho entre o palácio do Catete, sede do 

governo federal no Rio de Janeiro, e a estação de trem de onde voltou para São Paulo.  

O grande pacto aristocrático nacional estabelecido pela “política dos governadores” sofreu 

alguns contratempos quando da eleição para presidente em 1910 do marechal Hermes da 

Fonseca, que era gaúcho, e da posse em 1919 do vice-presidente Epitácio Pessoa, 



paraibano. No entanto, a hegemonia das oligarquias cafeeiras manteve-se absoluta até 1930.  

Já na época em que foi aprovada a nova forma de organização da Comissão de Verificação 

de Poderes, foi muito questionada a legitimidade do sistema de representação, que passou a 

ser denunciado como um artificialismo, pois desvirtuava os princípios do liberalismo. Entre 

outras críticas, na década de 1920, os “tenentes” acusavam o sistema federalista oligárquico 

de ter criado 20 feudos no país. Apesar das persistentes denúncias e agitações políticas que 

se intensificaram com os levantes tenentistas, o sistema oligárquico consolidado no 

governo Campos Sales só chegou ao seu término com a Revolução de 1930.  

 

Carlos Alberto Ungaretti Dias 
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POMPEIA, Raul 

*escritor e jornalista. 

 

Raul D’Ávila Pompeia nasceu em Angra dos Reis (RJ) em 12 de abril de 1863, filho 

do advogado Antônio D’Ávila Pompeia e de Rosa Teixeira Pompeia, abastados 

proprietários rurais produtores de cana de açúcar. 

Viveu a primeira infância no tranquilo e isolado ambiente de fazenda, e em 1870 mudou-se 

com a família para o Rio de Janeiro, então capital do Império, onde foi matriculado no 

tradicional e rigoroso Colégio Abílio. Aluno estudioso, dedicado à literatura e ao desenho, 

ainda no colégio iniciou sua atividade de escritor, publicando em 1880 um pequeno jornal, 

O Archote, além de seu primeiro romance, Uma tragédia no Amazonas. Em 1879, como a 

grande maioria dos membros da elite imperial, ingressou no Colégio Dom Pedro II, onde 

permaneceu até finalizar os “estudos preparatórios” em 1880. No ano seguinte, iniciou o 

curso da Faculdade de Direito de São Paulo. Reprovado no terceiro ano, seguiu para a 

Faculdade de Direito do Recife para finalizar os estudos. 

Foi no período universitário que aprofundou seu conhecimento a respeito das correntes 

intelectuais reformistas de grande influência entre o alunado: o abolicionismo, o 

republicanismo, o evolucionismo cientificista, o positivismo e, no plano da literatura, o 

realismo naturalista. Tornou-se defensor ardoroso da causa abolicionista e republicana, ao 

lado de Luís Gama, de quem se tornou grande amigo, e em defesa dessas causas tornou-se 

orador nas praças públicas. Nos anos de faculdade, foi ativo colaborador em periódicos e 

revistas de São Paulo e do Rio de Janeiro.  Na Gazeta de Noticias, publicou em 1882 seu 

segundo romance, As jóias da coroa, em formato de folhetim; no Jornal do Comércio, sob 

o pseudônimo de Rapp, publicou em 1883 o poema Canções sem metro.  

Nunca exerceu a profissão de advogado. De volta à Corte em 1888, continuou a se dedicar 

à literatura e ao jornalismo, escrevendo contos, folhetins, artigos e crônicas. Ainda em 1888 

publicou sua obra mais famosa, O Ateneu, romance em que realizou uma viagem literária 

autobiográfica e sentimental aos anos no Colégio Abílio. Foi nomeado professor de 



mitologia na Escola de Belas Artes em 1891 e diretor da Biblioteca Nacional em 1894.  

Em seus escritos jornalísticos, tratou de questões políticas, sociais, artísticas e literárias. 

Como jornalista e escritor, tinha, como muitos de seus contemporâneos, a intenção de 

formar opiniões. Como salientou Marciano Lopes e Silva, cada novo escrito do autor era 

uma nova arma no combate pela construção de um Brasil digno, que fizesse justiça à sua 

vocação regeneradora do Velho Mundo, conforme o mito da América como um local onde 

se desenvolveria uma nova e gloriosa civilização. Assim como o ideal abolicionista fora 

uma constante de seu pensamento, preocupou-se também com os problemas sociais e 

econômicos resultantes do fim da escravidão. As vantagens e desvantagens da imigração – 

temas candentes da época – também se fizeram presentes em suas páginas. A 

industrialização, a política econômica, o problema das greves, a necessidade da melhoria 

das condições urbanas eram também grandes preocupações. Inseriu-se no grande debate a 

respeito do voto feminino, contra o qual argumentou enfaticamente. Defendeu o governo 

militar de Floriano Peixoto (1891-1894), que considerava uma grande força política em 

favor da pátria frente ao imperialismo internacional, postura que causou desavenças com 

muitos intelectuais da época e com amigos seus perseguidos pelo governo. Em episodio 

célebre de sua biografia, chegou a ser agredido por Olavo Bilac, crítico ferrenho de 

Floriano. Sua postura agressiva na imprensa era conhecida, gerando críticas, inimizades e 

desgaste político. Publicou textos e charges que criticavam o presidente Prudente de Morais 

(1894-1898), sucessor de Floriano, motivo pelo qual foi demitido da Biblioteca Nacional 

em 1895. 

Além de grande escritor e jornalista, notabilizou-se por seu trabalho como crítico literário. 

A tônica desses textos era a tentativa de afastar-se da crítica nacionalista, que, desde o 

movimento romântico, tendia a julgar os textos literários em função de sua capacidade de 

representar os problemas e realidades nacionais. Para Pompeia, cabia ao crítico literário 

analisar a obra de arte antes de tudo esteticamente, o que, em sua visão, significava analisar 

sua capacidade de “eloquência” e de transmitir emoção ao público leitor. Nesse ponto, seu 

pensamento se afastava também de muitos críticos da época influenciados pelo realismo 



naturalista, que tendiam a conceber como função principal da arte representar a vida social. 

Entretanto, Raul Pompeia não deixou de perceber o papel da obra de arte no plano social e 

na formação da nacionalidade. Uma de suas preocupações constantes foi a de democratizar 

a arte e a cultura, através da educação, mas também do fomento às festas populares, 

especialmente o carnaval, que via como uma das maiores expressões da brasilidade. 

Nativista ferrenho, preocupou-se com a formação do caráter nacional brasileiro e de uma 

memória coletiva nacional através da arte popular.   

A visão dos críticos de sua obra literária, que teve em O Ateneu sua maior expressão, 

diverge quanto ao enquadramento estilístico, se realista-naturalista ou impressionista. José 

Veríssimo, Mário de Andrade, Alfredo Bosi, Roberto Schwarz e outros apontaram o Ateneu 

como um romance essencialmente naturalista e realista, isto é, marcado pela descrição 

minuciosa da realidade objetiva, através de uma linguagem de tom cientificista e 

pragmático. Perceberam, porém, a dificuldade dessa classificação, dado o tom passional e 

subjetivista da obra, de modo que a classificaram como pertencente a um realismo de 

caráter particular. Outros críticos, como Afrânio Coutinho, José Guilherme Merquior e 

Eugênio Gomes, tenderam a salientar os tons impressionistas e até mesmo simbolistas. Em 

muitos momentos da obra, argumentaram, a memória subjetiva do narrador veio para o 

primeiro plano, e a retórica plena de metáforas e alegorias se sobrepôs à descrição. Logo, 

concluíram que o Ateneu possui muitos elementos técnicos e estilísticos do 

impressionismo.  

Raul Pompeia foi conhecido na vida pessoal e pública por seu caráter sensível e emotivo. 

Afastou-se de todos os amigos e foi duramente criticado na imprensa por suas opiniões 

contundentes e por suas posições políticas. Suicidou-se em1985 no Rio de Janeiro, aos 32 

anos. 

 Suas Obras completas foram publicadas em 1981-1983, em dez volumes. 

 

Luísa Rauter Pereira 
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PONCE, Generoso 

*pres. MT 1892; sen. MT 1894-1902; pres. MT 1907-1908; dep. fed. MT 1909-1911. 

 

Generoso Pais Leme de Sousa Ponce nasceu em Cuiabá no dia 10 de julho de 1852, filho 

do alferes José Ponce Martins e de Corsina Romana de Sousa. 

Passou os primeiros anos de sua vida no forte do Príncipe da Beira, importante 

monumento erigido para defender as fronteiras brasileiras, do qual seu pai era comandante. 

Estudou no Seminário de Cuiabá e em 1865, com 13 anos, alistou-se como voluntário da 

pátria na Guerra do Paraguai (1864-1870), da qual saiu como primeiro-sargento cadete. 

Terminada a guerra, dedicou-se nos primeiros tempos à lavoura, e depois ao comércio. Em 

1870 passou a trabalhar na casa comercial de Firmo José de Matos, o barão de Casalvasco. 

No ano seguinte, casou-se com Maria de Almeida de Sousa Ponce, com quem teve dois 

filhos. Tendo enviuvado, contraiu novas núpcias, em 1878, com Mariana Vaz Guimarães 

de Sousa Ponce, com quem teria oito filhos.  

Desde cedo começou a militar na política filiando-se ao Partido Liberal, do qual foi chefe 

nos últimos anos da monarquia. Eleito nessa época deputado provincial, exerceu o mandato 

de 1882 a 1889. Com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889 pelo 

marechal Manuel Deodoro da Fonseca, logo aderiu ao novo regime. Fundou o Partido 

Republicano em Mato Grosso em janeiro de 1890, e no ano seguinte foi eleito deputado 

estadual constituinte. Quando da promulgação da nova Constituição em agosto de 1891, e 

da eleição de Manuel José Murtinho, do Partido Republicano, como o primeiro presidente 

constitucional do estado, foi eleito primeiro vice-presidente, enquanto José da Silva 

Rondon e Pedro Celestino Correia da Costa eram escolhidos, respectivamente, segundo e 

terceiro vice-presidentes. 

Quando, no dia 3 de novembro de de 1891, o marechal Deodoro deu um golpe de Estado e 

fechou o Congresso Nacional, praticamente todos os governadores ou presidentes de estado 

aderiram ao ato presidencial. Mas houve também reações, que levaram Deodoro a renunciar 

20 dias depois. O vice-presidente da República, marechal Floriano Peixoto, assumiu então a 

presidência, e sua primeira atitude foi depor os 19 governantes que haviam aderido ao 

golpe. Embora, sem muita convicção, Manuel Murtinho tivesse manifestado sua adesão, foi 

mantido à frente do governo de Mato Grosso. Iniciou-se então um movimento, comandado 



pelo general Antônio Maria Coelho, e apoiado pelo major Antônio Aníbal da Mota, que 

havia assumido o comando do 21º Batalhão, sediado em Corumbá (MT), para derrubar o 

presidente do estado. No dia 1º de fevereiro de 1892 o presidente Manuel Murtinho foi 

deposto, e uma junta governativa assumiu o poder. Essa junta, integrada pelos coronéis 

Luís Benedito Pereira Leite e José Marques de Fontes, e pelo major Antônio Aníbal da 

Mota, só permaneceu dois dias no comando do estado, pois, no dia 3 de fevereiro, o 

governo foi entregue ao coronel Pereira Leite. 

A oposição ao retorno de Manuel Murtinho à presidência do estado se consolidava em 

Cuiabá e se alastrava pelo interior. A Câmara Municipal da capital chegou a enviar uma 

mensagem ao presidente Floriano Peixoto solicitando que não insistisse na tentativa de 

impor um governante, contrariando a vontade do povo. Assim sendo, evitaria 

derramamento de sangue. Diante dessa situação, Generoso Ponce resolveu preparar uma 

reação em defesa da legalidade. Mobilizou um exército de três mil homens, denominado 

“Legião Floriano Peixoto”, e o dividiu em unidades regulares sob sua chefia. Segundo narra 

Generoso Ponce Filho em sua obra Generoso Ponce, um chefe, a 1ª Brigada foi entregue ao 

general Severiano de Cerqueira Daltro; a 2ª ao general de brigada reformado João de 

Oliveira Melo, o Melo Bravo, herói da Guerra do Paraguai; a 3ª ao tenente-coronel da 

Guarda Nacional Francisco Alexandre Ferreira Mendes; a 4ª ao tenente-coronel reformado 

Joaquim Ferreira da Silva; a 5ª, de Cavalaria, ao tenente-coronel da Guarda Nacional João 

Antônio Nunes da Cunha; e a 6ª ao major reformado do Exército Manuel Rodrigues 

Benfica. 

No dia 7 de maio de 1892, Generoso Ponce, à frente das tropas, entrou vitorioso em Cuiabá 

e, como primeiro vice-presidente do estado, assumiu a chefia do governo. Permaneceu 

provisoriamente no cargo até o dia 20 de julho seguinte, quando Manuel Murtinho 

reassumiu a presidência. Com esse ato, foi restabelecida a legalidade no estado. Seu 

empenho lhe valeu o título de coronel honorário do Exército, concedido pelo presidente 

Floriano Peixoto. 

Retomando seu mandato de deputado estadual, permaneceu no Legislativo mato-grossense 

até 1894, quando foi eleito senador. Nesse período trabalhou assiduamente na imprensa 

mato-grossense, tornando-se, ainda em 1892, o principal redator do jornal O Mato Grosso. 

Em 1895 fundou o jornal O Republicano, do qual também foi diretor. Exerceu seu mandato 



no Senado, no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, até 1902. Em 1905 voltou a ser eleito 

deputado estadual em Mato Grosso, com mandato até 1907. Em 1906 chefiou a revolução 

que culminou com a morte do presidente do estado Antônio Pais de Barros, conhecido 

como Totó Pais.  

Em 15 de agosto de 1907 assumiu a presidência de MatoGrosso em substituição a Pedro 

Leite Osório. Permaneceu à frente do Executivo estadual até o dia 12 de outubro de 1908, 

quando, por motivo de doença, renunciou. Na oportunidade foi substituído por Pedro 

Celestino Correia da Costa. Em 1909 foi eleito deputado federal por seu estado e em maio 

assumiu uma cadeira na Câmara dos Deputados, onde sustentou forte campanha contra a 

administração do Lóide Brasileiro. Exerceu o mandato até o dia 7 de novembro de 1911, 

quando faleceu no Rio de Janeiro. 

Seu filho Generoso Ponce Filho foi constituinte em 1934 e deputado federal por 

Mato Grosso de 1935 a 1937. 

 

Alan Carneiro 
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PORCIÚNCULA, José Tomás da 

*pres. MA 1890; pres. RJ 1892-1894; dep. fed. RJ 1895-1896; sen. RJ 1897-1901. 

  

José Tomás da Porciúncula nasceu em Petrópolis (RJ) no dia 25 de dezembro de 

1854, filho de Tomás José da Porciúncula e de Francisca Guilhermina de Paula 

Porciúncula. 

 Estudou no Colégio Pedro II e ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro em 1872. Formou-se em 1878 e foi orador da turma. Depois de formado, passou a 

clinicar em Petrópolis. Ainda durante o Império filiou-se ao Clube Republicano, presidido 

por Joaquim Saldanha Marinho, fundou uma seção da agremiação em Petrópolis e elegeu-

se deputado provincial para a legislatura 1884-1885. Nesse mandato, formou ao lado de 

Antônio Luís Santos Werneck, antigo membro do Partido Conservador e recente adepto do 

republicanismo, a primeira oposição republicana da Assembleia Provincial do Rio de 

Janeiro. Nas eleições para o biênio 1886-1887, os dois deputados lançaram um manifesto 

no qual declaravam: “Quem votar em nós, votará nas nossas ideias: somos republicanos”. 

Nesse pleito, Porciúncula foi reeleito, e Santos Werneck, não. Durante seus dois mandatos, 

além do republicanismo, defendeu o abolicionismo. 

 Quando o marechal Deodoro da Fonseca, sustentado por setores do Exército e por 

civis, instalou o regime republicano em 15 de novembro de 1889, era um dos nomes mais 

fortes para assumir o governo do estado do Rio de Janeiro. Seu prestígio político fundava-

se em sua atuação como “republicano histórico” e no fato de possuir fortes bases eleitorais 

em vários municípios fluminenses. Foi, porém, preterido, e Francisco Portela tornou-se o 

presidente fluminense, por influência de Quintino Bocaiúva. Possivelmente como uma 

compensação política, o presidente Deodoro da Fonseca o nomeou presidente do estado do 

Maranhão, na sucessão de Francisco Frazão Muniz Varela. Foi nomeado por decreto de 31 

de dezembro de 1889 e em 7 de julho de 1890 demitiu-se do posto, transmitindo-o a 

Augusto Olímpio Gomes de Castro. 

 De volta ao estado do Rio, tornou-se opositor do governo de Francisco Portela por 



discordar das medidas tomadas por este, que favoreciam seu poder pessoal em detrimento 

da corrente republicana fluminense. Depois da vitória dos candidatos de Portela nas 

eleições para a Assembleia Nacional Constituinte em setembro de 1890, defendeu junto 

com outros republicanos históricos, tendo em vista a eleição para a Assembleia Constituinte 

estadual em 1891, a união de sua corrente com a do Partido Republicano Moderado, 

agremiação formada por antigos monarquistas dos partidos Liberal e Conservador. Diante 

de nova vitória governista, liderada por Portela e apoiada pelo presidente Deodoro da 

Fonseca, convocou um congresso dos republicanos fluminenses de oposição a Portela. Esse 

congresso aprovou a proposta de reorganização dos republicanos do estado sob a bandeira 

do Partido Autonomista Fluminense, que defendia “a emancipação do município dentro do 

estado e do estado dentro da União”, como afirmou a imprensa da época.  

Em 3 de novembro de 1891, sofrendo contestações no parlamento, o presidente 

Deodoro da Fonseca fechou o Congresso Nacional. Vinte dias depois, uma revolta da 

Esquadra obrigou-o a renunciar e a transferir o governo ao vice-presidente Floriano 

Peixoto. Diante desse conturbado quadro político, no dia 10 de dezembro de 1891, 

Francisco Portela, importante aliado de Deodoro, renunciou à presidência do estado do Rio 

de Janeiro, por não ter mais apoio do poder federal. Nesse processo, Carlos Baltasar da 

Silveira assumiu o governo estadual, apoiado por Floriano. 

A nova administração, que procurou desmontar a rede política criada por Portela, baseada 

no clientelismo e no alijamento de grande parte da corrente republicana fluminense, fechou 

o Congresso estadual e revogou a Constituição republicana fluminense de 1891. 

Convocadas eleições para uma nova Constituinte estadual em janeiro de 1892, saiu 

vitoriosa a chapa apoiada pelo governo, e Porciúncula, aliado político de Baltasar da 

Silveira, foi eleito presidente da Assembleia. A nova Constituição do estado do Rio de 

Janeiro foi promulgada em 9 de abril de 1892, e, nessa data, Baltasar da Silveira foi eleito 

presidente provisório do estado, já que novas eleições para o Legislativo e o Executivo 

estaduais foram marcadas para o dia 24 do mesmo mês. Porciúncula foi então eleito 

presidente do estado do Rio de Janeiro, pela primeira vez através do voto da população, e 



assumiu o governo em 3 de maio seguinte. 

Seu governo marcou o início da hegemonia do Partido Republicano Fluminense (PRF) na 

política estadual, já que, após a derrubada de Francisco Portela e findo o governo de 

transição de Carlos Baltasar da Silveira, o poder político do estado passou às mãos dos 

setores majoritários da oligarquia fluminense. No plano nacional, Porciúncula e o 

presidente Floriano Peixoto apoiaram-se mutuamente. Durante a Revolta da Armada, 

levante de oposição a Floriano que se estendeu de setembro de 1893 a março de 1894, sob a 

chefia do almirante Custódio de Melo e mais tarde do almirante Luís Filipe Saldanha da 

Gama, envolvendo a Esquadra fundeada na baía de Guanabara, Porciúncula lutou contra os 

revoltosos na cidade de Niterói, e por essa atuação ganhou honras de general de brigada, 

conferidas pelo presidente. Como Niterói sofreu com intensos distúrbios durante o conflito, 

a Assembleia Legislativa decidiu transferir a capital do estado para Petrópolis, base política 

de Porciúncula. A transferência foi efetuada em fevereiro de 1894 e a volta da capital para 

Niterói só aconteceria em 1903, sob imposição do recém-eleito presidente do estado Nilo 

Peçanha (1903-1906). 

Na sucessão estadual de 1894, Porciúncula apoiou Joaquim Maurício de Abreu, um de seus 

vice-presidentes e também membro do PRF. Maurício de Abreu venceu em todo o estado, 

menos em Niterói, onde o antigo presidente Francisco Portela conseguiu mais votos. 

Em 1895 Porciúncula foi eleito deputado federal na vaga aberta pelo falecimento do então 

deputado Francisco Santiago. Permaneceu na Câmara dos Deputados até o final da 

legislatura, em 1896. Ainda nesse ano foi nomeado pelo presidente Prudente de Morais 

(1894-1898) ministro plenipotenciário no Uruguai. Ocupou o cargo por poucos meses e, de 

volta ao Rio de Janeiro, participou da reorganização do PRF, no qual sua liderança foi 

consolidada em oposição à facção chefiada por Lourenço Maria de Almeida Batista, o 

barão de Miracema. Em 1897 foi eleito senador. No Senado, foi membro da Comissão de 

Finanças. 

Foi um dos fundadores da Sociedade Médica e Cirúrgica do Rio de Janeiro e diretor e 

coproprietário da Casa de Saúde São Sebastião. 



Faleceu em Petrópolis no dia 28 de setembro de 1901. 

Foi casado com Luísa de Melo Franco. 

 

Raimundo Helio Lopes 
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PORTELA, Francisco 

*pres. RJ 1889-1891; dep. fed. RJ 1909-1912; sen. RJ 1912-1913.  

 

 Francisco Portela nasceu em Oeiras (PI) no dia 22 de julho de 1833, filho de João 

Antônio Vaz Portela e de Luísa de Carvalho. 

 Formou-se na Faculdade de Medicina da cidade do Rio de Janeiro, então capital do 

Império. Depois de formado, mudou-se para Campos (RJ) e aí passou a clinicar. Em 

ligação com sua atividade profissional, fundou o Instituto Médico da cidade e presidiu a 

Sociedade Médico-Farmacêutica Beneficente.  

Também em Campos iniciou-se na política, defendendo as causas republicana e 

abolicionista. Em 1876 fundou o jornal A República e em 1878 elegeu-se deputado 

provincial pelo Partido Liberal. Durante seu mandato defendeu a abolição imediata da 

escravidão, ao contrário da maioria dos republicanos fluminenses, que entendiam que a 

medida traria profundas transformações econômicas e sociais, além de perturbações na 

ordem pública. Em 1880 foi eleito membro do Conselho Municipal de Campos. Tentou a 

reeleição no ano seguinte, mas não teve êxito. Voltou ao Conselho nos anos de 1884 e 

1886. Em 14 de março de 1888 presidiu o Congresso Agrícola de Campos, que aprovou 

uma moção ao governo imperial pedindo o fim da escravidão. Em 5 de abril, ao lado de 

Nilo Peçanha e Pedro Tavares Júnior, lançou um manifesto conclamando a população 

campista a formar um clube republicano municipal, a fim de iniciar a organização de um 

partido. 

Após a abolição da escravidão, em 13 de maio de 1888, os republicanos fluminenses 

ganharam novas adesões e força política e, nesse contexto, elegeram cinco deputados 

provinciais. Francisco Portela foi então eleito pela primeira vez. Foi também um dos 

fundadores do Partido Republicano da Província do Rio de Janeiro, criado durante o 

Congresso Republicano Provincial realizado na capital do Império em 13 de novembro de 

1888. Com esse partido, aliaram-se os republicanos históricos da província e os 

republicanos “do 13 de maio”, chefes políticos que haviam abandonado os monarquistas 



após a abolição. Seu manifesto de lançamento tinha como princípios gerais os mesmos do 

Manifesto Republicano de 1870 e do Manifesto Paulista de 1873, ainda que as questões 

envolvendo o federalismo não fossem exploradas.  

Depois que o marechal Deodoro da Fonseca, sustentado por setores do Exército e por civis, 

instalou o regime republicano em 15 de novembro de 1889, e tornou-se chefe do governo 

provisório, Francisco Portela foi nomeado presidente do estado do Rio de Janeiro, por 

indicação do prestigiado republicano fluminense Quintino Bocaiúva, então nomeado 

ministro das Relações Exteriores. Com sua indicação, foi preterido o nome de José Tomás 

da Porciúncula, republicano histórico com fortes bases políticas no estado. As primeiras 

medidas administrativas de Portela buscaram tecer uma rede de apoio para seu governo que 

fosse além do Partido Republicano. Assim, nas nomeações para cargos públicos, procurou 

beneficiar chefes políticos que não eram correligionários. Tal postura criou divergências, o 

que fez com que, no congresso do partido realizado em Niterói no dia 15 de abril de 1890, 

fosse aprovada sua exclusão do diretório estadual. Esse congresso foi orientado pela 

tentativa de isolar Portela, mas sem atacar diretamente o governo provisório da República. 

Nas eleições para o Congresso Nacional Constituinte em 15 de setembro de 1890, Portela 

compôs uma chapa de candidatos apoiados por seu governo, enquanto o Partido 

Republicano lançou a sua própria. A vitória de sua corrente, também favorável a Deodoro, 

tensionou ainda mais a relação do presidente estadual com o principal partido fluminense. 

No dia 19 de outubro de 1890, Portela outorgou a primeira Constituição republicana do 

estado do Rio de Janeiro, de caráter provisório, já que a Assembleia Constituinte 

Fluminense deveria ser instalada somente no ano seguinte, após ser promulgada a 

Constituição federal. A promulgação ocorreu em 24 de fevereiro de 1891, no dia seguinte 

Deodoro foi eleito indiretamente presidente da República, e em 20 de março realizaram-se 

as eleições no estado. Mais uma vez o governo derrotou a oposição e, com a instalação da 

Assembleia em 10 de maio de 1891, Francisco Portela foi eleito presidente constitucional 

do estado do Rio de Janeiro. A Assembleia, utilizando a Constituição de 19 de outubro 

como anteprojeto constitucional, promulgou uma nova Carta que fortaleceu o governo e sua 



facção política.   

Em 3 de novembro de 1891, sofrendo contestações no parlamento, o presidente Deodoro da 

Fonseca fechou o Congresso Nacional. Vinte dias depois, uma revolta da Esquadra 

obrigou-o a renunciar e transferir o governo ao vice-presidente Floriano Peixoto. Diante 

desse conturbado quadro político, sem ter mais apoio do poder federal, no dia 10 de 

dezembro Portela renunciou à presidência do estado do Rio. Em seu lugar assumiu o 

governo por um dia o almirante José Marques Guimarães, até a posse do sucessor Carlos 

Baltasar da Silveira (1891-1892). Em 1894 Portela tentou voltar ao governo, mas foi 

derrotado por Joaquim Maurício de Abreu, que foi apoiado pelo então presidente do estado 

José Tomás Porciúncula (1892-1894). Teve mais votos que o adversário apenas no 

município de Niterói. Continuou então sua carreira médica e em 4 de julho de 1897 fundou, 

ao lado de Augusto Ferreira e Silva, a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Niterói. 

Em 1903 candidatou-se ao Senado, mas foi derrotado por Nilo Peçanha, que começava a 

consolidar sua força política no estado. Voltou à atividade política em 1909, quando foi 

eleito deputado federal para a legislatura 1909-1911, com o apoio do então presidente do 

estado Alfredo Backer (1906-1910). Durante o conturbado processo eleitoral que elegeu o 

candidato nilista Oliveira Botelho presidente estadual (1910-1914), aproximou-se do 

nilismo e recebeu o apoio do novo governante em sua reeleição para a Câmara dos 

Deputados em janeiro de 1912. Contudo, em setembro desse ano renunciou ao mandato, 

pois foi eleito senador na vaga aberta com a morte do então senador Quintino Bocaiúva. No 

Senado foi membro da Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes.   

No campo jornalístico, foi redator do periódico O Monitor Campista e diretor da Revista 

Físico-Química. Foi condecorado com o Hábito da Rosa, por serviços médicos prestados 

contra o surto de cólera morbus durante o Império.  

Faleceu na cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, no dia 22 de dezembro de 

1913. 

Foi casado com sua prima Emília Fialho. 

Publicou A contratilidade orgânica e a contratilidade de tecido, manifestadas no útero 



durante a gestação, são uma e a mesma coisa? (1857), Estatutos do Instituto Médico de 

Campos (1861), Contágio e infecção nas moléstias (1860) e Da loucura em geral (1861).  

 

Raimundo Helio Lopes 
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PORTELA, Manuel Henrique da Fonseca 

*dep. fed. RJ 1894-1899. 

 

Manuel Henrique da Fonseca Portela nasceu em Rio Bonito (RJ).  

Bacharel em direito, foi membro do Partido Conservador do Império (PCI). 

Em 1891, após a promulgação da primeira Constituição republicana (24/2), integrou a 

Constituinte estadual responsável pela elaboração da Constituição do Estado do Rio de 

Janeiro, afinal publicada em abril de 1892. Presidida por José Tomás da Porciúncula, a 

Constituinte era composta, entre outros, pelos futuros governadores fluminenses Joaquim 

Maurício de Abreu, Alberto de Seixas Martins Torres e Alfredo Augusto de Guimarães 

Backer, além de Francisco Pinheiro de Sousa Werneck, o Barão de Ipiabas, e Lourenço 

Maria de Almeida Batista, o Barão de Miracema, que também viria a ser senador pelo Rio 

de Janeiro. 

Voltou a exercer mandato eletivo em 1894, quando foi eleito deputado federal pelo estado 

do Rio de Janeiro e tomou posse, em maio, de sua cadeira na Câmara dos Deputados, no 

Rio de Janeiro, então Distrito Federal. Foi reeleito em 1897 para a legislatura seguinte e 

exerceu seu mandato até dezembro de 1899. No decorrer dessa segunda legislatura foi vice-

presidente da Câmara. 

Faleceu em Paris em 1911. 

 

Luciana Pinheiro 
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PORTO SOBRINHO, José Pereira Rodrigues  

* dep. fed. RJ 1909-1914.  

 

 José Pereira Rodrigues Porto Sobrinho nasceu em São João Marcos (RJ) no dia 5 

de outubro de 1869, filho de Joaquim Pereira Rodrigues Porto e Cecília Cotrim Porto. O 

município de São João Marcos, criado em 1733, foi despovoado e demolido na década de 

1940 para a construção de uma represa visando à produção de energia elétrica, e hoje uma 

parte de seu antigo território integra o município de Rio Claro.   

 Formou-se bacharel pela Faculdade de Direito de São Paulo em 30 de abril de 1892, 

e até fins de 1896 exerceu a magistratura no município de Nova Iguaçu (RJ). A partir de 

então passou a se envolver em atividades políticas. De 1899 a 1903 foi vereador em Nova 

Iguaçu, tendo também presidido a Câmara Municipal de 1899 a 1901, e concomitantemente 

foi eleito deputado estadual em 1900 e 1903. Foi líder e primeiro-secretário da Assembleia 

Estadual, membro das Comissões de Constituição e de Orçamento, e trabalhou em prol da 

reforma constitucional do estado. De 1905 a 1906, foi secretário geral do estado do Rio de 

Janeiro. 

Em 1909, foi eleito deputado federal pelo 1º distrito do estado do Rio. Exerceu o 

mandato de 1º de junho de 1909 a 31 de dezembro de 1911, e, reeleito em 1912, voltou a 

ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados a partir de maio daquele ano. Durante sua 

passagem pela Câmara, integrou a Comissão de Constituição e Justiça. 

 Faleceu no Rio de Janeiro em 11 de junho de 1914, em pleno exercício do mandato.  

 

Izabel Pimentel da Silva 
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PORTO, Domingos da Silva 

*dep. fed. MG 1891-1893. 

 

Domingos da Silva Porto nasceu em Cabo Frio (RJ) no dia 15 de agosto de 1856.  

Formou-se pela Escola de Minas de Ouro Preto em 1879, especializando-se em engenharia 

de minas. Em 1880 iniciou carreira docente na própria Escola de Minas, lecionando a 

disciplina de geometria descritiva. Três anos depois tornou-se catedrático da instituição, da 

qual somente se aposentaria em 1913. 

Entusiasta da República, logo após a proclamação assumiu o cargo de diretor do Tesouro 

de Minas Gerais. Promulgada a Constituição de 24 de fevereiro de 1891, foi eleito 

deputado federal por Minas Gerais e exerceu o mandato na Câmara dos Deputados de 3 de 

maio de 1891 a 31 de dezembro de 1893.  

Foi também membro de uma comissão criada pelo governo de Minas Gerais com o objetivo 

de escolher a nova capital do estado. 

Faleceu em 15 de fevereiro de 1940 em Belo Horizonte. 

Era casado com Noemi de Castro Porto. 

 

Luciana Pinheiro 
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PORTO, Dorval Pires  

*dep. fed. AM 1918-1929; gov. AM 1930. 

 

Dorval Pires Porto nasceu no Rio Grande do Sul e chegou a Manaus no início do 

século XX. No contexto de valorização da borracha, trabalhou como demarcador e medidor 

de terras.  

Elegeu-se deputado estadual no Amazonas e, após o falecimento do prefeito de Manaus 

Henrique Ferreira Pena de Azevedo, em janeiro de 1914, foi eleito para o cargo derrotando 

seus dois concorrentes, o coronel Ramalho Júnior e Joaquim Francisco de Paula. Assumiu a 

prefeitura em 8 de abril de 1914 e nela permaneceu até o final do mandato, em 31 de 

dezembro de 1916, quando assumiu seu lugar Antônio Aires de Almeida Freitas. Em 

janeiro de 1918 participou, como membro fundador, da Sociedade Amazonense de Homens 

de Letras, depois denominada Academia Amazonense de Letras. 

 Eleito deputado federal pelo Amazonas em 1918, assumiu o mandato em 3 de maio do 

mesmo ano. Reeleito para as três legislaturas seguintes, permaneceu na Câmara dos 

Deputados 31 de dezembro de 1929. Nesse mesmo ano foi eleito governador do Amazonas, 

sucedendo a Efigênio Sales. Assumiu o cargo em janeiro de 1930, mas foi deposto em 24 

de outubro seguinte, em virtude da Revolução de 1930. Em seu lugar assumiu uma junta 

militar, integrada pelo coronel Pedro Henrique Cordeiro Júnior, José Alves de Sousa Brasil 

e Francisco Pereira da Silva. Após a deposição, seguiu para o Distrito Federal. 

Faleceu no Rio de Janeiro em 1954.  

 

Inoã Pierre Carvalho Urbinati 
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PORTUGAL, Manuel Ambrósio da Silveira Torres 
*dep. geral CE 1886-1889; dep. fed. CE 1894-1899. 

 

Manuel Ambrósio da Silveira Torres Portugal nasceu em 7 de dezembro de 1845, 

filho do português Manuel Ambrósio da Silveira Torres Portugal e de Francisca de Paula 

Torres Portugal.  

Estudou no Liceu do Ceará e de lá seguiu para Recife, onde ingressou na Faculdade de 

Direito bacharelando-se em 1869. Membro do Partido Conservador, comandado pelo barão 

de Aquiraz, foi redator-chefe do jornal Pedro II, vereador à Câmara Municipal de Fortaleza 

e deputado geral pelo Ceará de 1886 a 1889.  

Com o advento da República foi eleito senador estadual constituinte em 1891 e reeleito em 

1892. Nesse último ano foi também nomeado lente interino de português do Liceu do 

Ceará. Em 1894 tornou-se catedrático da mesma disciplina e foi eleito deputado federal 

pelo Ceará para a legislatura 1894-1896, renovando o mandato para o período 1897-1899. 

Rompendo com os chefes políticos locais, voltou ao exercício do magistério.  

 

Kleiton de Sousa Moraes 
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POSITIVISMO  

 

 O positivismo é uma das doutrinas filosóficas derivadas do iluminismo. Sua origem 

mais remota se encontra em Condorcet, filósofo vinculado à Enciclopédia, para quem era 

possível criar-se uma ciência da sociedade com base na matemática social, de acordo com 

Michael Löwy.  Mas foi com Augusto Comte (1798-1857) que o positivismo se tornou uma 

escola filosófica. Comte era formado em noções de matemática, frequentou a École 

Polytechnique de Paris e, logo após a Restauração dos Bourbons, aproximou-se do filósofo 

Saint Simon, tornando-se seu secretário particular, mas divergindo de suas idéias políticas. 

Em 1830 surgiu o primeiro volume de seu Cours de philosophie positive. Ao longo de 

aproximadamente uma década concluiu essa sua obra de referência, cujo último volume foi 

publicado em 1842. Mas o trabalho conclusivo de Comte foi o Système de politique 

positive, editado entre 1852 e 1854, em plena maturidade intelectual. 

O sociólogo e acadêmico Evaristo de Morais Filho lembra a necessidade de se situar 

as ideias em seus contextos históricos, para que se possa melhor compreendê-las. Nesse 

sentido, a época do positivismo foi marcada pela profunda transformação material e 

espiritual trazida pela Revolução Industrial, e pelas intensas e significativas transformações 

ensaiadas e realizadas, integral ou parcialmente, pela Revolução Francesa. É nesse contexto 

bafejado pelo ideário difundido pelas ideias francesas a transitar mundo afora que se situa o 

conjunto de formulações do pensamento de Comte. 

 Os fundamentos do positivismo consistem na busca de uma explicação geral diante 

de um fenômeno derivado da industrialização: a crescente especialização. Comte procurou 

fazer de sua filosofia um instrumento para manter plena a perspectiva do geral, da visão 

macro. Fundou, assim, a física social, nome que ensejou o aparecimento da sociologia. Essa 

ciência se baseou no modelo de investigação comum às ciências empíricas particulares, 

com vistas a “descobrir as regras que governam a sucessão e a coexistência dos 

fenômenos”. A denominação decorreu da importância que a física tinha até então, e a 

“nova” ciência por ele concebida aplicaria procedimentos metodológicos de observação dos 



fenômenos históricos e sociais. 

 Foi preciso estar em consonância com o tempo, a exigir precisão e sistematicidade 

em face dos problemas e desafios colocados pela modernização. A questão do método 

ganhou dimensão em sua concepção de produção de um saber científico, daí a surgir o 

princípio da lei. Para Comte, só existiria verdadeiramente ciência no caso de os fenômenos 

permitirem, a partir da observação das relações e de suas manifestações, antever os 

desdobramentos futuros. A previsão, portanto, criaria a possibilidade de se perceber com 

alguma antecedência as etapas da evolução histórica. Assim, no dizer de Patrick Gardiner, 

“característica própria do quadro de referência positivista nas ciências sociais é a pesquisa, 

através da observação de dados da experiência, das leis gerais que regem os fenômenos 

sociais. A constância ou a regularidade dos fenômenos constatados leva a generalizar a 

partir deles, isto é, a formular leis positivas”. 

 Com essa base teórica e metodológica surgiu a Teoria dos Três Estados. Essa teoria 

se encontrava fundamentada em seu método, que consiste em bases históricas, com um 

tratamento abstrato a consagrar as grandes linhas evolutivas da humanidade. Em sua 

concepção prospectiva preconizava que dois elementos se completam para a explicação dos 

processos: a estática e a dinâmica. A estática representaria a própria estrutura da sociedade. 

Ela se ocuparia das leis da harmonia social, da hierarquia, das classes e dos indivíduos. De 

certa maneira, a estática sugere a idéia de ordem. Os fatos dentro dessa ordenação são 

interdependentes, mas solidários. Por sua vez, a dinâmica identificaria a ação humana, e no 

estágio científico da humanidade a indústria teve lugar privilegiado. Ela se encarregaria de 

conduzir o progresso aos níveis mais avançados possíveis, sempre em conexão com os 

interesses dos impulsos do homem. Sua tarefa seria o domínio absoluto da natureza, de 

modo que todas as ciências pudessem caminhar irmanadas no sentido das conquistas do 

bem-estar social. Mas para que esse estágio supremo, positivo, da humanidade se 

concretizasse seria preciso que se completassem os processos pelos quais se conformaria a 

sociedade científica, já desprovida dos entraves perpetrados pelas forças retrógradas do 

passado. 



 Nessa Lei dos Três Estados, a humanidade passaria por três estados ou estágios. 

Segundo Comte, haveria um estágio teológico, um metafísico e um positivo ou científico. 

Os dois primeiros são partes necessárias de um processo de evolução e, portanto, devem ser 

removidos pela história, uma vez tendo cumprido seus papéis, cabendo ao último estágio a 

plenitude da humanidade. Logo, o positivismo é também a consagração da cientificidade, 

isto é, da era na qual o ser humano dominaria pela ciência todos os fenômenos naturais e 

sociais. A sociedade industrial baseia-se na crença do conhecimento como condutor da 

humanidade e, com isso, descarta a coexistência das religiões fundadas em dogmas 

distantes da ciência e de sua capacidade de elucidar e dar soluções às necessidades da 

humanidade. 

 Sendo o primeiro estágio cognominado teológico, ele continha elementos 

fetichistas, que se manifestavam através de formas de crenças politeístas ou monoteístas.  E 

que, em consequência, estavam sujeitos a forças aparentemente impossíveis de previsão e 

domínio. Sua superação é ao mesmo tempo uma afirmação do indivíduo e das sociedades 

que se constituíram ao longo do tempo. Essa vinculação do indivíduo à coletividade é 

concebida por Comte de forma recorrente, porquanto para ele é o caráter coletivo que 

comanda a ação humana. Não se pode, portanto, explicar a humanidade pelo homem, mas 

antes o homem pela humanidade. Estava consagrada a premissa de sua concepção 

científica, aplicada particularmente aos fatos sociais e políticos. Ela consistiria, então, numa 

regra, segundo a qual se deve proceder do geral para o particular. 

 Talvez aí resida um traço bem expressivo daquele século XIX, o das ciências e do 

conhecimento: a relevância concedida às coletividades, num instante em que as massas 

irrompiam na história, através de movimentos sociais que guardavam um caráter ainda 

inorgânico. Foi assim também com Marx, que privilegiou as classes sociais como atores 

destacados das transformações históricas, como fora com Michelet a valorizar as multidões, 

a força das pressões sociais diante da resistência dos poderes retrógrados. Em Comte há 

registros da condenação da escravidão e do despotismo, muito embora haja os que o 

identifiquem com a visão de mundo das burguesias em ascensão. Mas, afinal, como diria 



Marx, a burguesia desempenhou um papel revolucionário quando de seu surgimento como 

classe social emergente no cenário histórico mundial.  

 A componente política do positivismo, aquela que migrou para outras fronteiras 

nacionais, como a brasileira, possuía um fundamento autoritário. A sustentação do 

princípio de uma república unitária, na qual o primeiro dos cidadãos agiria ditatorialmente, 

no sentido de possuir a faculdade de ditar os anseios do povo, criou interpretações 

antidemocráticas, sobretudo amparadas em ambientes de forte tradição política mandonista. 

Dessa maneira, a combinação da leitura positivista na esfera da política com os valores 

embasados no jacobinismo e nas tradições patrimonialistas produziram uma cultura política 

que esteve a alimentar uma das vertentes de República nos primórdios do regime 

republicano brasileiro.  

 Os integrantes do Apostolado Positivista fundado no Brasil, que teve em Raimundo 

Teixeira Mendes e Miguel Lemos seus principais doutrinadores e em Benjamin Constant 

Botelho de Magalhães seu líder, inspiraram os dizeres da bandeira brasileira, com o lema 

Ordem e Progresso e se empenharam em dar suporte à idéia de uma República unitária, 

capaz de pôr em prática as vontades gerais. Esse projeto não logrou êxito, não pela força 

dos que o rejeitaram, mas pela incapacidade de seus membros ao não praticar a política 

como instrumento de persuasão, de convencimento argumentativo. Do positivismo no 

Brasil ficou apenas a herança doutrinária. 

 

Lincoln de Abreu Penna 
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POTIGUARA, Tertuliano 
*militar; dep. fed. CE 1924-1929. 

 

Tertuliano de Albuquerque Potiguara nasceu na serra da Meruoca (CE) em 27 de 

abril de 1873, filho do português Antônio Domingues da Silva e de Rosa Cândida de 

Albuquerque.  

Transferindo-se para Fortaleza, ingressou na Escola Militar, de onde mais tarde seguiu para 

o Rio de Janeiro. Praça da arma de infantaria em 1889, colocou-se ao lado do governo do 

marechal Floriano Peixoto (1891-1894). Foi promovido a alferes em 1894, a primeiro-

tenente em 1907 e a capitão em 1909. Serviu na Brigada Policial do Rio de Janeiro, no 

posto de major, de 1910 a 1914. Nesse período integrou as tropas legalistas na Guerra do 

Contestado (1912-1916). Lutou na Primeira Guerra Mundial (1914-1918), sendo 

condecorado por bravura na França em outubro de 1918. Foi promovido a coronel em 1921 

e a general de brigada em 1923. Em 1924 combateu a revolta tenentista de São Paulo, 

comandando a Brigada Potiguara sob as ordens do general Eduardo Sócrates, que teve ação 

destacada nos combates ocorridos no bairro da Mooca.  

Em 1924 foi eleito deputado federal pelo 1º distrito do Ceará, com sede em Fortaleza, e 

assumiu sua cadeira na Câmara dos Deputados em maio do mesmo ano. Em 1926 foi 

promovido a general de divisão. Reeleito em 1927, exerceu o mandato até dezembro de 

1929.  

Faleceu no Rio de Janeiro em 1957.  

 

Kleiton de Sousa Moraes 
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POVO, O 

 

Periódico de circulação intermitente lançado em 1924 em São Paulo, em grande parte como 

um jornal alternativo a O Combate, fundado por Acilino Rangel Pestana. 

 

Atuação 

 

O Povo surgiu já com a marca do apoio ao movimento revolucionário, como atesta sua 

edição do dia 5 de julho de 1924, em que vinham publicadas com destaque as palavras de 

Miguel Costa, então chefe do movimento em São Paulo. 

O Povo se caracterizou pelo oposição às oligarquias estaduais, publicando e defendendo a 

linha programática da Aliança Libertadora, ao mesmo tempo em que dava destaque aos 

avanços da Coluna Prestes. Não só as edições de 16 e 18 de outubro de 1926 eram 

explícitas nesse sentido, como o artigo assinado por Joaquim Francisco de Assis Brasil do 

dia 16 de novembro daquele ano afirmava: “A Aliança Libertadora contesta a legitimidade 

de todas as autoridades não eleitas, mas impostas pelos fraudadores de eleições, julgando 

por isso justificado derrubá-los pela força, se não quiserem ceder à razão.” 

Suspenso em outubro de 1926 por determinação do governo, O Combate voltou a circular 

em dezembro seguinte, sob a direção de Nereu Rangel Pestana, e acabou por se tornar um 

periódico da linha governista, apoiando Washington Luís e Júlio Prestes. Com o 

ressurgimento de O Combate, o jornal O Povo parou de circular, para só retornar na 

segunda quinzena de outubro de 1930, sob a direção de Wald Fleury, ex-redator e repórter 

político de O Combate e do antigo O Povo. O jornal passou então a exibir o subtítulo “Ano 

I da era liberal”. 

O apoio do jornal ao movimento revolucionário de 1930 pode ser evidenciado pelas 

manchetes da edição do dia 27 de outubro daquele ano: “É preciso não extremar ódios, 

porque os que claudicaram não poderão fugir à justiça”, “A palavra do chefe Getúlio 

Vargas”, “Getúlio Vargas é a garantia das liberdades públicas”, “Nós queremos Getúlio”. 

Acompanhava essas manchetes uma mensagem do diretor do jornal, na qual se lia: 

“Vencedora a revolução, desfeita a oligarquia do PRP, nós nos sentimos satisfeitos por 

termos colaborado nessa vitória ... pedimos a esse mesmo povo que se mantenha sereno. Só 



assim poderemos auxiliar o trabalho eficiente do ilustre professor Vicente Ráo, chefe de 

polícia, que deseja ver a cidade nos seus dias normais: trabalhadora e calma.” Essa 

mensagem não era isolada, uma vez que a edição continha ainda um comunicado da chefia 

de polícia e o manifesto do coronel Góis Monteiro dirigido ao povo paulista. Os 

comunicados revolucionários, acompanhados da matéria do diretor do jornal, demonstram a 

linha do periódico: oposição à oligarquia perrepista, apoio à Aliança Liberal e à 

moralização dos pleitos eleitorais (voto secreto) e, enfim, a constituição de um estado de 

direito que representasse a nação como um todo e não as oligarquias estaduais. 

Em novembro daquele mesmo ano, em editorial, o jornal proclamava sua independência 

com relação à revolução (traço permanente de sua linha editorial) e sua não-vinculação 

partidária, embora continuasse apoiando o movimento revolucionário: “Por acreditarmos 

no regime de liberdade que a revolução implantou no Brasil – e porque a nossa folha 

formou na luta ao lado da Aliança Liberal e do Partido Democrático – julgamo-nos à 

vontade para recordar que há muito de partidarismo na organização das comissões de 

sindicância geral nomeadas pelo governo.” 

A partir do momento em que o jornal colocou em primeiro plano o seu direito de divergir, 

afirmando que estava acima de partidos e tinha compromissos apenas com o povo, e iniciou 

sua marcha à deriva do governo revolucionário, sofreu sua suspensão temporária entre os 

dias 22 e 29 de dezembro. Voltando a circular no dia 30 daquele mês, resistiu até abril de 

1931, quando foi empastelado pela polícia de Miguel Costa após a insurreição da Força 

Pública paulista contra o interventor João Alberto Lins de Barros. O editorial do dia 30 de 

dezembro de 1930, já em tom de necrológio, mais uma vez reproduzia com clareza a linha 

política de O Povo: democrático, aliancista e liberal, esforçando-se para se manter 

independente e na oposição aos poderes centrais e às oligarquias regionais e para levar 

adiante seu “combate enérgico ao comunismo”. 
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PRADO JÚNIOR, CAIO 

*pensador político; mov. Comunista. 

 

Caio da Silva Prado Júnior nasceu na cidade de São Paulo em 11 de fevereiro de 1907, 

filho de Caio da Silva Prado e de Antonieta Penteado da Silva Prado. Seu avô, Martinho da 

Silva Prado Júnior, foi fundador do Partido Republicano Paulista (PRP), deputado 

provincial em São Paulo, fundador da Sociedade Promotora da Imigração e constituinte de 

1891. 

Pertencente a uma das famílias mais ricas e influentes de São Paulo, cuja fortuna remonta 

ao início da grande lavoura cafeeira, teve formação escolar esmerada. Iniciou os estudos em 

casa, orientado por professores particulares, como era do gosto das elites mais requintadas. 

Anos mais tarde ingressou no Colégio São Luís, na capital paulista, onde permaneceu até a 

conclusão do clássico. Estudou no exterior durante um ano, no Colégio Chelmsford Hall, 

em Eastbourn, Inglaterra. Entre 1924 e 1928 frequentou a Faculdade de Direito do Largo de 

São Francisco, onde obteve o título de doutor em ciências jurídicas e sociais aos 21 anos.  

Iniciou-se na política ainda jovem, integrando o Partido Democrático (PD). Essa 

agremiação partidária, fundada em 1926, reunia parte da elite de São Paulo, descontente 

com a hegemonia do PRP, um dos principais sustentáculos da “política do café-com-leite”, 

que predominou no Brasil nas primeiras décadas do século XX. Embora não ocupasse 

cargo de destaque no PD, participou como ativo militante, sobretudo nos acontecimentos 

que antecederam a Revolução de 1930. Durante a campanha para as eleições presidenciais 

daquele ano, o PD empenhou-se no apoio a Getúlio Vargas, candidato da Aliança Liberal, 

contra o representante do PRP e do oficialismo da Primeira República, Júlio Prestes. 

Inteiramente dedicado a esse pleito, Caio Prado ajudou na organização de comícios e outras 

atividades do candidato oposicionista em São Paulo. De espírito exaltado, deu um viva a 

Getúlio Vargas em uma recepção a Júlio Prestes que reunia a elite mais conservadora. Por 

conta desse ato esteve preso, naquela que seria, como observou Francisco Iglésias, a 

primeira vez de uma série que teria muitos outros momentos. 

Derrotada nas urnas, a Aliança Liberal daria início a um movimento armado. Após a vitória 

das forças aliancistas, em 3 de outubro de 1930, esteve por três meses em Ribeirão Preto 

(SP), quando trabalhou como delegado revolucionário. Destacado para averiguar os 



problemas das administrações anteriores, frustrou-se ao perceber que seus inquéritos eram 

logo em seguida arquivados. Decepcionado com a inconsistência política e ideológica da 

revolução, em 1931 filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro (PCB), então Partido 

Comunista do Brasil. Encontrou o partido em um momento particularmente difícil para os 

intelectuais. Era o início da fase obreirista, em que o PCB procurou excluir da sua formação 

tudo o que considerava resquícios pequeno-burgueses, de acordo com a linha preconizada 

pelo VI Congresso do Komintern. Em virtude do novo direcionamento, Astrojildo Pereira, 

um dos fundadores do PCB e seu primeiro secretário-geral, foi destituído da direção e 

levado a fazer uma autocrítica de sua militância política. Em junho de 1931, o médico 

Fernando de Lacerda assumiu a direção do partido e propôs que os intelectuais apenas 

participassem das reuniões da direção geral, sem poder de voto. Em fevereiro de 1932, ele 

mesmo afastou-se de seu cargo para que o operário José Vilar pudesse ocupar o posto de 

secretário-geral do PCB. 

Em 1933, escreveu A evolução política do Brasil. Nesse pequeno volume, o método do 

materialismo histórico foi utilizado de forma consequente no tratamento da história do 

Brasil, rechaçando a leitura mecanicista da história como sucessão universal dos modos de 

produção, comum aos marxistas da época, que reproduziam na América Latina as teses da 

III Internacional sobre os países coloniais, semicoloniais e dependentes. De acordo com 

essa interpretação, os países da Ásia, África e América Latina eram considerados em fase 

de transição do feudalismo para o capitalismo. No entanto, para Caio Prado Júnior, a 

palavra feudalismo só poderia ser utilizada como uma “figura de retórica” em relação ao 

Brasil colonial, uma vez que esse sistema econômico e social não correspondia ao caráter 

geral da colonização brasileira, assentada na primazia do comércio e do lucro capitalista.  

Em 1934, fez uma viagem de estudos à União Soviética, a fim de conhecer de perto a 

primeira sociedade organizada segundo os princípios comunistas de Karl Marx e Friedrich 

Engels. Como resultado dessa viagem escreveu seu segundo livro, União Soviética: um 

novo mundo. De volta ao Brasil, cursou de maneira livre a recém-criada Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (USP). Participou de 

turmas dos cursos de história e geografia, em contato com os professores da missão 

francesa que deram início à universidade, especialmente os geógrafos Pierre Moinbeig e 

Pierre Deffontaines, que viriam a influenciar seus trabalhos posteriores. Ainda em 1934, foi 



um dos fundadores da Associação dos Geógrafos Brasileiros, tornando-se em seguida um 

dos principais colaboradores da revista Geografia, mantida por essa associação. 

Em meados da década de 1930, o Brasil encontrava-se envolvido no seu primeiro ensaio de 

mobilização política de amplas parcelas da população urbana, característica do período em 

que Getúlio Vargas esteve à frente de um governo amparado por estatutos legais, após a 

aprovação da segunda Constituição republicana, em 16 de julho de 1934. Nesse contexto o 

PCB reorientou sua estratégia política, alterando-a em decorrência das mudanças que se 

anunciavam a partir da reunião preparatória do VII Congresso do Komintern, em outubro 

de 1934, no sentido de estimular a formação de frentes populares destinadas a enfrentar o 

crescimento do nazifascismo em todas as partes do mundo. Essas mudanças na condução 

do movimento comunista internacional foram confirmadas durante o VII Congresso do 

Komintern, realizado em Moscou entre junho e agosto de 1935. Embora não houvesse uma 

unanimidade entre os participantes do encontro, foram tomadas decisões que se mostraram 

favoráveis à afirmação da política de frentes populares, em oposição ao extremismo do 

chamado “terceiro período”, que havia enfatizado a política de classe contra classe. 

Daí em diante, seria cada vez mais requisitada a participação de amplos setores da 

sociedade em um esforço comum de unir forças contra o fascismo, o que levaria o PCB a 

incentivar a criação da Aliança Nacional Libertadora (ANL), no formato de uma frente 

política, que, apesar da influência comunista, continha em suas fileiras elementos oriundos 

de outros setores da esquerda. Segundo Robert Levine, o programa da ANL incluía cinco 

grandes objetivos: cancelamento da dívida externa, nacionalização de empresas 

estrangeiras, garantia das liberdades públicas, direito a um governo popular e distribuição 

das propriedades feudais entre os camponeses, com apoio e proteção a pequenas e médias 

propriedades. Entre suas atividades destacam-se a organização de greves e manifestações 

públicas que reivindicavam, entre outras coisas, a regulamentação da jornada de trabalho de 

oito horas diárias, aposentadoria e criação de um salário mínimo.  

Caio Prado Júnior assumiu a vice-presidência regional da ANL em São Paulo, ao lado do 

ex-comandante da Coluna Miguel Costa-Prestes, Luís Carlos Prestes, que viria a ser o 

presidente regional da frente. Essa seria a função de maior destaque nos anos iniciais de sua 

militância no PCB. Nesse tempo, atuava como jornalista no periódico A Plateia, no qual 

publicou uma série de oito artigos explicando o programa da ANL.  



Após um breve período de legalidade, a ANL foi enquadrada na Lei de Segurança 

Nacional, devido ao conteúdo do manifesto redigido por Luís Carlos Prestes em 5 de julho 

de 1935, que declarava guerra ao governo de Vargas e exigia um governo popular nacional-

revolucionário. Nos meses subsequentes, fortaleceu-se a ideia de uma insurreição armada, 

levada a cabo em novembro, em Natal, Recife e Rio de Janeiro. O fracasso do movimento 

levou a uma imediata repressão política, marcada por um forte viés anticomunista, que 

culminou com a aprovação do estado de sítio, prorrogado até junho de 1937. 

Em decorrência de suas atividades à frente da ANL em São Paulo, foi condenado a dois 

anos de reclusão. Após cumprir a pena, exilou-se na França, onde manteve atividades 

políticas. Entrou em contato com a direção do Partido Comunista Francês (PCF) e 

deslocou-se com militantes para a fronteira com a Espanha, a fim de prestar solidariedade 

aos refugiados da Guerra Civil Espanhola.  

Pressentindo a aproximação de um novo conflito armado no continente europeu, retornou 

ao Brasil em 1939. Nesse momento, em plena ditadura do Estado Novo, encontrou 

dificuldades para exercer a militância política, uma vez que o núcleo dirigente do PCB 

havia sido desmantelado. Apenas com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao 

lado dos países aliados foi possível ao partido voltar a se organizar, o que ocorreu após a 

sua II Conferência Nacional, realizada na serra da Mantiqueira, em agosto de 1943. Nesse 

encontro formou-se a Comissão Nacional de Organização Partidária (CNOP), tendo à frente 

Diógenes Arruda Câmara, João Amazonas, Maurício Grabois, Carlos Marighella e Pedro 

Pomar. Além desses nomes, Luís Carlos Prestes seria eleito secretário-geral in absentia, 

pois ainda estava preso. No fundamental, o “encontro da Mantiqueira” definiria a linha de 

atuação a ser seguida pelo PCB naquele momento, optando por uma “política de união 

nacional com Vargas”.  

Essa decisão não foi aceita pela totalidade dos militantes comunistas. Em São Paulo, um 

grupo formado por Caio Prado Júnior, Heitor Ferreira Lima, Tito Batini, Mário Schemberg 

e Astrojildo Pereira reuniu-se nos “comitês de Ação” e procurou aglutinar, nas palavras de 

Frederico Falcão, “a luta contra o nazifascismo à conquista da democracia interna”. Esses 

militantes de perfil mais intelectual, menos identificados com o stalinismo do núcleo 

dirigente do PCB, iriam propor a aproximação com os opositores liberais do Estado Novo, 

afastando-se da linha oficial do partido, voltada para uma estratégia que incluía o apoio às 



“inclinações democráticas” de Vargas.  

A firme presença de Caio Prado Júnior nos “comitês de Ação” o levaria a ser o principal 

elo de contato entre comunistas e liberais, nas articulações de uma frente contra o Estado 

Novo. Com esse interesse, o historiador veio a participar da reunião de fundação da União 

Democrática Nacional (UDN), nome escolhido por ele próprio para designar a frente de 

oposição. 

Ao lado de intensa militância política, manteve arguta produção intelectual nos anos 1940, 

momento em que publicou Formação do Brasil contemporâneo. Parte de um projeto maior, 

posteriormente abandonado, no qual se buscava a compreensão histórica da incapacidade 

brasileira de superar o seu passado colonial, o livro deteve-se em um período de tempo 

entre o fim do século XVIII e o início do século XIX, que, segundo o autor, permitiria 

enxergar “boa parte dos males que afligiam a colônia e que agora ainda afligem o Brasil 

nação de 1942”. A partir dessa referência cronológica, buscou compreender “o sentido da 

colonização”, que rege a formação social brasileira em sua totalidade, de forma a mantê-la 

prisioneira ao permanente destino de um país voltado para a produção de gêneros agrícolas 

tropicais.  

Relacionando essa obra com a renovação do pensamento social brasileiro iniciado na 

década de 1930, Antônio Cândido escreveu que Formação do Brasil contemporâneo 

representou “a culminação desse movimento cultural”. Para o crítico literário, Caio Prado 

Júnior foi um dos fundadores da modernidade intelectual brasileira no campo das ciências 

sociais, ao lado de Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda.  

Nos últimos anos do Estado Novo, envolveu-se com a atividade editorial. Em 1943, com 

Monteiro Lobato e Artur Neves, criou a revista Hoje — o Mundo em Letra de Forma. 

Ainda nesse ano, com o impulso de sua fortuna familiar, fundou a Editora Brasiliense. De 

acordo com o estudo de Paulo Iumati, nos seus anos iniciais, a Brasiliense trouxe à luz 

“livros que destacavam temas relativos à política rural, às leis trabalhistas, à reforma 

agrária, à política alimentar e à história recente do país”. Além dessas obras, a editora 

lançou as coleções completas dos escritores Monteiro Lobato e Maria José Dupré. 

Em 1945, participou do I Congresso Brasileiro de Escritores, realizado em janeiro na 

cidade de São Paulo. Seus participantes, além de terem discutido questões relativas à 

profissão, trouxeram à tona a disposição de uma parte significativa da intelectualidade de se 



colocar de forma inequívoca em oposição ao Estado Novo. Designado a participar da 

comissão de assuntos políticos, coube a Caio Prado Júnior, com Prado Kelly, a 

responsabilidade pela redação final da “Declaração de princípios” do encontro. Essa 

declaração teria um sabor de manifesto contra o fascismo — naquele momento identificado 

com o governo de Getúlio Vargas —, ficando assinalado em seu texto o compromisso dos 

escritores com os ideais democráticos.  

Nessa conjuntura, tamanha era a influência de Caio Prado Júnior nas articulações para a 

derrubada do Estado Novo que um registro do Departamento de Ordem Política e Social 

(DOPS), de 3 de abril de 1945, afirmava que ele seria o único “elemento” capaz de “coligar 

todas as esquerdas do Brasil”. No entanto, a libertação de Luís Carlos Prestes, em maio 

daquele ano, e seu ímpeto em apoiar a tese defendida pela CNOP da “união nacional com 

Vargas”, trariam dificuldades para as alas do PCB envolvidas com outras propostas de 

superação do Estado Novo. Em consequência, muitos participantes dos “comitês de Ação”, 

descontentes com a “linha justa” implementada por Prestes, aderiram à “Esquerda 

Democrática”, núcleo originário do Partido Socialista Brasileiro (PSB). Essa opção não 

seria a de Caio Prado Júnior, que, resignado, aceitou a disciplina partidária e continuou a 

cerrar fileiras junto aos comunistas. 

Em 1945, publicou História econômica do Brasil. Nesse livro, retomou a análise 

empreendida em seu trabalho anterior, Formação do Brasil contemporâneo, em relação ao 

período colonial. Procurou, no entanto, resumir as características da colonização brasileira, 

assinalando em sua base a existência de um tripé alicerçado no latifúndio, na monocultura e 

na escravidão. Nesse volume, o historiador tratou também dos aspectos econômicos do 

Império e da República, realizando uma síntese dessa matéria.  

No curto período em que o PCB conviveu com a legalidade política, Caio Prado Júnior, ao 

mesmo tempo em que se viu isolado das decisões tomadas pela cúpula partidária, era 

constantemente solicitado a colaborar com seus recursos financeiros na propaganda do 

ideário comunista em São Paulo. Assim participou, em outubro de 1945, da criação do 

jornal Hoje, órgão oficial do PCB no estado, do qual seria ativo colaborador e principal 

acionista. Para a montagem do jornal, cedeu parte do imóvel onde estava instalada a editora 

de sua propriedade. Mais tarde, seria o fiador do imóvel que iria servir para abrigar a sede 

do comitê estadual do partido.  



Nas eleições de dezembro de 1945, concorreu a uma vaga de deputado federal na legenda 

do PCB, mas não teve sucesso. No ano seguinte saiu vitorioso na eleição para deputado 

estadual, obtendo 5.257 votos. Mesmo sendo o deputado comunista eleito com menor 

número de votos, ocupou a liderança da bancada de seu partido na Assembleia Legislativa 

de São Paulo, que na ocasião contava com mais dez deputados. A curta duração de seu 

mandato adveio da perda dos direitos políticos de todos os parlamentares comunistas, em 

decorrência da cassação do registro do PCB, considerado pelo Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) um partido antidemocrático e controlado por interesses externos.  

Com o PCB na ilegalidade, esteve preso durante três meses, no ano de 1948. Após deixar a 

prisão, voltou-se para as atividades da Editora Brasiliense, dedicando-se em igual medida 

aos afazeres intelectuais e concentrando-se nos estudos de filosofia e economia.  

Em 1955, tomou a iniciativa, através de sua editora, de criar a Revista Brasiliense. No que 

se observa em seu “manifesto de fundação”, era uma publicação que reunia “escritores e 

estudiosos de assuntos brasileiros interessados em examinar e debater os nossos problemas 

econômicos, sociais e políticos”. Entre os principais colaboradores encontravam-se Elias 

Chaves Neto (o diretor-responsável), Heitor Ferreira Lima, Álvaro de Faria, Everardo Dias, 

Paulo Alves Pinto e Florestan Fernandes.  

Desde a sua criação até 1964, quando foi extinta por ordem do regime militar instalado no 

país em abril, após a deposição do presidente João Goulart (1961-1964), a Revista 

Brasiliense tornou-se o principal escoadouro da produção intelectual de Caio Prado Júnior. 

Nela o historiador publicou editoriais sobre a conjuntura política nacional e internacional, 

resenhas de livros e artigos sobre a questão agrária e a presença do capital estrangeiro no 

Brasil. Criticou determinadas teses defendidas pelo PCB, sobretudo no que diz respeito à 

teoria dos “resíduos feudais” — que apontava a permanência do latifúndio como o principal 

entrave da economia brasileira e tornava a reforma agrária um item de especial importância 

em seu direcionamento programático — e à aliança do partido com os setores progressistas 

da burguesia nacional, que estariam representados nos governos de Juscelino Kubitschek e 

João Goulart.  

Em 1966, publicou seu livro mais polêmico: A revolução brasileira. Esse volume dava uma 

forma mais acabada às críticas lançadas pelo autor contra a linha programática do PCB, ao 

longo da década anterior. Criticava a concepção do partido quanto à suposta necessidade de 



se realizar no Brasil uma revolução democrático-burguesa, de caráter agrário e 

antiimperialista, para que o país pudesse avançar no sentido do capitalismo, etapa 

historicamente necessária no caminho do socialismo. Rompia assim com a teoria das duas 

etapas, defendida por Lênin diante da situação russa, e reproduzida no Brasil sob a forma 

de uma aliança tática entre os comunistas e a burguesia nacional. Representou a primeira 

reflexão substancial produzida por um militante de esquerda em relação ao fracasso político 

de 1964.  

A revolução brasileira obteve uma enorme e contraditória repercussão. Recebeu, como 

recorda Jacob Gorender, especial atenção nos meios da esquerda armada, que então 

contestavam o reformismo exagerado do PCB e sua excessiva aproximação com o governo 

de João Goulart, muito embora as partes finais do livro não trouxessem nenhum apelo à 

revolução socialista como forma de derrubar o regime militar. Em suas conclusões, Caio 

Prado Júnior limitou-se a sugerir vagamente uma organização “econômica, social e 

politicamente” voltada para “as suas próprias necessidades, interesses e aspirações”, como 

a forma ideal de superação da crise política brasileira dos anos 1960. Mesmo assim, a sua 

análise “estagnacionista” da economia nacional, que, segundo Guido Mantega, enxergava o 

capitalismo brasileiro como “essencialmente agrícola e sem forças para prosperar”, além de 

subordinado aos interesses imperialistas, atraiu os segmentos da esquerda brasileira que 

defendiam a passagem direta para o socialismo como a única saída desse impasse.  

Em 1968, escreveu História e desenvolvimento, no formato de uma tese de livre-docência 

em história do Brasil, com a qual pretendia concorrer à cátedra do professor Sérgio 

Buarque de Holanda na USP. Em decorrência do recrudescimento do regime militar, após a 

apresentação do Ato Institucional nº 5 (AI-5), em 13 dezembro de 1968, não foi possível 

atingir esse objetivo. Um decreto-lei o aposentara na condição de livre-docente da 

Faculdade de Direito, título que havia conquistado em 1956, quando concorrera, sem 

sucesso, à cátedra de economia política. 

Dois anos mais tarde, foi envolvido em um Inquérito Policial-Militar (IPM), sob alegação 

de haver dado uma entrevista a um grupo de estudantes incitando-os à luta armada. Para 

escapar à prisão refugiou-se no Chile, onde estavam muitos exilados brasileiros. De volta 

ao Brasil apresentou-se ao julgamento no Tribunal Militar e, condenado, foi recolhido à 

Casa de Detenção Tiradentes, onde ficou preso até 1971. Transferido nesse mesmo ano 



para o quartel de Quintaúna, foi levado novamente a julgamento, sendo dessa vez absolvido 

por unanimidade. Posto em liberdade, seguiu viagem pelo interior do Brasil, indo visitar a 

construção da rodovia Transamazônica. Crítico severo do chamado “milagre brasileiro”, 

denunciava o que considerava seu artificialismo e a irresponsabilidade de seus executores 

ao promover o maior endividamento externo da história econômica do Brasil.  

Afastado de uma militância política mais intensa desde alguns anos, em 1988 recebeu o 

Prêmio Almirante Álvaro Alberto, concedido pelo CNPq, na área de ciências humanas. 

Sem condições de ir recebê-lo pessoalmente, pois já estava bastante doente, foi 

representado pela filha Iolanda Prado, que resumiu nestes termos a trajetória política e 

intelectual do pai: “Na realidade, Caio viveu a contragosto, oficial e oficiosamente, no 

ostracismo da intelligentsia nacional, quer de direita quer de esquerda. Entre outras 

limitações teve frustrado seu desejo de ser professor universitário, para assim manter 

diálogo sistemático com estudantes e pesquisadores (...). Paralelamente, o partido também 

coibiu sua atuação. Foi em caráter pessoal que participou dos congressos nacionais e 

internacionais e visitou países socialistas, sem representatividade alguma do Partido 

Comunista, no qual já ingressara em 1931, aos 24 anos.”  

Faleceu na cidade de São Paulo, em 23 de novembro de 1990, aos 83 anos, vítima de 

insuficiência respiratória, após ter sofrido de arteriosclerose nos últimos cinco anos de vida.  

Casou-se em primeiras núpcias com Hermínia Ferreira Cerquinho, com quem teve dois 

filhos. Em segundas núpcias, com Maria Helena Nioac Prado, com quem teve seu terceiro 

filho. Teve ainda um terceiro casamento com Maria Cecília Naclério Homem.  

Além das obras citadas anteriormente, escreveu Dialética do conhecimento (1952), 

Diretrizes para uma política econômica brasileira (1954), Esboço dos fundamentos da 

teoria econômica (1957), Notas introdutórias à lógica dialética (1959), O mundo do 

socialismo (1962), Estruturalismo de Lévi-Strauss e marxismo de L. Althusser (1971), O 

que é liberdade? (1980), O que é filosofia? (1981), A cidade de São Paulo, geografia e 

história (1983).  

A seu respeito foram escritos, entre outras obras, Caio Prado Júnior e a nacionalização do 

marxismo no Brasil (dissertação de mestrado em ciência política, USP, 1997), de Bernardo 

Ricupero, e Diários políticos de Caio Prado Júnior — 1945, de Paulo Teixeira Iumati 

(1998). 



Sérgio Montalvão 
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PRADO JÚNIOR 

* pref. DF 1926-1930. 

 

Antônio da Silva Prado Júnior nasceu em São Paulo em 1880, filho de Antônio da 

Silva Prado. Seu pai foi deputado geral por São Paulo (1869-1875, 1885 e 1886), ministro 

da Agricultura (1885-1888) e das Relações Exteriores (1888), conselheiro do Império a 

partir de 1888, e prefeito de São Paulo de 1899 a 1911. Alcançou muito prestígio e era 

influente nos assuntos da Federação.  

Prado Júnior formou-se pela Escola de Engenharia de São Paulo. De vida social intensa, 

frequentava clubes esportivos, entre eles o Atlético Clube Paulistano, do qual foi 

presidente, e não tinha experiência política. Ainda assim, quando Washington Luís, 

presidente de São Paulo e seu amigo pessoal, foi eleito presidente da República, convidou-o 

a assumir a prefeitura do Distrito Federal. 

 

PREFEITO DO DISTRITO FEDERAL 

 Empossado em 15 de novembro de 1926, sucedendo a Alaor Prata, Prado Júnior 

teve sua gestão marcada pela elaboração do primeiro Plano de Remodelação, Extensão e 

Embelezamento da Cidade do Rio de Janeiro, estudado por uma equipe de técnicos 

estrangeiros chefiada pelo urbanista francês Alfred Agache. Em 1927, solicitou ao 

Conselho Municipal autorização para contratar uma empresa especializada em 

levantamento de dados aerofotogramétricos, bem como a aprovação de crédito para colocar 

em prática o Plano de Remodelação e Extensão da Cidade, sob o argumento de que assim 

se solucionariam os problemas de higiene, estética, transporte e circulação da metrópole em 

crescimento. Propôs também a criação de um órgão permanente que cuidaria dos assuntos 

ligados ao plano e se conectaria com os diferentes serviços públicos. 

 O Plano Agache foi concluído em 1930, e sua primeira parte apresentava um estudo da 

ideia de urbanismo por meio de análises comparativas entre os bairros, jardins e favelas da 

cidade. Era um estudo de geografia humana aplicada ao Distrito Federal, levando em 

consideração o histórico das sucessivas administrações da cidade desde a sua inauguração. 

O segundo tomo do trabalho expunha o plano propriamente dito: legislação e regulamento, 

as estradas regionais, a reorganização dos transportes e elementos funcionais. A terceira 



parte tratava dos problemas sanitários, que incluíam abastecimento de água, esgotos 

sanitários, galerias pluviais, inundações e saneamento urbano.  

Como parte do plano, foram concluídos o arrasamento do morro do Castelo e a urbanização 

da área aplainada com a construção de algumas avenidas, entre as quais a Presidente 

Antônio Carlos, a Almirante Barroso, a Nilo Peçanha e a Erasmo Braga. A revolução 

deflagrada em outubro de 1930 interromperia, porém, sua execução. 

A gestão de Prado Júnior foi marcada pelo ritmo intenso de obras nas vias públicas, como 

reflexo da iniciativa do presidente da República de abrir estradas, em um período de intensa 

atividade e desenvolvimento do segmento rodoviário, com o surgimento de vários 

departamentos de estradas de rodagem. Assim, a Companhia Geral de Obras e Construções 

ficou responsabilizada por calçar com paralelepípedos, construir galerias de águas pluviais 

e erguer muralhas de sustentação em algumas áreas que contornavam a avenida Suburbana, 

e foi também incumbida de calçar com paralelepípedos a rua do Russel. Certas áreas dos 

bairros de Ipanema, Leblon e Gávea foram calçadas pela firma La Fayette Siqueira e Cia., 

cabendo à Cia. Auxiliar de Viação e Obras a pavimentação de ruas em Copacabana. 

Algumas ruas localizadas no Catete, Tijuca, Jardim Botânico e Flamengo, bem como a 

avenida Rodrigues Alves, receberam o que era considerado calçamento nobre, ou seja, 

asfalto e paralelepípedo rejuntado a cimento sobre base de concreto. As estradas de 

rodagem foram melhoradas, entre elas a estrada Rio-Petrópolis e a antiga Rio-São Paulo. 

No âmbito da Diretoria de Instrução, cujo gestor era o professor Fernando de Azevedo, 

Prado Júnior realizou muitas obras e edificou prédios escolares. São exemplos a construção 

da Escola Normal (depois Instituto de Educação) na rua Mariz e Barros, a ampliação e 

reconstrução da Escola para Débeis Físicos na Quinta da Boa Vista, e construção do prédio 

anexo à Escola Profissional Paulo de Frontin. Também reconstruiu totalmente o Teatro 

João Caetano. 

Instituiu ainda a Feira de Amostras da Cidade do Rio de Janeiro após aprovação do 

Conselho Municipal à sua solicitação de 1927, sob o argumento de que a feira contribuiria 

para o desenvolvimento industrial da cidade, o que era perceptível nas cidades que haviam 

tomado tal iniciativa. A intenção do prefeito era que houvesse a expansão e progresso das 

manufaturas cariocas, servindo a feira para a propaganda dos produtos e para o 

estreitamento das relações comerciais entre os estados e com países estrangeiros.  



Nos últimos anos de sua administração, a cidade do Rio de Janeiro sofreu um surto 

epidêmico de malária e foram notificados alguns casos de febre amarela, doenças que 

proliferavam por causa dos inúmeros locais que se transformavam em focos de mosquitos, 

como terrenos alagados, rios sujos, matagais e leitos de rios entupidos pela sujeira. A 

equipe de engenheiros da prefeitura fiscalizava os serviços das firmas empreiteiras 

contratadas para promover a limpeza e saneamento dos córregos, rios e valas, bem como o 

aterro dos terrenos baixos sujeitos a alagamento, reduzindo as áreas que poderiam acumular 

água parada.  

Entre outras alterações nos nomes de logradouros, Prado Júnior que o túnel Velho, entre 

Botafogo e Copacabana, passasse a se chamar túnel Alaor Prata. Previu por meio de 

decretos obras de alargamento, prolongamento e embelezamento de diversas vias, e 

revogou outros decretos, como o que aprovava a construção do túnel Catumbi-Laranjeiras, 

que seria construído posteriormente. Em 1929 autorizou o Caderno de Obrigações da 

Diretoria Geral de Obras e Viação, trabalho técnico de grande relevância elaborado pelo 

Laboratório de Ensaios da Prefeitura chefiado pelo engenheiro Edison Junqueira Passos, 

que contribuiu para a melhoria dos serviços de engenharia do município e durante muito 

tempo regulou os contratos, empreitadas e obras municipais. Nesse período foi também 

inaugurado o Edifício A Noite, na praça Mauá. 

Permaneceu no cargo até 24 outubro de 1930, data da saída de Washington Luís da 

presidência da República, por força da revolução que trouxe Getúlio Vargas ao poder.  

Faleceu em São Paulo em 1955. 

 

Cláudia Mesquitta 
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PRADO, Antônio 

 *dep. geral SP 1869-1875 e 1885-1887; min. Agric. 1885-1887; sen. SP 1887-1889; min. 

Estrangeiros 1888; min. Agric. 1888-1889; pref. SP 1899-1911.  

 

Antônio da Silva Prado nasceu na cidade de São Paulo em 25 de fevereiro de 1840, filho de 

Martinho da Silva Prado e de Veridiana Valéria da Silva Prado, de abastada e tradicional 

família paulista. Seu pai foi deputado provincial em São Paulo em três legislaturas. Sua 

mãe era filha de Antônio da Silva Prado, o barão de Iguape, que foi vereador em São Paulo 

de 1853 a 1856. Seus irmãos também ocuparam posições de destaque: Martinho da Silva 

Prado Júnior foi constituinte e deputado federal por São Paulo em 1891; Antônio Caio da 

Silva Prado foi presidente das províncias de Alagoas (1887-1888) e do Ceará (1888-1889); 

e Eduardo Paulo da Silva Prado, monarquista convicto, foi jornalista e escritor, membro 

fundador da Academia Brasileira de Letras.  

Como seus pais viviam na fazenda Campo Alto, no município de Limeira, hoje Araras, 

passou parte da infância na casa do avô materno na cidade de São Paulo. Em seguida foi 

enviado para Petrópolis (RJ), onde estudou no Colégio Calógeras, e para o Rio de Janeiro, 

onde estudou no Colégio Tautphoeus e no Colégio Pedro II, diplomando-se em ciências e 

letras em 1856. Na então capital do Império morou na casa de Antônio da Costa Pinto e 

Silva, importante chefe político paulista, e aí travou conhecimento com líderes do Partido 

Conservador. Antônio da Costa Pinto e Silva, que viria a ser seu sogro, foi deputado geral 

por São Paulo em sete legislaturas, entre 1857 e 1884, e também presidente das províncias 

da Paraíba (1855-1857), do Rio de Grande do Sul (1868-1869), de São Paulo (1870-1871) e 

do Rio de Janeiro (1885-1886).  

 Retornando a São Paulo, matriculou-se na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco 

e formou-se em ciências jurídicas e sociais em 1861. Ainda estudante iniciou-se no 

jornalismo na imprensa acadêmica. Antes mesmo de se formar foi eleito deputado 

provincial para a legislatura 1860-1861, mas sua eleição foi anulada por não ter a idade 

mínima exigida. Logo depois de formado exerceu por alguns meses o cargo de delegado de 

polícia na capital paulista, mas afastou-se quando resolveu fazer uma longa viagem à 

Europa em 1862. Visitou vários países e aperfeiçoou seus estudos jurídicos na Faculdade 

de Direito de Paris. Depois de dois anos ausente, retornou ao Brasil em 1864 e passou a se 



dedicar à agricultura, administrando as propriedades da família.  

 

DEPUTADO PROVINCIAL, DEPUTADO GERAL E VEREADOR 

Em 15 de outubro de 1865 foi eleito pela primeira vez deputado provincial em São Paulo 

pelo Partido Conservador. Nos anos seguintes seria cinco vezes reeleito, permanecendo na 

Assembleia provincial de 1866 a 1889. Em três legislaturas teve como colega de 

parlamento seu irmão Martinho, eleito pelo Partido Republicano e grande defensor da 

abolição da escravatura.  

Nesse período tornou-se também proprietário e redator do Diário de São Paulo, órgão do 

Partido Conservador, e através de suas páginas apoiou o irmão Martinho nas críticas ao 

presidente da província José Tavares Bastos (1866-1867), por recrutar homens para a 

guerra do Paraguai (1864-1870) na base da força. Foi ainda redator de O País, jornal de 

tendência conservadora fundado em dezembro de 1866, no qual moveu forte oposição à 

corrente liberal.  

Em 1868, ao se casar com Maria Catarina da Costa Pinto, recebeu de seus pais a fazenda 

Santa Veridiana, da qual faria uma fazenda-modelo. Estava em viagem de lua de mel em 

Portugal quando os conservadores assumiram o poder no Brasil, com o visconde de Itaboraí 

presidindo o Conselho de Ministros. Seu avô e seu pai resolveram lançar sua candidatura a 

deputado geral, e, mesmo ausente, foi eleito pelo 3º distrito eleitoral da província, 

demonstrando a influência de sua família. De volta ao Brasil, como a legislação permitia, 

além de ocupar uma cadeira na Assembleia provincial, passou a representar São Paulo na 

Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro, nas legislaturas 1869-1872 e 1872-1875.  

Para solucionar o problema da falta de mão obra nas fazendas de São Paulo, foi aprovada 

pela Assembleia paulista a lei provincial de 30 de março de 1871, que autorizou a 

imigração de trabalhadores. Em agosto, enquanto o governo da província era autorizado por 

decreto imperial a subsidiar a imigração européia, Antônio da Costa Pinto e Silva, então 

presidente de São Paulo, reuniu vários financistas e fazendeiros para formar a Associação 

Auxiliadora da Colonização e Imigração, com o propósito de “facilitar para nossos 

fazendeiros a aquisição de trabalhadores livres”. Antônio Prado, genro de Costa Pinto, 

tornou-se vice-presidente da entidade. 

Em 5 de setembro de 1876, foi empossado presidente do conselho administrativo da Caixa 



Econômica e Monte de Socorros em São Paulo, hoje Caixa Econômica Federal, cargo em 

que permaneceria até 12 de junho de 1878, quando pediu exoneração e foi nomeado 

inspetor especial de terras e colonização da província de São Paulo. Ainda em 1876 foi 

eleito vereador à Câmara Municipal de São Paulo, chegando a presidi-la de 7 de janeiro de  

1877 a 7 de janeiro 1881. Conforme preceito legal, concomitantemente assumiu a chefia do 

Poder Executivo municipal. De 1880 a 1881 foi também diretor da Companhia Paulista de 

Vias Férreas e Fluviais, a primeira estrada de ferro de capital exclusivamente brasileiro, 

fundada anos antes por seu pai e outros grandes proprietários rurais paulistas para 

transportar o café que produziam até o porto de Santos.  

Tendo o poder passado às mãos dos liberais em 1878, em 1881 fundou a União 

Conservadora e voltou a se candidatar a deputado geral, mas acabou empatando em número 

de votos com o candidato liberal Laurindo Abelardo de Brito, que, por ser mais velho, ficou 

com a vaga. Em 4 de janeiro de 1882 tornou-se o único proprietário do jornal Correio 

Paulistano, então órgão do Partido Conservador, em cujas páginas, juntamente com seu 

irmão Caio Prado, combateu os liberais. Em 1883, o jornalista holandês C. F. Van Delden 

Laren, perito em café, elegeu a fazenda Santa Veridiana como a sétima entre as 43 fazendas 

mais produtivas do país, e a terceira entre 12 na província de São Paulo. 

Afinal, no pleito realizado em 31 de dezembro de 1884 conseguiu se eleger deputado geral, 

mas a legislatura iniciada em maio de 1885 foi dissolvida em 26 de outubro do mesmo ano. 

Enquanto esteve na Câmara, tornou-se líder da maioria conservadora que apoiou o gabinete 

liberal do conselheiro José Antônio Saraiva (6 de maio a 20 de agosto de 1885), quando da 

votação da emancipação dos escravos.  

 

MINISTRO DA AGRICULTURA, SENADOR E MINISTRO DOS ESTRANGEIROS 

Com a posse, em 20 de agosto de 1885, do gabinete conservador chefiado por João 

Maurício Wanderley, barão de Cotegipe, Antônio Prado foi nomeado ministro da 

Agricultura, Comércio e Obras Públicas, substituindo João Ferreira de Moura. 

À frente do Ministério da Agricultura, coube-lhe referendar a  Lei nº 3.270, a Lei dos 

Sexagenários, também chamada Lei Saraiva-Cotegipe, promulgada a 28 de setembro de 

1885 pelo imperador dom Pedro II, que garantiu a liberdade aos escravos com mais de 60 

anos de idade. Também apoiou e fiscalizou o cumprimento de uma nova lei de imigração, 



que permitiu a vinda maciça de milhares de imigrantes europeus e beneficiou especialmente 

os fazendeiros e cafeicultores paulistas. Com isso, conseguiu quebrar a resistência dos 

proprietários rurais de São Paulo à libertação dos escravos. Sua atitude em prol do fim da 

escravatura recebeu o elogio público do líder abolicionista e liberal Joaquim Nabuco.  

Reeleito deputado geral para a legislatura 1886-1889, mas ainda no Ministério da 

Agricultura, em 2 de julho de 1886, juntamente com seu irmão Martinho e outros grandes 

fazendeiros, criou a Sociedade Promotora de Imigração. A empreitada estava amparada 

pela lei provincial de 28 de outubro de 1885 e tinha como divisa “Trabalho livre na pátria 

livre”. No início de 1887, em nome da Sociedade de Imigração, Martinho embarcaria para a 

Itália, após acordo com o governo daquele país, para cuidar pessoalmente do embarque de 

trabalhadores para São Paulo a partir do porto de Gênova. Para receber os novos 

trabalhadores estrangeiros, notadamente da Itália, seria criada pelo governo provincial a 

Hospedaria dos Imigrantes. 

Com o falecimento em outubro de 1886 do conselheiro José Bonifácio de Andrada e Silva, 

senador vitalício por São Paulo, Antônio Prado candidatou-se à vaga aberta no Senado. Foi 

o mais votado na lista tríplice e teve seu nome escolhido por dom Pedro II, que o nomeou 

para o Senado do Império em 26 de fevereiro de 1887. Renunciou então ao mandato de 

deputado geral, sendo substituído na Câmara por Elias Antônio Pacheco Chaves, seu 

cunhado. Permaneceu no Ministério da Agricultura até 10 de maio de 1887, quando se 

demitiu após romper com Cotegipe, irredutivelmente contrário à libertação dos escravos. 

Com sua saída do ministério, onde foi substituído por Rodrigo Augusto da Silva, passou a 

exercer o mandato no Senado.  

Em 15 de novembro de 1887, a Companhia Central Paulista, casa comissária criada pela 

família Prado para cuidar da exportação do enorme volume de café produzido em suas 

fazendas, passou a se chamar Companhia Prado Chaves Exportadora. Esta seria, por longos 

anos, a companhia exportadora mais importante do país. 

Ainda em 1887, Antônio Prado promoveu uma reunião de proprietários rurais a que 

compareceram proprietários de sete mil escravos e na qual se decidiu que no prazo de três 

anos todos os cativos da província de São Paulo seriam alforriados. Discutiram-se também 

meios de fixar os escravos nas fazendas, abolindo os castigos físicos, vestindo-os melhor e 

reduzindo as horas de trabalho. Em 25 de fevereiro de 1888, na data de seu aniversário, 



Antônio Prado realizou festivamente na capital de São Paulo a libertação dos últimos 219 

escravos, por iniciativa de uma comissão chefiada pelo deputado provincial Domingos José 

Nogueira Jaguaribe Filho. Uma passeata percorreu as ruas centrais da cidade, indo em 

seguida em direção a seu palacete, onde foi saudado pelos manifestantes. Em resposta, 

declarou: “As novas condições do trabalho agrícola, já tão modificadas pela benéfica 

imigração, exigem a pronta extinção da árvore secular da escravidão que, com a sua sombra 

esterilizadora, não deixa medrar num solo livre o trabalho livre, que fecunda e nobilita o 

homem, engrandecendo as nações. Felizmente em São Paulo, querer é poder – e isso está 

provado pela gloriosa campanha da libertação da província, na qual ricos e pobres 

formando um só exército, caminhando sob a mesma bandeira, de vitória, proclamam a 

libertação dos municípios.” 

Com a nova mudança de gabinete em 10 de março de 1888, João Alfredo Correia de 

Oliveira assumiu a chefia do governo e convidou Antônio Prado para o Ministério dos 

Estrangeiros. Tornou-se então grande aliado do novo presidente do Conselho de Ministros, 

sendo a primeira autoridade por ele consultada sobre a proposta de lei que abolia a 

escravidão no país. Foi na verdade incumbido de redigir o projeto do governo, que 

inicialmente previa que os escravos libertos seriam obrigados a permanecer nas fazendas, 

ou nos municípios em que estivessem matriculados, por três anos, recebendo remuneração 

por seu trabalho. A justificativa de tal proposta era evitar a desorganização do trabalho. 

Como relator do projeto, Antônio Prado também negou indenização aos proprietários dos 

escravos. Por se ter afastado do ministério por motivo de doença, coube a Rodrigo Augusto 

da Silva, ministro da Agricultura e interino dos Estrangeiros, assinar a Lei nº 3.353, de 13 

de maio de 1888, promulgada pela princesa Isabel, declarando extinta a escravidão no 

Brasil. Em 27 de junho, questões políticas levaram João Alfredo a fazer uma inversão no 

comando das pastas da Agricultura e dos Estrangeiros, trocando Antônio Prado e Rodrigo 

Augusto da Silva de lugar. 

Como ministro da Agricultura em dois gabinetes, Antônio Prado determinou que fossem 

realizados os primeiros estudos para a ligação ferroviária entre São Paulo e o sul do Brasil, 

iniciou a construção da estrada de ferro entre São Paulo e Mato Grosso e construiu outras 

ferrovias em várias regiões do país. Quando deixou o ministério, estavam em andamento 

contratos de execução de 6.600 quilômetros de vias férreas. Outras preocupações foram o 



aproveitamento dos rios brasileiros para a navegação comercial e a construção de estradas 

de rodagem. Deu também andamento à determinação do decreto de 12 de junho de 1888, 

que autorizou e regulamentou a construção do porto de Santos através da Companhia 

Docas. Foram ainda criados núcleos coloniais com imigrantes europeus no Espírito Santo, 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.  

 

Apesar de monarquista, Antônio Prado declinou o título nobiliárquico de visconde de São 

Paulo, que lhe foi oferecido pela princesa Isabel, mas não pôde fazer o mesmo em relação à 

carta imperial de dom Pedro II, que em 1888 lhe concedeu a titularidade de conselheiro do 

Império, por ser esta obrigatória para todos os membros do ministério.   

Doente, licenciou-se do ministério em 5 de janeiro de 1889, em seguida exonerou-se, e 

voltou para São Paulo para repousar e cuidar da saúde. Criou novas fazendas no interior, 

entre elas, em sociedade com seu pai, a São Martinho, que em 1905 seria considerada a 

segunda maior plantação de café do mundo. Capitalista de renome, em 28 de outubro de 

1889 incorporou às suas várias empresas o Banco do Comércio e Indústria de São Paulo, 

que presidiria até outubro de 1920.  

 

REPÚBLICA: FATO CONSUMADO 

Com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, os republicanos paulistas 

resolveram formar um triunvirato para assumir o governo de São Paulo. Antônio Prado teve 

seu nome cogitado, mas recusou o convite, alegando suas ligações com o regime anterior e 

o fato de ser contra um governo coletivo. Logo em seguida, fez publicar no Correio 

Paulistano uma nota em que declarava entender que a República era um fato consumado e 

afirmava que era dever de todos manter a ordem e prosseguir tranquilamente na obra do 

progresso nacional. Em 6 de dezembro, promoveu uma reunião conjunta do Partido 

Conservador e do Partido Liberal e declarou a seus partidários sua adesão às novas 

instituições, conclamando os paulistas a seguirem as ideias e os princípios democráticos. 

No final do encontro, assim como o chefe liberal Augusto de Sousa Queirós, deu por 

dissolvido seu partido. Alegando problemas de saúde, viajou para a Europa junto com a 

família e lá permaneceu por dois anos. 

Convocadas as eleições para o Congresso Constituinte, à sua revelia o Partido Republicano 



Paulista (PRP) inseriu seu nome na lista de candidatos a deputado. Graças a seu prestígio 

foi eleito no dia 15 de setembro de 1890, assim como seu irmão Martinho da Silva Prado 

Júnior, mas, em virtude de sua ausência do país, não participou dos trabalhos de elaboração 

da nova Constituição. Ainda na Europa foi nomeado pelo ministro da Agricultura, 

Comércio e Obras Públicas do governo provisório da República, general Francisco 

Glicério, superintendente da Inspetoria Geral de Imigração no velho mundo. Quando 

resolveu retornar ao Brasil, indicou para a função o barão do Rio do Branco, que ocupava o 

posto de cônsul na cidade de Liverpool, na Inglaterra.  

De volta ao Brasil, não assumiu sua cadeira de deputado federal e afastou-se da vida 

pública. Com a morte de seu pai em 1891, passou a administrar a nova companhia 

denominada Veridiana Prado & Filhos, formada para controlar as diversas fazendas da 

família no interior do estado. Em 30 de abril de 1892, foi eleito pela assembleia geral da 

Companhia Paulista de Estradas de Ferro diretor-presidente da empresa. No início de sua 

gestão foi efetivada a compra da Estrada de Ferro Rio Claro-São Paulo Railway Company, 

que pertencia a capitalistas ingleses, iniciando-se uma grande expansão na ferrovia. Em 

1895 fundou a Vidraria Santa Marina, posteriormente transformada em sociedade anônima 

por ações, da qual seria vice-presidente de 1903 a 1920 e presidente de 1920 a 1929. 

Também em 1895 fundou perto de São Paulo o curtume Água Branca, que se expandiria, 

dando origem em 1910 à primeira empresa brasileira de acondicionamento de carne 

refrigerada.   

 

PREFEITO DE SÃO PAULO 

Depois de quase uma década afastado de cargos públicos, aceitou a inclusão de 

seu nome na chapa que concorreria à Câmara Municipal de São Paulo no triênio 1899-1901 

e foi eleito. Como a Lei nº 374, de 29 de novembro de 1898, suprimiu a Intendência e 

instituiu o cargo de prefeito municipal, foi escolhido pelos próprios integrantes da Câmara 

Municipal para o cargo por ter sido o vereador mais votado pela população. Empossado em 

7 de janeiro de 1899, foi o primeiro a receber o título de prefeito na República e, várias 

vezes reconduzido ao cargo, nele permaneceu por 12 anos. 

Uma de suas prioridades como prefeito foi o alargamento e a pavimentação das principais 

ruas da cidade, além da arborização das vias, ajardinamento das praças e limpeza pública. 



Foi também responsável pela implantação do sistema de energia elétrica na cidade, graças a 

uma usina a vapor instalada pela empresa canadense The São Paulo Light & Power, depois 

denominada The São Paulo Tramway, Light and Power Company. Em 7 de maio de 1899, 

conduziu na viagem inaugural o primeiro bonde elétrico da cidade de São Paulo. Com a 

inauguração, em 23 de setembro de 1901, da usina hidroelétrica  de Parnaíba, hoje Edgard 

de Sousa, em Santana de Parnaíba, em apenas 15 meses foi possível fornecer energia para 

as linhas de bondes e a iluminação da capital. A partir de 1905 os lampiões a gás 

começariam a ser substituídos por lâmpadas elétricas, sendo a primeira via iluminada a rua 

Barão de Itapetininga, por iniciativa dos comerciantes. 

Em 1906, na condição de presidente da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, fez 

reprimir violentamente uma greve na empresa, sendo obrigado depois a instituir algumas 

reformas, adotando medidas como a jornada diária de oito horas de trabalho e a pensão para 

as viúvas.  

Também em 1906, ao contrário da grande maioria dos fazendeiros, foi contra o chamado 

Convênio de Taubaté, que tinha como objetivo a valorização do café, a regularização de seu 

comércio, a promoção do aumento do consumo e a criação de uma caixa de conversão, mas 

acabaria obrigando o governo federal subsidiar os produtores comprando suas safras 

excedentes através do Banco do Brasil. Já antes disso, quando, no final do século XIX, o 

café sofreu uma queda de preço no mercado, pronunciara-se contra a intervenção do 

governo na crise. Agravando-se a situação em 1903, entendeu que leis econômicas 

poderiam solucionar a superprodução. Quando o governo determinou a proibição de novas 

plantações, insurgiu-se declarando que a medida era “antieconômica e antiliberal, negação 

da riqueza pelo trabalho, atentatória da propriedade e da aplicação arbitrária ao direito de 

cobrar impostos”.  

Quando da sucessão do presidente da República Rodrigues Alves, que deixaria o 

cargo em novembro de 1906, seu nome chegou a ser lembrado como um forte candidato, 

mas não se empolgou com a iniciativa e continuou administrando a capital de São Paulo 

como prefeito.  

Por motivo de saúde, em 23 de janeiro de 1907 afastou-se da prefeitura e viajou para a 

Europa em busca de cuidados médicos. O vice-prefeito Asdrúbal Augusto do Nascimento 

exerceu o comando da municipalidade da capital até 30 de setembro do mesmo ano, quando 



reassumiu seu lugar. Com a posse de Manuel Joaquim de Albuquerque Lins no governo de 

São Paulo em 1º de maio de 1908, apesar de ocupar a prefeitura da capital e não estar 

vinculado ao PRP, foi para a Europa em missão do governo estadual com o objetivo de 

efetuar o empréstimo internacional para a valorização do café. Durante sua licença da 

prefeitura, o vereador Raimundo Duprat, presidente da Câmara Municipal, o substituiu 

interinamente de 4 de maio a 30 de setembro, e o vice-prefeito Asdrúbal Augusto do 

Nascimento, de 1º de outubro a 30 de dezembro.  

Em fins de 1910, ao término de seu mandato na prefeitura, resolveu deixar a vida pública. 

No dia 15 de janeiro de 1911, a Câmara Municipal de São Paulo elegeu como novo prefeito 

o vereador Raimundo Duprat. Quando Antônio Prado assumiu a prefeitura, a capital 

paulista contava perto de 240 mil habitantes; ao deixar o cargo 12 anos depois, a população 

era de mais de 375 mil pessoas, sendo um terço formado por imigrantes. 

 

AS DÉCADAS DE 1910 E 1920 

Dedicando-se à lavoura cafeeira, viu as grandes plantações sofrerem em 1918 devido a 

vários fatores: uma forte geada que assolou os pés, a gripe espanhola que dizimou grande 

número de trabalhadores, uma praga de gafanhotos, e a Primeira Guerra Mundial (1914-

1918). Frente ao conflito, pronunciou-se a favor dos Aliados. O governo francês, em 

reconhecimento à sua posição, concedeu-lhe a Legião de Honra, no grau de oficial.  

Ao ser fundada em 19 de maio de 1919 a Sociedade Rural Brasileira, entidade classista dos 

grandes fazendeiros e produtores agrícolas do país, tornou-se seu presidente honorário. Nas 

eleições presidenciais daquele ano, apoiou Rui Barbosa contra Epitácio Pessoa. O jurista 

baiano, apesar de sair derrotado, fez questão de agradecer em carta o apoio público à sua 

campanha. 

Em outubro de 1920, quando da visita dos reis Alberto e Elisabeth, da Bélgica, a São Paulo, 

cedeu sua residência na chácara do Carvalho para que o casal real nela ficasse hospedado.  

Com o conflito mundial, o número de emigrantes europeus que vinham para o Brasil caiu 

vertiginosamente, e a agricultura paulista sentiu falta de trabalhadores. Em 1921 Antônio 

Prado conseguiu firmar um acordo com o governo italiano que ficaria conhecido como 

“Convenção de Ouchy”, mas, para sua decepção, o então presidente do estado Washington 

Luís Pereira de Sousa recusou-se a sancioná-lo alegando que violava a soberania brasileira. 



Nas eleições presidenciais de 1922, deu amplo apoio aos candidatos da Reação 

Republicana, Nilo Peçanha e José Joaquim Seabra, contra Artur Bernardes, que acabou 

vitorioso. Quando da Revolta de 5 de julho de 1924, os revolucionários comandados pelo 

general Isidoro Dias Lopes, contrários ao governo de Artur Bernardes, tomaram a cidade de 

São Paulo. Foi-lhe então oferecida a chefia do governo provisório do estado, mas recusou a 

investidura.  

O descontentamento com a política vigente, associado a motivos econômicos, 

levou à fundação de um novo partido, o Partido Democrático (PD) de São Paulo. A 

fundação ocorreu em 24 de fevereiro de 1926 na residência de Antônio Prado, a chácara do 

Carvalho, e o partido foi instalado solenemente em 21 de março seguinte, no salão da 

Associação das Classes Laboriosas. Foi também Antônio Prado o principal responsável 

pela redação do manifesto de fundação, sendo sua a primeira assinatura, seguida de mais 

seiscentas. O documento justificava a formação da nova agremiação pela falta de partidos 

políticos significantes e pela flutuação da economia. Propunha a defesa dos princípios 

liberais contidos na Constituição, a reforma das leis eleitorais, especialmente pelo voto 

secreto, a defesa da agricultura, comércio e indústria, e um Poder Judiciário independente. 

Também a questão social foi lembrada. O PD, considerado de oposição, foi bem recebido 

pela classe média, mas não conseguiu quebrar a hegemonia do PRP nas eleições de 1927: 

das 22 vagas de deputado federal por São Paulo, conseguiu preencher apenas três.  

Em 22 de janeiro de 1928, Antônio Prado renunciou à presidência da Companhia Paulista 

de Estradas de Ferro, alegando problemas de saúde. Em sua longa gestão, iniciada em 

1892, foi o responsável por estender as linhas da ferrovia até as divisas do estado, 

construindo mais de seiscentos quilômetros, introduziu o reflorestamento com eucaliptos 

visando à confecção de dormentes e ao uso como combustível para as locomotivas a vapor, 

implantou a eletrificação, que foi iniciada em 1919 e concluída em 1925, adquiriu vagões 

de passageiros feitos de aço e modernas locomotivas, tornando a companhia de padrão 

internacional e garantindo sua rentabilidade. Dias após a apresentação de sua carta de 

renúncia, a assembleia geral de acionistas o aclamou por unanimidade presidente honorário 

da empresa.  

Faleceu no Rio de Janeiro em 23 de abril de 1929. Na ocasião, Antônio da Silva Prado 



Júnior, um de seus oito filhos com Maria Catarina, era prefeito do Distrito Federal (1926-

1930).  
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PRADO, Armando  

* dep. fed. SP 1930; min. TFR 1947-1950.  

 

Armando da Silva Prado nasceu na cidade de São Paulo no dia 11 de março de 

1880, filho de Eleutério da Silva Prado e de Benedita Maria da Conceição. Descendia de 

abastada e tradicional família paulista que produziu políticos de destaque: Antônio da Silva 

Prado, o barão de Iguape, participou da Independência do Brasil e foi vereador em São 

Paulo; Martinho da Silva Prado foi deputado provincial em São Paulo em três legislaturas; 

dos filhos deste, Antônio da Silva Prado foi deputado geral por São Paulo, ministro da 

Agricultura, ministro dos Estrangeiros e senador durante o Império, e na República foi 

prefeito da capital paulista de 1899 a 1911; Martinho da Silva Prado Júnior, republicano 

radical, foi constituinte e deputado federal em 1891; Antônio Caio da Silva Prado foi 

presidente das províncias de Alagoas, de 1887 a 1888, e do Ceará, de 1888 a 1889; e 

Eduardo Paulo da Silva Prado, monarquista convicto, foi jornalista e escritor, membro 

fundador da Academia Brasileira de Letras. Era seu primo o intelectual e historiador Caio 

Prado Júnior, constituinte e deputado estadual em São Paulo em 1947-1948. 

Após fazer os primeiros estudos em São Paulo, cursou o secundário no Colégio São Luís, 

em Itu, dirigido pelos padres jesuítas. Retornando à capital, fez os preparatórios visando a 

ingressar na Faculdade de Direito. Em 1897, quando do atentado contra o presidente da 

República Prudente de Morais, que resultou na morte ministro da Guerra marechal Carlos 

Machado Bittencourt, enviou ao presidente, junto com colegas estudantes, entre eles Plínio 

Barreto, um telegrama de solidariedade e pesar. Prudente de Morais mandou que se 

divulgasse o teor para a imprensa e fez publicar a mensagem no Diário Oficial da União na 

edição do dia seguinte. 

Ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco em 1898 e bacharelou-se em 

1902, tendo sido o orador da turma. Ainda estudante e também depois de formado, fez 

parte durante vários anos do corpo permanente de jurados do Tribunal do Júri de São Paulo. 

Em 1905 começou a exercer a profissão de advogado na capital paulista, abrindo um 

escritório que seria um dos mais renomados de São Paulo durante várias décadas. Em 1908 

recebeu o grau de doutor em direito com a tese “Concepção do direito”.   

Iniciou sua carreira política em 1910, quando foi eleito pelo 2º distrito vereador à Câmara 



Municipal de São Paulo na legenda do Partido Republicano Paulista (PRP). Assumiu seu 

mandato em 15 de janeiro de 1911 e foi designado membro efetivo da Comissão de Justiça 

e Polícia. Paralelamente, foi sócio fundador, em 20 de abril de 1912, da Companhia 

Brasileira de Publicidade, criada para editar jornais independentes dos partidos, sem 

ligações religiosas, financeiras ou industriais. Seria superintendente da companhia e 

membro do seu conselho fiscal. Participou também como acionista da constituição, em 11 

de novembro de 1912, da Companhia Nacional de Seguros sobre Vidros e Acidentes, sendo 

eleito advogado consultor e membro da diretoria da nova empresa, da qual seria 

posteriormente presidente. Deixou a Câmara de Vereadores em 2 de maio de 1913, quando 

passou a ocupar o cargo de  historiógrafo da Repartição de Estatística e Arquivo do Estado. 

Foi colaborador, acionista e membro da diretoria da Revista do Brasil, lançada em São 

Paulo em janeiro de 1916. Em novembro de 1917 foi nomeado pelo presidente estadual 

Altino Arantes (1916-1920) diretor do Museu Paulista, criado para preservar a memória da 

Independência do Brasil. Foi novamente eleito vereador em 1919, para o período de 1920 a 

1923, e mais uma vez participou da Comissão de Justiça e Polícia da Câmara Municipal. 

Em 29 de abril de 1922 foi eleito deputado estadual para a legislatura 1922-1924. Tomou 

posse em 14 de julho de 1922 e tornou-se membro da Comissão de Justiça, Constituição e 

Poderes da Câmara Estadual. Também nesse período, quando da criação, em janeiro de 

1923, da Companhia de Seguros dos Automóveis do Estado, sediada em São Paulo, passou 

a presidir a empresa. Fez parte ainda da Sociedade Anônima Tinturaria Brasileira de Sedas, 

como membro suplente do conselho fiscal. Reeleito em 25 de abril de 1925 para o período 

1925-1927, pelo 5º distrito, assumiu sua cadeira em 13 de julho de 1925, participando 

agora da Comissão de Instrução Pública. Mais uma vez eleito em 24 de fevereiro de 1928, 

pelo 1º distrito, para a legislatura 1928-1930, foi escolhido líder da maioria do governo 

Júlio Prestes (1927-1930). Integrou a Comissão de Fazenda e Contas, da qual foi também 

presidente, e participou dos trabalhos de revisão da Constituição do Estado de São Paulo 

em 1929. 

Por decisão da executiva do PRP, teve seu nome incluído na chapa de candidatos a 

deputado federal nas eleições de 1º de março de 1930. Na ocasião, Júlio Prestes foi eleito 

presidente da República, derrotando o candidato da Aliança Liberal Getúlio Vargas. 

Também eleito, Armando Prado assumiu sua cadeira na Câmara dos Deputados, no Rio de 



Janeiro, em 3 de maio do mesmo ano, mas teve o mandato interrompido em outubro pela 

vitória da revolução que derrubou o presidente da República Washington Luís, impediu a 

posse de Júlio Prestes, levou  Getúlio Vargas ao poder e extinguiu os órgãos legislativos do 

país.  

De regresso a São Paulo, passou a dedicar-se ao magistério, assumindo a cadeira de lógica 

do então Colégio Universitário, pertencente ao governo estadual. No dia 8 de julho de 1933 

presidiu a inauguração de uma nova instituição de ensino superior, a Faculdade Brasileira 

de Direito, no antigo prédio da Faculdade de Medicina de São Paulo. Em abril de 1935, 

afastou-se do magistério por ter sido convidado pelo ministro da Justiça e Negócios 

Interiores, Vicente Rao, para o cargo de procurador da Justiça Eleitoral junto ao Tribunal 

Superior Eleitoral, no Rio de Janeiro. 

Por ato do presidente Getúlio Vargas, em setembro 1936 foi nomeado procurador geral do 

Distrito Federal, passando também a integrar a Comissão Revisora dos atos de afastamento 

de funcionários de seus cargos ou funções públicas, instituída pelo Decreto nº 254, de 1º de 

agosto de 1935, conforme determinava o artigo 18 das Disposições Transitórias da 

Constituição Federal de 1934. Pouco antes do golpe de 11 de novembro de 1937, que 

implantou o Estado Novo, deixou ambos os cargos e retornou a São Paulo. No início de 

1938 foi nomeado pelo interventor federal José Joaquim Cardoso de Melo Neto (1937-

1938) procurador-geral interino do estado de São Paulo. 

Com a extinção, em 1943, do Colégio Universitário, foi designado para ministrar aulas de 

filosofia e história geral no Colégio Estadual da capital. Na interventoria de Fernando Costa 

em São Paulo (1941-1945), foi nomeado por decreto do presidente Getúlio Vargas, em 2 de 

dezembro de 1943, membro do Conselho Administrativo do Estado de São Paulo, órgão de 

fiscalização da administração pública estadual, em substituição a José Adriano Marrey 

Júnior. Exerceu o cargo até 1945 e no ano seguinte foi designado subprocurador fiscal do 

estado de São Paulo, por ato do interventor José Carlos de Macedo Soares (1945-1947).  

Ainda em 1945, foi um dos fundadores do Partido Social Democrático (PSD), agremiação 

política de apoio a Vargas, integrando a comissão diretora do partido em São Paulo, 

presidida por Fernando Costa. Como membro da executiva do PSD, acompanhou o 

candidato do partido à presidência da República, general Eurico Gaspar Dutra, em sua 

campanha política na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Dutra sairia vitorioso 



nas eleições realizadas em 2 de dezembro de 1945, derrotando seu principal oponente, o 

brigadeiro Eduardo Gomes, da União Democrática Nacional (UDN).  

Com o fim do Estado Novo e a redemocratização do país, foi criado pela Constituição 

Federal de 18 de setembro de 1946 o Tribunal Federal de Recursos (TFR). Por decreto do 

presidente Dutra, Armando Prado foi nomeado juiz dessa corte em 9 de junho de 1947 e, 

como os demais membros, foi empossado em 23 de junho perante o ministro José Linhares, 

presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). Na instalação do TFR, solenemente 

realizada na sala de sessões ao STF, coube-lhe presidir o ato, por ser o mais idoso entre 

seus pares. Realizada a primeira eleição para presidente do TFR, foi escolhido Afrânio 

Antônio da Costa. Ainda em 1947, com a alteração legal aprovada pelo Congresso 

Nacional, os membros do TFR passaram a denominar-se ministros. 

Em 1º de julho de 1949, Armando Prado foi eleito presidente do TFR em substituição a 

Afrânio Antônio da Costa. Ocupou essa posição até 11 de março de 1950, quando foi 

aposentado compulsoriamente por decreto presidencial, por ter completado a idade limite 

de 70 anos. Assumiu então a presidência o ministro Abner Carneiro Leão Vasconcelos, 

vice-presidente da corte. Sua vaga no TFR seria preenchida pela nomeação do ministro 

Alfredo Loureiro Bernardes. Com a promulgação da Constituição de 5 de outubro de 1988, 

foi criado o Superior Tribunal de Justiça (STJ), que seria instalado em abril de 1989, 

deixando de existir então  o TFR.  

Em 20 de maio de 1955, Armando Prado assumiu o cargo de presidente da Associação dos 

Juristas do Estado de São Paulo, sendo o segundo vice-presidente da entidade o deputado 

federal Ulisses Guimarães. À frente da associação, no dia 7 de novembro de 1955 repudiou 

publicamente, através de uma proclamação, a tentativa extralegal de não respeitar a vontade 

do povo brasileiro, que havia eleito Juscelino Kubitschek presidente da República. Três 

dias depois, uma articulação armada pelo ministro da Guerra general Henrique Teixeira 

Lott abortou qualquer tentativa nesse sentido, levando ao afastamento do presidente da 

Câmara, deputado Carlos Luz, que exercia interinamente a presidência da República em 

face da licença por motivo de saúde do titular João Café Filho. Poucos dias depois, ao 

tentar reassumir o seu cargo, este também seria declarado impedido, por decisão do 

Congresso Nacional.  

Armando Prado faleceu em São Paulo no dia 4 de dezembro de 1956. 



Casado com Lídia Pacheco Prado, teve quatro filhos.  

Publicou Discurso preferido no ato de colação de grau aos bacharelandos em 

direito (1903); Discurso, em O monumento de Diogo Antônio Feijó: sua história, sua 

exceção, festas inaugurais, São Paulo, 1908 (1913); Álvares de Azevedo nas Conferências 

da Sociedade de Cultura Brasileira (1914); Francisco Adolfo Varnhagen, em Revista do 

Brasil (1916); A escravidão, em Revista do Brasil (1916); Sem rei nem retoque (romance, 

1926); Antônio de Toledo Piza, estudo crítico e biográfico, em Documentos interessantes 

para a história e costumes de São Paulo. 

 

Antônio Sérgio Ribeiro 
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PRADO, Eduardo  

*escritor e jornalista.  

 

Eduardo Paulo da Silva Prado nasceu na cidade de São Paulo em 27 de fevereiro 

de 1860, filho de Martinho da Silva Prado e de Veridiana da Silva Prado. Seu pai, além de 

fazendeiro, foi deputado provincial em São Paulo em três legislaturas. Sua mãe era filha de 

Antônio da Silva Prado, o barão de Iguape, que foi vereador em São Paulo de 1853 a 1856. 

Seus irmãos também ocuparam posições de destaque: Antônio da Silva Prado foi, durante o 

Império, deputado geral, ministro da Agricultura, ministro dos Estrangeiros e senador, e na 

República, prefeito da capital paulista de 1899 a 1911; Martinho da Silva Prado foi 

constituinte de 1891 e deputado federal de 1891 a 1893; e Antônio Caio da Silva Prado foi 

presidente das províncias de Alagoas (1887-1888) e do Ceará (1888-1889).  

Ainda como aluno da Faculdade de Direito de São Paulo, escrevia crítica literária e 

comentava política internacional no jornal Correio Paulistano. Ao se formar, foi para 

Londres, onde trabalhou como adido na embaixada brasileira e viajou pela Europa e 

Oriente Médio. As observações sobre essas viagens foram registradas em seu primeiro 

livro, Viagens, publicado em Paris em 1886. Em 1889, a convite do barão do Rio Branco, 

seu amigo pessoal, escreveu os artigos L’Art e Immigration, para livro Le Brésil en 1889, 

publicado por ocasião da Exposição Internacional de Paris que comemorou o centenário da 

Revolução Francesa. Ainda em Paris, conheceu os escritores portugueses Eça de Queirós, 

Ramalho Ortigão e Oliveira Martins, com os quais formava o grupo Vencidos pela Vida. A 

convite de Eça, tornou-se colaborador da Revista de Portugal, escrevendo a coluna 

Acontecimentos do Brasil sob o pseudônimo de Frederico de S.   

Estava na Europa quando a República foi proclamada, em 15 de novembro de 1889, e a 

partir de então passou a combater no novo regime em sua coluna. Como Frederico de S. 

questionou a intransigência do marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do 

país: “O Brasil está neste momento sob o regime militar. Quanto tempo durará este regime? 

No tempo do Imperador, quando o soberano resistia ao ministro, se estes insistiam, a coroa 



cedia. Hoje, quando o marechal Deodoro pensar de um modo e os seus ministros de outro, 

quem cederá?” Em 1890, esses artigos foram reunidos no livro Fastos da ditadura militar 

no Brasil.  

Em 1891, voltou a morar no Brasil. Segundo seu biógrafo, Cândido Mota Filho, assim fez 

para lutar contra a República da qual era crítico ferrenho, mas não se filiou a nenhum grupo 

de oposição ao regime. “Não pertencia a partido político. Não representava qualquer 

corrente organizada da opinião pública. Punha, tão só, o seu destino pessoal a serviço de 

uma causa, que estava perdida sem clamores e maiores protestos”, escreveu Mota Filho.  

Em 1892 lançou Anulação das liberdades públicas e em 1893, A ilusão americana, em que 

criticava a República Federativa dos Estados Unidos e a tentativa de copiar tal modelo no 

Brasil. Era contra a influência que o governo americano tinha no Brasil, por considerá-la 

excessiva, e expressou essa crítica no panfleto A Espanha, em que condenava o apoio dado 

pelos americanos a Cuba na época da independência da ilha. Mesmo morando no Brasil, 

manteve correspondência com Eça de Queirós, que lhe teria feito uma homenagem no 

romance A cidade e as serras, inspirando-se nele para criar o personagem Jacinto, que 

abandonava Lisboa para viver na serra de Tormes, no interior de Portugal.  

Tornou-se sócio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, na seção de São Paulo, onde 

morava, e lançou a brochura Conferência sobre a vida e ação do padre Anchieta. Quando 

um grupo de intelectuais cariocas, com os escritores Machado de Assis, Joaquim Nabuco e 

Rodrigo Otávio à frente, fundou a Academia Brasileira de Letras (ABL), foi convidado a 

participar. O grupo inicial tinha 30 membros e seriam necessários mais dez para ficar de 

acordo com a Academia Francesa, o modelo a ser seguido. Esteve na reunião de fundação 

da ABL, em 20 de julho de 1897, e assumiu a cadeira de n° 40, cujo patrono era o barão do 

Rio Branco. Em 1899 foi um dos autores de A década republicana, coletânea organizada 

pelo visconde de Ouro Preto, último presidente de gabinete do Império, em que os 

monarquistas criticavam a República. Em 1900 publicou seu último livro, III Centenário de 

Anchieta, biografia do jesuíta. 

Morreu em São Paulo em 20 de agosto de 1901, sem deixar filhos. Após sua morte foi 



editado o volume Coletâneas, com artigos publicados na imprensa carioca após sua volta 

ao Brasil. Em 1967, o acadêmico Cândido Mota Filho publicou sua biografia, A vida de 

Eduardo Prado.  

Seu sobrinho-neto Caio Prado Júnior se tornaria, a partir dos anos 1930, um dos principais 

historiadores brasileiros. 

 

Beatriz Coelho Silva 
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PRADO, FÁBIO DA SILVA 

*pref. São Paulo 1934-1938. 

 

Fábio da Silva Prado nasceu na cidade de São Paulo no dia 25 de junho de 1887, 

filho de Martinho da Silva Prado Júnior e de Albertina Pinto Prado. Seu pai, grande 

cafeicultor, foi fundador do Partido Republicano Paulista, deputado provincial em São 

Paulo, fundador da Sociedade Promotora da Imigração e constituinte de 1891. Seu tio, o 

conselheiro Antônio Prado, foi deputado geral por São Paulo de 1869 a 1875 e de 1885 a 

1887, ministro da Agricultura de 1885 a 1887, senador por São Paulo de 1887 a 1889, 

ministro dos Estrangeiros em 1888, novamente ministro da Agricultura de 1888 a 1889, 

prefeito da capital paulista de 1899 a 1911, e fundador do Partido Democrático em 1926. 

Seu irmão, Martinho da Silva Prado Neto, foi deputado federal por São Paulo de 1935 a 

1937. 

Fez os estudos preparatórios com professores particulares e estudou na Escola Politécnica 

de Liège, na Bélgica, diplomando-se posteriormente em engenharia industrial. 

Industrial, foi presidente da Companhia Imobiliária Morumbi, da Sambra, da Centro Ideal 

Ferroviário, da Gema, da Companhia Agrícola Santa Cruz, da Companhia Agrícola 

Romanópolis, da Segurança Imobiliária, da Companhia Brasileira de Materiais 

Ferroviários, da Companhia de Terra Norte do Paraná, da Mármores Brasileiros Sambra, do 

Cotonifício Rodolfo Crespi, da Contendas e da Companhia de Terrenos e Melhoramentos 

de Santos, tendo ainda dirigido a Companhia Grandes Hotéis, a Companhia Mojiana de 

Estradas de Ferro e a Companhia Cimento Maringá. 

Diretor do Banco Mercantil de São Paulo e da Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo (FIESP), participou, como delegado dessa entidade, da fundação da Confederação 

Industrial do Brasil, associação civil criada em janeiro de 1933 no Rio de Janeiro, então 

Distrito Federal, para defender os interesses dos diversos grupos empresariais do país. Foi 

segundo-tesoureiro da primeira diretoria da entidade, que foi extinta em agosto de 1938 

com a criação da Confederação Nacional da Indústria (CNI). 

Iniciou sua vida política ao eleger-se vereador à Câmara Municipal de São Paulo. Em 1934, 

durante a interventoria de Armando Sales, foi nomeado prefeito da capital paulista em 

substituição a Antônio Carlos de Assunção (1933-1934). Destacou-se em sua administração 



a criação dos departamentos de Assistência Social, de Parques Infantis e Cultural, este 

último entregue ao escritor Mário de Andrade. Deu início também à construção do estádio 

do Pacaembu e do túnel Nove de Julho, ativou o funcionamento dos serviços de estatísticas 

municipais e patrocinou a publicação de vasta documentação do Arquivo Municipal, sob a 

direção de Sérgio Milliet. Muitos de seus projetos de remodelação urbanística foram 

aproveitados por seus sucessores. Após o advento do Estado Novo em novembro de 1937, 

em abril do ano seguinte, quando José Joaquim Cardoso de Melo Neto transmitiu a 

interventoria a Ademar de Barros, deixou a prefeitura de São Paulo, sendo substituído por 

Paulo Barbosa Campos. 

Membro do Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda de 1941 a 

1943, pertenceu ainda ao conselho da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), ao Instituto 

Histórico e Geográfico de São Paulo, à Sociedade Rural e à Sociedade Paulista de 

Escritores, tendo sido um dos fundadores da Sociedade de Etnografia e Folclore. 

Faleceu em São Paulo no dia 3 de março de 1963. 

Era casado com Renata Crespi da Silva Prado, filha de Rodolfo Crespi, grande industrial 

brasileiro de origem italiana. 
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PRADO, Ivo do  

*militar; const. 1891; dep. fed. SE 1891-1893 e 1921-1923. 

 

Ivo do Prado Monte Pires da França nasceu em São Cristóvão (SE) no dia 20 de 

maio de 1860, filho de Deusdeti Pires da França e de Lina Leonor do Prado Montes da 

França. 

Em 1875 mudou-se para a Bahia e em janeiro de 1878 ingressou como praça no 16º 

Batalhão de Infantaria Motorizada (16º BI Mtz) em Natal. Transferindo-se para o Rio 

Grande do Sul, em 8 de março de 1884 tornou-se alferes-aluno na Escola de Cavalaria e 

Infantaria desse estado. Em 1885 voltou a Sergipe e passou a servir na companhia militar 

fixa da província, na qual permaneceu até o ano seguinte. Em 1887 mudou-se para a cidade 

do Rio de Janeiro, então capital do Império, onde se matriculou na Escola Militar da Praia 

Vermelha, na qual foi promovido a segundo-tenente em novembro desse ano. Ainda no 

final de 1887 desligou-se dessa escola por envolvimento na chamada Questão Militar, uma 

série de episódios protagonizados pelos coroneis Antônio de Sena Madureira e Ernesto 

Augusto da Cunha Matos, que recorreram à imprensa para defender direitos que entendiam 

ameaçados pelo governo, que resultaram em sérias punições aos reclamantes. Contra essas 

medidas, oficiais de várias guarnições se mobilizaram, em especial gaúchas, autorizados 

pelo comandante das armas e vice-presidente da província do Rio Grande do Sul, general 

Manuel Deodoro da Fonseca, que, em consequência, foi demitido de seus cargos. Na Corte, 

a situação provocou reuniões de oficiais, sob a liderança ascendente do major Benjamin 

Constant Botelho de Magalhães, professor de matemática na Escola Militar do Brasil.  

Depois da exclusão, Ivo do Prado matriculou-se na Escola Geral de Tiro do Rio de Janeiro, 

mas em 1888 foi reintegrado à Escola Militar da Praia Vermelha, onde concluiu o curso de 

Estado Maior de Primeira Classe. Em 1889 foi transferido para o Segundo Regimento de 

Artilharia de Campanha, tornando-se secretário. 

Estava nesse posto quando o marechal Deodoro da Fonseca, sustentado por setores 

do Exército e por civis, derrubou a Monarquia e instalou o regime republicano, em 15 de 



novembro de 1889, movimento do qual Ivo do Prado participou. Em dezembro desse ano 

foi posto à disposição do Ministério de Interior e Justiça, comandado por Aristides Lobo. 

Por indicação deste, foi nomeado auxiliar técnico do governo sergipano de  HYPERLINK 

"http://pt.wikipedia.org/wiki/Felisbelo_Firmo_de_Oliveira_Freire" Felisbelo Firmo de 

Oliveira Freire (1889-1890), que o encarregou da reorganização e comando do corpo 

militar e policial do estado. Já em Sergipe, fundou e redigiu o jornal Correio de Sergipe, 

foi promovido a primeiro-tenente e, em setembro de 1890 foi eleito deputado federal 

constituinte. Assumiu sua cadeira em 15 de novembro seguinte, quando foi instalada a 

Assembleia Nacional Constituinte no Rio de Janeiro, então município neutro. Participou 

dos trabalhos de elaboração da primeira Carta constitucional republicana, afinal 

promulgada no dia 24 de fevereiro de 1891. Em 15 de junho seguinte assumiu sua cadeira 

na Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro, agora Distrito Federal, para cumprir o seu 

mandato ordinário, já no posto de capitão do Exército. Durante o mandato, fez oposição 

ao governo do presidente Deodoro da Fonseca (1889-1891) e foi contrário ao golpe de 

estado desfechado por ele em 3 de novembro de 1891, no qual fechou o Congresso. Vinte 

dias depois, diante da impossibilidade de resolver a crise política e da revolta da 

Esquadra, Deodoro renunciou e transferiu o governo ao vice-presidente da República 

Floriano Peixoto (1891-1894). Na Câmara dos Deputados, Ivo do Prado apoiou o novo 

governo até o final da legislatura em dezembro de 1893, quando também se encerrou o 

seu mandato. 

No ano seguinte fundou e tornou-se redator do Jornal de Aracaju, na capital 

sergipana, e, em 1895, foi nomeado professor e chefe de ensino de artilharia da Escola 

Militar do Realengo no Rio de Janeiro, na qual serviria até sua extinção em 1897. Depois, 

foi transferido para o estado de Mato Grosso, onde comandou o forte de Coimbra e 

coordenou a montagem do Laboratório Pirotécnico de Cuiabá. Permaneceu nesse estado 

até 1902, quando retornou ao Rio de Janeiro por chamado do então ministro da Guerra, 

Francisco de Paula Argolo. Antes, porém, ainda nesse ano, em Corumbá (MT), 

atualmente em Mato Grosso do Sul, fundou o periódico semanal Brasil. Também em 



1902 foi promovido ao posto de major graduado e, em abril do ano seguinte, retornou a 

Mato Grosso devido a suspeitas de que tropas bolivianas, lideradas pelo general José 

Manuel Pando, invadiriam a cidade de Corumbá em consequência das disputas territoriais 

envolvendo Brasil e Bolívia. Essas questões de fronteiras terminariam com a assinatura 

do Tratado de Petrópolis em 1904.  De volta ao Rio de Janeiro ainda em 1903, foi 

promovido a major efetivo e nomeado chefe de gabinete da Intendência Geral da Guerra, 

cargo que exerceu até 20 de novembro de 1906. 

Nesse ano passou a ser o assistente do chefe do Estado Maior do Exército, João Pedro 

Xavier da Câmara. Em 1910 foi promovido a tenente-coronel e de 1912 a 1913 comandou 

o 19º Grupo de Artilharia Montada (19º. GAM) de Manaus e, interinamente, por poucos 

meses, a 1ª Região Militar (1ª. RM). Também nesse último ano foi promovido ao posto de 

coronel e de 1913 até 1916 comandou o 2º Regimento de Artilharia Montada (2º. RAM) 

de Cuiabá. De 1916 a 1918 foi o chefe do Estado Maior da 3ª Região Militar (3ª. RM) e 

de 1918 a 1921 foi chefe da 4ª Seção e do 2º Departamento do Estado Maior do Exército. 

Durante esse período, em 1919 foi designado pelo presidente de Sergipe, José 

Joaquim Pereira Lobo (1918-1922), para representar o estado no VI Congresso de 

Geografia, realizado em Belo Horizonte. Sua missão, juntamente com Manuel dos Passos 

de Oliveira Teles e Lima Júnior, era discutir a delimitação territorial de Sergipe, em face da 

perda para a Bahia de terras situadas do lado sul e oeste da fronteira entre os dois estados. 

Apresentou um trabalho sobre a posição geográfica do rio Real, situado ao sul da fronteira, 

que mais tarde foi publicado com o título de A capitania de Sergipe e suas ouvidorias: 

memória sobre questões de limites.  

Em 1921, já como general de divisão, voltou a ser eleito deputado federal pelo 

estado de Sergipe. Assumindo, em maio desse ano, sua cadeira na Câmara dos Deputados 

no Rio de Janeiro, cumpriu seu mandato até o final da legislatura, em dezembro de 1923. 

Foi também membro da Sociedade Emancipadora Rio Branco, do Clube Acadêmico de 

Porto Alegre, do Clube Militar do Rio de Janeiro e sócio do Instituto Histórico e 

Geográfico de Sergipe. 



No campo jornalístico, colaborou com os jornais Luta, Lábaro, Mercantil, Século, todos 

do Rio Grande do Sul, e também na Gazeta Oficial, Estado, Rebate, Sertanejo e A Pátria, 

de Mato Grosso.  

Faleceu na cidade do Rio de Janeiro em 25 de abril de 1924. 

Publicou ainda: A capitania de Sergipe e suas ouvidorias, Eu e o dr. Leandro Maciel, Ao 

eleitorado sergipano, Aos meus contemporâneos e Limites de Sergipe e da Bahia.  

 

Raimundo Helio Lopes 
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PRADO, Manuel 

*dep. geral SE 1869-1875; pres. ES 1876-1877; dep. geral SE e 1878; pres. PI 1885-1886; 

dep. fed. SE 1894-1896. 

 

Manuel José de Meneses Prado nasceu em Rosário do Catete (SE) em 6 de fevereiro de 

1844, filho de Francisco de Barros Prado e de Maria Feliciana de Meneses Serra.  

Bacharel pela Faculdade de Direito do Recife em 1866, participou da vida política do 

Império como secretário de governo do Rio Grande do Sul em 1868 e deputado geral por 

Sergipe nas legislaturas 1869-1872 e 1872-1875. Foi presidente da província do Espírito 

Santo de 1876 a 1877, voltou à Assembleia Geral do Império em 1878, e presidiu o Piauí 

de 1885-1886.  

Com a chegada da República em 15 de novembro de 1889, representou Sergipe na Câmara 

dos Deputados, no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, na legislatura que se estendeu de 

maio de 1894 a dezembro de 1896.  

Faleceu no Rio de Janeiro no dia 1º de março de 1897.  

 

Sérgio Montalvão 
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PRADO, Martinho 

 *const. 1891; dep. fed. SP 1891. 

 

Martinho da Silva Prado Júnior, também conhecido como Martinico, nasceu na cidade de 

São Paulo em 17 de novembro de 1843, filho de Martinho da Silva Prado e de Veridiana 

Valéria da Silva Prado, de abastada e tradicional família paulista. Seu pai foi deputado 

provincial em São Paulo em três legislaturas. Sua mãe era filha de Antônio da Silva Prado, 

o barão de Iguape, que foi vereador em São Paulo de 1853 a 1856. Seus irmãos também 

ocuparam posições de destaque: Antônio da Silva Prado, ainda durante o Império, foi 

deputado geral, ministro da Agricultura, ministro dos Estrangeiros e senador e, já na 

República, prefeito da capital paulista de 1899 a 1911; Antônio Caio da Silva Prado foi 

presidente das províncias de Alagoas (1887-1888) e do Ceará (1888-1889); e Eduardo 

Paulo da Silva Prado foi jornalista e escritor, membro fundador da Academia Brasileira de 

Letras.  

Como seus pais viviam na fazenda Campo Alto, no município de Limeira, depois Araras, 

passou parte da infância na casa do avô materno na cidade de São Paulo. Fez os primeiros 

estudos com professores particulares e, ao término curso de humanidades, em fins de 1860, 

matriculou-se na Faculdade de Direito de São Paulo. Por essa época, para surpresa de sua 

família e das classes conservadoras paulistas, passou a defender os princípios dos 

movimentos libertários e democráticos europeus como próprios para serem aplicados no 

Brasil, e a criticar a centralização absolutista do governo imperial de dom Pedro II. Quando 

cursava o segundo ano da faculdade foi escolhido para falar na sessão de instalação do 

Instituto Científico, realizada em 29 de julho de 1862, e em seu discurso referiu-se à 

situação política da Itália, país que havia sido unificado, mas se encontrava convulsionado: 

“Não importa que tal aconteça. Entre a anarquia e o absolutismo, mil vezes a anarquia, que 

mata, mas não degrada!...” Sobre o Brasil, declarou: “Vemos não tomarem medidas 

tendentes à abolição da escravidão, triste necessidade nossa que nos degrada tanto diante do 

estrangeiro, e que priva o brasileiro dizer: na terra de Santa Cruz todos são irmãos!” No 

início de 1865 fundou o jornal O Acadêmico do Sul, de curta duração, para divulgar seus 

ideais antiescravagistas e republicanos. 

Com a eclosão da Guerra do Paraguai (1864-1870), interrompeu os estudos e, contra a 



vontade da família, em julho de 1865 partiu para a frente de batalha como tenente do 7º 

Batalhão de Voluntários da Pátria, denominado O Paulista, a bordo do vapor movido a 

rodas Apa. O navio não chegaria contudo a seu destino, pois encalhou em Passo das 

Conchas, a caminho de Corrientes, na Argentina, e além disso os soldados adoeceram. 

Resolveu então regressar a São Paulo em fevereiro de 1866. Após se restabelecer, retomou 

o curso de direito, que concluiu naquele mesmo ano. 

Com a subida do gabinete liberal do conselheiro Zacarias de Góis e Vasconcelos, em 

agosto de 1866, aproximou-se do Partido Liberal e foi nomeado promotor público em São 

Paulo. Indispôs-se, porém, com o presidente da província, José Tavares Bastos, que 

recrutava homens para a Guerra do Paraguai na base da força Com apoio do irmão Antônio, 

dono do jornal Diário de São Paulo, criticou a atitude de Bastos, que em represália tentou 

puni-lo transferindo-o à revelia para Santos. Não concordando com a transferência, pediu 

exoneração em setembro de 1867. Nesse período colaborou com artigos para alguns jornais, 

entre eles o Correio Paulistano, escrevendo sobre assuntos gerais e sobre a Guerra do 

Paraguai.  

Descontente com a política vigente, resolveu a dedicar-se à agricultura e em janeiro de 

1869, já casado com Albertina de Morais Pinto, foi para Araras, passando a residir na 

fazenda Santa Cruz e tornando-se um dos maiores fazendeiros da região. Em 1871 

conseguiu, por lei provincial, elevar o distrito à condição de vila, e em 1873 foi eleito 

vereador à Câmara Municipal. Nesse período escreveu para os jornais locais sobre o 

desenvolvimento da região e defendeu o trabalho na lavoura de “braços livres”. Apesar de 

sua família, e em especial seus irmãos Antônio e Eduardo serem partidários do Império, 

passou a defender o fim do regime monárquico no Brasil.  

Em julho de 1873 participou do congresso realizado na capital de São Paulo em que foi 

fundado o Partido Republicano Paulista (PRP). Três dias depois da abertura dos trabalhos, 

foi escolhido para integrar a comissão permanente do partido, incumbida de elaborar uma 

Constituição política para o futuro estado de São Paulo. O documento foi feito entre 16 de 

julho e 19 de outubro de 1873, com a participação principalmente de Américo de Campos e 

de Martinho Prado. Em fins de 1874, por sua importância na economia paulista e por seus 

ideais republicanos, foi convidado, em companhia de 20 personalidades, a participar da 

fundação do jornal A Província de S. Paulo. O periódico teria sua primeira edição lançada 



em 4 de janeiro de 1875 e, com a advento da República, passaria a se chamar O Estado de 

S. Paulo. Colaborou desde o início no jornal, financeiramente e escrevendo diversos 

artigos.  

Por influência dos artigos sobre “A terra roxa” de Luís Pereira Barreto, publicados 

em A Província de S. Paulo, partiu em 1877 para a região oeste, ainda despovoada, em 

busca de novas terras férteis para a cultura do café. Fundaria em Ribeirão Preto a fazenda 

de Guatapará, que, com a colaboração de imigrantes italianos, se tornaria a maior plantação 

cafeeira do Brasil. Também em 1877 chegaram a Araras os trilhos da Companhia Paulista 

de Vias Férreas e Fluviais, de que seu pai fora um dos fundadores em 1868. Através da 

imprensa atacou a pretensão da Companhia Mogiana de invadir o traçado da Companhia 

Paulista. Na Santa Cruz teria como sócio seu cunhado Elias Pacheco Chaves, a quem mais 

tarde vendeu a sua parte. Em sociedade com seu pai e seu irmão criou em Sertãozinho a 

fazenda São Martinho, que, administrada anos depois por seu irmão Antônio, se tornaria a 

segunda maior plantação de café do Brasil.  

Em 1878, em companhia de Prudente de Morais e Cesário Mota Júnior, todos integrantes 

do PRP, foi eleito deputado à Assembleia Provincial para a legislatura 1878-1879. Como 

fazia desde os tempos de estudante, defendeu, agora no plenário, exemplos europeus para 

as reformas políticas que entendia serem indispensáveis no Brasil. Reeleito para legislatura 

1882-1883, na sessão de 16 de março de 1882 discursou da tribuna acusando a monarquia 

de responsável pela escravidão no Brasil, “cancro horrível que arrasta a nossa sociedade 

para um abismo”. 

Além de defender o fim da escravidão, fez campanha em prol da vinda de imigrantes, 

notadamente europeus. Foi de sua iniciativa a criação, em 2 de julho de 1886, da Sociedade 

Promotora da Imigração, da qual foi escolhido presidente. No início de 1887, em nome da 

entidade, embarcou para a Itália, após acordo com o governo daquele país, para cuidar 

pessoalmente do recrutamento e do embarque de trabalhadores para São Paulo a partir do 

porto de Gênova, estabelecendo um serviço definitivo para as futuras partidas. Esteve 

também na Argentina, onde foi estudar a organização imigratória para poder melhor 

implementá-la no Brasil. Em apenas dois anos de atividades, a Sociedade Promotora da 

Imigração promoveria a vinda de 17.856 famílias, totalizando 101.396 pessoas. Funcionaria 

até 1895, quando foi transferida para o governo do estado de São Paulo. Até então, haviam 



imigrado 612 mil italianos.  

No retorno ao Brasil, como defensor da abolição da escravatura, fez parte, juntamente com 

seu irmão Antônio, da assembleia convocada para organizar a Associação Libertadora de 

São Paulo. Na reunião, realizada em 15 de dezembro e 1887, propôs que os possuidores de 

escravos presentes os libertassem dentro do prazo de um ano e que se pedisse ao Poder 

Legislativo a cobrança de um imposto de 200 mil reis sobre cada escravo, com exclusão 

dos que tivessem sido libertados dentro do prazo de três anos. Embora a proposta não tenha 

sido aprovada, apenas cinco meses depois era assinada a Lei Áurea, que pôs fim a 

escravidão no Brasil. 

 Na última legislatura do Império, de 1888-1889, voltou a se eleger deputado provincial, ao 

lado de Bernardino de Campos, Campos Sales e Prudente de Morais. Ainda em 1888, na 

sessão de 8 de março, propôs no parlamento paulista a convocação de uma Constituinte 

para legislar sobre a nova República. Finalmente, em 15 de novembro de 1889, viu 

realizado o seu sonho de republicano. Embora se tenha mostrado cético diante da forma de 

implantação da República, através dos militares, apoiou o novo regime brasileiro. Sua 

primeira atitude foi encabeçar uma representação à Câmara Municipal da capital, 

juntamente com Carlos Garcia e Clementino de Castro, na qual solicitava a alteração dos 

nomes de várias ruas do centro da cidade de São Paulo que homenageavam o antigo 

regime. Assim, a rua do Imperador passou a ser Marechal Deodoro, a da Imperatriz, 15 de 

Novembro, e a da Princesa, Benjamin Constant, entre outras.  

Em fevereiro de 1890, embarcou novamente para a Europa, para continuar seu trabalho à 

frente do serviço de imigração na Itália. Apresentou-se também como candidato ao 

Congresso Constituinte, sendo eleito em 15 de setembro na chapa do PRP, de que constava 

também o nome de seu irmão Antônio da Silva Prado. Assumindo seu mandato em 15 de 

novembro, durante os trabalhos de elaboração da primeira Constituição republicana 

apresentou meia dúzia de emendas ao capítulo relativo à área econômica. A princípio 

demonstrou confiança nos novos destinos do país, mas, diante da pressão sobre os 

constituintes de militares ligados ao chefe do governo provisório, marechal Deodoro da 

Fonseca, acabou se desiludindo e não assinou a nova Carta Magna brasileira promulgada 

em 24 de fevereiro de 1891. 



Convertida a Constituinte em parlamento ordinário, com Senado e Câmara, 

tornou-se deputado federal, com mandato até dezembro de 1893. Quando, em 3 de 

novembro de 1891, o marechal Deodoro da Fonseca fechou o Congresso Nacional, ficou ao 

lado dos legalistas. Seu nome foi então colocado, como aconteceu com a maioria da 

bancada paulista na Câmara dos Deputados, na lista de proscritos pelo governo federal. 

Ameaçado de prisão, foi obrigado a deixar o Rio de Janeiro às pressas. Em 1892 viajou 

para a Europa, levando toda a família. Desembarcou em Genova, depois foi para Milão, e 

finalmente viveu algum tempo em Paris. Aí conviveu com o irmão Antônio, quando este 

resolveu também passar um tempo na Europa, e foi vizinho do cunhado Elias Pacheco e 

Chaves, todos com suas famílias. Sem perder, contudo, o contato com sua terra, fez viagens 

ao Brasil para rever familiares e cuidar dos seus vários negócios. Retornou afinal em maio 

de 1893, mas voltaria à Europa em 1895, 1899 e 1900.  

Em 1894 sofreu uma isquemia que o deixou com problemas na fala, e em agosto de 1900, 

quando o navio em que regressava da Europa fez uma escala em Salvador, na Bahia, sofreu 

um derrame cerebral que o deixou inválido. Passou então a viver recolhido em sua chácara 

Vista Alegre, na avenida Paulista, onde veio a falecer em 24 de maio de 1906. 

De seu casamento com Albertina de Morais Pinto Prado teve 12 filhos, entre eles Fábio da 

Silva Prado, que foi prefeito de São Paulo de 1934 a 1938, e Martinho da Silva Prado Neto, 

deputado federal de 1935 a 1937. Sua esposa era irmã de Firmiano de Morais Pinto, que foi 

secretário da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, e também da Fazenda, de São Paulo, 

deputado federal em 1897 e de 1900 a 1902, prefeito da capital paulista de 1920 a 1926 e 

novamente deputado federal de 1926 a 1930. Seu neto, o intelectual e historiador Caio 

Prado Júnior, foi constituinte e deputado estadual em São Paulo em 1947-1948. 

Em sua homenagem foi inaugurado, nas comemorações do seu centenário de nascimento, 

um busto na sede da Sociedade Rural Brasileira em São Paulo, de autoria do escultor 

italiano Enzo Secchi, feito em Milão em 1890. 

 

Antônio Sérgio Ribeiro  
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PRATA, Alaor 

*dep. fed. MG 1909-1922; pref. RJ 1922-1926; dep. fed. MG 1927-1930. 

 

Alaor Prata Leme Soares nasceu em Uberaba (MG) em 1882. 

Graduado em engenharia civil pela Escola Politécnica de São Paulo, foi prefeito de 

Uberaba, uma das mais proeminentes cidades do Triângulo Mineiro, e deputado federal 

pelo estado de Minas Gerais de 1909 a 1922.  

Convidado pelo presidente Artur Bernardes (1922-1926) para ser prefeito do Distrito 

Federal, assumiu o cargo em 16 de novembro de 1922, sucedendo a Carlos Sampaio, e nele 

permaneceu durante todo o quadriênio. Enfrentaria ferrenha crítica da imprensa à sua 

administração, provavelmente como reflexo dos movimentos revolucionários que 

eclodiram antes e durante o mandato do presidente Artur Bernardes. 

Ao assumir a prefeitura, deparou-se com uma situação de dificuldades financeiras 

resultantes das inúmeras despesas feitas na administração anterior com diversas obras de 

urbanização e saneamento. Propôs-se conduzir a administração municipal com base na 

redução e controle radical dos gastos, e assim o fez durante os primeiros anos. Expôs 

abertamente a situação financeira do município, o que não agradou a seu antecessor, que 

contestou as informações baseadas em dados fornecidos pelos órgãos competentes da 

prefeitura. A partir desse impasse, escreveu o livro Recordação da vida pública, somente 

editado em 1958, uma análise pormenorizada das finanças municipais desde meados do ano 

de 1919 até o fim de sua administração. 

Como consequência da situação econômica precária, Alaor Prata teve que suspender e 

restringir uma série de obras durante o seu mandato, entre elas o desmonte do morro do 

Castelo. Reformulou o programa de obras do município, e quando a situação financeira foi 

estabilizada iniciou e deu continuidade a obras importantes, entre as quais o alargamento e 

remodelação do túnel Velho e o prosseguimento da construção do canal da avenida 

Visconde de Albuquerque, por se tratar de uma obra de saneamento e valorização da área 

marginal. Dentro do programa de adaptação às condições financeiras da prefeitura, fez 

também arruamentos em torno da lagoa Rodrigo de Freitas, fez o projeto de abertura 

avenida Carlo Peixoto, ligando dois pontos da ladeira do Leme, e modificou o projeto 

aprovado pela administração anterior relativo ao morro de Santo Antônio, que previa a 

urbanização do morro sem demoli-lo. Propôs a canalização do rio Joana através da rua 



Maxwell e o alargamento dessa importante via de ligação com vários bairros da Zona 

Norte, evitando as constantes inundações. Tratou ainda dos arruamentos da área 

parcialmente aterrada no entorno do morro da Urca e de uma área do bairro do Grajaú.  

Em contrapartida, revogou o Decreto nº 1.819, de 13 de novembro de 1922, assinado por 

Carlos Sampaio, que aprovara a construção de um túnel que ligaria a rua Carlos Sampaio à 

rua Real Grandeza, sob os morros de Santa Teresa, Nova Cintra e Mundo Novo. Revogou 

também o Decreto nº 1.826, de mesma data, invalidando o Plano de Urbanização da Área 

do Castelo formulado durante a administração de Carlos Sampaio, e sancionou o Decreto nº 

1.924 de 28 de dezembro de 1923, que o alterou significativamente. Implantou ainda, pelo 

Decreto nº 2.087, de 19 de janeiro de 1925, um código de obras regulamentador da 

construção na cidade, que tratava do uso do concreto armado, cada vez mais difundido em 

face do aumento do número de prédios com mais de seis andares. O código expunha uma 

série de diretrizes a serem seguidas, tais como a obrigatoriedade de os projetos serem 

submetidos ao exame da Seção de Arquitetura, a consideração dos elementos geométricos 

das construções (altura, pé direito, entre outros), a proibição de construções que não 

tivessem recebido o alvará de alinhamento, o estabelecimento de alturas mínimas levando 

em consideração o número de pavimentos, a restrição ao uso de porões, entre outras. Iria 

vigorar até meados dos anos 1930, quando foi substituído por outro formulado durante o 

mandato do prefeito Pedro Ernesto. 

Executou obras de remodelação do largo da Carioca, para as quais necessitava de prévia 

desapropriação de prédios e terrenos da área, conforme o Decreto nº 2.214, de 7 de outubro 

de 1925, que aprovou o projeto, e realizou obras de reparos em decorrência da forte ressaca 

ocorrida em julho de 1925, que causou danos na avenida Beira-Mar, principalmente na 

altura da rua do Russel, na enseada formada pela interseção da avenida Rui Barbosa com a 

avenida Beira-Mar e na avenida Atlântica, nos trechos entre as ruas Santa Clara e Xavier da 

Silveira 

Foi um intenso incentivador das duas sociedades esportivas do Rio de Janeiro, o Jóquei 

Clube Brasileiro e o Iate Clube. Este último obteve concessão para incorporar os terrenos 

fronteiros à antiga praia da Saudade, cuja área havia passado por sucessivos aterros, à sua 

sede. Concedeu também parte considerável do terreno que é ocupado atualmente pelo 

Jóquei Clube. A inauguração da praça de corridas, atual Hipódromo da Gávea, ocorreu em 

11 de julho de 1926, com a presença do presidente da República, de ministros de Estado e 



do prefeito. A construção do Hipódromo foi empreendida pelo presidente do Jóquei Clube, 

Lineu de Paula Machado, e pelo engenheiro Mário Ribeiro, e em reconhecimento ao legado 

que deixaram para a cidade Alaor Prata deu os nomes de avenida Lineu de Paula Machado 

e rua Mário Ribeiro a dois logradouros próximos ao clube esportivo.  

Deixou a prefeitura em 15 de novembro de 1926, qundo tomaram posse o novo presidente 

Washington Luís e o novo prefeito Prado Júnior. Voltou à Câmara dos Deputados, como 

representante de Minas Gerais, de 1927 a 1930. 

Faleceu no Rio de Janeiro em 1964. 

 

Claudia Mesquitta 
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PRATES, Camilo Filinto  

* dep. fed. MG 1904-1905 e 1909-1930. 

 

Camilo Filinto Prates nasceu em Grão Mogol (MG) em 29 de dezembro de 1859. 

Bacharelou-se em humanidades em Ouro Preto (MG) em 1879 e no ano seguinte iniciou 

sua carreira de professor de matemática e ciências físicas e naturais na Escola Normal de 

Montes Claros (MG). Tornou-se também jornalista, colaborando no principal jornal do 

município. Membro do Partido Liberal, foi deputado provincial em Minas Gerais entre os 

anos de 1882 e 1889.  

Após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, foi nomeado presidente da 

Intendência Municipal de Montes Claros. Exerceu o cargo até 1891, quando, filiado ao 

Partido Republicano Mineiro (PRM), foi eleito deputado estadual. No Congresso Mineiro, 

compôs a Comissão dos 11, incumbida de rever o projeto da Constituição do estado, e 

integrou a comissão que formulou os projetos de lei relativos à mudança da capital do 

estado de Ouro Preto para Belo Horizonte. Exerceu mandato de deputado até 1898 e no ano 

seguinte elegeu-se senador estadual. 

Em 1904 foi eleito, em eleição suplementar, deputado federal por Minas Gerais, com 

mandato até o fim da legislatura, em dezembro de 1905. Foi nomeado inspetor técnico de 

ensino em 1907, e em 1909 voltou a ser eleito deputado federal. Reeleito para as sete 

legislaturas seguintes, ocupou uma cadeira na Câmara dos Deputados até outubro de 1930, 

quando teve o mandato interrompido pela revolução que levou Getúlio Vargas ao poder e 

fechou todos os órgãos legislativos do país. 

Recebeu a medalha Civitas de Montes Claros, entregue a personalidades que se destacaram 

no município. Também nessa cidade foi um dos patronos da Academia de Letras. 

Faleceu em Belo Horizonte em 13 de dezembro de 1940. 

 

Ioneide Piffano Brion de Souza   
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PRATES, Lincoln 

*dep. fed. AM 1924-1929. 

 

Lincoln Prates foi eleito deputado federal pelo Amazonas em 1924. Assumiu em 

maio desse ano sua cadeira na Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro, então Distrito 

Federal, e foi reeleito em 1927. Permaneceu no Legislativo até dezembro de 1929, quando 

se encerraram seu mandato e a legislatura. Foram seus companheiros de bancada Dorval 

Pires Porto, Jorge Moraes e Ajuricaba de Meneses, entre outros. 

Foi ainda advogado em Manaus. 

 

Inoã Pierre Carvalho Urbinati 
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PRESTES, Fernando  

*dep. fed. SP 1897- 1898; pres. SP 1898-1900; dep. fed. SP 1901-1905; pres. SP 1910. 

 

Fernando Prestes de Albuquerque nasceu em Angatuba, então distrito do município de 

Itapetininga (SP), em 26 de junho de 1855, filho do coronel Manuel Prestes de 

Albuquerque e de Inácia Bernardo Vieira Prestes, de tradicional família do Rio Grande do 

Sul. 

Fez seus primeiros estudos em Itapetininga, no colégio do padre Francisco de Assunção 

Albuquerque, depois em Sorocaba (SP), no colégio do professor Francisco de Paula Xavier 

de Toledo, e em São Paulo, no colégio dirigido pelo professor Isidoro José Pereira. Ao 

término dos estudos regressou à sua cidade, para se dedicar inicialmente à agricultura, 

como proprietário rural. Depois exerceu a advocacia, como advogado provisionado. 

Republicano desde cedo, em companhia de Manuel Lopes de Oliveira, Antônio Moreira da 

Silva, padre Francisco de Albuquerque, Joaquim Fogaça e Antônio Vieira de Morais, 

dedicou-se à causa republicana em sua cidade e arredores, tendo como centro da 

propaganda o Clube de Itapetininga, fundado por Venâncio Aires, que o presidiu até sua 

transferência para o Rio Grande do Sul.   

Quando da proclamação da República em 15 de novembro de 1889, era um dos maiores 

chefes republicanos da região. Em novembro de 1891, pronunciou-se contrário ao golpe do 

dia 3 daquele mês, praticado pelo presidente da República marechal Deodoro da Fonseca, 

que fechou arbitrariamente o Congresso Nacional. Aliando-se aos adversários dos governos 

federal e estadual, este chefiado por Américo Brasilense, apoiou a renúncia de Deodoro e a 

posse do vice-presidente Floriano Peixoto, e participou ativamente do movimento que 

levou à renúncia do presidente do estado, substituído pelo vice José Alves de Cerqueira 

César. Com a dissolução do Congresso Legislativo paulista por ato de Cerqueira César, 

novas eleições foram convocadas, e em 1892 viu seu nome ser indicado pela direção do 

Partido Republicano Paulista (PRP) para uma cadeira na então Câmara dos Deputados de 

São Paulo (hoje Assembleia Legislativa). Em 7 de março foi eleito deputado estadual para a 



legislatura de 1892-1894, e nesse período foi indicado por seus pares vice-presidente da 

Câmara paulista. 

Durante a Revolta da Armada de 1893, manteve-se ao lado governo e apresentou-se ao 

serviço militar, sendo encarregado da defesa da parte sul do estado, na qualidade de 

comandante das praças de Itapetininga e Itararé. Foi então que o marechal Floriano Peixoto 

concedeu-lhe, por decreto, as honras de coronel do Exército brasileiro, tendo em vista os 

valiosos serviços prestados à causa da legalidade. Na ocasião detinha a mesma patente da 

Guarda Nacional, à qual pertencia. Em 1º de dezembro de 1894, foi reeleito deputado 

estadual para a legislatura 1895-1897, representando sua região. 

No pleito de 30 de dezembro de 1896, foi eleito deputado federal. Assumiu o mandato em 3 

de maio do ano seguinte, mas renunciou em novembro de 1898, quando foi eleito 

presidente do estado de São Paulo para completar o mandato de Manuel Ferraz de Campos 

Sales, que havia sido eleito presidente da República. Na mesma ocasião deixou também de 

ser membro da direção do PRP. Assumiu o governo do estado em 10 de novembro de 1898 

e o exerceu até 1º de maio de 1900, quando o transferiu a Francisco de Paula Rodrigues 

Alves.  

Ao deixar o governo de São Paulo, foi novamente eleito deputado federal em 8 de abril de 

1901, para a legislatura que se estenderia até fins de 1902, na vaga decorrente da renúncia 

de Firmiano de Morais Pinto, e foi empossado em 24 do mesmo mês. Foi reeleito em 18 de 

fevereiro de 1903, para a legislatura de 1903-1905, e nesse período exerceu na Câmara a 

liderança da bancada paulista e da maioria do governo. Entre 1903 e 1906, foi também 

membro da comissão diretora do Partido Republicano Paulista. Retornando a São Paulo, 

em 20 de fevereiro de 1906 foi eleito senador estadual para a vaga de Francisco de Assis 

Peixoto Gomide, que havia falecido, e completou o seu mandato até abril de 1907. Foi 

novamente eleito nas eleições de 2 de fevereiro de 1907, sendo empossado no dia 14 de 

julho seguinte. Teve seu nome escolhido pela convenção o PRP para compor, como 

candidato a vice, a chapa de Manuel Joaquim de Albuquerque Lins, indicado candidato a 

presidente do estado no quadriênio 1908-1912. Ambos foram eleitos em 1º de março de 



1908, e empossados em 1º de maio, quando Fernando Prestes renunciou à cadeira de 

senador estadual.  

Quando Albuquerque Lins se licenciou do cargo de presidente estadual para compor a 

chapa de Rui Barbosa como candidato a vice-presidente da República, na chamada 

Campanha Civilista, contra a candidatura do marechal Hermes da Fonseca, assumiu o 

governo de São Paulo, de 5 de fevereiro a 5 de agosto de 1910. Ao fim desse período, 

retirou-se para Itapetininga e dedicou-se à sua propriedade agrícola localizada em Morro do 

Alto, nas proximidades da cidade. 

Mais uma vez indicado por seu partido para um mandato parlamentar, foi novamente eleito 

senador estadual em 21 de setembro de 1913, na vaga de Uladislau Herculano de Freitas, 

que havia sido nomeado ministro da Justiça do governo Hermes da Fonseca. Foi 

empossado em 28 de outubro de 1913 e voltou a ser membro da comissão diretora do PRP 

entre 1914 e 1922. Em 2 de fevereiro de 1916 teve o mandato  renovado, mas, em virtude o 

falecimento do vice-presidente do estado Virgílio de Carvalho Pinto em 21 de setembro de 

1922, foi indicado para substituí-lo. Em 29 de outubro, foi assim eleito para a vice-

presidência, tomando posse em 5 de dezembro, para compor o governo do presidente do 

estado  Washington Luís Pereira de Sousa.  Quando da escolha da chapa do PRP para o 

quadriênio subsequente, a comissão diretora resolveu manter seu nome como candidato a 

vice-presidente ao lado de Carlos de Campos, candidato a presidente do estado. As eleições 

foram realizadas em 1º de março e os eleitos foram empossados em 1º de maio de 1924.  

Apenas dois meses após a posse, o governo de Carlos de Campos foi surpreendido com o 

movimento revolucionário de 5 de julho de 1924, chefiado pelo general Isidoro Dias Lopes, 

que exigia do governo de Artur Bernardes (1922-1926) anistia aos revoltosos de 1922, 

transparência e seriedade nos pleitos eleitorais. Fernando Prestes se encontrava em 

Itapetininga quando recebeu a informação do que ocorria na capital, mas formou 

rapidamente um contingente de voluntários para combater os insurgentes. Chegou a ser 

procurado pelos revoltosos, que o convidaram para assumir o governo revolucionário em 

São Paulo, e respondeu: “Só aceitaria o governo das mãos do Dr. Carlos de Campos, livre, 



espontaneamente, legalmente!” Em 28 de julho, após a vinda de tropas do Rio de Janeiro, e 

de forte bombardeiro contra a capital, autorizado e ordenado pelo presidente Artur 

Bernardes, os revoltosos deixaram a capital rumo ao interior do estado.  

Na tarde de 22 de abril de 1927, Carlos de Campos foi acometido por um derrame cerebral, 

vindo a falecer cinco dias depois. Fernando Prestes estava em sua propriedade em 

Itapetininga quando recebeu a triste notícia por um emissário enviado por via férrea com a 

comunicação oficial do fato. Alegando problemas de saúde, declinou, porém, o convite para 

assumir o cargo de presidente. O substituto constitucional seria assim o presidente do 

Senado Estadual, Antônio Dino da Costa Bueno, que efetivamente assumiu o governo na 

tarde do mesmo dia. Na realidade, já estava acertado com a cúpula do PRP, da qual 

Fernando Prestes fazia parte, que seu filho, o deputado federal Júlio Prestes de 

Albuquerque, seria o novo presidente do estado ao término do quadriênio e, para não se 

incompatibilizar com o filho, o pai recusou-se assumir o governo de São Paulo. Com seu 

prestígio, conseguiu que se fizesse uma nova eleição e se iniciasse antecipadamente o novo 

quadriênio. Júlio Prestes foi eleito em 5 de junho de 1927, e Fernando Prestes, precavido, 

somente em 11 de julho, faltando apenas três dias para a posse do filho,  renunciou  ao 

cargo de vice-presidente. Com a vacância, foi indicado pelo PRP o deputado federal Heitor 

Teixeira Penteado. Em 14 de agosto foi realizada a eleição para vice-presidente, e em 26 de 

setembro Heitor Teixeira Penteado assumiu suas funções em sessão solene perante o 

Congresso Estadual. 

Deixando o governo, Fernando Prestes passou a se dedicar à comissão diretora do PRP e à 

sua propriedade rural, a fazenda Araras, em Itapetininga, na qual criava cavalos para o 

Exército brasileiro. Em especial, trabalhou na indicação de Júlio Prestes para presidente da 

República na sucessão de Washington Luís, o que acarretou a quebra do acordo entre 

paulistas e mineiros, segundo o qual o presidente de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro 

de Andrada, seria o candidato natural ao cargo. Descontentes com o rumo da política 

traçada, três estados não aceitaram a indicação. Assim, Minas Gerais apoiou o lançamento 

da chapa liberal, formada por Getúlio Vargas, presidente do Rio Grande do Sul, e João 



Pessoa, presidente da Paraíba. Em 1º de março de 1930 realizaram-se as eleições, saindo 

vencedor Júlio Prestes com uma folgada margem de votos. Contudo, o assassinato de João 

Pessoa, em julho de 1930, mudou o rumo da história: apesar de o crime ter sido passional, a 

oposição viu aí um bom motivo para impedir a posse de Júlio Prestes, marcada para 15 de 

novembro. Em 3 de outubro, tropas dos três estados sublevaram-se, e o governo de 

Washington Luís, desprestigiado e enfraquecido, não conseguiu controlar a situação. Em 24 

de outubro, uma junta militar o destituiu do poder e assumiu a controle do país.  Em 3 de 

novembro, Getúlio Vargas tomou posse como chefe do governo provisório.  

Em decorrência da Revolução de 1930, Júlio Prestes, como o deposto presidente 

Washington Luís, foi exilado na Europa. Fernando Prestes recolheu-se às atividades 

privadas, e nos últimos anos de vida foi diretor do Banco Noroeste do Estado de São Paulo, 

ocupando também lugar de destaque na diretoria da Companhia Mogiana de Estradas de 

Ferro.  

Faleceu em São Paulo no dia 25 de outubro de 1937. 

Foi casado com Olímpia de Santana Prestes, com quem teve, alem de Júlio Prestes, mais 

oito filhos.  

Em sua homenagem, pelo Decreto nº 7.354, de 5 de julho de 1935, foi criado o município 

de Fernando Prestes no estado de São Paulo. O primeiro grupo escolar de Itapetininga, por 

ele construído, também leva seu nome.  
 

Antônio Sérgio Ribeiro  
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PRESTES, JÚLIO 

*dep. fed. SP 1924-1927; pres. SP 1927-1930; pres. Rep. eleito 1930. 

 

Júlio Prestes de Albuquerque nasceu em Itapetininga (SP) no dia 15 de março de 1882, 

filho do coronel Fernando Prestes de Albuquerque e de Olímpia de Santana Prestes. Seu pai 

foi presidente do estado de São Paulo de 1898 a 1900 e duas vezes vice-presidente, de 1908 

a 1912 e de 1924 a 1927. 

Fez os estudos primários em Itapetininga e os secundários no Ginásio do Estado, na capital 

paulista, ingressando em 1901 na Faculdade de Direito de São Paulo, pela qual se formou 

em 1906. 

 

DE DEPUTADO A PRESIDENTE ESTADUAL 

Após exercer por três anos a advocacia, iniciou a carreira política em 1909 como 

deputado estadual, eleito na legenda do Partido Republicano Paulista (PRP), ao qual 

pertencia seu pai. Foi reeleito nas quatro legislaturas seguintes, exercendo o mandato até 

1923. Nesse período, foram presidentes do estado de São Paulo Albuquerque Lins (1908-

1912), sendo seu pai o vice-presidente, Rodrigues Alves (1912-1916), Altino Arantes 

(1916-1920) e Washington Luís (1920-1924). Na Câmara estadual, apresentou diversos 

projetos, como o que autorizava o governo do estado a rescindir o contrato com a 

Sorocabana Railway Company. Após intensa polêmica nos meios parlamentares e na 

imprensa o projeto foi aprovado e, em consequência, o controle da estrada de ferro passou 

para o estado de São Paulo. Entre outras proposições de sua autoria, figuraram a que 

determinou em 1922 o aumento de todo o funcionalismo público estadual na razão de 10 a 

50%, a que instituiu o Tribunal de Contas de São Paulo, a que criou os tribunais rurais no 

estado e outras relativas à construção de estradas de rodagem e à criação de escolas 

profissionais. Em 1923 presidiu a Comissão de Finanças da Câmara paulista. 

No ano seguinte, enquanto Carlos de Campos se tornava o sucessor de Washington Luís na 

presidência estadual, com seu pai como vice-presidente, foi eleito, sempre na legenda do 

PRP, deputado federal por São Paulo e escolhido líder da bancada paulista na Câmara dos 

Deputados. Com a eclosão do movimento tenentista em São Paulo em julho de 1924, 

tomou posição radicalmente contrária à insurreição, solidarizando-se com as forças 



governistas. Juntamente com seu pai, e mais Washington Luís e Ataliba Leonel, organizou 

a defesa da região do ramal de Itararé (SP) contra os revoltosos, constituindo corpos 

militares voluntários conhecidos como “batalhões patrióticos”. Reassumindo em seguida o 

mandato de deputado federal, exerceu a presidência da Comissão de Finanças da Câmara 

dos Deputados em 1926 e 1927. Após a ascensão de Washington Luís à presidência da 

República (15/11/1926), assumiu a liderança da maioria governista na Câmara e preparou a 

Lei da Reforma Monetária, base da política econômica do novo governo, que foi 

apresentada no Congresso. 

Morrendo Carlos de Campos em abril de 1927, Fernando Prestes recusou-se a assumir seu 

lugar, para não incompatibilizar o filho, aspirante ao Executivo paulista. Antônio Dino da 

Costa Bueno, presidente do Senado estadual, foi então convocado a assumir o governo. 

Júlio Prestes foi de fato eleito presidente de São Paulo e tomou posse em 14 de julho de 

1927. Durante seu governo, foram aprovados contratos com banqueiros de Londres e Nova 

Iorque para empréstimos destinados à realização de obras na estrada de ferro Sorocabana. 

Construiu assim a linha Mayrink-Santos. Reorganizou o Instituto de Defesa Agrícola e 

Animal, criou a Secretaria de Viação e Obras Públicas e realizou obras de aproveitamento 

da represa de Santo Amaro para o abastecimento de água da capital paulista. Encaminhou 

ainda à Câmara estadual o Código de Processo Civil e Comercial e a reforma judiciária do 

estado, ambos aprovados. 

 

DA DISPUTA SUCESSÓRIA À REVOLUÇÃO DE 1930 

Amigo pessoal de Washington Luís, Júlio Prestes foi por ele indicado como 

sucessor na presidência da República, e logo depois teve sua candidatura homologada pela 

convenção do PRP. Se eleito presidente, asseguraria a continuidade da política econômica 

oficial e do domínio político do perrepismo. Washington Luís confiava no apoio da 

liderança da maioria dos estados para garantir a vitória de seu candidato. Enquanto isso, a 

oposição se coligava na Aliança Liberal, tendo sua força principal nos estados de Minas 

Gerais, do Rio Grande do Sul – de onde emergiu o candidato oposicionista, o presidente do 

estado Getúlio Vargas – e da Paraíba – de onde saiu o candidato a vice-presidente, o 

também presidente do estado João Pessoa.  

A candidatura de Júlio Prestes foi lançada numa época de crise econômica e tensão social. 



Apesar de ter recebido o apoio de diversas associações industriais de São Paulo, ganhou a 

oposição dos cafeicultores que, embora tradicionalmente vinculados ao PRP, nele viam o 

continuador da política econômica oficial, que consideravam desastrosa. Com efeito, 

Washington Luís vinha sendo criticado por manter a moeda brasileira a uma taxa fixa de 

câmbio, o que fazia decrescer a receita das exportações devido à queda dos preços do café 

no mercado internacional. Além disso, o governo recusara-se a conceder mais créditos ao 

Instituto do Café de São Paulo a fim de comprar os estoques excedentes e tomar medidas 

que evitassem a execução das hipotecas dos produtores de café. 

De toda forma, a vitória do candidato situacionista era iminente. Diante disso, Getúlio 

Vargas tentou fórmulas de conciliação com Washington Luís, chegando a enviar seu 

secretário da Fazenda, Firmino Paim Filho, a São Paulo, para buscar entendimentos. Tanto 

Washington Luís quanto Júlio Prestes, contudo, recusaram qualquer acordo. 

As eleições, realizadas em 1º de março de 1930, deram a vitória ao candidato oficial por 

larga margem. Do total de 1.890.524 votos, Júlio Prestes obteve 1.091.709, elegendo-se 

presidente da República, enquanto o baiano Vital Soares era eleito a vice-presidente. Logo 

após a proclamação de sua vitória, ofereceu uma recepção solene às autoridades cariocas e 

em seguida embarcou para o exterior. Foi recebido como presidente eleito nos Estados 

Unidos, recepcionado na França pelo presidente Gaston Doumergue, e homenageado em 

Londres no palacete Rothschild. 

No Brasil, os resultados eleitorais, tanto para a presidência quanto para o Congresso, 

geraram violentos protestos da oposição. Segundo os oposicionistas, o abuso de poder 

contra a oposição tornava-se manifesto em fatos como o não reconhecimento — ou 

“depuração” — de 14 deputados eleitos em Minas e dos deputados eleitos na Paraíba, em 

favor dos eleitos na cidade de Princesa, hoje Princesa Isabel (PB), que se proclamara 

independente do governo estadual de João Pessoa. Washington Luís e Júlio Prestes foram 

acusados inclusive de favorecer a Revolta de Princesa com o fim de enfraquecer a Aliança 

Liberal. O ex-presidente Epitácio Pessoa também denunciou inúmeras irregularidades 

favoráveis à vitória de Júlio Prestes em São Paulo: segundo essas denúncias, por exemplo, 

o município de Osasco, com um eleitorado de 3.095 cidadãos, dera 6.018 votos a Júlio 

Prestes. 

O inconformismo da oposição fomentou a conspiração revolucionária, resultante da 



articulação dos grupos derrotados nas eleições com os “tenentes” que haviam participado 

dos movimentos de 1922 e 1924, até que, em 3 de outubro, a revolução eclodiu em diversos 

pontos do país. As primeiras notícias sobre o início do movimento chegaram a São Paulo 

no próprio dia 3 e, já no dia 5, o comandante da 2ª Região Militar, sediada em São Paulo, 

general Hastínfilo de Moura, deslocava tropas para guarnecer as divisas com Minas Gerais 

e Paraná, ameaçadas pelas forças revolucionárias. 

Entretanto, diante da deposição de Washington Luís no dia 24 de outubro e da instalação de 

uma junta governativa, diante da adesão ao movimento revolucionário do comandante da 

Força Pública de São Paulo, Joviniano Brandão, e diante da agitação popular que ganhara 

as ruas, Júlio Prestes e Hastínfilo de Moura desistiram de qualquer resistência armada. Júlio 

Prestes transmitiu o governo do estado de São Paulo ao general Hastínfilo e asilou-se no 

consulado britânico. 

Exilado na Europa, recebeu em outubro de 1932 os constitucionalistas que para lá se 

dirigiram após o fracasso de seu movimento em São Paulo. Em 1934, com a 

reconstitucionalização do país, retornou ao Brasil, fixando-se em sua fazenda de 

Itapetininga e dedicando-se ao cultivo do algodão. 

Por ocasião das primeiras crises do Estado Novo retornou à cena política, hipotecando 

solidariedade a Getúlio Vargas em 1942, quando este declarou guerra aos países do Eixo. 

Em 1945 foi um dos fundadores da União Democrática Nacional (UDN), tendo participado 

da primeira reunião de seu diretório nacional e integrado a comissão diretora do partido ao 

lado de Artur Bernardes Filho, José Américo de Almeida, Armando de Sales Oliveira e 

José Eduardo do Prado Kelly. Apoiou ainda a candidatura de Eduardo Gomes à presidência 

da República, participando da reunião que a lançou oficialmente no dia 21 de abril de 1945. 

Faleceu em São Paulo no dia 9 de fevereiro de 1946. 

Era casado com Alice Prestes de Albuquerque, com quem teve três filhos. 

Ao longo de sua vida fez algumas incursões literárias, tendo publicado o livro de sonetos 

Vida e forma e participado da redação da revista Musa com René Thiollier. Publicou ainda 

vários discursos e sua plataforma de candidato em 1930. A seu respeito, e especialmente 

sobre sua candidatura à presidência, Teodoro Figueira de Almeida escreveu A candidatura 

de Júlio Prestes à luz da sã política (1929) e Célio Debes publicou Júlio Prestes e a 



Primeira República (1982). 

 

Jorge Miguel Mayer 
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PRESTES, Luís Carlos 

*militar; rev. 1924; Col. Prestes; mov. comunista; rev. 1935; const. 1946; sen. DF 

1946-1948. 

 

Luís Carlos Prestes nasceu em Porto Alegre no dia 3 de janeiro de 1898, filho de 

Antônio Pereira Prestes, oficial do Exército da arma de engenharia, e de Leocádia Felizardo 

Prestes, professora primária. Além de Luís Carlos, o casal teve quatro filhas. A família 

Prestes mudou várias vezes de residência, transferindo-se de Porto Alegre para Alegrete 

(RS) e voltando depois à capital gaúcha, de onde viajou para o Rio de Janeiro, então 

Distrito Federal. 

Depois dos primeiros estudos com a mãe, Prestes matriculou-se em 1906 numa 

escola primária particular em Botafogo, no Rio. Em 1908 seu pai morreu no posto de 

capitão, deixando a família em dificuldades financeiras. Prestes devido à mudança da 

família para o bairro do Andaraí, transferiu-se para uma escola pública desse bairro. Logo 

em seguida tentou o ingresso, por concurso, na 2ª série do Colégio Militar, com o propósito 

de seguir a carreira das armas. Embora aprovado não foi matriculado por não ter recorrido 

ao apoio de “pistolão”. No ano seguinte, fez de novo o concurso e, aprovado, não foi 

admitido. Sua mãe recorreu, então, ao general Bento Ribeiro, amigo de seu pai e que viria a 

ser prefeito do Distrito Federal de 1910 a 1914, para obter uma vaga no colégio, no qual 

ingressou finalmente no mês de maio de 1909. 

Por decisão de seu pai, que era positivista, Prestes e as irmãs deveriam fazer sua 

opção religiosa quando atingissem a maioridade. Foi no Colégio Militar que o professor de 

latim e médico Joaquim da Silva Gomes o convenceu a iniciar-se na religião católica. 

Prestes foi então encaminhado por seu professor ao padre Pio Santos, monsenhor da igreja 

Santa Cruz dos Militares, e chegou a freqüentar duas ou três vezes por semana o catecismo. 

Segundo seu depoimento, ao mesmo tempo em que era introduzido na doutrina católica, lia 

livros da biblioteca de seu pai, interessando-se pelos filósofos franceses como Diderot, 

Rousseau e outros. Seria batizado por vontade própria aos 18 anos, em março de 1916, na 

igreja de São José, no centro do Rio, tendo como padrinhos Nossa Senhora da Conceição e 

seu professor de latim. 

Em fevereiro de 1916 sentou praça, ingressando na Escola Militar do Realengo, 



também no Rio, onde teria como companheiros Juarez Távora, Antônio de Siqueira 

Campos, Carlos da Costa Leite, Eduardo Gomes, Osvaldo Cordeiro de Farias, Newton 

Prado e Landerico de Albuquerque Lima, todos integrantes da geração que iniciou as 

revoltas tenentistas da década de 1920. Concluiu os dois primeiros anos do curso geral em 

1917, cursando os dois anos seguintes como aluno da arma de engenharia. Declarado 

aspirante-a-oficial em dezembro de 1918, quando ainda cursava o 3º ano da Escola Militar, 

em 1919 terminou o curso de engenharia, mas não prestou os exames finais, suspensos 

devido à epidemia de gripe espanhola que grassava no Rio de Janeiro. Colou grau em 

janeiro de 1920, obtendo o diploma de bacharel em ciências físicas e matemáticas. Sua 

turma foi a última da Escola Militar a obter esse diploma, devido à reforma do ensino. 

Ao concluir o curso, foi designado para servir na 1ª Companhia Ferroviária de 

Deodoro no Rio de Janeiro. Promovido a segundo-tenente em dezembro de 1920, foi 

convidado para exercer a função de auxiliar de instrutor da Escola Militar do Realengo. 

Pouco tempo depois, já na metade de 1921, passou a instrutor. Em setembro desse ano, 

porém, pediu exoneração por não concordar com a tentativa de redução do material didático 

que considerava necessário para a prática da instrução. Voltou então a servir na 1ª 

Companhia Ferroviária de Deodoro, onde permaneceu até julho de 1922. 

O ano de 1922 foi marcado por alguns acontecimentos, cujas conseqüências 

determinaram mudanças significativas na história política brasileira, desempenhando 

também papel fundamental na trajetória de vida de Prestes e de seus companheiros de 

turma da Escola Militar. Nos dias 25, 26 e 27 de março realizou-se o I Congresso do 

Partido Comunista Brasileiro, então chamado Partido Comunista do Brasil (PCB), fundado 

nessa ocasião. Foi também em 1922 que se realizou em São Paulo a Semana de Arte 

Moderna, evento que deu início a uma nova concepção estética nas artes e levou à ruptura 

com as tradições acadêmicas. Nesse ano realizaram-se ainda eleições para a sucessão do 

presidente da República, Epitácio Pessoa, o que provocou a abertura de uma crise política. 

A origem imediata da crise ligou-se à escolha do nome do candidato à vice-presidência, 

quando se formou uma coligação entre os estados que se sentiram marginalizados pelo 

governo central: Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Essa dissidência, 

denominada Reação Republicana, lançou como candidatos à presidência e vice-presidência, 

respectivamente, Nilo Peçanha, do Rio de Janeiro, e José Joaquim Seabra, da Bahia, em 



oposição às candidaturas oficiais de Artur Bernardes, de Minas Gerais, e Urbano dos 

Santos, de Pernambuco. 

A Reação Republicana procurou obter o apoio do marechal Hermes da Fonseca, na 

ocasião presidente do Clube Militar. A campanha sucessória desencadeou uma acirrada 

disputa entre os dois grupos, culminando com o episódio das “cartas falsas”, documentos 

ofensivos ao Exército publicados no jornal Correio da Manhã em outubro de 1921, como 

de autoria de Artur Bernardes, com a finalidade de incompatibilizá-lo com as forças 

armadas. Sindicância posterior demonstrou tratar-se de textos forjados, mas sua publicação 

intensificou a oposição dos militares a Bernardes, afinal eleito em março de 1922. 

Nesse episódio, Prestes, como sócio do Clube Militar, compareceu à assembléia que 

discutiu a questão das cartas de Bernardes e votou contra a constituição de uma comissão 

de inquérito para averiguar a autenticidade das mesmas, pois, segundo seu próprio 

depoimento, naquele momento ele acreditava que as cartas eram verdadeiras e que de nada 

adiantaria comprovar sua veracidade se os oficiais do Exército não tivessem condições de 

intervir e alterar a situação. Nesse encontro, a maioria — ou seja, aproximadamente 

oitocentos oficiais —, apoiou a abertura de inquérito e 40 votaram contra. O voto de Prestes 

não foi compreendido por seus colegas, que passaram a hostilizá-lo. O tenente Vítor César 

da Cunha Cruz, segundo o depoimento de Prestes, foi o único a procurá-lo para ouvir suas 

explicações. 

Logo após a vitória eleitoral de Bernardes, Prestes decidiu pedir uma licença de 

saúde do Exército por seis meses. Para se manter e ajudar financeiramente a família, passou 

a dar aulas particulares de matemática e geometria, lecionando também no Ginásio 28 de 

Setembro. 

Por outro lado, a situação se agravou nos meios militares com o chamado caso de 

Pernambuco. Após as eleições para a sucessão nesse estado, os dois candidatos, da situação 

e da oposição, declararam-se vencedores, deflagrando uma série de choques armados e 

crimes políticos, dos quais participaram guarnições do Exército. A luta interna de 

Pernambuco acabou por envolver o Clube Militar devido a um telegrama que lhe 

endereçaram oficiais residentes naquele estado, os quais protestavam contra a situação. Em 

resposta, Hermes da Fonseca, na condição de presidente do Clube, enviou um telegrama ao 

comandante da guarnição federal de Pernambuco, no qual acusava o governo de colocar o 



Exército na “odiosa posição de algoz do povo pernambucano”. Essa atitude levou o 

presidente da República a decretar o fechamento do Clube Militar por seis meses. Ao 

insurgir-se contra essa medida, o marechal Hermes da Fonseca foi preso. Sua prisão, 

somada ao fechamento do clube e à intranqüilidade reinante no Exército, desencadeou uma 

reação armada, a Revolta de 5 de Julho de 1922, que eclodiu simultaneamente no forte de 

Copacabana, na Escola Militar do Realengo e entre os oficiais do contingente do Exército 

em Mato Grosso, dando início ao ciclo de revoltas tenentistas que culminaria na Revolução 

de 1930. Nas articulações para o levante, Prestes compareceu a reuniões nas residências de 

Álvaro de Vasconcelos, oficial da Marinha, de Joaquim Inácio Batista Cardoso e da viúva 

do major Brasil, mas não chegou a participar da revolta do forte de Copacabana, pois se 

encontrava acamado vítima de febre tifóide. 

Em 13 de setembro de 1922 foi transferido, juntamente com Fernando Távora, para 

a Comissão Fiscalizadora da Construção de Quartéis em três cidades do sul do país: Santo 

Ângelo, Santiago do Boqueirão e São Nicolau. Foi promovido em outubro a capitão, antes 

mesmo de embarcar para o Rio Grande do Sul. Permaneceu pouco tempo na comissão, 

pedindo demissão em fevereiro de 1923 porque não lhe foi dado o material necessário para 

fiscalizar as obras. Promovido a capitão em outubro, mas só no final do ano obteve a 

exoneração do cargo que ocupava. Nesse período, foi louvado pelo comandante da 3ª 

Região Militar (3ª RM), general Eurico de Andrade Neves, por sua atuação na revolução de 

1923, luta armada que se travou no Rio Grande do Sul entre republicanos e libertadores em 

torno da quinta reeleição do líder republicano Antônio Augusto Borges de Medeiros para a 

presidência do estado. 

Classificado em seguida no 1º Batalhão Ferroviário em Santo Ângelo (RS), aí se 

tornou chefe da seção de construção. Foi encarregado de dirigir a construção de um trecho 

da estrada de ferro Cruz Alta-Porto Lucena e construiu também uma ponte ligando Santo 

Ângelo a Camandaí. No desempenho dessas funções, entrou em contato com o problema da 

corrupção administrativa, reforçando as suas posições quanto à necessidade de mudanças 

políticas no país. Por outro lado, ainda em Santo Ângelo, foi despertado para a questão das 

condições de vida da população do interior, principalmente ao trabalhar com trezentos 

soldados analfabetos. Criou então uma escola, onde acumulou as funções de diretor e 

professor. 



Ainda em Santo Ângelo, em contato com colegas de turma que planejavam derrubar 

o governo de Artur Bernardes, comprometeu-se com a revolução que iria ser deflagrada em 

julho de 1924. Como não desejava revoltar-se na condição de oficial do Exército, pois 

havia jurado fidelidade aos poderes constituídos, solicitou no início de julho de 1924 

licença para tratamento de saúde. Encontrava-se nessa situação quando, sem que tivesse 

sido avisado, eclodiu o movimento armado de 5 de julho de 1924, segundo aniversário da 

revolução frustrada de 1922. A revolução irrompeu em Sergipe, no Amazonas e em São 

Paulo. Nos dois primeiros estados, foi dominada rapidamente, mas em São Paulo os 

rebeldes sob o comando do general Isidoro Dias Lopes e do major da Força Pública de São 

Paulo Miguel Costa ocuparam a capital por três semanas até que, pressionados pela ação 

conjunta das forças policiais de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, rumaram 

para oeste em fins de julho. Conseguiram chegar a Mato Grosso e daí, devido à pressão das 

forças legalistas, foram obrigados a atravessar o alto Paraná e ocupar Guaíra (PR), depois 

de sofrer várias perdas nos combates travados com as tropas governistas. 

No mês de setembro, Prestes pediu demissão do serviço ativo no Exército. Nesse 

período em que esteve afastado da tropa, trabalhou como engenheiro numa empresa 

concessionária de serviços públicos, instalando luz elétrica em algumas cidades gaúchas, 

entre as quais Santo Ângelo. Envolvido nos preparativos para a revolução no Rio Grande 

do Sul, assumiu a liderança do movimento em Santo Ângelo com a participação do tenente 

Mário Portela Fagundes. Siqueira Campos partiu em companhia de João Francisco Pereira 

de Sousa e Anacleto Firpo para conferenciar com Juarez Távora na cidade de Foz do 

Iguaçu (PR). Nas conversações foi decidido que as forças revoltosas deveriam avançar até 

Ponta Grossa (PR), onde encontrariam a Divisão São Paulo. 

No dia 29 de outubro Prestes deu início ao levante em Santo Ângelo utilizando um 

estratagema: procurou o oficial-de-dia do 1º Batalhão Ferroviário e entregou-lhe um 

telegrama do comandante da 3ª RM, general Andrade Neves, ordenando que o comandante 

do batalhão, major Eduardo Sá de Siqueira Montes, passasse ao capitão Prestes o comando 

da tropa. O telegrama era falso e sua utilização fora combinada anteriormente por Prestes 

com dois tenentes, seus ex-alunos, que não queriam aderir ao movimento. Prestes e um 

grupo de civis foram à casa do major Siqueira Montes e o seqüestraram, seguindo depois 

para o quartel, onde apresentaram o falso telegrama ao oficial-de-dia e receberam o 



comando de suas mãos. 

Os trezentos soldados da Companhia do 1º Batalhão Ferroviário que Prestes 

comandara na abertura da estrada de ferro o acompanharam no levante. O líder lançou um 

manifesto no qual assegurava ao povo “a ordem, o respeito à propriedade e à família”, 

vinculando sua revolta à de São Paulo, comandada por Isidoro. Declarou também que seus 

objetivos eram depor Bernardes e impedir que a Inglaterra se apropriasse das alfândegas 

brasileiras para a amortização da dívida externa em 1927. Além das tropas comandadas por 

Prestes, sublevaram-se no Rio Grande do Sul o batalhão de São Borja, liderado pelo tenente 

Siqueira Campos, o 3º Grupo de Artilharia a Cavalo (3º GAC), de Alegrete, sob a liderança 

dos tenentes João Alberto Lins de Barros e Renato da Cunha Melo, e o 3º Batalhão de 

Engenharia, de Cachoeira do Sul, tendo à frente o capitão Fernando Távora. Levantaram-se 

também o 3º RCI de São Luís Gonzaga, sob o comando do tenente João Pedro Gay, e o 5º 

RCI de Uruguaina, sob o comando do capitão Juarez Távora. Os revoltosos contaram 

também com o apoio das forças irregulares de velhos caudilhos — Honório Lemes, Zeca 

Neto, Leonel Rocha e Júlio Barrios. 

Com o prosseguimento da luta, Prestes assumiu o comando da coluna constituída 

pelo 2º e 3º regimentos de Cavalaria, o 1º Batalhão Ferroviário e revolucionários civis. A 

coluna permaneceu na região missionária durante dois meses, enfrentando as tropas 

legalistas compostas, segundo Hélio Silva, por cerca de dez mil homens. Marchou em 

seguida para a colônia militar do rio Uruguai com cerca de dois mil homens mal armados e 

deficientemente municiados. 

Por seu lado, as colunas de Honório Lemes e Zeca Neto, que se reuniram após uma 

série de combates, internaram-se no Uruguai, o mesmo fazendo Júlio Barrios em dezembro. 

A Coluna Miguel Costa-Prestes 

Os revolucionários que lutavam no Sul foram-se reunindo em São Luís Gonzaga 

(RS) em torno de Prestes, considerado por Cordeiro de Farias, Juarez Távora, Siqueira 

Campos, João Alberto e Ari Salgado Freire como o mais apto a liderar a revolução. Em São 

Luís, esse grupo analisou as opções que se lhes apresentavam para continuar a luta. 

Deveriam de início tentar receber armas, e munições de Isidoro, que continuava 

controlando a situação na região de Foz do Iguaçu. Caso isso fosse possível, os 

revolucionários prosseguiriam os combates no Rio Grande do Sul. Uma outra possibilidade, 



se a primeira não fosse viável, seria marcharem rumo ao norte para tentar invadir Santa 

Catarina. Diante dessas opções, o grupo resolveu enviar um emissário a Isidoro para 

consultá-lo. Em resposta, o líder da rebelião em São Paulo informou que seus estoques de 

armas e munições eram pequenos e que o grupo deveria marchar para o norte. Nesse 

momento, a coluna gaúcha, sob a chefia de Prestes, decidiu ir ao encontro de Isidoro. 

Em 27 de dezembro de 1924, o núcleo inicial daquela que seria mais tarde 

denominada Coluna Prestes abandonou São Luís. Os oficiais-comandantes eram os 

seguintes: major Mário Portela Fagundes (1º Batalhão Ferroviário), substituído após sua 

morte pelo “major” Osvaldo Cordeiro de Farias; “major” João Alberto (2º Regimento de 

Cavalaria); “major” João Pedro Gay (3º Regimento de Cavalaria), depois substituído pelo 

“major” Siqueira Campos. Ao marcharem ao encontro da Divisão São Paulo, as tropas 

gaúchas atravessaram o rio Uruguai na foz do rio Anta. No local chamado Queimados, 

perto de Barracão (SC), Prestes empossou Siqueira Campos no comando do 3º 

Destacamento, enquanto o major João Pedro Gay era destituído por haver argumentado 

com a inutilidade da revolução, tentando convencer os soldados do seu destacamento a 

emigrarem. 

A coluna chegou a Barracão reduzida a oitocentos homens. O coronel Fidêncio de 

Melo, fazendeiro do Contestado, prometera ao general Isidoro colaborar com a Coluna 

Prestes. Na prática contudo, isso não ocorreu, deixando os rebeldes em um momento difícil. 

Nessa região, os revoltosos enfrentaram as tropas do general Paim e organizaram a defesa 

de Maria Preta (SC), onde Cordeiro de Farias, com apenas 70 homens do Batalhão 

Ferroviário, combateu os dois mil homens chefiados por Claudino Nunes Pereira. Lutando 

contra as forças do general Paim e de Claudino Nunes, Prestes não só abandonou Maria 

Preta em completa ordem, como também conseguiu enganar os dois adversários e lançá-los 

um contra o outro. Em seguida uniu suas tropas às do coronel Fidêncio de Melo, abriu uma 

picada no terreno sem estradas e partiu para a região do Iguaçu, onde estavam as forças de 

Isidoro e Miguel Costa. Durante esse período de combates, suas qualidades militares e de 

liderança foram-se afirmando perante seus companheiros. Segundo seu próprio 

depoimento, essa experiência levou-o a pensar em transformar a guerra de trincheiras, que 

lhe fora ensinada na Escola Militar, em guerra de movimento. 

Em abril de 1925, no Paraná, a vanguarda da coluna fez junção com a Divisão São 



Paulo no cruzamento das estradas de Benjamim com Santa Helena. No dia 12 desse mesmo 

mês deu-se a conferência entre Isidoro, Prestes e Bernardo Padilha, da qual participaram, 

entre outros, o coronel Mendes Teixeira e os majores Álvaro Dutra, Delmont e Asdrúbal 

Gwyer de Azevedo. No encontro ficou acertado um novo plano de campanha e decidido 

também que o general Isidoro partiria para a Argentina, seguido dos oficiais paulistas que o 

quisessem acompanhar, para organizar uma rede de auxílio externo ao movimento. A 1ª 

Divisão Revolucionária, sob o comando geral do “general-de-brigada” (as patentes tinham 

caráter revolucionário) Miguel Costa, ficou organizada em duas grandes unidades: a 

Brigada Rio Grande, comandada por Prestes, com cerca de oitocentos homens, e a Brigada 

São Paulo, comandada pelo tenente-coronel Juarez Távora, com cerca de setecentos 

homens. 

A brigada de Prestes, que contava em seu estado-maior com o major Paulo Kruger, 

o capitão Ítalo Landucci e os primeiros-tenentes Sadi Vale Machado e Nicácio Costa, 

ajudantes-de-ordens, era formada pelos 1º, 2º e 3º destacamentos, comandados 

respectivamente pelos tenentes-coronéis Osvaldo Cordeiro de Farias, João Alberto Lins de 

Barros e Antônio de Siqueira Campos, e um corpo auxiliar, o 1º Esquadrão de Cavalaria 

Independente, comandado pelo capitão Ari Salgado Freire. A Brigada São Paulo era 

composta pelo 2º Batalhão de Caçadores (2º BC), sob as ordens do major Mário Alves Lira; 

pelo 3º BC, chefiado pelo major Mário Virgílio dos Santos; o Batalhão de Artilharia 

Montada, sob o comando do capitão Henrique Ricardo Holl; e o 2º Esquadrão de Cavalaria 

Independente, liderado pelo capitão Jorge Danton. A coluna se organizava em quatro 

destacamentos que se revezavam nas posições. Um fazia quatro dias de vanguarda, o que 

lhe permitia abastecer-se de cavalos, roupas e mantimentos, e passava em seguida para a 

retaguarda, onde permanecia outros quatro dias. O destacamento de retaguarda passava 

então para o centro, permanecendo oito dias nessa posição. Os destacamentos da vanguarda 

e da retaguarda recebiam apoio dos dois destacamentos do centro. 

Iniciada a marcha, em 29 de abril de 1925 a coluna terminou a travessia do rio 

Paraná, invadiu o Paraguai e marchou em direção a Mato Grosso. A vanguarda na invasão 

de Mato Grosso era o destacamento João Alberto, que se juntou ao destacamento Siqueira 

Campos para tomar a cidade de Ponta Porã (MS), que fora abandonada pela guarnição local 

e invadida pelos paraguaios da cidade vizinha. Por outro lado, as forças legalistas do 



coronel Péricles de Albuquerque, que se retiraram da cidade, foram engrossadas pelas 

tropas procedentes de Campo Grande, atual capital de Mato Grosso do Sul, sob o comando 

do major Bertoldo Klinger. Siqueira Campos e João Alberto atacaram Klinger na cabeceira 

do rio Apa, obrigando-o a se retirar em direção a Campo Grande. Os dois destacamentos 

encontraram-se com o resto da coluna perto da estação do Rio Pardo, da estrada de ferro 

Noroeste. Em 16 de maio a coluna estava reunida novamente e continuou sua marcha 

através de Mato Grosso. 

Em 10 de junho, num lugar chamado Deserto de Camapuã (MS), a coluna sofreu 

nova estruturação, uma vez que, durante a campanha de Mato Grosso, surgiram 

divergências entre seus integrantes. A divisão em duas brigadas, Rio Grande e São Paulo, 

criara constantes atritos entre os dois chefes, Miguel Costa e Prestes, sobre a maneira pela 

qual devia ser conduzida a campanha. Na entrada de Mato Grosso, Miguel Costa pretendia 

sustentar um combate decisivo, mas a opinião que prevaleceu foi a de Prestes, o qual 

alegou que, em vista da diminuta munição de que dispunham, seria impossível uma vitória. 

Coube-lhe então a reorganização da coluna, que continuaria sob o comando de Miguel 

Costa, mas passaria a contar com um estado-maior chefiado por Prestes, tendo Juarez 

Távora como subchefe e Lourenço Moreira Lima como secretário. Cordeiro de Farias, João 

Alberto e Siqueira Campos continuaram no comando dos 1º, 2º e 3º destacamentos, e 

criou-se ainda um 4º destacamento, sob o comando de Djalma Dutra. Os soldados gaúchos 

e paulistas foram distribuídos igualmente entre os quatro destacamentos. 

Com essa nova organização e estratégia, a coluna invadiu Goiás e, sempre 

combatendo as forças de Klinger e a polícia goiana, galgou a serra do Paranã, ocupando 

São João do Pinduca (MG). Em 7 de setembro os revolucionários voltaram a Goiás e 

começaram a marchar em direção ao Maranhão, onde ocuparam em novembro a cidade de 

Santo Antônio das Balsas. O destacamento Siqueira Campos, com o qual marchava Juarez, 

ocupou a vila de Passagem Franca, às margens do rio Parnaíba, sendo dali encarregado de 

cortar as ligações entre Nova Iorque (MA), Barão de Grajaú (MA) e Teresina (PI). A partir 

de 28 de dezembro as forças de Juarez atacaram Teresina, enquanto as de Prestes 

investiram contra Flores (MA). No dia 31 de dezembro, Prestes enviou Cordeiro de Farias 

para combinar com Juarez Távora e Miguel Costa o abandono do cerco de Teresina e 

Flores, bem como o início da marcha para o leste em direção a Pernambuco. Nesse mesmo 



dia Juarez foi feito prisioneiro quando fazia um reconhecimento nas margens do Parnaíba, 

entre Areias e Caieiras, no Maranhão. 

A coluna reuniu-se na fazenda Cantinho e daí marchou para Pernambuco em 10 de 

janeiro de 1926. Sempre combatendo, atravessou o Piauí, o Ceará, o Rio Grande do Norte e 

a Paraíba. Em 12 de fevereiro, o grosso da tropa rebelde entrou em Pernambuco, 

registrando-se nessa travessia um sangrento combate em Piaucó (PB), onde Cordeiro de 

Farias e seus soldados obtiveram uma grande vitória. Foi também durante esse percurso 

que, sob o comando de Prestes, realizou-se uma das manobras militares que alcançaram na 

época enorme repercussão. A operação ocorreu quando três colunas governistas, compostas 

de 15 mil homens, tentaram cercar a coluna acampada na fazenda Buenos Aires, num 

contraforte da serra Negra. Prestes esperava ali o resultado da revolta liderada por Cleto 

Campelo, que deveria eclodir em Recife, mas fracassara. As tropas legalistas cercaram a 

coluna no dia 22 de fevereiro. Prestes fez então uma volta sobre si mesmo de 23 léguas, 

evoluindo em marcha forçada através da caatinga, abrindo picadas, andando dia e noite, 

enquanto as forças do governo continuavam garantindo o cerco à fazenda Buenos Aires. A 

marcha de Prestes descrevia um arco que saía do rio São Francisco, atravessando o sertão 

rumo à Bahia. Essa manobra ficou conhecida como “laço húngaro”, pois o trajeto 

percorrido se assemelhava ao laço assim chamado, que servia de ornamento ao uniforme do 

Exército. 

Ainda em fevereiro de 1926, Prestes e Miguel Costa redigiram uma declaração de 

princípios da coluna, para ser distribuída à nação. Nesse manifesto, intitulado Motivos e 

ideais da revolução, seus integrantes se colocavam contra “os impostos exorbitantes, 

desonestidade administrativa, falta de justiça, mentira do voto, amordaçamento da 

imprensa, perseguições políticas, desrespeito à autonomia dos estados, falta de legislação 

social, reforma da Constituição sob o estado de sítio”. Nesse mesmo documento 

reivindicavam ainda: “assegurar o regime da Constituição de 24 de fevereiro de [1891]; 

estabelecer ensino primário gratuito e ensino profissionalizante e técnico em todo o país; 

assegurar a liberdade de pensamento; unificar a Justiça, colocando-a sob a égide do 

Supremo Tribunal Federal; unificar o regime eleitoral e estabelecer o voto secreto e 

obrigatório; unificar o fisco; assegurar a liberdade municipal; castigar os defraudadores do 

patrimônio do povo; acabar com a anomalia de um tesouro público endividado, enquanto os 



políticos profissionais enriquecem; rigorosa economia dos dinheiros públicos e auxílio 

eficiente às forças econômicas do país.” 

De fevereiro a 3 de julho os revolucionários percorreram a Bahia, entraram em 

Minas Gerais e voltaram àquele primeiro estado, sendo mal recebidos por parte da 

população e enfrentando, além das tropas do governo e da polícia estadual, os cangaceiros e 

jagunços que passaram a combatê-los sob a chefia de Horácio de Matos, Franklin de 

Albuquerque e Abílio Wolney. Em julho, em território pernambucano, a coluna ocupou os 

municípios de Murici e Ouricuri. Sempre combatendo, entrou no Piauí e, em 20 de agosto, 

já em Goiás, armou uma emboscada na fazenda Piauí para as tropas do governo. 

Os revoltosos entraram no estado de Mato Grosso em 15 de outubro, acampando 

nas proximidades de Coxim, onde ficou decidido que emigrariam para a Bolívia. A decisão 

de pôr fim à marcha foi tomada por várias razões, uma das quais ligada ao fim do governo 

de Artur Bernardes, que seria substituído em novembro por Washington Luís. Ainda 

segundo Prestes, essa decisão se deveu à compreensão, por parte dos comandantes 

revolucionários, da “inutilidade de nossos esforços... começamos a dar-nos conta de que as 

conseqüências da luta que sustentávamos golpeavam a parte mais pobre da população, pois 

atrás da coluna vinham as forças do governo, capazes de todas as violências e 

arbitrariedades... Além disso, por falta de um objetivo político claro, no seio da coluna 

começaram a aparecer sintomas de degeneração, o que poderia conduzir muitos dos seus 

componentes ao banditismo”. 

Prestes e Miguel Costa não quiseram tomar sozinhos a decisão de pôr fim à luta e 

enviaram emissários a Isidoro e a Assis Brasil, solicitando-lhes instruções para agir. Foram 

enviados o capitão Lourenço Moreira Lima, secretário da coluna, e Djalma Dutra, 

escoltados pelo destacamento comandado por Siqueira Campos. Em 24 de outubro a coluna 

se dividiu: Siqueira Campos partiu com 80 homens em direção a Campo Grande e o 

restante — cerca de 620 homens — rumou em direção à Bolívia, onde penetrou no dia 3 de 

fevereiro de 1927, acampando na fazenda Capim Branco. No dia seguinte foi lavrada uma 

ata assinada por Prestes e Miguel Costa e pelo major boliviano Heliodoro Carmona, na qual 

se estabeleceu a deposição voluntária das armas mediante as garantias concedidas pela 

Constituição boliviana a toda pessoa que ingressasse no país. 

Ainda no dia 4, Miguel Costa, João Alberto, Cordeiro de Farias e mais cem 



revolucionários dirigiram-se para San Matías, enquanto Prestes, à frente de cerca de 

quatrocentos de seus comandados, seguiu para La Gaiba. Prestes encarregou-se de 

estabelecer a ligação com Siqueira Campos, que continuava em território nacional. Este, 

afinal, em 23 de março de 1927, entrou em território paraguaio com 65 homens. 

Foi encerrada, assim, a marcha da Coluna Prestes, que percorreu 13 estados do 

Brasil ao longo de 25 mil quilômetros, levando a mensagem revolucionária. Sua longa 

duração fazia parte da estratégia desses revolucionários, que pretendiam que a luta se 

estendesse para além do período governamental de Bernardes, a fim de levar suas idéias às 

populações do interior. Entretanto, para permanecer tão longo tempo em combate com 

forças governamentais que lhes eram superiores, tiveram que adotar como única 

possibilidade de luta a guerra de movimento. Assim, quando se encontravam em situação 

de superioridade, atacavam com toda a intensidade e gritavam para assustar o inimigo, 

promovendo uma enorme algazarra. O objetivo não era vencer, mas criar uma legenda de 

força e bravura, causar impacto. Quando se encontravam em situação de inferioridade, 

evitavam o confronto para não serem submetidos a um desgaste. 

Ao terminar a marcha da coluna, Prestes se projetara nacionalmente como líder 

militar, tendo adquirido ainda grande prestígio popular. 

Exílio: conversão ao marxismo 

Ao chegar a La Gaiba, Prestes tentou encontrar emprego para todos os soldados da 

coluna até poder enviá-los de volta ao Brasil. Desse modo, assinou um contrato com a 

Bolivian’s Concession Limited, companhia inglesa de colonização de terras bolivianas. O 

acerto previa que, como administrador, Prestes contrataria serviços para sanear uma zona 

do setor oriental boliviano. Para isso era necessário abrir estradas, demarcar terras e 

perfurar poços. Os ex-combatentes da coluna se espalharam por uma faixa de terra que 

abrangia La Gaiba, Puerto Suárez, San Carlos, Victoria e Santo Corazón. Nessa sua tarefa 

de saneamento das terras bolivianas, Prestes fez um estudo sobre as condições das 

fronteiras do Brasil na região, enviando-o depois ao Ministério das Relações Exteriores. 

Mas nem todos os integrantes da coluna ficaram na Bolívia. Um grupo liderado por 

Miguel Costa e Isidoro se estabeleceu em Paso de los Libres, na Argentina, e um outro 

fixou-se em Montevidéu. A separação entre os veteranos da coluna — com Prestes, em La 

Gaiba — e o antigo quartel-general revolucionário — com Isidoro, em Libres — 



acentuou-se. Percebendo que a dualidade La Gaiba-Libres não agradava a Prestes, Siqueira 

Campos começou a articular a retirada do poder de Isidoro, iniciando em Montevidéu e 

Buenos Aires a implantação da mística de Prestes. Na verdade, não houve luta pelo poder, 

pois Isidoro não fazia objeção a que Prestes assumisse a liderança dos revolucionários. 

Ao mesmo tempo em que trabalhava na Bolívia Co. Ltd., Prestes dedicou-se a 

leituras em busca de explicações para a situação de atraso e miséria que vira no interior 

brasileiro. A marcha pelo Brasil, segundo ele, o levou a compreender que problemas tão 

sérios não podiam ser resolvidos com uma simples mudança de homens na presidência da 

República. Em dezembro de 1927 foi procurado em Puerto Suárez por Astrojildo Pereira, 

secretário-geral do PCB, que fora incumbido de convidá-lo a firmar uma aliança entre “o 

proletariado revolucionário, sob a influência do PCB, e as massas populares, especialmente 

as massas camponesas, sob a influência da coluna e de seu comandante”. Prestes, contudo, 

não aceitou essa aliança. Foi nesse encontro que obteve as primeiras informações sobre a 

Revolução Russa, o movimento comunista e a União Soviética, pois Astrojildo lá havia 

estado por um ano. 

Ao retornar ao Rio de Janeiro, Astrojildo redigiu uma longa entrevista com Prestes, 

que foi publicada pelo jornal A Esquerda durante três dias consecutivos, a partir de 3 de 

janeiro de 1928. Nesse mesmo dia, os jornais que faziam oposição ao presidente da 

República Washington Luís comemoraram o aniversário de Prestes como o “Dia do 

Cavaleiro da Esperança”, designação criada, segundo alguns, pelo jornal A Esquerda, e 

segundo outras fontes, por Siqueira Campos. 

Por essa época, começavam a escassear recursos para a manutenção dos 

revolucionários. 

Siqueira Campos sugeriu a obtenção de ajuda financeira da União Soviética através 

do Secretariado Sul-Americano do Komintern, sediado em Montevidéu, mas Prestes 

mostrou-se contrário à alternativa por considerá-la prejudicial à causa revolucionária. 

Apesar da oposição de Prestes, o contato foi feito, mas não teve resultados positivos 

porque, entre outros fatores, o representante soviético considerou as posições de Juarez 

Távora, porta-voz do grupo, negativas em relação ao comunismo. 

Em 6 de abril de 1928 Prestes concedeu uma entrevista ao jornalista João Batista 

Barreto Leite Filho, de O Jornal, sustentando nessa ocasião que a guerra civil era o único 



meio de solucionar os problemas brasileiros. Considerava ainda que a rebelião popular era 

questão de tempo e que, naquele momento, deveria formar-se uma frente única de oposição 

para enfrentar o poder das velhas oligarquias. 

Em dezembro de 1928 seguiu para Buenos Aires Alberto Araújo, emissário de 

Siqueira Campos, que então se encontrava escondido em São Paulo. Além de enviar obras 

marxistas e livros autografados de vários escritores brasileiros, como Mário de Andrade, 

Oswald de Andrade, Plínio Salgado, Graça Aranha, Afonso Schmidt, Monteiro Lobato e 

outros, Siqueira propunha a Prestes que retornasse clandestinamente ao Brasil e passasse a 

residir em São Paulo. Caso não aceitasse a proposta, aconselhava-o a se transferir para 

Buenos Aires. Nessa ocasião, Prestes entregou a Alberto Araújo sua prestação de contas ao 

povo brasileiro. Todo dinheiro arrecadado nas várias subscrições populares — que havia 

sido enviado para os revolucionários da coluna — foi minuciosamente contabilizado e 

documentado. Esse documento foi divulgado através da Agência Brasileira, da qual Alberto 

Araújo era um dos diretores. 

Na Argentina, Prestes trabalhou inicialmente em Buenos Aires, dedicando-se ao 

comércio. Negociava principalmente com café de São Paulo e madeira do Paraná, em 

especial cabos de vassoura. Em Santa Fé, passou a trabalhar como engenheiro na 

construção de uma avenida na capital. Foi por essa época que decidiu dedicar-se ao estudo 

do marxismo. A leitura de O Estado e a revolução, de Lênin, exerceu, de acordo com o seu 

próprio depoimento, enorme influência sobre seu pensamento, determinando uma revisão 

profunda em sua concepção de vida. A leitura do primeiro volume de O capital, de Karl 

Marx, lhe teria revelado o segredo da exploração capitalista, levando-o a tornar-se 

socialista. O pensamento lógico e a base materialista adquiridos com os estudos das 

ciências naturais na Escola Militar capacitaram-no a entender melhor os problemas 

sociopolíticos, permitindo-lhe compreender a inconsistência do reformismo. 

Durante o período em que viveu exilado na Bolívia e na Argentina, Prestes foi 

procurado constantemente por revolucionários latino-americanos que buscavam orientação 

para conduzirem os movimentos revolucionários em seus países de origem. Rodolfo 

Ghioldi, comunista argentino, escreveu na época a seu respeito dizendo que “não só os 

brasileiros o buscam. Os uruguaios, os paraguaios, os bolivianos o procuram. Os 

revolucionários sul-americanos o reconhecem como o maior, o admiram, esperam seu 



conselho”. O encontro e a amizade de Prestes com Ghioldi permitiram a troca de idéias e o 

aprofundamento das leituras que vinha fazendo. Durante os anos de 1928 e 1929, Prestes 

tomou parte em comícios da Liga Antiimperialista ao lado de Ghioldi, pronunciando 

discursos sobre a situação do Brasil, nos quais mostrava a necessidade de uma revolução de 

caráter antiimperialista e agrário. 

Em maio de 1929, segundo Prestes — ou junho, de acordo com Astrojildo Pereira 

—, uma delegação brasileira foi a Buenos Aires participar da I Conferência 

Latino-Americana dos Partidos Comunistas. A delegação era chefiada pelo secretário-geral 

do PCB, Paulo Lacerda, e integrada ainda por Leôncio Basbaum, Mário Grazini e Danton 

Jobim. Nessa ocasião, Paulo Lacerda, apenas em companhia de Basbaum, foi ao encontro 

de Prestes, para convidá-lo a se candidatar à presidência da República por uma frente única 

formada pelo PCB e a Coluna Prestes. Por essa época estavam em curso no Brasil as 

articulações para a sucessão de Washington Luís, a ser decidida nas eleições de março de 

1930. 

Prestes pediu aos comunistas o programa da frente única. Basbaum preparou, então, 

um projeto do qual constavam a nacionalização da terra e a partilha dos latifúndios, a 

nacionalização das empresas industriais e bancárias imperialistas, a abolição das dívidas 

externas, a liberdade de organização e de imprensa, o direito de greve, a legalidade para o 

PCB, a jornada de trabalho de oito horas, a lei de férias, o aumento dos salários e outras 

melhorias para os trabalhadores. Prestes considerou o programa radical, não aceitando sua 

indicação como candidato à presidência. Formulou então um programa em que pedia o voto 

secreto, a alfabetização, a justiça, a liberdade de imprensa e de organização e as melhorias 

para os operários. Sugeriu ainda, segundo Basbaum, o nome do tradicional político baiano 

José Joaquim Seabra como candidato à presidência da República (essa afirmação é 

desmentida no depoimento de Prestes publicado em 1982). 

Segundo Basbaum, a não-concretização da aliança entre o PCB e Prestes 

determinou o início do “prestismo”, quando muitos comunistas abandonaram o partido para 

seguir a liderança de Prestes. Segundo o depoimento de Prestes, publicado em 1982, sua 

decisão de recusar a candidatura à presidência sem o prévio entendimento com os 

“tenentes” levou Paulo Lacerda a propor-lhe que continuassem as negociações através do 

Secretariado Sul-Americano da Internacional Comunista, sediado em Buenos Aires. Nessa 



ocasião, o PCB teria organizado um comitê militar revolucionário destinado a manter 

contato e a traçar os planos da conspiração com os chefes da coluna. Mas esse comitê 

malogrou e foi dissolvido. 

Enquanto isso, no processo de escolha dos candidatos à presidência, houve uma 

cisão entre os estados de Minas Gerais e de São Paulo. Washington Luís, ao impor como 

candidato à sucessão Júlio Prestes, presidente do estado de São Paulo, provocou a 

aproximação de Minas Gerais com o Rio Grande do Sul. Esses dois estados estabeleceram 

um pacto para a indicação do candidato oposicionista Getúlio Vargas, formando-se então a 

Aliança Liberal. Esta reuniu, além dos políticos de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, 

os da Paraíba e de todas as oposições estaduais, contando ainda com o apoio dos “tenentes” 

revolucionários de 1922, de 1924 e da Coluna Prestes. 

Prestes não se filiou ao movimento da Aliança Liberal, considerando que a simples 

troca de dirigentes não resolveria os problemas do país. Contudo, ao verificar que a maioria 

dos seus companheiros se aproximava de Vargas e da Aliança Liberal, aceitou encontrar-se 

com Vargas em Porto Alegre. Segundo Prestes, o encontro ocorreu em setembro de 1929 

(de acordo com Hélio Silva e Foster Dulles, em novembro) no palácio Piratini, onde o líder 

da coluna, clandestino no Brasil, foi recebido à meia-noite. Teria dito então que não estava 

ali para dar seu apoio à candidatura de Getúlio e sim para discutir o que considerava 

fundamental para uma revolução antiimperialista e agrária. Comparecera ao encontro 

porque seus companheiros lhe haviam dito que Vargas queria em verdade fazer uma 

revolução. Ainda de acordo com depoimento de Prestes, Getúlio teria respondido: “Fique 

tranqüilo, você não vai se decepcionar comigo.” 

O lançamento oficial dos candidatos da Aliança Liberal deu-se em 20 de setembro 

de 1929. Em carta a Silo Meireles e Cordeiro de Farias, datada de 22 de novembro 

seguinte, Prestes exprimiu sua posição contrária ao apoio à candidatura de Vargas, 

afirmando que não tomaria nenhuma posição pública sem primeiro entregar o posto de 

comandante militar da revolução brasileira em Buenos Aires. Referiu-se à disputa 

presidencial nos seguintes termos: “Dia a dia aumenta em mim a convicção de que os tais 

liberais desejam tudo menos a revolução.” E acrescentava: “Resta-nos um único caminho: o 

caminho pelo qual venho há muito me batendo e que consiste em levantarmos com toda a 

coragem uma bandeira de reivindicações populares, de caráter prático e positivo, capazes 



de estimular a vontade das amplas massas de nossa paupérrima população das cidades e do 

sertão.” Ao final da carta, pedia uma reunião em Buenos Aires com os principais elementos 

revolucionários de todo o Brasil para tomarem uma atitude sobre a situação nacional. Essa 

reunião, entretanto, não se realizou. 

Os tenentes não tinham posição homogênea quanto a uma aliança com os políticos 

em relação aos quais Prestes, Emídio Miranda e outros demonstravam animosidade, 

julgando que a união com os mesmos, devia visar somente a obtenção de fundos para 

posteriormente realizarem a verdadeira revolução. Outros, como João Alberto, viam a união 

com os aliancistas como providencial, constituindo a revolução a aspiração dos dois grupos. 

Em janeiro de 1930, segundo Prestes — ou 28 de fevereiro, de acordo com Hélio Silva e 

outros autores —, realizou-se um novo encontro do comandante da coluna com Vargas em 

Porto Alegre. Mais uma vez não houve acordo entre ambos, pois Prestes insistia em iniciar 

os preparativos revolucionários e precisava de dinheiro para a compra de armamento. 

Getúlio teria prometido enviar-lhe os recursos para esse fim. 

Realizadas as eleições em 1º de março de 1930, os resultados foram favoráveis ao 

candidato oficial, Júlio Prestes. Os aliancistas protestaram alegando fraude no pleito. A 

partir da derrota eleitoral, intensificaram-se os preparativos para uma revolução armada, 

contando com a participação dos tenentes, dos jovens políticos da oligarquia e dos velhos 

oligarcas. Prestes foi convidado a assumir a chefia militar do movimento ao lado de Vargas, 

chefe civil. Entretanto, os recursos financeiros tardaram a chegar às mãos de Prestes. 

Quando Osvaldo Aranha, um dos líderes revolucionários, enviou-lhe cerca de oitocentos 

contos de réis para a compra de armamento, Prestes já decidira não mais participar do 

movimento liderado por Vargas. Essa decisão foi expressa num manifesto redigido em abril 

de 1930, segundo o qual “uma simples mudança de homem no poder, voto secreto, 

promessas de liberdade eleitoral, de honestidade administrativa, de respeito à Constituição 

e moeda estável e outras panacéias nada resolvem nem podem de maneira alguma 

interessar à grande maioria de nossa população, sem apoio da qual qualquer revolução que 

se faça terá o caráter de uma simples luta entre as oligarquias dominantes”. 

Ao tomar conhecimento desse manifesto, Emídio Miranda entregou o documento a 

Siqueira Campos, que seguiu imediatamente para Buenos Aires acompanhado de João 

Alberto. Em Buenos Aires, Siqueira, João Alberto e Miguel Costa, durante um dia inteiro, 



discutiram com Prestes sua posição em relação à revolução. Ao final, Siqueira conseguiu 

convencê-lo a retardar para depois da eclosão do movimento o lançamento público de suas 

posições. De acordo com o depoimento de Prestes, ficou acertado que ele aguardaria 15 

dias, tempo necessário para Siqueira Campos explicar aos antigos companheiros da coluna 

as idéias de Prestes sobre a revolução.  

Terminada a reunião em Buenos Aires, Siqueira e João Alberto tomaram um avião 

na madrugada do dia 10 de maio de 1930. Por volta das 3:30h, o avião caiu nas águas do rio 

da Prata, matando Siqueira Campos. João Alberto sobreviveu. O corpo de Siqueira foi 

transladado para o cemitério central de Montevidéu com grande acompanhamento, tendo 

Prestes à frente. Este, após a morte do companheiro, enviou seu manifesto a Juarez Távora, 

que se encontrava na Paraíba e que não concordou com as idéias expostas, o mesmo 

ocorrendo com Isidoro Dias Lopes. O manifesto datado de 29 de maio, foi afinal tornado 

público através do jornal paulista Diário Nacional em 30 de maio. Em artigo publicado em 

1973, Prestes afirmou que, apesar de o manifesto ter sido considerado como uma 

declaração de adesão ao movimento comunista, naquela época não era essa a sua posição. 

Na realidade, ele pensava em organizar uma força política que, com uma plataforma 

radical, pudesse aliar-se como força independente ao PCB. 

No mês de junho de 1930, em nome do PCB, Otávio Brandão condenou o 

documento de Prestes afirmando que ele pretendia algo impossível, ou seja, a substituição 

do proletariado pela pequena burguesia no comando da revolução. Entretanto, os 

trotskistas, que se encontravam organizados no Grupo Comunista Lênin e se opunham à 

direção do PCB, ficaram impressionados com o manifesto. Enviaram então um dos seus 

chefes, o escritor Mário Pedrosa, ao encontro de Prestes em Buenos Aires, com o objetivo 

de convidá-lo a associar-se a um jornal que iria circular no interior do país tratando 

basicamente da reforma agrária.  

Prestes recusou convite, mas a influência que sobre ele exerceram alguns 

intelectuais brasileiros de idéia trotskistas levaram-no a criar a Liga de Ação 

Revolucionária (LAR), lançada através de um novo manifesto ao povo brasileiro em julho 

de 1930. A LAR era qualificada como “órgão técnico” de preparação dos trabalhadores 

rurais e urbanos assim como da pequena burguesia empobrecida, para a revolução a ser 

dirigida pelo proletariado, orientado pelo PCB. A LAR contou com um reduzido número de 



adeptos. Prestes enviou Emídio Miranda a Porto Alegre para tentar convencer alguns 

integrantes do movimento tenentista, como Herculino Cascardo, Newton Estillac Leal e 

Estênio Albuquerque Lima, a aderirem a organização, mas a missão não teve sucesso. 

Por outro lado, o PCB iniciou uma campanha contra a LAR e o “prestismo”, que 

significava para os comunistas a liderança de pequena burguesia sobre o operariado. Foi 

nesse período que Prestes sofreu a influência de Guralsky, o Rústico, que se achava em 

Buenos Aires à frente do Bureau Sul-Americano da Internacional Comunista e lhe falou 

sobre o movimento bolchevista, ajudando-o a se definir pelo caminho da Revolução Russa.  

Em 2 de outubro de 1930, às vésperas do movimento militar que levaria Vargas ao 

poder, Prestes foi preso em Buenos Aires. Sua prisão estaria relacionada a uma entrevista 

que dera à United Press por solicitação de Rosalina Coelho Lisboa, mas que não chegara a 

ser publicada, na qual dera a entender que os generais argentinos, liderados por Uriburu, 

estavam vendidos ao imperialismo norte-americano. Outra explicação para sua prisão 

estaria vinculada ao atendimento de uma solicitação do governo de Washington Luís no 

sentido de que ele fosse extraditado para o Brasil. Posto em liberdade sob a condição de 

abandonar imediatamente o país, Prestes mudou-se para Montevidéu, de onde passou a 

combater o governo implantado com a Revolução de 1930 e, juntamente com Emídio 

Miranda e Silo Meireles, decidiu pôr fim às atividades da LAR.  

Em maio de 1931 publicou um documento em que dizia: “A todos revolucionários 

sinceros e honestos, às massas trabalhadoras que nesse momento de desilusão e desespero 

se voltam para mim, só posso indicar-lhes um caminho: a revolução agrária antiimperialista 

sobre a hegemonia incontestável do partido do proletariado, o PCB, seção brasileira da 

Internacional Comunista.”  

Devido à vida difícil que levava no país, o Partido Comunista Uruguaio propôs que 

ele partisse para a União Soviética, onde poderia trabalhar como engenheiro, conhecer a 

experiência soviética e estudar o marxismo-lenismo. Prestes aceitou a proposta e partiu 

para Moscou, onde chegou em 7 de novembro de 1931 com sua mãe e irmãs, passando a 

trabalhar como engenheiro na empresa estatal de construção. Nesse momento ainda não 

pertencia ao PCB, pois não fora aceito por ser considerado um intelectual pequeno-burguês. 

O PCB, a partir da conferência de Buenos Aires, promovida pelo Secretário Sul-Americano 

da Internacional Comunista entre abril e maio de 1929, orientou sua ação no sentido de 



“proletarizar” os partidos comunistas. A ideologia do obreirismo desprezava os intelectuais, 

enfatizando a importância do comportamento e do estilo de vida operário.  

Ao chegar a Moscou, Prestes tentou ingressar no Partido Comunista da União 

Soviética (PCUS), mas sem êxito, pois o agravamento das lutas internas dentro da 

agremiação levou Stalin a proibir novas filiações. Em 1934 registrou-se nova tentativa 

fracassada, mas dessa vez Prestes contou com a intervenção a seu favor de Dmitri 

Manuilski, que, através do Bureau Internacional Comunista (Komintern), conseguiu 

efetivar sua admissão no PCB ainda em agosto daquele ano.  

A ANL e a revolta de 1935  

Em 1934, diante da ascensão do fascismo na Europa, iniciou-se em Moscou uma 

série de discussões em torno da possibilidade de formação de uma frente popular 

internacional destinada a frear a expansão nazi-fascista. A discussão sobre a formação de 

frentes populares na Europa teve início na Espanha, em 1931, e na França, sobretudo 

quando se firmou o pacto entre o Partido Comunista Francês e a Section Française de 

l’Internationale Ouvrière (SFIO), em julho de 1934, o que determinou a formulação de uma 

nova estratégia de ação por parte dos dirigentes da Internacional Comunista. Também no 

Brasil intensificaram-se ao longo de 1934 as campanhas contra a guerra e o fascismo, 

surgindo em todo o país frentes antifascistas que propiciaram a aproximação entre os 

socialistas, os comunistas e os tenentes insatisfeitos com os rumos da Revolução de 1930. 

Em Moscou, travou-se um debate dentro da Internacional Comunista entre Georgi 

Dimitrov e Dmitri Manuilski sobre a formação de frentes populares. A posição defendida 

por Dimitrov encontrava resistências por parte de Manuilski. Enquanto o primeiro defendia 

a extensão global das frentes populares, o segundo era favorável, em determinados países, à 

insurreição armada e à tomada do poder pelas forças populares sob a chefia dos partidos 

comunistas. 

Em outubro de 1934 realizou-se na capital soviética uma reunião preparatória do 

VII Congresso da Internacional Comunista. Essa reunião teve lugar devido à transferência 

do Congresso para o ano seguinte. Como os representantes latino-americanos não tiveram 

tempo de ser avisados da mudança, a Internacional Comunista decidiu organizar uma 

reunião com os representantes que lá se encontravam. Participaram do encontro, entre 

outros, Dimitrov, Manuilski, Klement Gottwald, Otto Kuusineu, Wilhelm Pieck, Vasil 



Koralov, Palmiro Togliatti, Ho Chi Minh, Maurice Thorez, Raymond Guyot, Van Min, e os 

representantes latino-americanos Antônio Maciel Bonfim (“Miranda”), José Caetano 

Machado (“Alencar”) um dos principais responsáveis pelos levantes no Recife em 1935, 

Elias Reginaldo da Silva ( “Sousa” ou “André”), Valdevino de Oliveira ( “Marquez”, 

“Divino”, “Loureiro” ou “Barbosa”), Lauro Reginaldo da Rocha (o Bangu) — todos do 

Brasil do Comitê Central. Vittorio Codovilla e Rodolfo Ghioldi, da Argentina, e Eudosio 

Ravines, do Peru, além de delegados do Uruguai, Paraguai, Bolívia e México. Durante a 

reunião a tática de frentes populares contra o fascismo foi discutida, não se obtendo uma 

unanimidade. 

Vivendo em Moscou, Prestes acompanhava de perto os debates que se vinham 

travando em torno da nova orientação a ser dada aos partidos comunistas. Teve contato 

com os participantes da reunião preparatória e com ele discutiu, mostrando-se contrário à 

proposta de Dimitrov de extensão a todos os países da tática de frentes populares, apoiada 

por Ravines e pelos representantes do Chile. Ao final da reunião preparatória e diante das 

divergências de posições quanto à orientação a ser seguida pelos partidos comunistas 

latino-americanos, ficou decidido que seria feita uma experiência de frente popular no 

Chile, onde as condições eram favoráveis, enquanto no Brasil seria preparada uma 

revolução armada. Essa orientação foi dada pela Internacional Comunista levando em conta 

os informes apresentados pelos dirigentes comunistas brasileiros de que no Brasil já 

estavam criadas as condições para o sucesso de um movimento armado. A Luís Carlos 

Prestes foi confiada a responsabilidade de preparar a revolução, pois seu nome continuava a 

ser lembrado como o grande líder revolucionário, o Cavaleiro da Esperança. 

Prestes embarcou de volta ao Brasil no dia 29 de dezembro de 1934 para preparar a 

revolta armada, tendo a Internacional Comunista enviado para assessorá-lo o alemão Arthur 

Ernst Ewert, conhecido como Harry Berger, o argentino Rodolfo Ghioldi, o belga Jules 

Léon Vallée, o norte-americano Victor Alen Barron e o ucraniano Pavel Stuchevski. Em 

janeiro de 1935 surgiram as primeiras notícias de formação da Aliança Nacional 

Libertadora (ANL), organização política de âmbito nacional liderada pelo PCB e fundada 

oficialmente em 12 de março de 1935. A ANL constituiu-se em uma ampla frente da qual 

participaram socialistas, comunistas, católicos e democratas, todos unidos em torno da luta 

contra o fascismo, o imperialismo, o latifúndio e as leis de opressão às liberdades 



democráticas. O jornal A Manhã lançado em 26 de abril, seria seu órgão de divulgação. 

Prestes chegou ao Brasil em abril de 1935 com identidade de Antônio Vilar, cidadão 

português que tinha como esposa Maria Bergner Vilar. Na realidade, sua mulher 

chamava-se Olga Benário, era alemã, pertencia ao Partido Comunista Alemão e vivia em 

Moscou. Durante a viagem para o Brasil tornaram-se marido e mulher. Prestes permaneceu 

na clandestinidade e, durante esse período, só manteve contatos com Miranda, Berger e 

Rodolfo Ghioldi. Com os dirigentes da ANL comunicava-se através de cartas. 

Durante o lançamento público da ANL, no dia 30 de março de 1935, no Teatro João 

Caetano, no Rio de Janeiro, o então estudante de direito Carlos Lacerda sugeriu o nome de 

Prestes para presidente de honra da organização, proposta essa que foi aprovada por 

aclamação. Lançado no Rio de Janeiro, o movimento aliancista rapidamente se irradiou 

para outros estados, desenvolvendo-se através de manifestações de rua, comemorações 

cívicas, do Congresso Nacional, dos sindicatos e quartéis. As análises feitas pelos 

aliancistas sobre a conjuntura brasileira supunham o agravamento da crise do capitalismo 

mundial, o que acarretaria internamente a queda do consumo externo e interno, com a 

subseqüente criação de desemprego e baixa dos salários, superprodução de café e queda na 

quantidade e no valor das exportações, além do aumento considerável da dívida externa. 

Previam ainda para o ano de 1935 uma queda vertiginosa do nível de vida do povo e uma 

grande crise econômico-social, prefigurando também a chegada ao poder de um governo 

popular revolucionário, democrático-burguês, antiimperialista, que prepararia a etapa 

seguinte, a do regime socialista. 

Em seu manifesto de 5 de julho de 1935, aniversário da primeira revolta tenentista 

no forte de Copacabana, Prestes afirmou que “a situação é de guerra e cada um precisa 

ocupar o seu posto”. As massas devem “organizar a defesa de suas reuniões e preparar-se 

ativamente para o momento do assalto”. Acrescentava ainda que a “idéia do assalto 

amadureceu na consciência das grandes massas. Cabe ao seu chefe organizá-las e 

dirigi-las”. Encerrava o documento com as palavras de ordem: “Abaixo o fascismo! Abaixo 

o governo odioso de Vargas! Por um governo popular nacional revolucionário! Todo o 

poder à ANL!”. 

Em conseqüência da radicalização da ANL com o manifesto de Prestes, o governo 

aplicou a Lei de Segurança Nacional para fechar a organização em 11 de julho de 1935. 



Após o fechamento, a ANL passou a funcionar na clandestinidade e os comunistas, 

liderados por Prestes, iniciaram os preparativos para o movimento revolucionário que 

previa, em uma primeira etapa, a instalação de um governo nacional revolucionário sob a 

chefia de Prestes. Numa segunda etapa seria organizado o governo soviético dos operários e 

camponeses. O movimento seria iniciado com levantes militares em várias regiões e 

deveria contar com o apoio da massa proletária que desencadearia greves em todo o país. 

Em agosto de 1935, durante o sétimo e último congresso da Internacional 

Comunista, realizado em Moscou, Fernando Lacerda apresentou um relatório sobre a 

situação política brasileira e a ação da ANL, indicando as possibilidades de sucesso de uma 

revolução popular no país. Também Caetano Machado e Antônio Maciel Bonfim, 

secretário-geral do PCB, haviam enviado relatórios nos quais mostravam que a situação 

interna do Brasil era propícia a uma revolta popular. Na mesma reunião, embora ausente, 

Prestes foi eleito membro do comitê executivo da Internacional Comunista ao lado, entre 

outros, de Stalin, Manuilski, Dimitrov, Thorez, Togliatti, Mao Tsé-Tung, Dolores Ibarruri e 

Bela Kun.  

O PCB ordenara os chefes revolucionários que aguardassem o sinal para o início do 

movimento armado. Entretanto, a eclosão do movimento em Natal foi antecipada, ou por 

falsas informações ou por precipitação, o que permitiu ao governo central o controle 

imediato da situação quando o movimento irrompeu em outros estados. Em Natal, o 

movimento foi deflagrado a 23 de novembro de 1935 com o levante e a tomada do 21º 

Batalhão de Caçadores (21º BC). No dia seguinte eclodiu em Pernambuco, com a 

sublevação do 29º BC, sediado em Socorro, cujos homens imediatamente marcharam em 

direção a Recife. Em 25 de novembro a revolta em Recife foi sufocada, o mesmo ocorrendo 

em Natal, no dia 27. 

No dia 25 de novembro o governo central enviou ao Congresso um pedido de 

autorização para declarar estado de sítio em todo o território nacional pelo prazo de um 

mês. Nesse mesmo dia Prestes, Arthur Ernst Ewert, Antônio Maciel Bonfim e Rodolfo 

Ghioldi se reuniram e decidiram deflagrar o movimento armado em outras unidades 

militares do então Distrito Federal, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e do estado do 

Rio de Janeiro, após a meia-noite de 26 para 27 de novembro. Mas o plano dos chefes 

revolucionários falhou e o levante só foi deflagrado no 3º Regimento de Infantaria (3º RI), 



localizado na Praia Vermelha, e na Escola de Aviação Militar do Campo dos Afonsos. O 

comandante da 1ª Região Militar (1ª RM), Eurico Gaspar Dutra, mobilizou rapidamente sua 

tropa contra os revoltosos. O quartel da Praia Vermelha foi bombardeado por canhões de 

Marinha de Guerra e pela aviação, obrigando os revoltosos a se renderem por volta do 

meio-dia de 27 de novembro. 

A Revolta Comunista, rapidamente sufocada, desencadeou violenta reação por parte 

do governo. Foram feitas milhares de prisões não somente de comunistas líderes do 

movimento, como também de simpatizantes e integrantes da ANL não-comunistas, de 

trotskistas, anarquistas e socialistas. O movimento armado serviu de pretexto para a 

concentração de um maior poder nas mãos do governo central e, daí em diante, tiveram 

início os preparativos para o golpe de 1937 e a instalação do Estado Novo. Também a partir 

de então, todos os anos as forças armadas passaram a promover uma solenidade para 

relembrar a chamada Intentona Comunista, como ficou conhecido o levante, para alertar a 

população contra o perigo que representa o comunismo. 

No dia 5 de março de 1936, Prestes foi preso, juntamente com Olga Benário, numa 

casa à rua Honório nº 279, no Méier, subúrbio do Rio de Janeiro. Levado para a Polícia 

Especial, negou-se a prestar quaisquer esclarecimentos e informações, limitando-se a dizer 

que assumia inteira responsabilidade pelo manifesto de sua autoria, lido em 5 de julho de 

1935 durante uma reunião realizada pela ANL. Entretanto, a polícia apreendeu em sua casa 

documentos que serviram para incriminá-lo e a seus companheiros. Em setembro do 

mesmo ano, Olga Benário, em adiantado estado de gravidez, foi entregue a agentes do 

governo nazista alemão. A filha do casal, Anita, nasceu na prisão, na Alemanha, em 27 de 

novembro seguinte e, após grande campanha desencadeada pela mãe de Prestes, foi 

entregue à avó. Olga Benário viria a falecer numa câmara de gás do campo de concentração 

de Bernburg, em abril de 1942. 

Apesar do grande número de prisões, a estrutura organizacional do PCB manteve-se 

praticamente intacta e o partido continuou a atuar na clandestinidade. O comitê central foi 

transferido para Salvador, juntamente com o jornal A Classe Operária. Como substituto do 

secretário-geral Antônio Maciel Bonfim, que estava preso, foi escolhido Lauro Reginaldo 

da Rocha. 

Prestes permaneceu preso na Polícia Especial até 7 de julho de 1937, em total 



incomunicabilidade e proibido de ler e escrever, sendo processado não só como responsável 

pelo levante de 1935, mas também como desertor do Exército brasileiro. Embora absolvido 

em agosto de 1936 do crime de deserção, em março do ano seguinte foi novamente julgado 

por esse crime — pois o primeiro julgamento fora anulado — e mais uma vez foi 

absolvido. O relatório do inquérito conduzido pela Polícia Civil foi preparado pelo 

delegado Eurico Bellens Porto, que o fez publicar. A denúncia ao Tribunal de Segurança 

Nacional esteve a cargo do promotor Honorato Himalaia Virgulino. 

Prestes negou-se a apresentar advogado, pois, segundo ele, este correria o risco de 

ser acusado de extremista, como já acontecera com outros juristas que haviam defendido os 

aliancistas. Entretanto, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) já havia nomeado o 

advogado Heráclito Fontoura Sobral Pinto para defendê-lo. Prestes recusou-se inicialmente 

a colaborar com seu defensor por considerá-lo pertencente “às classes dominantes”. 

Embora católico e contrário às idéias comunistas, Sobral Pinto dedicou-se à defesa do líder 

comunista e, pouco a pouco, foi conquistando sua confiança a ponto de transformar sua 

relação profissional em relação de amizade. Diante da situação em que se encontravam os 

presos políticos — principalmente Harry Berger, que, segundo Sobral Pinto, teria sido 

submetido a torturas e colocado em condições subumanas, que o levaram à loucura —, o 

defensor de Prestes invocou em petição a Lei de Proteção aos Animais, que, em seu artigo 

14, reza que nenhum animal pode ser posto em situação de desacordo com sua natureza. 

Nem assim, entretanto, Sobral Pinto conseguiu sensibilizar a polícia. Foi somente graças à 

intervenção do cardeal dom Sebastião Leme, arcebispo do Rio de Janeiro, que se conseguiu 

convencer o ministro da Justiça, José Carlos de Macedo Soares, a visitar os presos 

políticos, após o que houve mudanças no tratamento carcerário. 

O julgamento dos principais acusados do movimento de 1935 ocorreu em 7 de maio 

de 1937. Prestes recebeu uma pena de 16 anos e oito meses de prisão. Em 8 de setembro do 

mesmo ano foi julgado pelo Superior (então Supremo) Tribunal Militar (STM) o recurso de 

apelação que interpuseram os cabeças do movimento. Estavam presentes, além de Prestes, 

Agildo Barata, Agliberto Vieira de Azevedo, Harry Berger, Antônio Maciel Bonfim (que, 

além de Miranda, era também chamado de Adalberto Fernandes) e Rodolfo Ghioldi. Prestes 

foi agredido pela polícia à entrada do STM e protestou contra a agressão durante o 

julgamento. Fez também sua profissão de fé comunista e negou competência àquele 



tribunal para julgá-lo, referindo-se ainda aos maus-tratos sofridos na Polícia Especial. 

Quanto à prova documental contra ele apresentada, alegou ter sido a mesma urdida pela 

polícia. Ao terminar, afirmou que o dinheiro que lhe fora entregue e utilizado para o 

movimento de 1935 vinha de fato do estrangeiro, mas não da União Soviética, e sim dos 

Estados Unidos, e que o recebera por intermédio de Osvaldo Aranha e Vargas. Essa 

declaração causou espanto e Aranha, ao ser indagado sobre o fato, confirmou que enviara 

certa soma em dinheiro para Prestes, mas em 1929, para a preparação da Revolução de 

1930. Prestes guardara o dinheiro para, segundo ele, fazer a verdadeira revolução social. 

Essa oportunidade se apresentara em 1935. 

Durante o ano de 1937 desenvolveu-se a campanha para as eleições que seriam 

realizadas em 3 de janeiro de 1938 para a presidência da República. Apresentaram-se dois 

candidatos, José Américo de Almeida, lançado pelas forças políticas situacionistas, e 

Armando de Sales Oliveira, candidato das oposições a Vargas. Dentro do PCB surgiram 

divergências quanto ao candidato a ser apoiado pelos comunistas. O comitê regional de São 

Paulo, dirigido por Hermínio Sacheta, não aceitou a orientação do secretário-geral Lauro 

Reginaldo da Rocha, que apoiava a candidatura de José Américo. Os comunistas paulistas, 

segundo estudo de Ronald Chilcote, lançaram a candidatura simbólica de Prestes. As 

divergências determinaram uma crise, com a cisão do grupo de São Paulo, que se desligou 

do partido. 

Todavia, essas eleições jamais se realizaram. Através de um golpe, Vargas instalou 

o Estado Novo em 10 de novembro de 1937, outorgando nova Constituição e adotando 

medidas restritivas às liberdades democráticas. O Congresso foi fechado e os partidos 

políticos extintos, instituindo-se ainda rigorosa censura aos meios de comunicação e 

intensificando-se as perseguições políticas, principalmente aos comunistas. O PCB foi 

completamente desarticulado e seus dirigentes presos. Durante esse período, o tratamento 

dado a Prestes oscilou. Em alguns momentos lhe foi permitido receber jornais, livros e 

correspondência, assim como escrever para a família e os amigos. Em outros momentos a 

correspondência com a família passou a sofrer interrupções e restrições com rigorosa 

censura. Entre outubro e dezembro de 1938, Prestes manteve correspondência com o 

tenente Severo Fournier, que se encontrava preso por ter participado do levante integralista 

de maio de 1938, explicando os objetivos da ANL e da Revolta Comunista de novembro de 



1935. Essa correspondência foi facilitada, segundo Anita Prestes, por alguém de dentro do 

próprio presídio, pois ela lembra que em uma das cartas Prestes pede a Fournier que o 

chame de Vila e lhe sugere que adote também um psedônimo, a fim de proteger o 

intermediário. Houve períodos em que Prestes foi mantido trancado à chave em sua cela, 

sem direito ao banho de sol nem a corresponder-se com a família, sendo ainda impedido de 

ler e de ter papéis e lápis para escrever. Sua situação começou a melhorar a partir de fins de 

1943, quando a vitória dos Aliados já aparecia como certa nos campos de batalha da 

Europa. 

Em 7 de novembro de 1940, Prestes foi novamente julgado pelo Tribunal de 

Segurança Nacional sob a acusação da morte da companheira de Antônio Maciel Bonfim, 

Elsa Cupelo Coloni, conhecida como Elsa Fernandes. Elsa fora presa após o levante de 

novembro de 1935 e, posta em liberdade, desaparecera. De acordo com o relatório Bellens 

Porto e segundo o livro de Davino dos Santos, ela fora julgada pelos dirigentes do PCB e, 

considerada informante da polícia, condenada à morte. Prestes foi acusado de ser o 

principal responsável por essa morte com base em um bilhete de sua autoria datado de 19 

de fevereiro de 1936 e endereçado ao secretariado nacional do PCB. Nesse bilhete, 

reproduzido no relatório publicado de Bellens Porto, ele afirmava: “Por que modificar a 

decisão a respeito da garota”?... Há ou não há traição por parte dela? É ou não é ela 

perigosíssima ao Partido, como elemento inteiramente ao serviço do adversário, 

conhecedora de muita coisa e testemunha única contra um grande número de companheiros 

e simpatizantes. Se vocês julgam que são verdadeiros [os bilhetes], como podem qualificar 

isto de ‘fraquezas’ do nosso companheiro ‘MIR’ [refere-se a Antônio Maciel Bonfim, o 

Miranda]? (...) com plena consciência de minha responsabilidade, desde os primeiros 

instantes tenho dado a vocês minha opinião sobre o que fazer com ela. Em minha carta de 

16, sou categórico e nada mais tenho a acrescentar nem creio que os últimos bilhetes 

possam modificar uma tal decisão. Por isso não compreendo as vacilações de vocês. O 

‘S.N.’ é soberano e suas decisões não devem ficar à espera da opinião de vocês, que deve 

ser definitiva. Uma tal linguagem não é digna dos chefes do nosso Partido, porque é a 

linguagem dos medrosos, incapazes de uma decisão, temerosos ante a responsabilidade. Ou 

bem que vocês concordam com as medidas extremas, e neste caso já as deviam ter 

reclusamente posto em prática, ou então discordam mas não defendem como devem tal 



opinião.” Esse bilhete foi considerado pelos juízes como prova da responsabilidade de 

Prestes, que, já condenado, recebeu nesse julgamento uma pena de mais de 30 anos. 

A prisão de Prestes provocou, por outro lado, um movimento mundial em favor de 

sua libertação. Telegramas foram enviados ao presidente Getúlio Vargas por intelectuais 

como Romain Rolland, André Malraux e Pablo Neruda, líderes políticos como Dolores 

Ibarruri, Lázaro Cárdenas, Cesar Uribe e Fulgencio Batista, e outros. Tais manifestações, 

entretanto, não sensibilizaram os políticos do Estado Novo. 

Fim do Estado Novo e volta à liberdade 

Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939, a invasão da União Soviética 

pelos alemães em 1941 e a declaração de guerra do Brasil à Alemanha e à Itália no ano 

seguinte, foi levantada internamente a bandeira de união nacional, tendo o PCB iniciado a 

partir de então seu processo de reorganização. A desarticulação do comitê central permitiu 

a descentralização organizatória e a formação de comitês regionais com linhas de atuação 

independente. 

Em princípios de 1942 pequenos grupos comunistas, centralizados em São Paulo, no 

Rio de Janeiro e na Bahia, iniciaram a reorganização do PCB. Nesse momento, três 

correntes dividiam o partido. Uma delas, liderada pelo grupo de São Paulo, que formara o 

Comitê de Ação, tendo a frente Caio Prado Júnior e outros intelectuais, defendia uma 

posição de luta tanto contra o fascismo externo como interno. Uma segunda corrente, 

liderada pelos irmãos Paulo e Pedro Mota Lima, defendia a união nacional com o apoio ao 

governo Vargas, chegando a admitir a extinção do PCB. A terceira facção, chefiada pelo 

grupo do Rio de Janeiro, que se encontrava na Comissão Nacional de Organização 

Provisória (CNOP), defendia a união nacional como um esforço de guerra, apoiando como 

tal o presidente Vargas, mas sem concordar com a dissolução do PCB. A CNOP era 

dirigida por Amarílio Vasconcelos e Maurício Grabois, mantendo ligações com Prestes. 

Durante a II Conferência Nacional do PCB, conhecida como Conferência da 

Mantiqueira, realizada entre 28 e 30 de agosto de 1943, na localidade de Engenheiro 

Passos, no município de Resende (RJ), predominou a linha política inspirada nos modelos 

da união nacional em torno do governo, com o apoio incondicional a Vargas e o 

fortalecimento ideológico do partido contra as tendências de liquidação do PCB. Nessa 

conferência deu-se também prioridade à luta em favor da participação do Brasil na guerra 



contra os países do Eixo. As resoluções aprovadas serviriam de linha condutora das 

posições do PCB no período de 1945 a 1947. 

Ainda durante o conclave, foram realizadas eleições para o comitê central. Prestes 

foi eleito secretário-geral mas, como se encontrava preso, foi substituído temporariamente 

pelo operário José Medina e, depois, pelo ex-deputado federal classista de 1934 Álvaro 

Ventura. Prestes iria ocupar esse cargo até 1980. A eleição dos membros do comitê central 

na Conferência da Mantiqueira revelou por outro lado a ascensão de um novo grupo, no 

qual se destacavam João Amazonas, José Maria Crispim, Maurício Grabois, Carlos 

Marighella, Pedro Pomar e Diógenes de Arruda Câmara. 

A luta pela redemocratização do país vinha-se intensificando desde 1942, quando da 

declaração do estado de guerra contra a Alemanha e a Itália. Em 22 de fevereiro de 1945, o 

jornal Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, rompeu a censura do Departamento de 

Imprensa e Propaganda (DIP) ao publicar uma entrevista de José Américo de Almeida a 

Carlos Lacerda, na qual primeiro exigia a realização de eleições e o retorno às liberdades 

democráticas. Poucos dias após a publicação Vargas promulgou o Ato Adicional de 28 de 

fevereiro, em que, mediante emenda à Constituição de 1937, anunciava a realização de 

eleições para a presidência da República, o Congresso e os governos e as assembléias 

legislativas estaduais. Ainda em fevereiro foi lançada a candidatura de Eduardo Gomes à 

presidência da República pelos opositores do regime estado-novista. No mês seguinte era 

também lançado o nome do ministro da Guerra, general Eurico Gaspar Dutra, apoiado pelas 

forças favoráveis a Getúlio Vargas.  

Em 15 de março de 1945 o jornal O Globo publicou o documento de Prestes, que 

representou sua primeira manifestação pública diante daquela conjuntura, depois de nove 

anos de prisão. Nesse documento, o líder comunista mostrava que era necessário apoiar o 

governo Vargas para ajudá-lo a esmagar o nazismo, afirmando: “Se a democracia foi 

estabelecida durante a guerra, a união nacional em torno do governo permitirá uma 

transição dentro da lei e da ordem até a constitucionalização definitiva do país.” 

No início de abril, as candidaturas de Eduardo Gomes e de Dutra foram lançadas, 

respectivamente, pela União Democrática Nacional (UDN) e Partido Social Democrático 

(PSD). O decreto de anistia a todos os presos políticos foi assinado em 18 de abril. Ao sair 

da prisão, Prestes viu sua popularidade aumentada, passando de fato a dirigir o PCB. Seu 



primeiro ato público foi comparecer, no mesmo dia em que foi solto, à embaixada dos 

Estados Unidos, onde se realizava cerimônia em honra da memória de Franklin Delano 

Roosevelt, falecido uma semana antes. A imprensa publicou no dia seguinte grandes 

manchetes e fotos suas ao lado do embaixador Adolfo Berle, junto a uma janela da 

representação norte-americana.  

Por essa época, foi tentada uma aproximação entre Prestes e o candidato 

oposicionista Eduardo Gomes. Essa aproximação foi feita por Silo Meireles e, em 23 de 

abril de 1945, ocorreu um encontro entre ambos na casa de Eduardo Gomes, em presença 

de Silo, Juarez Távora e Tasso Tinoco. A reunião, porém, não resultou em nenhum acordo. 

No dia 23 de maio Prestes participou de um comício no estádio do Vasco da Gama, 

no Rio de Janeiro, na época o maior local para uma concentração popular. Ao estádio, que 

abrigou, segundo a imprensa, uma assistência de aproximadamente dez mil pessoas, 

compareceram delegações de diversos estados, da Argentina e de Cuba. Discursaram 

Manuel Venâncio Campos da Paz, Eugênia Álvaro Moreira, Álvaro Ventura e, ao final, 

Prestes. Em seu discurso, falou da anistia como uma conquista dos marinheiros, soldados e 

aviadores da Força Expedicionária Brasileira (FEB) que, ao lutarem na Itália contra o 

nazi-fascismo, prestaram notável ajuda à luta do povo brasileiro pela democracia. 

Considerou também que a anistia fora obra do governo, que preferira ficar ao lado do povo, 

cortar relações com o Eixo, declarar-lhe guerra, estabelecer relações com o governo 

soviético, abrir as prisões e revogar as restrições à democracia. 

Nesse comício Prestes pregou ainda a união nacional, afirmando que o importante 

era a eleição livre de um parlamento democrático, que legislaria sobre a propriedade da 

terra, em particular dos latifúndios abandonados nas proximidades dos grandes centros de 

consumo e das vias de comunicação já existentes, colocando seus donos entre o dilema 

inexorável de explorá-los por métodos modernos ou de entregá-los ao Estado para que suas 

terras fossem distribuídas gratuitamente à massa camponesa sem terra. Declarou também 

que um parlamento democrático legislaria “contra o capital estrangeiro mais reacionário, 

contra os contratos lesivos ao interesse nacional e ao progresso do país. Isto não quer dizer 

que sejamos contrários ao capital estrangeiro que, nas condições do mundo atual, ainda 

pode ser, dentro das limitações da Carta do Atlântico e após as decisões históricas de Teerã 

e Criméia, um dos colaboradores mais eficientes do progresso e da prosperidade dos povos 



mais atrasados. No mundo inteiro os povos ficarão agora livres da intervenção estrangeira 

nos seus negócios internos e, assim sendo, o imperialismo está moribundo e o capital 

estrangeiro perde a sua característica mais reacionária para se transformar em fator de 

progresso e prosperidade para todos os povos”. Em sua opinião, a defesa do capital 

nacional contra a concorrência estrangeira se faria através de uma legislação votada no 

parlamento. Por fim, defendeu o apoio a Vargas e a sua permanência à frente do governo 

para que as eleições se realizassem em ordem e paz, declarando ainda que sua saída do 

poder naquele momento seria uma deserção e uma traição, já que dificultaria a união 

nacional. 

No dia 29 de maio tentou-se novo acordo entre Prestes e o candidato udenista, num 

encontro entre o primeiro e Ari Parreiras, dessa vez na presença de João Alberto. Mais uma 

vez a tentativa fracassou. Em 1º de junho Prestes encontrou-se com Juraci Magalhães, 

estando na ocasião presentes Agildo Barata e Tomás Pompeu Acióli Borges. Diante da 

posição expressa por Prestes, favorável à convocação de uma assembléia constituinte 

dentro da ordem, mesmo que isso equivalesse a apoiar Vargas, Juraci acusou-o de estar 

fazendo o jogo dos “queremistas”. O movimento queremista — cujo lema era “Queremos 

Getúlio” ou “Constituinte com Getúlio” — tinha por objetivo manter Vargas no poder com 

o adiantamento das eleições presidenciais e a convocação de eleições para a Constituinte 

ou, no caso de se manter a data do pleito, lançar a candidatura de Getúlio. No dia 15 de 

julho Prestes falou em comício realizado no Pacaembu, em São Paulo, defendendo a 

eleição e a instalação de uma assembléia constituinte com Vargas no poder. Disse ele: “O 

governo vem há muito cedendo no sentido da democracia e marcha por isso em sentido 

inverso daquele por que levava o país nos anos anteriores à grande guerra pela 

independência e libertação dos povos. Se naquela época soubemos empunhar armas em 

defesa da democracia, agora também a defenderemos apoiando o governo em defesa da 

ordem e desmascarando sem vacilações os agentes da desordem, todos aqueles que pregam 

os golpes ‘salvadores’ ou a guerra civil falando em democracia, mas que não passam na 

verdade de instrumentos da provocação fascista. Como democratas sinceros, o que 

desejamos é chegar, através da união nacional, à verdadeira democracia, antes e acima de 

tudo a uma assembléia constituinte em que os verdadeiros representantes do povo, apoiados 

pelo poder organizado, possam livremente discutir a carta constitucional que reclama a 



nação.” 

Essa posição de Prestes provocou a primeira cisão dentro do PCB na época da 

redemocratização: Silo Meireles e outros comunistas romperam com o partido, preferindo 

apoiar a candidatura de Eduardo Gomes. Muitos opositores do Estado Novo tampouco 

entenderam como Prestes, que fora preso e tivera sua mulher deportada para a Alemanha 

nazista, podia naquele momento apoiar Vargas. Esse apoio, no entanto, persistiu em nome 

da tese da união nacional, e, embora não tenha significado uma atuação conjunta entre 

comunistas e “queremistas”, chegou até mesmo a admitir a possibilidade de adiantamento 

das eleições presidenciais. 

De toda forma, o PCB decidiu lançar um candidato próprio às eleições 

presidenciais. O escolhido foi o engenheiro Iedo Fiúza, ex-prefeito de Petrópolis (RJ), que 

não pertencia ao partido. Em setembro, o partido requereu seu registro junto ao Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), que só lhe seria concedido em 10 de novembro seguinte. Nesse 

ínterim, em 29 de outubro, Vargas foi deposto por um movimento militar. O movimento 

que derrubou o Estado Novo fez uma devassa na sede do PCB e prendeu alguns 

comunistas, o que levou Prestes a pedir asilo político na embaixada do México. Sua filha 

Anita Prestes contesta esta afirmação dizendo que Prestes não pediu asilo político em 

nenhuma embaixada, tendo permanecido clandestino por alguns dias. 

Nas eleições realizadas em 2 de dezembro de 1945, o general Dutra foi escolhido 

presidente da República. Candidato a deputado constituinte na legenda do PCB pelo 

Distrito Federal, por Pernambuco e pelo Rio Grande do Sul, e ainda a senador pelo Distrito 

Federal, Prestes obteve este último mandato, recebendo 157.397 votos num total de 496 mil 

eleitores. 

Poucos dias após a posse de Dutra, em fevereiro de 1946 instalou-se a Constituinte. 

Indicado para a presidência da Assembléia apenas com os votos dos deputados comunistas, 

Prestes tornou-se líder da bancada de seu partido, que era integrada por representantes do 

Distrito Federal e dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Foi 

também convidado para integrar a Comissão Constitucional, mas declinou do convite, 

indicando para representar o PCB Mílton Caires de Brito. Em março de 1946 fez um 

discurso na Assembléia sobre o emprego do saldo-ouro no estrangeiro, declarando que as 

reservas acumuladas pelo país durante a guerra não deveriam ser utilizadas estritamente na 



aquisição de bens de consumo, mas também ser gastas de forma planificada, de acordo com 

as necessidades nacionais. 

Volta à clandestinidade 

Uma declaração de Prestes, publicada em 16 de março de 1946 no jornal comunista 

Tribuna Popular, despertou grande celeuma em torno do PCB. O líder comunista, durante 

uma sabatina com os funcionários da Justiça sobre sua posição caso houvesse uma guerra 

entre o Brasil e a União Soviética, afirmara que “faríamos como o povo da resistência 

francesa, o povo italiano, que se ergueu contra Pétain e Mussolini; combateríamos uma 

guerra imperialista contra a URSS e empunharíamos armas para fazer resistência em nossa 

pátria contra um governo destes, retrógrado, que quisesse a volta ao fascismo”. E 

acrescentou “Se algum governo cometesse este crime nós, comunistas, lutaríamos pela 

transformação da guerra imperialista em guerra de libertação nacional”. 

As declarações de Prestes alcançaram enorme repercussão, sendo utilizadas para 

demonstrar que o PCB era na realidade um representante soviético no Brasil. Em 23 de 

março de 1946, Honorato Himalaia Virgulino, que fora o procurador-geral do Tribunal de 

Segurança Nacional em 1935 e que denunciara os líderes da Revolta Comunista, dirigiu-se 

ao TSE para pedir o cancelamento do registro do PCB. Logo em seguida, no dia 26 de 

março, em discurso que pronunciou na Assembléia, Prestes leu uma carta que lhe fora 

enviada por Sérgio Gomes, irmão do brigadeiro Eduardo Gomes, na qual aquele se 

declarava católico, contrário ao comunismo, mas solidário com Prestes pelas declarações 

divulgadas através da imprensa sobre a posição por ele assumida diante de uma guerra 

imperialista contra a URSS. O tema da carta provocou grande polêmica entre os deputados, 

sendo então dirigida a Prestes, pelo representante baiano Juraci Magalhães, a seguinte 

questão: “Se determinados fatores históricos nos levassem a uma guerra contra as grandes 

democracias do mundo, como sejam os Estados Unidos, a Inglaterra, o Canadá, a Austrália, 

que faria V. Excia?” Prestes respondeu que o Brasil não fazia guerra imperialista, ao que 

Juraci Magalhães respondeu que o perigo residia na interpretação do que seria guerra 

imperialista. Seguiu-se um longo debate, no qual Prestes defendeu com veemência a guerra 

antiimperialista e a União Soviética. 

Em fins de março, o deputado do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Edmundo 

Barreto Pinto, encaminhou o pedido de cancelamento do registro do PCB sob a alegação de 



que se tratava de um partido internacional comandado por Moscou, insuflador da luta de 

classes, antidemocrático e que apoiaria a União Soviética no caso de uma guerra com o 

Brasil. Ainda assim, como os demais constituintes, Prestes assinou a Constituição de 18 de 

setembro de 1946, passando em seguida a cumprir o mandato ordinário de senador. 

Após a instauração de sindicância determinada pelo TSE, o registro do PCB foi 

cancelado em 7 de maio de 1947. Começaram então no Congresso as discussões sobre os 

mandatos dos parlamentares comunistas. O cancelamento do registro do PCB e a cassação 

do mandato de seus representantes eleitos para o Congresso e para as assembléias estaduais, 

bem como a perseguição aos comunistas, correspondiam à luta em que se digladiavam os 

dois grandes blocos liderados pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Foi o período 

que correspondeu ao início da chamada guerra fria. À medida que se intensificava a luta 

entre esses dois grupos, o Brasil se alinhava do lado dos Estados Unidos, enquanto o PCB 

se colocava ao lado da União Soviética. 

As medidas de repressão à atuação dos comunistas levou-os por outro lado a uma 

maior radicalização de suas posições. Em agosto de 1947, Prestes passou mais uma vez a 

viver na clandestinidade. Em outubro o Senado aprovou o projeto do senador Ivo d’Aquino 

extinguindo os mandatos dos comunistas e em janeiro de 1948 o projeto foi aprovado pela 

Câmara e sancionado por Dutra. Nesse mesmo mês Prestes lançou um manifesto rompendo 

com a política da união nacional e apresentando a nova orientação a ser seguida pelos 

comunistas. Esse manifesto foi ratificado em maio de 1949 pelo comitê central do partido e 

divulgado publicamente em agosto do ano seguinte, com a assinatura do líder comunista, 

tornando-se conhecido como o Manifesto de agosto. O novo programa atribuía ao capital 

estrangeiro e ao latifúndio o papel de grandes obstáculos ao desenvolvimento brasileiro, 

propondo ainda a formação de uma frente democrática de libertação nacional, que deveria 

conduzir a luta das massas até formas “mais altas e vigorosas, inclusive choques violentos 

com as forças de reação e os combates parciais que nos levarão à luta vitoriosa pelo poder e 

à libertação nacional”. Dentro do PCB não houve apoio unânime a esse programa e, em 

1952, iria registrar-se uma cisão provocada por José Maria Crispim. Na prática, o programa 

jamais seria implementado. 

Ainda em 1950 um juiz federal expediu um mandado de prisão preventiva contra 

Prestes. O ano de 1950 foi também o das eleições para a presidência da República. O PCB 



decidiu não apoiar nenhum dos candidatos, que eram os seguintes: Getúlio Vargas, na 

legenda do PTB, Cristiano Machado, candidato do PSD, Eduardo Gomes, lançado pela 

UDN, e João Mangabeira, pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). Prestes aconselhou 

todos os comunistas a votar em branco, na medida em que considerava todos os candidatos 

reacionários. 

Eleito Vargas, seu governo sofreu forte oposição dos comunistas, que o acusavam 

de ser o principal “agente do imperialismo”. Por outro lado, Vargas enfrentou também uma 

oposição vigorosa da UDN e de importantes setores militares. A política por ele 

desenvolvida orientou-se no sentido de acelerar o desenvolvimento industrial, baseado 

principalmente no capital privado nacional e nos investimentos do Estado, enquanto os 

grupos de oposição conservadora pressionavam para que esse desenvolvimento se fizesse 

principalmente com a ajuda do capital estrangeiro. Na luta pela implantação da indústria 

petrolífera se tornaram mais cristalizadas as diversas posições em relação à estratégia do 

desenvolvimento. Quanto à classe operária, o governo procurou aumentar seu poder de 

compra através do aumento do salário mínimo, o que contrariou os interesses de outros 

setores sociais, que viram nessa política uma forma de Vargas utilizar o proletariado para 

seus desígnios de permanência no poder. A campanha desencadeada contra Vargas no 

Congresso, dentro das forças armadas, na imprensa e pelo PCB, bem como a falta de apoio 

político, o levariam finalmente ao suicídio, em 24 de agosto de 1954. 

No momento em que se acirrava a campanha contra Vargas, os comunistas 

discutiam um novo programa para o partido, no qual apresentavam Vargas como o grande 

responsável pela crise política brasileira, defendendo inclusive a sua deposição. Ao 

perceberem que a morte de Vargas provocara uma grande reação popular de repúdio aos 

opositores do presidente, os comunistas rapidamente mudaram suas posições e, já no dia 

seguinte, lançaram palavras de ordem favoráveis ao presidente morto. O programa do 

partido expurgou então todas as alusões negativas a Vargas e, quando se realizou o IV 

Congresso do PCB, em novembro de 1954, os comunistas reafirmaram o Manifesto de 

agosto, pregando a derrubada do governo de João Café Filho, que substituía Vargas. O 

programa de 1954 defendia o confisco das terras dos latifundiários e sua distribuição entre 

os camponeses sem terra; ratificava o Manifesto de agosto no que se referia aos obstáculos 

ao desenvolvimento do país, que eram identificados como o latifúndio e o imperialismo, e 



defendia as empresas industriais e comerciais nacionais, que deveriam ser protegidas da 

concorrência estrangeira. 

Na semilegalidade 

Apesar desse novo programa, que pode ser considerado radical, os comunistas 

desenvolviam esforços para se articular com amplos setores políticos, inclusive de 

orientação liberal-conservadora. Assim, no pleito de outubro de 1955 para a presidência da 

República, apoiaram a candidatura de Juscelino Kubitschek, lançado na legenda da 

coligação entre o PTB e o PSD. A vitória de Kubitschek abriu para o PCB um período de 

atuação semilegal. Também nesse período, o partido atravessou uma crise interna que 

determinou a saída de importantes quadros da direção. 

O relatório de Nikita Kruschev, apresentado em fevereiro de 1956 durante o XX 

Congresso do PCUS, denunciou o culto à personalidade e os crimes políticos de Josef 

Stalin. O representante brasileiro Diógenes Arruda, ao terminar o congresso, viajou para a 

China e só voltou ao Brasil em julho. Enquanto isso, o jornal O Estado de S. Paulo 

publicava o relatório Kruschev e os comunistas brasileiros consideravam as notícias sobre o 

congresso do PCUS como uma “provocação de imprensa burguesa”. Os debates se 

iniciaram dentro do PCB, à revelia da direção, através dos órgãos de imprensa comunistas. 

Mas, ao mesmo tempo em que eram discutidos os problemas levantados pelo relatório 

Kruschev, outras questões começaram a ser debatidas, entre elas a forma como a direção do 

PCB iria conduzir a organização. No debate, duas posições se manifestaram: uma, 

identificada com o grupo dirigente, ou grupo “fechadista”, ou stalinista, que seria composto 

por Prestes, Diógenes Arruda, João Amazonas, Carlos Marighella, Maurício Grabois, Pedro 

Pomar e outros, favoráveis a uma discussão limitada ao interior do partido; e outra, adotada 

pelo grupo “abridista” ou renovador, liderado por Agildo Barata e integrado por André 

Vítor, Áidano do Couto Ferraz, Osvaldo Peralva e outros jornalistas e intelectuais, que 

defendiam amplo debate aberto ao público. 

Em agosto de 1956, durante uma reunião do comitê central, registraram-se severas 

críticas a Prestes, Grabois, Amazonas e, principalmente, a Arruda pela forma autoritária 

como conduziam o partido. Prestes não participou das reuniões porque o comitê central 

entendia que era arriscado trazê-lo de São Paulo e não havia condições de segurança. 

Entretanto, as reuniões foram gravadas para que ele pudesse acompanhar os debates. 



O debate aberto através do jornal Voz Operária permitiu que se expressassem 

opiniões contrárias à política da União Soviética por parte dos comunistas, que 

endereçavam suas críticas ao jornal. Em novembro Prestes enviou carta ao comitê central 

estipulando as regras que deveriam ser obedecidas para a continuação do debate nos jornais 

comunistas: ficavam proibidas críticas à União Soviética e ao PCUS, assim como ao 

marxismo-leninismo e aos princípios do PCB. Esse documento ficou conhecido como 

“carta-rolha”, pois que a consideraram como destinada a impedir a liberdade de expressão 

dos comunistas. 

Em maio de 1957 o grupo liderado por Agildo Barata rompeu com o partido e em 

agosto desse mesmo ano Prestes voltou a participar das reuniões do comitê central, quando 

o grupo de Agildo foi oficialmente expulso das fileiras do PCB. Foram também afastados 

da comissão executiva Diógenes Arruda, João Amazonas e Maurício Grabois, considerados 

adeptos da linha stalinista. Ao que tudo indica, Prestes, ao perceber a forte oposição das 

bases aos dirigentes do partido, procurou introduzir modificações destinadas a restabelecer 

o equilíbrio e o controle por parte da direção. Entraram nessa ocasião para a secretaria 

executiva Giocondo Dias, Mário Alves e Carlos Marighella. Também Jacó Gorender, 

Armênio Guedes e Alberto Passos Guimarães, embora não pertencentes à direção, 

assumiram papel importante na formulação de um documento que foi divulgado em março 

de 1958 e representou o rompimento com o programa do IV Congresso. 

A Declaração de março, como ficou conhecido o novo documento, demonstrava 

que o desenvolvimento econômico brasileiro representava um elemento de progresso na 

superação das características subdesenvolvidas do país. Indicava também que duas 

contradições fundamentais deveriam ser levadas em conta no processo desenvolvimentista: 

“a contradição entre a nação e o imperialismo norte-americano e seus agentes internos e a 

contradição entre as forças produtivas em desenvolvimento e as relações de produção 

semifeudais na agricultura.” O documento apontava ainda a contradição existente entre o 

proletariado e a burguesia, que não exigia, porém, uma solução radical naquele momento, 

uma vez que aquela etapa da revolução brasileira não era ainda a da passagem para o 

socialismo, e sim “antiimperialista e antifeudal, nacional e democrática”. A Declaração de 

março propunha também a formação de uma frente única entre as forças interessadas na 

luta contra o imperialismo, que seriam a burguesia, proletariado, os camponeses, a pequena 



burguesia urbana e setores de latifundiários que possuíam contradições com o imperialismo 

norte-americano. Assim, segundo esse documento, o movimento mais importante naquela 

fase era o movimento nacionalista. 

O ano de 1958 significou para Prestes o reinício de sua atuação na legalidade, pois 

no dia 19 de março foi revogada a sua prisão preventiva através de parecer do juiz José 

Epaminondas Monjardim Filho. Quando o governo Kubitschek resolveu romper 

negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI), em junho de 1959, devido às 

exigências feitas por esse organismo para a concessão de empréstimos ao Brasil, os grupos 

nacionalistas promoveram uma manifestação no palácio do Catete de apoio ao presidente. 

Prestes compareceu pela primeira vez, desde 1947, a uma manifestação pública. Segundo 

seu próprio depoimento, o general Nélson de Melo, chefe do Gabinete Militar, teria dado 

ordens para que se efetuasse naquele momento a sua prisão, mas teria sido impedido pelo 

presidente Kubitschek. 

Ainda durante esse ano começaram a se manifestar os primeiros sinais da crise 

política que eclodiria em 1964. O governo Kubitschek fora responsável pelo impulso dado 

ao processo de desenvolvimento industrial, o que determinou altos índices de crescimento 

econômico e a diversificação da estrutura econômica, de um lado, provocando, de outro, o 

desequilíbrio no balanço de pagamentos, um acentuado processo inflacionário e o aumento 

das disparidades regionais. Começaram a aflorar focos de tensão no setor agrário, pois o 

programa “desenvolvimentista” do governo negligenciara completamente esse setor. 

Em 1960 seriam realizadas eleições para a presidência da República. Também nesse 

ano, durante os meses de agosto e setembro, realizou-se o V Congresso do PCB, cujos 

trabalhos se desenvolveram no Rio, sem qualquer repressão por parte da polícia. Prestes foi 

aclamado como o verdadeiro líder do partido. Nessa ocasião manifestou seu apoio e o dos 

comunistas às candidaturas do general Henrique Teixeira Lott e João Goulart à presidência 

e vice-presidência da República, respectivamente, ambas lançadas pela coligação entre o 

PSD e o PTB. O eleitorado, entretanto, preferiu o candidato Jânio Quadros, apoiado pela 

UDN, que venceu com grande vantagem sobre Lott. 

As decisões tomadas no V Congresso ratificavam a Declaração de março de 1958, 

adotando a estratégia da via pacífica na transição do sistema capitalista para o socialista e 

determinando a ruptura do grupo identificado dentro do partido como stalinista. Foram 



afastados do comitê central, entre outros, Amazonas, Grabois e Pomar, não havendo 

referências ao nome de Arruda por já encontrar-se o mesmo no ostracismo. 

Desde a eleição de Kubitschek, os comunistas vinham desenvolvendo campanha 

para novamente recuperar o registro do PCB, cancelado desde 1947. Para facilitar essa 

medida no TSE, os dirigentes comunistas decidiram alterar o nome do partido, que passaria 

a se denominar Partido Comunista Brasileiro, e não mais Partido Comunista do Brasil. A 

razão para essa alteração estava nos argumentos, utilizados em 1947, de que o nome já 

indicava tratar-se de um partido vinculado à União Soviética. O grupo que fora afastado do 

comitê central durante o V Congresso opôs-se a essa medida, o que levou a direção a 

expulsá-lo em definitivo de seus quadros. Liderado por Amazonas, Grabois e Pomar — e, 

depois, por Arruda —, esse grupo fundou o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), 

reivindicando a herança do partido fundado em 1922. A nova organização passou a seguir a 

orientação política da China. 

O período presidencial de Jânio Quadros foi curto, tendo ele renunciado no dia 25 

de agosto de 1961, sete meses após a sua posse. Abriu-se então uma grave crise 

político-militar, provocada pelo veto dos ministros militares à posse do vice-presidente 

eleito João Goulart. Contra essa posição manifestaram-se outros setores da sociedade, 

incluindo políticos, militares e o próprio Prestes, que desde o primeiro momento defendeu a 

posse de Goulart. A solução para o problema foi a aprovação, pelo Congresso, da Emenda 

Constitucional nº 4 (2/7/1961), que instituiu no país o parlamentarismo, permitindo a 

Goulart que assumisse a presidência no dia 7 de setembro com seus poderes presidenciais 

limitados. Durante o período de indecisão sobre a posse de Goulart, Prestes ficou escondido 

no Rio de Janeiro, temendo ser preso pelos militares. Nessa situação, escreveu à direção do 

PCB pedindo que os comunistas apoiassem imediatamente a solução parlamentarista, logo 

que esta foi votada no Congresso. 

Os acontecimentos externos desse período, como a Revolução Cubana, as mudanças 

de orientação na política externa da União Soviética e o surgimento da China como nova 

liderança no mundo comunista determinaram crises, cisões e mudanças dentro do PCB. A 

Revolução Cubana, que levou Fidel Castro ao poder em janeiro de 1959 e deu início à 

passagem para o regime socialista, teve profundas repercussões no Brasil, principalmente 

entre os jovens comunistas. A luta política e ideológica que iria se abrir no interior do PCB 



no período posterior a 1964 estava vinculada à Revolução Cubana e a seus desdobramentos 

na América Latina, com núcleos guerrilheiros em vários países. A revolução de Fidel 

Castro conduziu, em resumo, a um questionamento das teses defendidas a partir de 

1956-1957 sobre a possibilidade de transição pacífica ao socialismo. Por seu lado, a ruptura 

ocorrida dentro do bloco comunista, com o afastamento entre a China e a União Soviética, 

teve como conseqüência para o movimento comunista mundial a perda da hegemonia que a 

União Soviética mantinha na condução e orientação dos partidos comunistas. Essa cisão 

levou a um novo realinhamento de posições, com novos partidos colocando-se sob a égide 

da China. Esta definiu uma estratégia política mais agressiva, defendendo a luta armada 

como o único caminho para os países capitalistas atingirem o socialismo. Enquanto isso, a 

União Soviética e os Estados Unidos, após a crise dos mísseis em Cuba, em outubro de 

1962, concretizaram a política de coexistência pacífica que vinha sendo elaborada desde a 

subida de Kruschev ao poder. 

No Brasil, o início da década de 1960 foi marcado pela ascensão do nacionalismo 

enquanto movimento de mobilização popular, no qual se engajaram o PCB, o movimento 

sindical, o movimento estudantil, os grupos parlamentares e os grupos católicos, entre 

outros. Em oposição aos nacionalistas se organizaram grupos para defender uma maior 

participação do capital estrangeiro no desenvolvimento industrial brasileiro e uma maior 

integração do Brasil na órbita dos países capitalistas. Esses grupos eram contrários à 

participação dos comunistas no processo político. Esse período caracterizou-se pelo 

acirramento de posições, que se acentuou ao longo do governo João Goulart, sendo o novo 

presidente identificado como adepto de uma política de favorecimento das demandas 

sindicais e comunistas. 

Goulart governou dentro de uma conjuntura de crise, principalmente política. As 

reivindicações dos vários setores sociais, dos grupos políticos nacionalistas e dos 

comunistas tornaram-se mais agressivas. Foi o período em que as bandeiras levantadas 

pelos diferentes grupos exigiam as chamadas reformas de base, ou seja, as reformas agrária, 

bancária, cambial, universitária e outras. Defendiam eles uma maior intervenção do Estado 

na economia, a redução e o controle da remessa de lucros das empresas estrangeiras. Em 

pólo oposto, os grupos que combatiam Goulart, incluindo-se aí os empresários industriais 

nacionais e setores significativos das forças armadas, preparavam-se para derrubar o 



governo por identificá-lo como tendente à implantação de uma república sindical-socialista. 

Durante esse período, Prestes engajou-se na campanha pela legalização do PCB, 

pelo reatamento de relações diplomáticas e comerciais com a URSS — efetivado no final 

de 1961 —, desenvolvendo intensa atuação em favor das reformas de base e participando 

da campanha pela antecipação do plebiscito que, realizado em janeiro de 1963, restituiu a 

João Goulart seus poderes presidenciais. Manteve contato com Goulart até as vésperas do 

comício no dia 13 de março de 1964, ocasião em que questionou o presidente quanto às 

razões da permanência dos generais Justino Alves Bastos e Amauri Kruel à frente, 

respectivamente, do IV e do II exércitos, pois estes militares eram tidos como 

não-identificados com a política governamental. 

A queda de Goulart e o início da contestação a Prestes dentro do PCB 

Prestes foi tomado de surpresa quando se iniciou o movimento político-militar de 31 

de março de 1964 para depor o presidente João Goulart, tendo dificuldades para encontrar 

refúgio nos primeiros dias após a instalação do regime militar no país. No dia 9 de abril, na 

casa em que vivia em São Paulo, na rua Nicolau de Sousa Queirós nº 153, a polícia 

apreendeu seus arquivos: documentos sobre as reuniões do PCB, informes sobre suas 

viagens ao Leste europeu e a Cuba, telegramas, relatos de encontros com Kruschev e 

Mikhail Suslov, listas de nomes de estudantes universitários com seus cargos no partido, 

endereços e telefones de várias pessoas. As chamadas “cadernetas de Prestes” serviram de 

base a um Inquérito Policial-Militar (IPM) instaurado em 21 de setembro de 1964, sob a 

chefia do coronel Ferdinando de Carvalho, para apurar as atividades do PCB, constituindo 

prova documental contra ele e muitas pessoas que tinham seus nomes anotados. Logo após 

a queda de Goulart, a família de Prestes deixara a casa, mas não tivera tempo de retirar a 

documentação. 

Na primeira reunião realizada pela comissão executiva do PCB após o movimento 

militar de 1964, Prestes foi criticado por sua falta de avaliação correta da conjuntura 

política e pela imprudência em conservar as “cadernetas” em seu poder. Formaram-se duas 

tendências dentro do PCB: uma favorável a Prestes, que identificava como o grande erro do 

partido levantar palavras de ordem sem ter como sustentá-las, e outra contrária à liderança 

de Prestes, que via como um grande erro o fato de o partido não se ter preparado para a luta 

armada. Essa posição foi defendida por Carlos Marighella. 



O novo regime instalado em 1964 orientou-se no sentido de aprofundar o processo 

de desenvolvimento industrial baseado em empréstimos e inversões de capital estrangeiro, 

investimentos do Estado e incentivos às aplicações de capitais nacionais. A política 

econômica do após-1964 fez da compressão salarial um dos elementos fundamentais, 

adotando como medidas para a sua implantação desde uma nova Lei de Greve até a 

utilização da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) com o objetivo de decretar 

centenas de intervenções em sindicatos que vinham atuando de forma mais combativa. 

Foram feitas numerosas prisões e teve início longo processo de suspensões de direitos 

políticos de muitos cidadãos que participaram da vida política do país, bem como de 

cassações de mandatos de parlamentares identificados com a política do governo Goulart. 

O PCB foi bastante visado pela repressão policial-militar sendo que, em todo o país, 

centenas de comunistas ou pessoas identificadas pelo novo regime como tais foram presas. 

Prestes teve seu nome incluído na primeira lista de cassações de direitos políticos 

publicada no Diário Oficial de 10 de abril de 1964 com base no Ato Institucional nº 1 

(AI-1), editado no dia anterior. A repressão policial levou-o à mais rigorosa 

clandestinidade, impedindo-o mesmo de manter contato com os integrantes da própria 

direção do partido. Essa situação determinou, de um lado, o enfraquecimento de sua 

liderança e, de outro, uma descentralização do poder. Giocondo Dias passou a exercer de 

fato o cargo de secretário-geral. 

Em 5 de maio de 1965, o comitê central do PCB reuniu-se em São Paulo pela 

primeira vez após o movimento político-militar de 1964. Durante essa reunião 

manifestaram-se claramente duas posições quanto à orientação a ser seguida pelo partido, 

levando conseqüentemente à formação de dois grupos: a facção majoritária apoiou Prestes e 

defendeu a união com todos os setores que lutavam contra o regime instalado no país, 

enquanto o outro grupo, que contava com Carlos Marighella, Mário Alves, Jover Teles, 

Jacó Gorender e Neri Reis de Almeida, sustentou a luta armada como estratégia política. 

Também nesse encontro os comunistas foram instados a participar das eleições municipais 

em São Paulo e das eleições para governador de alguns estados, as quais estavam previstas 

para novembro de 1965, como uma forma de luta contra a ditadura. Dentro dessa 

perspectiva, os comunistas apoiaram o nome de Francisco Negrão de Lima para governador 

do então estado da Guanabara, lançado pela coligação entre o PSD e o PTB. 



Em junho de 1966, num processo conduzido pela 2ª Auditoria do Exército de São 

Paulo, Prestes foi condenado à revelia a 15 anos de prisão, acusado de tentar reorganizar o 

PCB. Enquanto se preparava para o VI Congresso do partido e enfrentava as críticas 

internas, ocupou-se também durante o ano de 1967 em atender aos políticos que o 

procuravam para discutir a formação da Frente Ampla, articulada por Carlos Lacerda e 

lançada oficialmente em outubro de 1966 como objetivo de lutar “pela pacificação política 

do Brasil, através da plena restauração do regime democrático”. Lacerda, que participara do 

movimento responsável pela queda de Goulart, não concordava com as medidas políticas e 

econômicas adotadas pelo regime que então se instalou no país. Além de Lacerda, a Frente 

Ampla contou com a participação dos ex-presidentes Kubitschek e Goulart. 

O contato da Frente Ampla com o PCB foi feito através do ex-deputado Renato 

Archer. Prestes apoiava a idéia de formação da frente por considerá-la um passo importante 

na luta contra o regime vigente. Teve, entretanto, que enfrentar a reação contrária do grupo 

liderado por Carlos Marighella, defensor de uma atuação voltada para a organização do 

operariado e do campesinato visando à revolução. A Frente Ampla seria extinta no governo 

de Artur da Costa e Silva por portaria de 5 de abril de 1968, baixada pelo ministro da 

Justiça Luís Antônio da Gama e Silva. 

Foi durante o VI Congresso do PCB, realizado em dezembro de 1967, que se 

consumou a ruptura delineada desde 1964. O congresso ratificou as expulsões de Carlos 

Marighella, Jover Teles, Jacó Gorender, Mário Alves, Joaquim Câmara Ferreira, Apolônio 

de Carvalho e Miguel Batista, todos defensores de uma estratégia revolucionária de luta 

armada para o Brasil. As teses aprovadas reviviam os grandes temas do período 

imediatamente anterior à crise de 1964 no que diz respeito à orientação a ser seguida, 

havendo adaptações às condições criadas com a subida ao poder dos militares. Quanto à 

estratégia de ação, manteve-se a que fora anteriormente adotada. 

A expulsão de Marighella provocou críticas à direção do partido por parte do comitê 

estadual de São Paulo e dos dissidentes do Rio de Janeiro, Guanabara e Brasília. Esses 

dissidentes lançaram um documento no qual concordavam com as análises do PCB sobre a 

situação política da sociedade brasileira, mas delas discordavam quanto aos meios de o 

Brasil atingir o sistema socialista: neste caso defendia a luta armada como única via para a 

revolução socialista brasileira. Diante das críticas e das divergências que se manifestavam 



dentro do partido, Prestes, em entrevista publicada em 1968, afirmou que não era contra a 

luta armada como alternativa, mas que as condições daquele momento não permitiam 

seguir esse caminho. Mostrou-se ainda contrário à teoria do “foco guerrilheiro”, defendida 

por Régis Debray, considerando-a antimarxista. 

Na verdade, o VI Congresso do PCB acirrou ainda mais as divergências entre os 

comunistas, provocando uma das crises mais profundas e desagregadoras dentro do partido, 

com a perda, não só de quadros dos mais experientes, como também dos quadros mais 

jovens. Os dissidentes passaram a se organizar, principalmente a partir de 1968, em torno 

de movimentos que pregavam a luta armada como único meio de derrubar o regime militar 

instalado no Brasil e levar o país ao regime socialista. 

Em seu depoimento publicado em 1982, Prestes declarou que a partir de 1968 fora 

percebendo que a estratégia definida no VI Congresso estava errada e que passara então a 

lutar por uma interpretação verdadeiramente revolucionária de tomada do poder. Segundo 

ele, um “comunista deve lutar por um poder revolucionário”, por um partido proletário, “e 

não um partido policlassista, como o que [a partir de então] defende o CC”. 

Com a promulgação do AI-5 em 13 de dezembro de 1968, aumentou a repressão aos 

grupos de contestação ao regime. Esse mesmo ato suspendeu importantes garantias 

constitucionais relativas às liberdades individuais, conferindo ao Poder Executivo 

proeminência sobre os poderes Legislativo e Judiciário. Nos primeiros anos após a edição 

do AI-5, a repressão atingiu basicamente os grupos engajados em movimentos de luta 

armada. Durante esse período o PCB não foi o mais visado pelos órgãos de repressão, 

revelando-se sua atuação bastante limitada. Mas a repressão se acentuou a partir dos 

seqüestros de embaixadores estrangeiros, assaltos a bancos e a quartéis, o que obrigou 

Prestes a transferir seu refúgio do Rio para São Paulo. 

Em 1969 foi aberto outro processo contra Prestes a partir do IPM do PCB, sob a 

acusação de tentativa de reorganização do partido. O advogado Sobral Pinto foi novamente 

seu defensor, mas em junho de 1970 Prestes foi condenado pela 2ª Auditoria do Exército do 

Rio de Janeiro a dez anos de prisão. A condenação baseou-se na Lei de Segurança Nacional 

(Lei nº 1.802, de 1953), que já fora reformulada por outras quatro leis. Foram invocados os 

artigos 7º, 9º e 13 da lei, que puniam os que tentassem subverter a ordem, reorganizar 

partido político dissolvido por força legal e instigar, preparar, dirigir ou ajudar a paralisação 



de serviços públicos ou abastecimento da cidade. 

Em fevereiro de 1971 o comitê central do PCB decidiu que Prestes deveria deixar o 

país, pois sua segurança estava ameaçada. Partiu então de São Paulo em companhia de um 

médico amigo, Fued Saad, e um motorista, com destino à Argentina, via Rio Grande do 

Sul. De Buenos Aires tomou um avião até Paris, viajando em seguida para Moscou. 

Embora continuasse teoricamente como secretário-geral do PCB, o cargo na prática era 

exercido por Giocondo Dias. 

O exílio e a perda do poder 

Ao findar o governo do general Emílio Garrastazu Médici (1969-1974), o terceiro 

presidente da República do regime instaurado em 1964, a política econômica do governo — 

que nos anos anteriores produzira as mais altas taxas de crescimento — começou a dar 

sinais de esgotamento. O governo seguinte, do general Ernesto Geisel (1974-1979) deu 

início a um processo de liberalização do regime que, segundo ele, seria uma “distensão 

lenta, gradual e segura”. Nessa fase, as oposições — entre as quais a do PCB — se 

engajaram na campanha eleitoral de 1974 para a renovação da Câmara dos Deputados e de 

parte do Senado. Verificou-se então uma grande vitória do Movimento Democrático 

Brasileiro (MDB), partido de oposição. Nesse momento, o PCB sofreu a mais violenta 

repressão de sua história. Os grupos de extrema esquerda que haviam aderido à luta armada 

já tinham praticamente desaparecido ou estavam desativados devido à ação repressiva que 

sobre eles desencadeara o regime militar. O PCB mantivera durante esse período uma ação 

limitada, contando com cerca de sete mil militantes. 

Entre 1974 e 1975, os órgãos de repressão policial-militar prenderam diversos 

membros do comitê central. Dez deles desapareceram e são tidos como mortos pelas forças 

repressivas, embora o governo nunca tenha admitido esse fato. Outros foram presos e 

torturados, como o ex-deputado federal Marco Antônio Tavares Coelho. Com a prisão de 

Marco Antônio e o desbaratamento das gráficas da Voz Operária, teve início a prisão de 

grande número de comunistas, inclusive dos que pertenciam às direções estaduais. O jornal 

Voz Operária, que era publicado clandestinamente desde 1964, deixou de circular, só 

voltando a ser editado no exterior a partir de abril de 1976. O número de presos políticos 

pertencentes aos quadros do PCB no período de 1974-1976 foi calculado entre setecentos e 

mil. A permanência no país dos dirigentes que sobreviveram à ação dos órgãos de repressão 



tornou-se insustentável, o que determinou a saída de praticamente todos os integrantes do 

comitê central para o exterior. Com isso, o partido sofreu uma completa desorganização e 

desestruturação. 

Prestes atribuiu a vitória do MDB nas eleições de 1974 ao apoio comunista. Numa 

entrevista concedida em Paris em 1976, durante o Congresso do Partido Comunista Francês 

a que compareceu como delegado brasileiro, declarou que “o MDB conseguiu esses êxitos 

porque desde maio de 1974 o PCB dirigiu-se ao povo recomendando-lhe que se servisse do 

voto como uma arma contra a ditadura, fazendo além disso com que o partido de oposição 

apresentasse um programa de reivindicações populares”. Essas declarações repercutiram 

negativamente entre os políticos do MDB, que não admitiram um papel relevante dos 

comunistas na vitória eleitoral e que não desejavam, naquela conjuntura política, serem 

identificados com eles. 

Durante o ano de 1977, Prestes visitou Moçambique a convite do presidente Samora 

Machel, durante as comemorações da independência desse país. Na ocasião, descreveu o 

Brasil como um país cujo povo vivia na miséria, apesar da riqueza nacional. Em 3 de 

janeiro de 1978, quando completou 80 anos, foi homenageado pelo jornal Pravda, órgão 

oficial do PCUS. Em artigo intitulado “O bravo filho do povo brasileiro”, o jornal resumiu 

sua carreira política, exaltando sua total solidariedade à União Soviética. Ainda em 1978, 

Prestes integrou a delegação brasileira comunista que visitou a Itália a convite do PC desse 

país. A delegação entrevistou-se com o presidente Luigi Longo e com o secretário-geral 

Enrico Berlinguer, e os dois partidos assinaram um documento conjunto condenando “as 

ações dos grupos terroristas e subversivos”. O Partido Comunista Italiano solidarizava-se 

com o PCB na luta contra “os regimes autoritários e repressivos”. No dia 20 de setembro 

ainda desse ano, a 2ª Auditoria da Marinha declarou prescritas as penas a que Prestes havia 

sido condenado. 

Para as eleições de 15 de novembro de 1978, Prestes enviou um apelo ao povo 

brasileiro convidando-o a votar nessas eleições nos candidatos do MDB à Câmara, ao 

Senado e às assembléia legislativas estaduais. Dizia que “uma grande votação dada ao 

MDB fará com que ele saia da pugna eleitoral fortalecido e mais definido como uma frente 

unida de resistência e combate ao arbítrio”. Fez ainda um apelo aos militares no sentido de 

que estes se unissem “às forças democráticas do país, votando maciçamente no MDB a fim 



de garantir a vitória da grande frente de oposição a 15 de novembro”. 

No exterior, onde passou a funcionar o comitê central, as divergências entre os 

dirigentes do PCB foram-se aprofundando, tanto ao nível da orientação política a ser 

adotada como em relação à forma de direção. A luta pelo poder declarou-se abertamente, 

pois, de um lado, Prestes procurava manter o controle e a centralização das decisões, 

enquanto de outro, o grupo liderado por Giocondo Dias defendia a tomada de decisões 

através de um colegiado e a maior democratização dentro do partido. 

Prestes tentou fazer o mais jovem integrante do comitê central, José Sales, seu 

sucessor, com o apoio de sua filha Anita Prestes, que também passara a fazer parte do 

comitê central. Por indicação de Prestes, Sales foi nomeado coordenador do trabalho da 

comissão executiva do comitê central, cargo que não existia e cujas atribuições viriam a 

chocar-se com as do secretário-geral do PCB. A maioria dos membros do comitê central, 

embora contrária à nomeação de Sales, aprovou-a. Entretanto, pouco depois, em janeiro de 

1979, numa reunião do comitê central, Sales foi afastado da comissão executiva sob a 

acusação de malversação de fundos do partido e, segundo Anita Prestes, por suspeita de 

envolvimento com tráfico de drogas. Nessa reunião, Anita Prestes renunciou ao cargo de 

membro do comitê central e Prestes pediu a expulsão de Sales. O pedido não foi aceito 

pelos dirigentes comunistas, que decidiram instituir uma comissão de averiguação para 

apurar as acusações que pesavam sobre ele. A comissão, ao final, não conseguiu colher 

provas que justificassem as acusações que eram feitas contra Sales. Diante dessa decisão, 

Prestes se incompatibilizou com a maioria dos integrantes do comitê central e não mais 

compareceu às reuniões. 

Em meados de 1979, a Voz Operária anunciava os preparativos para a convocação 

do VII Congresso do PCB, o que parecia resultar da pressão do grupo liderado por 

Giocondo Dias e da facção que vinha contestando a linha pró-soviética liderada por 

Armênio Guedes. Segundo eles, o congresso permitiria o confronto entre as tendências 

divergentes. 

Prestes e a dissidência dentro do PCB 

Com a decretação da anistia em agosto de 1979, Prestes, após oito anos de exílio, 

desembarcou no Rio de Janeiro em 20 de outubro seguinte, sendo recepcionado no 

aeroporto por cerca de dez mil pessoas, segundo a imprensa. 



Passados os primeiros momentos da volta dos exilados, começaram a aparecer 

publicamente as divergências entre os integrantes do comitê central. Ao chegar, Giocondo 

Dias defendeu a “unidade de todas as forças de oposição em uma frente ampla para 

objetivar a conquista da democracia”, iniciando ainda a campanha pela legalização do 

partido. Armênio Guedes, ainda em Paris, às vésperas do seu embarque para o Brasil, 

sintetizou o pensamento do grupo renovador quanto à orientação que deveria seguir o PCB. 

Ao contrário de Prestes, Guedes não acreditava que a passagem ao regime socialista no 

Brasil se faria por meios violentos, pois a conquista do poder através da luta armada 

resultaria num socialismo de tipo autoritário, e não-democrático. Por outro lado, Armênio 

indicava que não era aquele o momento de se discutir a passagem para o socialismo, pois o 

Brasil vivia uma fase de luta pela redemocratização, e não de transição para o socialismo. 

Não acreditava também que a passagem do regime militar para o regime democrático se 

fizesse por meio de rupturas violentas, e sim de forma gradual, sob pressão do movimento 

democrático. 

Logo após sua chegada ao Brasil, Prestes declarou-se publicamente contrário à 

realização do VII Congresso. Para ele, seria necessário que, em primeiro lugar, o PCB 

obtivesse a legalização de sua legenda pelo TSE. A seu ver, também, enquanto existisse a 

Lei de Segurança Nacional não haveria condições para convocação imediata de um 

congresso democrático e caso ele se realizasse sem essas duas condições básicas, seria uma 

farsa. Segundo ele, os comunistas deveriam desenvolver uma ampla campanha pela 

legalização do PCB, “desmascarando o anticomunismo daqueles que a pretexto de defender 

uma suposta democracia pugnam pela manutenção dos odiosos preceitos da Lei de 

Segurança Nacional que proíbe a reorganização do Partido Comunista”. 

Em março de 1980, em documento intitulado Carta aos comunistas, Prestes 

denunciou a falência da direção do partido, responsabilizando-a inclusive pelas prisões dos 

dirigentes comunistas entre 1974 e 1975. Acusou-a ainda de ser incapaz de exercer o papel 

para o qual fora eleita e de não obedecer o princípio de direção coletiva. Reclamou também 

da falta de democracia interna, declarando não poder “admitir” que meu nome continue a 

ser usado para dar cobertura a uma falsa unidade, há muito inexistente. Reconhecendo que 

sou o principal responsável pela atual situação a que chegaram o PCB e sua direção, 

assumo a responsabilidade de denunciá-la a todos os companheiros, apelando para que 



tomem os destinos do movimento comunista em suas mãos. 

Nesse mesmo documento, analisou o que considerava “erros e desvios na orientação 

política do PCB”, afirmando que via “a luta pela democracia em nossa terra como parte 

integrante da luta pelo socialismo”. E mais adiante: “Nós, comunistas, não podemos 

abdicar de nossa condição de lutadores pelo socialismo, restringindo-nos à suposta 

democracia que nos querem impingir agora os governantes, nem às conquistas muito 

limitadas alcançadas pela atual ‘abertura’ que, na prática, exclui as grandes massas 

populares.” Considerou ainda que o partido não podia “abdicar de seu papel revolucionário 

e assumir a posição de freio dos movimentos populares”, acentuando que, para a formação 

de uma “efetiva frente democrática de todas as forças que se opõem ao atual regime, é 

necessário que se unam às forças de esquerda — quer dizer àquelas que lutam pelo 

socialismo — no trabalho decisivo de organização das massas de baixo para cima”. Exigia 

ainda o líder comunista que as forças de esquerda atuassem “sem excluir entendimentos 

entre seus dirigentes, com base numa plataforma de unidade de ação, e que, dessa maneira, 

chegassem a reunir em torno de si os demais setores oposicionistas, tornando-se a força 

motriz da frente democrática”. Aconselhava como pontos básicos para a formulação do 

programa “a liquidação do poder dos monopólios nacionais e estrangeiros e do latifúndio”, 

o que seria obtido através da formação de um bloco de forças antimonopolistas, 

antiimperialistas e antilatifundiárias, capaz de assumir o poder e dar início a essas 

transformações. 

As declarações de Prestes em sua carta de março valeram-lhe a perda do cargo de 

secretário-geral do PCB em maio de 1980, por decisão do comitê central, sob a alegação de 

que não comparecia às reuniões. Substituído por Giocondo Dias, partiu em junho para 

Moscou e, em setembro, visitou Havana, em Cuba, partindo em seguida para uma reunião 

do Parlamento Mundial dos Povos pela Paz, em Sofia, na Bulgária. 

Em outubro de 1980 foi relançada a Voz Operária, que passou a circular 

clandestinamente. Em seu editorial, o jornal denunciou a direção do PCB como “direitista”, 

afirmando que a nova fase do órgão oficial do PCB tinha por objetivo a “reorganização dos 

comunistas em torno da posição de Luís Carlos Prestes”. Ainda durante o mês de outubro, 

Prestes foi intimado a depor na Polícia Federal no Rio de Janeiro para esclarecer as idéias 

que defendera em uma carta aos estudantes cearenses, datada de 30 de agosto de 1980. 



Nessa carta ele condenava os atos terroristas praticados contra a Ordem dos Advogados do 

Brasil, deplorando os ataques às bancas que vendiam os jornais da chamada “imprensa 

alternativa”. Propunha também que, “para derrotar o fascismo, intensifiquemos pois a luta 

de massas, ganhemos as ruas, unindo e organizando os trabalhadores no amplo protesto 

contra o terrorismo, avançando na formação da frente democrática capaz de lutar pelas 

liberdades democráticas”. Essa carta, segundo a polícia, infringia a Lei de Segurança 

Nacional. Entretanto, o inquérito não teve maiores conseqüências. 

Em setembro de 1981, Prestes começou a negociar o seu ingresso no Partido dos 

Trabalhadores (PT), visando sua candidatura a uma vaga de senador nas eleições de 

novembro de 1982. Tal exigência criou dificuldades dentro da comissão executiva regional 

do PT, que não aceitou sua filiação sob condições. Pouco depois, Prestes recuou dessa 

exigência e os dirigentes do PT afirmaram que aceitavam o seu ingresso desde que ele se 

comprometesse com o programa e as práticas do partido. Além de não se filiar ao PT, o 

líder comunista tachou seu presidente, o metalúrgico Luís Inácio da Silva, o Lula, de 

“político muito imaturo”. Em novembro do mesmo ano os jornais anunciavam as 

negociações de Prestes com o Partido Democrático Trabalhista (PDT), cujo presidente era 

Leonel Brizola. Este declarou que não havia lugar para Prestes no PDT. A imprensa 

divulgou ainda sua tentativa de ingressar no Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB), mas sem sucesso, pois este partido tampouco poderia oferecer antecipadamente 

uma candidatura ao Senado. Prestes terminou por se integrar à campanha eleitoral do PDT, 

apoiando diversos candidatos quase todos eleitos no pleito de novembro de 1982. 

A direção do PCB, seguindo as novas diretrizes traçadas pelo partido, continuou 

lutando pela legalização da organização. Numa tentativa de reconduzir Prestes ao seio da 

agremiação, o comitê central realizou sondagens para que ele apusesse sua assinatura, ao 

lado da do então secretário-geral Giocondo Dias, no pedido de registro a ser encaminhado, 

em agosto de 1983, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Se ele concordasse, seria 

convidado a assumir a presidência do partido caso a Justiça Eleitoral concedesse o registro. 

Entretanto, o ex-secretáriogeral continuou irredutível na sua posição e disse ser isto mais 

“uma farsa”, já que considerava “errônea, oportunista e de direita” a tendência adotada pela 

direção do PCB, ao mesmo tempo em que acusou seus ex-companheiros de militância de 

“traição à classe operária”. Dessa forma, afastou qualquer possibilidade de reaproximação 



do partido. 

Em maio de 1983, em declaração à imprensa, Prestes disse não reconhecer a 

abertura política empreendida pelo presidente João Batista Figueiredo (1979-1985), porque 

“o que [existia era] um poder militar que [exercia] a tutela sobre os poderes do Estado 

através da Lei de Segurança Nacional (LSN)”. Na oportunidade, voltou a criticar a direção 

do PCB que, através do seu secretáriogeral, pediu apoio ao senador Nilo Coelho, do PDS 

de Pernambuco, então presidente do Congresso Nacional, para a campanha de legalização 

do partido. Segundo Prestes, “a legalidade [deveria] ser conquistada nas ruas, através de 

uma ampla campanha de mobilização popular pela revogação da LSN e não pedindo apoio 

à candidatura”. 

A manifestação de Prestes foi criticada pelo Jornal do Brasil em 17 de maio, ao 

lembrar que o PCB obtivera a existência legal em 1945 sem ter ido às ruas e sem terem sido 

levados em conta seus próprios méritos, pois os comunistas foram agraciados com uma 

legalidade dada pela ditadura de Vargas, e Prestes, ao ser libertado da prisão, “estendeu a 

mão em cumprimento e em agradecimento ao ditador que havia exterminado o partido”. 

Diante disso, evidenciava-se uma contradição de Prestes, ao falar em conquistar a 

legalidade através de uma campanha de massa. 

Para o dirigente comunista Paulo Régis Frati, membro do Comitê Central, com esse 

comportamento Prestes se afastava definitivamente das fileiras do PCB e, com isso, 

estimulava a divisão e o enfraquecimento da luta pela legalização, “fazendo o jogo das 

elites reacionárias e autoritárias”. Segundo Régis Frati, Prestes não estava sendo capaz de 

perceber que a “busca da legalidade é um passo da luta concreta contra a Lei de Segurança 

Nacional”. 

Em janeiro de 1984 realizouse em São Paulo o VII Congresso do PCB. Na 

oportunidade foram definidas a ampliação do número de integrantes da Comissão 

Executiva, que passou de sete para 13 membros, a renovação de mais da metade do Comitê 

Central e as exclusões dos quadros do partido de Luís Carlos Prestes e Agliberto Vieira de 

Azevedo, ambos há algum tempo marginalizados por divergências com a cúpula da 

organização. 

A luta pela consolidação do processo democrático brasileiro crescia. Um projeto de 

emenda constitucional, de autoria do deputado Dante de Oliveira (PMDBMT), uniu as 



oposições e foi desencadeada uma forte campanha por eleições diretas para a presidência da 

República ainda em 1984, que ficou conhecida como Diretas Já. Prestes não só apoiou a 

campanha como também participou de vários comícios nas principais capitais do país. O 

projeto, a emenda Dante de Oliveira, não foi aprovado na Câmara dos Deputados na sessão 

de 25 de abril daquele mesmo ano porque faltaram 22 votos. Com isso, ficou impedido de 

ser enviado para apreciação do Senado e o próximo presidente seria mesmo eleito através 

de pleito indireto. 

As muitas homenagens de que passou a ser alvo desde o seu retorno do exílio 

contribuíram para a reformulação do seu pensamento sobre a abertura política. Ao ser 

homenageado pela Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro em outubro de 1984, 

reconheceu este ato, bem como outros que lhe foram dedicados, como o resultado da 

distensão do ex-presidente Ernesto Geisel e da abertura política do então presidente João 

Figueiredo, nas quais dizia não acreditar. 

Em 15 de janeiro de 1985, em eleição indireta realizada através do Colégio 

Eleitoral, os candidatos da Aliança Democrática (coligação formada pelos partidos de 

oposição, com exceção do PT, liderados pelo PMDB, e a Frente Liberal, integrada pelos 

dissidentes do PDS), Tancredo Neves e José Sarney, foram eleitos, respectivamente, 

presidente e vicepresidente da República, pondo fim ao ciclo de presidentes militares 

impostos pelo regime instaurado pelo movimento político-militar de 31 de março de 1964. 

Tinha início, assim, uma nova era na história política do Brasil, denominada por Tancredo 

Neves de Nova República. 

A participação dos partidos de esquerda nessa eleição foi criticada por Prestes. 

Segundo ele, esses partidos estavam agindo com “oportunismo de direita, colocando a 

classe operária a reboque da burguesia”. Por outro lado, elogiou a decisão do PT de não 

participar desse tipo de eleição, atitude esta que o caracterizava como “um partido mais de 

esquerda, que teve uma posição mais justa”. Criticou também o presidente do PMDB, 

deputado Ulisses Guimarães, por se haver conciliado com a ditadura. 

No dia 14 de março, entretanto, Tancredo Neves adoeceu e, na impossibilidade de 

assumir a presidência da República, foi, então, empossado o vice-presidente José Sarney. A 

Nova República era instalada sem o seu criador. Tancredo veio a falecer no dia 21 de abril 

e Sarney assumiu a presidência em caráter efetivo no dia seguinte. Segundo Prestes, “a 



Nova República já nasceu velha” e dela ele não esperava nada, “pois os militares ainda 

[detinham] o poder”. Ele defendia a tese de que a candidatura de Tancredo Neves à 

presidência da República teria sido uma concessão, entre outras, dos militares, que 

continuavam mandando no país. Conforme dissera anteriormente, “desde 1978, com a 

vitória da greve do ABC paulista, os militares passaram a fazer concessões para manterem 

o poder, com a revogação do AI-5, dando a anistia, e depois compreenderam que, na 

sucessão presidencial, seria inviável a candidatura de outro militar. Por isso procuraram um 

civil de confiança e, de preferência, de oposição. Encontraram Tancredo Neves”. Ainda 

segundo Prestes, foram os militares que promoveram a imagem do então deputado paulista 

Paulo Maluf como a “maldade absoluta” e a de Tancredo Neves como a bondade absoluta. 

Depois eles impuseram o nome de Sarney para vice e, por azar, ele assumiu a presidência”. 

Voltou a criticar o PCB por “apoiar o governo Sarney de olhos fechados”, pois, para ele, o 

apoio dos partidos de esquerda (PCB, PCdoB e MR8) ao governo não é uma posição 

revolucionária, porque estão a reboque da burguesia”. 

Uma das principais decisões tomadas pelo governo da Nova República, no sentido 

de ampliar as conquistas no campo democrático, foi o restabelecimento de eleições diretas 

para prefeitos das capitais e áreas até então consideradas de segurança nacional. Prestes, em 

declaração à imprensa em maio de 1985, disse que não iria votar em candidatos a prefeitos 

do PCB, PCdoB, MR-8, “ou qualquer outro partido de esquerda, pois eles [estariam] 

traindo a classe operária”. Quanto à convocação da Assembléia Nacional Constituinte 

prometida pelo governo da Nova República, declarou que temia pela sua ilegitimidade, se 

convocada antes da revogação do “lixo fascista”. 

Apesar do propósito inicial de não votar em qualquer partido de esquerda nas 

eleições municipais de 1985, em outubro desse mesmo ano aderiu à candidatura do senador 

Roberto Saturnino Braga, do PDT, à prefeitura do Rio de Janeiro. Participou ativamente da 

campanha do candidato, comandando caravanas pela cidade, subindo favelas e fazendo 

comícios. No pleito de novembro seguinte, Saturnino foi eleito. Candidatos apoiados por 

Prestes em outros estados também foram eleitos: Alceu Colares (PDT) em Porto Alegre, 

Mário Kertesz (PMDB) em Salvador, além da surpreendente eleição de Maria Luísa 

Fontenele (PT) em Fortaleza. 

A evolução do processo democrático brasileiro permitiu-lhe rever alguns pontos do 



seu discurso político. Um dos principais foi admitir a existência de condições no Brasil para 

que a “classe trabalhadora chegue ao poder sem luta armada”. Conforme admitiu, esta era 

“uma visão mais realista das condições atuais do país”. 

O crescimento vertiginoso da inflação no Brasil levou o presidente Sarney a tomar 

uma série de medidas econômicas, incluindo uma reforma monetária através da decretação, 

em 28 de fevereiro de 1986, do Plano Cruzado. 

Antes de uma entrevista coletiva concedida em março seguinte, no seu primeiro 

contato com a imprensa após a cirurgia, Prestes leu um manifesto do PCB, datado de março 

de 1982, no qual era proposto um plano de emergência “para minorar o sofrimento do povo 

brasileiro”, em que sugeria o congelamento dos preços dos gêneros de primeira 

necessidade, criação de um subsídio amplo e geral para os desempregados e o fornecimento 

de uma cesta básica de alimentos para a população carente. 

Crítico contundente do presidente José Sarney, por considerá-lo “submisso aos 

militares, através dos quais era mantida a legislação autoritária herdada do regime militar”, 

Prestes, na oportunidade, criticou também o Plano Cruzado. Achava que ele serviu apenas 

para “ludibriar o povo”, já que tais medidas não tocaram as causas estruturais do problema, 

que, a seu ver, seriam “os lucros gigantes dos monopólios, a sangria da remessa de dólares 

para o exterior, tanto por monopólios nacionais como por estrangeiros, e até por muitos 

brasileiros, e a existência do latifúndio”. Como o plano só atacou as conseqüências do 

problema, expôs mais ainda o trabalhador “à exploração dos empresários, da burguesia e 

dos latifundiários”. Com isso, continuou Prestes, “o Plano Cruzado [iria] aumentar a 

miséria do povo”. Segundo Prestes, para que tal plano desse certo, seria necessário acabar 

com os problemas citados e fazer uma reforma agrária, para que a produção fosse revertida 

para o consumo interno, e não apenas para a exportação, como fazem os grandes 

fazendeiros, diminuindo, assim, a quantidade de produtos de consumo popular no país. 

No dia 1º de maio de 1986, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e a Central 

Geral dos Trabalhadores (CGT), pela primeira vez juntas numa solenidade pública, 

realizaram na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, uma festa em comemoração ao Dia 

do Trabalhador. Na oportunidade, Prestes foi impedido de falar, pois havia um acordo entre 

as centrais sindicais no sentido de que os políticos representantes de partidos não teriam 

voz na solenidade. 



Em setembro desse mesmo ano aderiu à candidatura do pedetista Darci Ribeiro ao 

governo do Estado do Rio de Janeiro. No pleito de novembro seguinte, entretanto, Darci foi 

derrotado pelo candidato do PMDB, Wellington Moreira Franco, apoiado por uma 

coligação denominada Aliança Popular e Democrática. 

Apesar de haver apoiado sistematicamente os candidatos do PDT nos três últimos 

pleitos, Prestes disse não ter “nenhum compromisso com Brizola”, e que sua luta era pelo 

“nascimento de um partido verdadeiramente revolucionário, que ainda não [existia] no 

Brasil”. 

Em março de 1987 participou, em Porto Alegre, da inauguração de uma escola 

municipal que levava o nome de sua mãe, Leocádia Felizardo Prestes. Na oportunidade, 

voltou a criticar o presidente Sarney, classificando-o de “serviçal dos generais”, por 

continuar cumprindo as ordens dos militares, e condenou mais uma vez sua eleição através 

do Colégio Eleitoral, o qual considerava “espúrio e ilegítimo”. 

Ao participar, em junho seguinte, de um debate sobre “conjuntura e classes sociais” 

com estudantes e professores da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Salvador, 

Prestes se manifestou contra tudo que, de uma forma ou de outra, representava a Nova 

República. Além das críticas que sempre fazia ao presidente Sarney em qualquer 

pronunciamento público, desta feita classificandoo de “cabo eleitoral contra Brizola”, o 

ex-secretário-geral do PCB criticou a Assembléia Nacional Constituinte, por considerá-la 

“reacionária”, a fragilidade ideológica dos partidos políticos brasileiros, inclusive os 

comunistas, o presidente da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, chamandoo de 

“enganador do povo”, e a Nova República, que para ele não passava de “uma farsa, pois 

não [havia promovido] nenhuma mudança no país, mantendo a legislação fascista do 

regime militar”. 

Em entrevista concedida à Folha de S. Paulo em agosto de 1987, Prestes disse que, 

em sua opinião, não existem mais partidos de esquerda no Brasil, porque, os que assim se 

denominam, “não lutam por causas revolucionárias. O PCB e o PCdoB, de comunistas só 

têm o nome, pois apóiam a transição do governo Sarney. Já o PT e o PDT são partidos 

burgueses, porque não têm a ideologia do proletariado, mas uma ideologia da classe 

dominante, embora independentes do governo federal”. 

Perguntado sobre qual seria sua opinião sobre a glasnost (abertura política) 



implementada pelo líder soviético Mikhail Gorbachev, Prestes se disse favorável a ela, já 

que o socialismo no país se encontrava inteiramente consolidado. As medidas que eram 

tomadas eram de precaução contra a penetração da ideologia burguesa. Diante disso, não 

acreditava que as possíveis resistências internas e de outros países do bloco comunista 

contra a glasnost pudessem prevalecer. 

Ainda nesse mesmo mês de agosto, participou de um debate promovido pelos 

centros acadêmicos 22 de Agosto e Leão XIII, na Pontifícia Universidade Católica (PUC) 

de São Paulo. Na ocasião, voltou a criticar a Assembléia Nacional Constituinte, dizendo 

que a nova carta seria a mais reacionária da história da República, pois o relator da 

Comissão de Sistematização, deputado Bernardo Cabral (PMDBAM), não incluíra no seu 

projeto de Constituição todos os artigos progressistas. Em setembro seguinte, recebeu o 

título de cidadão emérito de Porto Alegre, sua cidade natal, outorgado pela Câmara 

Municipal. 

Em outubro, ao fazer uma palestra sobre a conjuntura política brasileira em São 

Luís do Maranhão, voltou a criticar os partidos comunistas, bem como a Constituinte, por 

ele considerada “comprometida com as elites”. Mesmo desiludido com a política, Prestes 

disse que continuaria pregando até a morte a importância da classe operária no contexto 

nacional. 

Em janeiro de 1988, voltou a ser homenageado em Porto Alegre pela passagem dos 

seus 90 anos. No seu discurso de agradecimento, sempre fiel à sua retórica revolucionária, 

disse que, “pelo quadro atual, a revolução socialista não tem como acontecer, porque falta, 

à frente da classe operária, um partido revolucionário armado da teoria marxista-leninista, 

falta organização sindical à classe operária e democracia, que só existe para uma elite”. 

Ao participar de um ato organizado pela CUT na praça da Sé, em São Paulo, em 

comemoração ao 1º de maio, Prestes voltou a pregar a luta armada “como único meio de se 

atingir a revolução socialista no Brasil”, mesmo sabendo da impossibilidade de tal fato 

acontecer, como enfatizara em seu pronunciamento em Porto Alegre em janeiro desse 

mesmo ano. Acusou ainda as Forças Armadas de comprometerem o déficit público 

brasileiro, com o crescimento de mais de 500% do seu orçamento para aquisição de 

armamentos. 

Entre as muitas homenagens e tíltulos honoríficos que lhe foram prestados e 



outorgados, um, porém, lhe foi negado: o de cidadão honorário do município gaúcho de 

São Borja. Os vereadores do PDT, partido que passou a apoiar em todos os pleitos, desde 

1982 e que constituíam a maioria na Câmara Municipal, alegaram que, durante grande parte 

de sua vida, Prestes foi feroz adversário do expresidente Getúlio Vargas, o filho mais ilustre 

daquela cidade. 

Opinando sobre a crise econômica por que passava o país, Prestes defendeu o 

socialismo como solução para este problema brasileiro, pois ele “não tem, nem pode ter, 

solução dentro do regime capitalista”. Segundo Prestes, tal crise é própria do sistema 

“capitalista dependente”, e só pode ser resolvida com a substituição do capitalismo por 

outro sistema que abra caminho para o socialismo. Embora achando que, para isso, seria 

necessária uma revolução socialista, voltou a reconhecer a impossibilidade de ela acontecer 

no Brasil, pelo despreparo da classe trabalhadora e do operariado em geral. 

Em visita à Assembléia Nacional Constituinte em agosto de 1988, o 

exsecretáriogeral do PCB mostrou que havia reformulado sua opinião quanto à nova Carta 

e elogiou as conquistas sociais asseguradas por ela, mas demonstrou, entretanto, ceticismo 

quanto à aplicação das mesmas. Na oportunidade, criticou o tratamento dado aos militares 

na nova Constituição, que, conforme dissera, “[continuariam] impondo sua tutela”. 

Nas eleições municipais de novembro desse mesmo ano, voltou a apoiar candidatos 

pedetistas, tendo participado ativamente das campanhas dos mesmos. No Rio de Janeiro, 

apoiou Marcelo Alencar; em São Paulo, o ex-deputado Aírton Soares, e em Porto Alegre, 

Carlos Araújo. Apesar do apoio de Prestes, apenas o candidato carioca conseguiu se eleger. 

Segundo justificou, tal apoio fazia parte, exclusivamente, de seu esforço para ajudar o 

ex-governador Leonel Brizola a se eleger presidente da República nas eleições do ano 

seguinte. O líder comunista se dispôs a mostrar ao eleitorado por que era “importante 

assegurar vitórias do PDT” no pleito municipal “para preparar a base para a eleição 

presidencial”, conforme declarou. Por isso, iria às “portas das fábricas convencer a classe 

operária em quem deveria votar”. 

Embora tenha atravessado períodos de descrença sobre a eficácia do voto livre no 

Brasil, sobretudo quando, na Revolta Comunista de 1935, denominada Intentona, supunha 

que a conquista do poder dispensava a ida às urnas, aos 90 anos, Prestes já expressava um 

pensamento totalmente contrário. Para ele, que sempre falou em luta armada, “a luta pelo 



socialismo pressupõe o voto”, pois este “continua a ser um importante instrumento de 

mudança”. Coerente com essa nova maneira de pensar, condenou o boicote às urnas, 

reconhecendo que “o voto é um direito conquistado que deve ser exercido. Inutilizar o voto 

ou não votar seria dar uma grande causa para a direita, porque ela vai votar para derrotar a 

oposição”. 

Em janeiro do ano seguinte, em declaração à imprensa, Prestes criticou a 

candidatura do deputado federal Roberto Freire (PE) à presidência da República, 

classificandoa de “caricata e carnavalesco”, e que o PCB não tinha votos que respaldassem 

uma candidatura própria. 

Em dois artigos escritos para a Folha de S. Paulo em junho e julho de 1989, Prestes 

defendeu a política implementada por Gorbachev na União Soviética. No primeiro ele dizia 

que “[era] contra os erros cometidos pelos sucessores de Lênin. Com a glasnost, que 

significa transparência, tratase de restaurar a democracia socialista e de combater a 

falsificação da história. Com a perestroika, ou reconstrução, tratase de acabar com a 

burocracia e com o centralismo da economia, criando a autogestão na indústria, o que exige 

enorme mudança na cabeça do trabalhador, que se [deveria] transformar no homem livre, 

responsável e construtor consciente da sociedade socialista. Não se [tratava], portanto, de 

volta ao capitalismo”. E complementa no segundo artigo: “[Tratava]se agora, através da 

perestroika, de voltar ao leninismo, de transformar o socialismo estatal e autoritário de 

Stálin e seus sucessores no socialismo leninista.” 

Embora publicamente defendesse as reformas de Gorbachev, chegou a confessar a 

um de seus filhos, Antônio João Ribeiro Prestes, a sua dificuldade em aceitar tais 

mudanças. 

Por ocasião do lançamento do manifesto, no final de julho, de apoio à candidatura 

de Leonel Brizola à presidência da República, Prestes voltou a criticar o candidato do PCB, 

Roberto Freire, por estar fazendo discurso “de acordo com o gosto do auditório, sem 

mencionar um só documento do partido”, e de que sua campanha estaria em “inteira 

discordância com a direção nacional do PCB”. 

A partir de então, empenhouse arduamente na campanha de Brizola, viajando de 

Norte a Sul do país, inaugurando comitês de apoio que levavam o seu nome. No pleito de 

novembro, porém, Brizola foi derrotado por Fernando Collor e Luís Inácio Lula da Silva, 



que passaram para o segundo turno das eleições. Prestes, a partir de então, passou a apoiar 

o candidato que aglutinou todos os partidos de esquerda, participando com muito empenho 

da campanha de Lula. 

Ao responder a uma pesquisa para o suplemento Idéias do Jornal do Brasil sobre se 

a polarização entre direita e esquerda no segundo turno era perigosa para o país, ele disse 

que não haveria tal polarização, “porque não [havia] esquerda no Brasil, e o PT [era] um 

partido burguês progressista. [Havia] um confronto político, mas não [havia] nada de 

perigoso nele. O que [havia], na realidade, [era] a necessidade de derrotar esses fascistas... 

para evitar um desastre para o país”. 

Realizado o pleito em 17 de dezembro, Fernando Collor confirmou o seu 

favoritismo, apontado pelos institutos de pesquisas, e venceu Lula com mais de quatro 

milhões de votos de diferença. Prestes, entretanto, ressentiu-se mais com a derrota de Lula 

no segundo turno do que com a de Brizola no primeiro, pois, o que ele queria mesmo era a 

vitória da esquerda, e a de um operário representaria muito para a luta que travou ao longo 

de sua vida de militância política. Segundo seus familiares, esta derrota lhe levou a um 

estado depressivo e, conseqüentemente, a uma certa debilidade física. 

Em janeiro do ano seguinte foi internado numa clínica no Rio de Janeiro para 

tratamento de uma insuficiência renal e princípio de desidratação, segundo versão 

divulgada pela imprensa. Seu estado de saúde, no entanto, agravou-se no início de março, 

quando voltou a ser internado. 

Faleceu no Rio de Janeiro no dia 7 de março de 1990. Nesta data a Justiça Eleitoral 

concedeu o registro definitivo ao PCB. 

Era casado em segundas núpcias, desde 1953, com Maria do Carmo Ribeiro Prestes, 

com quem teve sete filhos. 

Em julho de 1987 foi lançado o filme O país dos tenentes, de João Batista de 

Andrade, sobre o tenentismo, a revolta do forte de Copacabana, a Coluna Prestes e a 

Revolução Constitucionalista de 1932. No final de novembro de 1989, sua filha, a 

historiadora Anita Leocádia, defendeu uma tese de doutorado na Universidade Federal 

Fluminense (UFF) sobre a Coluna Prestes. Outra obra sobre Prestes, lançada em julho de 

1990, foi o vídeo A última coluna, do jornalista Emílio Gallo, que reuniu depoimentos de 

Prestes selecionados de aproximadamente 30 horas de gravações realizadas pelo diretor ao 



longo de seis anos. 
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30/10/1980, 7/11/1981, 4/1,  28/8/1988, 1/2/1989, 7, 8/3/1990); INQUÉRITO 

POLICIAL-MIL. 709. Comunismo; IstoÉ (6/9/1978, 6/12/1989,  14/3/1990); Jornal 

do Brasil (10/12/1976, 27/6/1977, 4/1, 2/6, 20, 21/9, 4/11/1978, 8, 9/2, 23, 30/10, 

11/12/1979, 5,  12/1, 3/2, 17/3, 1, 7, 30/4, 20, 21, 22, 23/5, 3, 9/6, 23, 25, 29/9, 2, 

28, 29, 31/10/1980, 14, 30/9, 3/11/1981, 16,  17/5/1983, 13/6, 27/10, 1/12/1985, 

28/1, 16/3, 16, 23/4, 2/9/1986, 6/3, 6/6, 24/7, 30/9, 11/10/1987, 2, 4/5, 

30/9,  6/11/1988, 28/8, 26/11/1989, 5, 8/3/1990); Jornal do Comércio (24/5/1945); 
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Retrato; PRESTES, L. Como; PRESTES, L. Problemas; PORTO, E. Insurreição; 
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SILVA, H. 1945; Veja (27/9/1978, 14/3/1990). 



PRIMEIRO CONGRESSO OPERÁRIO BRASILEIRO 

 

Congresso realizado entre 15 e 20 de abril de 1906 na sede do Centro Galego, na rua da 

Constituição, nº 30 e 32, no Rio de Janeiro, então Distrito Federal. 

O Primeiro Congresso Operário Brasileiro foi um evento importante para o movimento 

operário, tendo sido o primeiro esforço de luta coordenada dos trabalhadores de várias 

partes do país. Nele foi evidente a influência do sindicalismo revolucionário, teoria e 

prática que caracterizou grande parte do movimento sindical em várias partes do mundo 

naquele momento, com a defesa entusiasta da ação direta. No Brasil, a ação direta 

predominava no movimento operário de São Paulo, e tinha também forte influência no 

movimento do Rio de Janeiro e em outras partes do país. 

 Os trabalhadores reunidos no congresso revelaram sentir-se parte do movimento 

sindicalista internacional. O operariado francês foi apontado como modelo a ser seguido. 

Pode-se dizer que as resoluções do congresso foram muito mais sindicalistas que 

revolucionárias, e do anarquismo não se encontra praticamente nenhum traço. As ideias, 

por exemplo, de destruição do Estado e de construção da sociedade futura não foram 

discutidas no congresso, mas sim um conjunto vasto de questões muito práticas que 

evidenciavam as dificuldades encontradas pelos trabalhadores cotidianamente. A 

predominância das ideias do sindicalismo revolucionário no congresso não significa 

necessariamente que elas fossem realmente a expressão do movimento operário em todo o 

Brasil. É possível que os grupos de sindicalistas revolucionários tenham feito prevalecer 

suas idéias. 

Estiveram presentes ao congresso 43 delegados representantes de 28 sindicatos. As 

associações e seus representantes foram os seguintes: União dos Operários das Pedreiras, 

Antônio da Silva Barão e Marcelino da Costa Ramos; Centro Artístico Cearense, Antônio 

A. Pinto Machado e Benjamin Prins; União dos Trabalhadores Gráficos de São Paulo, 

Eduardo Vassimon e Augusto dos Santos Altro; Centro Protetor dos Operários de 

Pernambuco, José Hermes de Olinda Costa; Associação dos Trabalhadores em carvão e 

mineral, Belisário Pereira de Sousa e Firmino Rodrigues Alonso; Centro dos Operários 

Marmoristas, José de Sousa Azevedo e João Arzua dos Santos; União dos Operários 

Estivadores, Manuel dos Santos Valença e Manuel Inácio de Araújo; União Operária do 



Engenho de Dentro, Benjamin Moisés Prins e José Roberto Vieira de Melo; Centro dos 

Empregados em Ferrovias, Domingos Gomes Sobrinho e Francisco Camilo Soares; União 

dos Chapeleiros, José Arnaldo de Carvalho e Antônio Pires G. Sola; União dos Corrieiros e 

Artes Correlativas, Félix Alesandre Pinho e Auto Navarro Negreiros; Liga Operária 

Italiana, Pietro Bernarducci e Silvio Pazzagia; Federação Operária de São Paulo, 

representando seis sindicatos, Fernanco Frejeiro, Manuel Domingues de Almeida, Giulio 

Sorelli, Edgard Leuenroth, Ulisses Martins, Caralampio Trillas, Carlos Dias, Manuel 

Moscoso, Fernando Bondad e José Sarmento; Liga dos Artistas Alfaiates, Cândido Costa e 

Alfredo Vasques; União dos Carpinteiros e Artes Correlativas, João Benvenuto e Manuel 

dos Passos do Nascimento Bahia; União dos Manipuladores de Tabaco, Melchior Pereira 

Cardoso e Mariano Garcia; Associação dos Trabalhadores em Trapiche e Café, Francisco 

Guilherme Chaves e Anselmo Rosa; Centro dos Operários do Jardim Botânico, Albino 

Moreira e Antônio Domingues; União Operária de Ribeirão Preto, Manuel Ferreira Moreira 

e Arnaldo José Carvalho; Liga Operária de Campinas, Alfredo Vasques e Antônio Augusto 

do Amaral Chaves; Liga das Artes Gráficas, Luigi Magrassi e Mota Assunção;  União dos 

Artistas Sapateiros, Célio de Brito e Vitorino Pereira; Centro Operário de Campos, 

Damazio Gomes da Silva. 

Fizeram parte da comissão redatora das resoluções do congresso Mota Assunção, 

Alfredo Vasques, Camilo Soares, Sergio de Brito, Luigi Magrassi, Augusto S. Altro e 

Belisário de Sousa. 

No congresso, o tema da neutralidade dos sindicatos foi o primeiro a ser discutido. 

As questões tinham sido preparadas e propostas com antecedência por várias organizações. 

Decidiu-se que, considerando que o operariado estava profundamente dividido por suas 

opiniões políticas e religiosas e que os interesses econômicos comuns a toda a classe 

operária eram a única base sólida de acordo e de ação, o congresso deveria aconselhar os 

trabalhadores a se organizar em sociedades de resistência econômica e de ação direta, 

deixando fora do sindicato as rivalidades que resultariam da adoção de uma doutrina 

política ou religiosa. 

Decidiu-se também que: o Primeiro de Maio deveria ser um dia de protesto e não de festa; 

as caixas mantidas pelas organizações deveriam ter como objetivo a resistência; as 

associações operárias deveriam adotar o nome de sindicato; deveriam evitar a existência de 



funcionários remunerados nos sindicatos e, em caso de necessidade, pelo acúmulo de 

trabalho, o salário não deveria ser superior ao salário da profissão à qual o secretário se 

dedicava anteriormente; os sindicatos deveriam substituir as diretorias por comissões 

administrativas; os sindicatos não poderiam admitir empregadores e contramestres; os 

meios de ação dos sindicatos deveria ser a greve geral ou parcial, o boicote, a sabotagem e 

as manifestações públicas; os principais objetivos dos trabalhadores deveriam ser a redução 

das horas de trabalho, a fundação de bibliotecas e instituições de ensino e a atividade 

sindical; a propaganda do sindicalismo deveria ser feita através de jornais, folhetos, 

cartazes, manifestos, carimbos, conferências, excursões de propaganda, representações 

teatrais e criação de bibliotecas; os trabalhadores não deveriam se sujeitar a multas; 

deveriam instigar os sindicatos a empreender uma propaganda ativa em prol das oito horas, 

sem diminuição de salário; deveriam lutar contra a intervenção da polícia e do Exército nos 

conflitos entre trabalhadores e empregadores e para garantir o direito de reunião; deveriam 

criar escolas para os filhos de trabalhadores; em caso de acidentes, o sindicato deveria 

arbitrar a indenização e forçar o empregador a pagar através da ação direta; deveriam exigir 

pagamento semanal, para garantir o recebimento; em caso de falência da empresa, deveriam 

recorrer aos tribunais; deveriam realizar protestos contra as guerras e o militarismo; era 

necessária uma ampla campanha contra o alcoolismo; era necessário organizar as operárias; 

dever-se-ia convidar os pais a não mandarem as crianças para as fábricas; o operariado em 

geral devia lutar para impedir o aumento dos aluguéis; deveriam promover a propaganda e 

organizar sindicatos também entre os trabalhadores das fazendas e fazer uma campanha 

ativa de denúncias contra os abusos sofridos pelos trabalhadores rurais.  

Várias dessas resoluções foram acolhidas pelas organizações operárias do país. O 

atendimento à chamada pela luta pelas oito horas foi espetacular, visto o movimento em 

cadeia realizado em várias partes do país no ano seguinte, quando várias categorias de 

trabalhadores, algumas ainda que provisoriamente, conseguiram obter a jornada de oito 

horas.  

 

Edilene Toledo 
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PRINCESA, REVOLTA DE 

 

Movimento rebelde liderado por José Pereira Lima, deflagrado no município de 

Princesa, atual Princesa Isabel (PB), em fevereiro de 1930, em oposição ao governo 

estadual de João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque. João Pessoa era também o 

companheiro de Getúlio Vargas na chapa da Aliança Liberal, concorrendo à vice-

presidência da República nas eleições de 1º de março daquele ano. Com o assassinato de 

João Pessoa no mês de julho, o movimento perdeu substância, e seus líderes entraram em 

acordo com o governo federal para a pacificação da Paraíba. 

 

ANTECEDENTES 

O episódio de Princesa teve sua origem na posse de João Pessoa na presidência da 

Paraíba, em 22 de outubro de 1928. Pretendendo reformar a estrutura político-

administrativa e reerguer as finanças do estado, o novo presidente decidiu deslocar para o 

litoral a hegemonia do comércio estadual. Até então, na ausência de qualquer barreira 

tributária, as cidades do interior comerciavam diretamente com os estados vizinhos, 

especialmente Pernambuco. 

Indiferente ao poder dos “coronéis” — chefes políticos do sertão — e de suas famílias, João 

Pessoa deu sequência a seu projeto implantando um rigoroso sistema de arrecadação 

tributária que distinguia entre as mercadorias importadas pelo litoral, através do porto de 

Cabedelo, e aquelas que entravam na Paraíba pelas fronteiras terrestres. Essas medidas, 

consubstanciadas na Lei nº 673, de 17 de novembro de 1928, tornaram praticamente 

impossível o comércio sertanejo com os estados vizinhos. 

Em Recife, cujo comércio foi atingido pela nova política do governo paraibano, os irmãos 

Pessoa de Queirós, primos de João Pessoa, passaram a liderar uma ferrenha campanha 

contra essa “guerra tributária” através de seu periódico, o Jornal do Comércio. Por sua vez, 

A União, jornal oficial da Paraíba, defendia a administração e o presidente do estado dos 

ataques e denúncias que lhes dirigia o jornal pernambucano. 

A discussão travada através da imprensa aguçou o descontentamento dos chefes políticos 

do interior, que vinham sendo sistematicamente desprestigiados pelo governo. De fato, 

João Pessoa chegara a ordenar a apreensão de armas, “do caboclo ao coronel”, além de 



promulgar leis que restringiam o domínio até então incontestável destes últimos. 

As atitudes inovadoras de João Pessoa valeram-lhe também atritos com velhos 

correligionários do Partido Republicano da Paraíba (PRP), ligados por laços de fidelidade 

partidária a seu tio Epitácio Pessoa, ex-presidente da República (1919-1922) e líder 

supremo da política paraibana. 

Entre os chefes políticos atingidos por João Pessoa destacava-se José Pereira, considerado 

um dos maiores “coronéis” do Nordeste e o mais poderoso da Paraíba. Membro da 

comissão executiva do PRP, seu prestígio transcendia os limites municipais, alcançando as 

esferas estadual e federal. Seu reduto político era o município de Princesa, a 428km da 

capital, perto da fronteira com Pernambuco. Essas condições faziam com que a economia 

de Princesa fosse totalmente voltada para o estado vizinho. 

 

A ALIANÇA LIBERAL 

Com a aproximação das eleições presidenciais de 1930, as unidades da Federação 

passaram a ser consultadas a respeito de seu apoio à chapa Júlio Prestes-Vital Soares, 

apresentada pelo presidente da República Washington Luís. Em 29 de julho de 1929, após 

reunir o diretório do PRP, do qual era presidente, João Pessoa declarou que decidira não 

apoiar a chapa oficial. Essa atitude ficou conhecida como o “Nego”, termo que mais tarde 

seria incorporado à bandeira do estado. 

A resistência de João Pessoa à política do Catete resultou na escolha de seu nome para 

participar da chapa da Aliança Liberal ao lado de Getúlio Vargas. Sua candidatura, lançada 

em 30 de julho de 1929, unificou por algum tempo o PRP, desgastado por brigas internas. 

Mais que isso, com exceção de uma facção do partido oposicionista, o Republicano 

Conservador (PRC) da Paraíba, liderada por Heráclito Cavalcanti, toda a Paraíba se 

solidarizou com seu presidente. 

Por outro lado, a adesão do estado à Aliança Liberal resultou numa série de medidas de 

represália do governo central. Essa hostilidade reforçou internamente os ganhos políticos 

de João Pessoa, que empreendeu uma excursão por vários municípios a fim de obter o 

apoio eleitoral dos “coronéis” que vinha combatendo desde o início de seu mandato. João 

Pessoa visitou assim os municípios de Princesa e de Teixeira, este último dominado pela 



família Dantas, em cujo apoio político nem mesmo Epitácio Pessoa confiava. 

 

O ROMPIMENTO DE JOSÉ PEREIRA 

Paralelamente às eleições presidenciais, em 1º de março de 1930 seriam realizadas 

eleições para a Câmara dos Deputados e para a renovação de 1/3 do Senado. Ao ser 

preparada a chapa situacionista paraibana, João Pessoa defendeu o princípio da não 

reeleição e propôs o revezamento dos candidatos. Reunindo-se a comissão executiva do 

PRP, a idéia da renovação total da bancada não conseguiu unanimidade de votos. Dos cinco 

membros efetivos da comissão, um — João Espínola — não compareceu, dois — Júlio Lira 

e Inácio Evaristo — votaram pela reeleição da bancada, e os dois restantes — o próprio 

João Pessoa e Demócrito de Almeida — votaram pela substituição. Valendo-se então da 

prerrogativa do “voto de qualidade”, João Pessoa desempatou o resultado em favor da 

proposta de revezamento, mantendo no entanto a candidatura do já deputado Carlos Pessoa, 

seu primo. 

A atitude de João Pessoa visava sobretudo a afastar João Suassuna, ex-presidente do estado, 

deputado federal em duas legislaturas e aliado de famílias poderosas do interior como a dos 

Pereira Lima e a dos Dantas. Após ter comunicado a seus correligionários, às vésperas das 

eleições, a chapa oficial composta à revelia da comissão executiva do PRP, João Pessoa 

recebeu um telegrama de José Pereira, datado de 24 de fevereiro, anunciando seu 

rompimento com o governo estadual. José Pereira deixava as fileiras do PRP para ingressar 

no PRC, que defendia a candidatura Júlio Prestes-Vital Soares. Acompanhavam-no vários 

líderes da política paraibana, como João Suassuna, Oscar Soares, Pedro Firmino, o padre 

Manuel Otaviano, Inácio Evaristo, Cícero Parente, Nilo Feitosa, Duarte Dantas e outros. 

Dias depois, a imprensa oposicionista divulgou as modificações sofridas pela chapa do 

PRC, que passou a incluir alguns dos dissidentes do PRP. 

O dia 24 de fevereiro de 1930, data da cisão no PRP, é considerado o início do movimento 

rebelde de Princesa. 

 

A LUTA ARMADA 

Alguns dias após o rompimento de José Pereira, os fatos se revestiram de uma 

feição francamente guerreira. Para evitar que as eleições em Princesa viessem alterar seus 



planos, João Pessoa ordenou o esvaziamento da máquina burocrático-administrativa do 

município, deixando-o “fora da lei”. Enviou também para lá contingentes da polícia 

estadual, sob o pretexto de garantir o pleito. Por outro lado, desde o rompimento, José 

Pereira vinha armando sua gente, tendo conseguido reunir em pouco tempo cerca de dois 

mil homens entre agregados seus e de outros chefes políticos. A polícia estadual contava 

com apenas 850 homens. 

Logo após as eleições de 1º de março, iniciou-se no sertão paraibano a luta armada. Os 

rebeldes contavam com o auxílio em dinheiro e em munições dos Pessoa de Queirós, de 

Pernambuco, e ainda com o assentimento do governo federal, que, interessado na derrota 

política de João Pessoa, impedia Minas e Rio Grande do Sul de lhe enviar reforços. O 

objetivo dos sublevados era aliás forçar o governo federal a intervir na Paraíba, o que 

precipitaria a queda de João Pessoa. Por sua vez, João Pessoa defendia vigorosamente a 

autonomia estadual, tentando demonstrar que o levante de Princesa não significava o caos 

político em sua administração e que a situação estava sob controle. 

Em 3 de maio de 1930, o presidente da República Washington Luís sugeriu ao Congresso 

que este lhe apresentasse um pedido formal de intervenção na Paraíba. A sugestão não foi 

aceita por ferir a Constituição. Para que a intervenção fosse legal, seria necessário que o 

próprio João Pessoa a solicitasse. Por essa época, os combates limitavam-se a pequenos 

avanços e recuos das partes conflitantes. A polícia estadual não tinha condições de tomar 

Princesa, e nenhuma vitória significativa era alcançada. Por sua vez, os revoltosos 

encontravam-se também em dificuldade, pois se esgotavam os recursos de que dispunham 

para se alimentar e se manter em armas. 

No início de junho, em vista da relutância do Congresso na questão da intervenção, 

Washington Luís enviou à Paraíba cinco batalhões de caçadores do Exército e um vaso de 

guerra. Enquanto isso, os Pessoa de Queirós e outros líderes da revolta arquitetavam um 

plano para forçar a intervenção: propunham proclamar Princesa “território livre” através da 

promulgação de um “decreto” assinado por José Pereira. Seria ainda editado um jornal e 

composto um livro. O “decreto” foi assinado no dia 9 de junho de 1930 por uma “junta 

governativa” integrada por José Pereira, José Frazão Medeiros Lima e Manuel Rodrigues 

Sinhô. Seu texto, lido na Câmara no dia 13, causou grande polêmica, abrindo a primeira 

discussão formal sobre o chamado “caso da Paraíba”. Em 21 de junho, saiu o primeiro e 



único número do Jornal de Princesa. 

Diante desses acontecimentos, um avião do governo do estado sobrevoou Princesa e lançou 

um boletim intimando os revoltosos a se renderem sob pena de o município ser 

bombardeado. Em resposta, José Pereira enviou um telegrama a João Pessoa ameaçando 

“invadir o estado e implantar o terror”. Na verdade, nenhuma das partes teria condições de 

cumprir tais ameaças. 

 

O ASSASSINATO DE JOÃO PESSOA 

Em 26 de julho de 1930, ocorreu o fato culminante de todo esse processo político: 

João Pessoa foi assassinado em Recife por João Duarte Dantas. Aliado de José Pereira e de 

João Suassuna, João Dantas alimentara durante muito tempo um intenso rancor contra João 

Pessoa, acusando-o de cometer arbitrariedades contra membros de sua família. Os dois 

haviam mesmo travado um debate através da imprensa, dando vazão a seu ódio pessoal. A 

divulgação pelo jornal A União de documentos íntimos apreendidos pela polícia paraibana 

no apartamento de João Dantas precipitou os acontecimentos. 

Com a morte de João Pessoa, o governo federal resolveu pôr termo à Revolta de Princesa. 

O general Lavenère Wanderley, comandante da 7ª Região Militar, sediada em Recife, foi 

incumbido de restabelecer a paz na Paraíba. Seu primeiro ato foi telegrafar a José Pereira 

informando-o de que seria necessário que “as forças do Exército ocupassem Princesa”. 

Em 11 de agosto de 1930, um contingente do Exército com seiscentos homens comandados 

por João Facó chegou a Princesa. Ao mesmo tempo, vários batalhões passaram a guarnecer 

as fronteiras do estado. Diante de providências tão concretas, José Pereira entregou ao 

Exército os armamentos de sua gente. No dia 19 de agosto, o general Lavenère Wanderley 

participou a Álvaro de Carvalho, sucessor de João Pessoa no governo do estado, a 

pacificação da Paraíba. Os “propósitos apaziguadores” do governo federal foram entretanto 

criticados pelos aliancistas, que denunciaram a permanência de tropas no estado como uma 

forma de intervenção. 

Por outro lado, causando indignação e pesar em todo o país, o assassinato de João Pessoa 

constituiu um fator decisivo para a articulação do movimento revolucionário que eclodiria 

em 3 de outubro de 1930. 

Vera Calicchio 
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PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 

 

Em 15 de novembro de 1889 um golpe de Estado protagonizado por militares 

instaurou a República no Brasil. Desde logo, é importante atentar para o significado da 

denominação habitual que o evento adquiriu, pois a própria forma pela qual a historiografia 

em geral a ele se refere já implica algumas ideias importantes. Em primeiro lugar, a de que 

teria ocorrido uma “proclamação”, um anúncio público de que a Monarquia fora substituída 

pela República, mudança esta que não encontrou resistência nem provocou luta. Logo 

surgem outras ideias associadas, como a de que a República no Brasil teria sido algo 

inevitável, uma etapa necessária da “evolução” da sociedade brasileira. Mais ainda, a de 

que o fácil sucesso do golpe de Estado teria sido o resultado de um quase consenso 

nacional, e de que os militares, principais protagonistas do movimento, teriam atuado de 

forma unida e coesa.  

Não é essa a visão mais precisa que hoje se pode ter desses fatos. Se no dia 15 de novembro 

de fato praticamente não houve resistência, nos dias seguintes, em vários pontos do Brasil, 

estouraram revoltas protagonizadas por soldados e militares de baixa patente, episódios 

extremamente pouco conhecidos da história do país. Na época, esses movimentos foram 

bastante reprimidos, e houve censura aos jornais, o que fez com que ficassem mal 

conhecidos. Não foram revoltas de grande monta, mas foram indicativos de não havia um 

consenso na sociedade a respeito da necessidade da República. 

Acima de tudo, não havia uma maioria republicana no país e nem mesmo unidade entre os 

militares. Havia muitos republicanos civis no final do Império, mas eles estiveram 

praticamente ausentes da conspiração. O destaque às vezes atribuído aos efeitos da 

propaganda republicana é exagerado. Em 1889, o poder eleitoral do Partido Republicano 

era pequeno. Em agosto daquele ano, na eleição para a Câmara dos Deputados, os três 

candidatos do partido na Corte receberam 12% dos votos. Nas províncias, o partido era 

uma força política significativa apenas no Rio Grande do Sul e em São Paulo, onde contava 

com cerca de 25% do eleitorado e estava em crescimento, devido ao apoio que passara a 



receber de muitos fazendeiros após o fim da escravidão. Para além dessa modesta força 

eleitoral, o Partido Republicano sempre foi, desde sua fundação em 1870, um partido 

dividido, tanto em termos ideológicos quanto em termos estratégicos e táticos, incluindo a 

avaliação sobre a conveniência de uma aliança com os militares para um golpe de Estado. 

 

OS MILITARES E A REPÚBLICA 

O golpe de 1889 foi um momento-chave no surgimento dos militares como 

protagonistas no cenário político brasileiro. A República então “proclamada” estaria por 

um século, em alguma medida, marcada por esse sinal de nascença (ou, em outra versão, 

pecado original). O golpe foi militar, em sua organização e execução. No entanto, ele foi 

fruto da ação de uma pequena e muito específica fração do Exército. Quase não houve 

participação da Marinha, nem de indivíduos na base da hierarquia militar. Também 

estiveram ausentes oficiais situados no topo da hierarquia. Dos generais, apenas Manuel 

Deodoro da Fonseca esteve presente. Os oficiais superiores podiam ser contados nos dedos, 

e o que mais se destacou entre eles não exercia posição de comando de tropa: o tenente-

coronel Benjamin Constant Botelho de Magalhães, professor de matemática na Escola 

Militar. 

Quem foram, então, os militares que conspiram pela República e se dirigiram ao Campo de 

Santana na manhã do dia 15 de novembro de 1889 dispostos a derrubar o Império? 

Basicamente, um conjunto de oficiais de patentes inferiores do Exército (alferes-alunos, 

tenentes e capitães) que possuíam educação superior ou “científica” obtida durante o curso 

da Escola Militar, então localizada na Praia Vermelha, Rio de Janeiro. Na linguagem da 

época, eles eram a “mocidade militar”. 



Essa versão dos acontecimentos difere em alguns pontos importantes das opiniões 

comumente disponíveis nos livros de história. Em algumas narrativas, Deodoro estaria 

unindo simbolicamente todo o Exército, em outras, estaria representando apenas os 

chamados “tarimbeiros”, oficiais mais ligados à tropa que geralmente não tinham estudos 

superiores e constituíam a maior parte da oficialidade. A atuação de Deodoro, no entanto, 

pode ser melhor compreendida como a de um chefe militar levado ao confronto com o 

governo motivado pelo que imaginava ser a defesa da “honra” do Exército e por algumas 

particularidades da política do Rio Grande do Sul, que havia chefiado havia pouco; não por 

convicções republicanas. Pouco antes do golpe, reuniu-se em torno de Deodoro um grupo 

muito pequeno de oficiais de patentes médias. 

Todas as fontes disponíveis sobre o 15 de Novembro destacam a liderança que Benjamin 

Constant exercia sobre a “mocidade militar” formada na Escola Militar da Praia Vermelha, 

por ter sido durante muitos anos seu professor de matemática. Ele seria o “mestre”, “líder”, 

“catequizador” ou “apóstolo”, desses militares. Para vários autores, principalmente os 

vinculados à tradição positivista, Benjamin e seus jovens liderados teriam sido o principal 

elemento na conspiração. Igualmente importante para a compreensão do movimento que 

levaria ao golpe republicano é, no entanto, focalizar não apenas o “líder” ou “mestre”, mas 

também seus pretensos “liderados” ou “discípulos”. Quando se examina com atenção as 

fontes documentais hoje disponíveis, a imagem que resulta é diferente. Ao invés de 

assistirmos a Benjamin Constant catequizando os jovens da Escola Militar, encontramos 

justamente a “mocidade militar” atraindo-o e convertendo-o para o ideal republicano. Nessa 

versão, portanto, cabe à “mocidade militar” o papel de principal protagonista da 

conspiração republicana no interior do Exército. 

Formados pela Escola Militar da Praia Vermelha (então chamada de Escola Militar do 

Brasil), esses jovens contavam com dois poderosos elementos de coesão social: a 

mentalidade “cientificista” predominante na cultura escolar e a importância dada ao mérito 

pessoal. Esses elementos culturais informaram a ação política que levou ao fim da 

monarquia e à instauração de um regime republicano no Brasil. 



A supervalorização da ciência, ou “cientificismo”, expressava-se na própria maneira pela 

qual os alunos se referiam informalmente à Escola — “Tabernáculo da Ciência” —, 

deixando desde logo evidente a alta estima que tinham pelo estudo das ciências. É 

importante observar que a Escola Militar foi durante muito tempo a única escola de 

engenharia do Império. Como a Escola não era passagem obrigatória para a ascensão na 

carreira militar, havia um fosso entre os oficiais formados na Escola Militar e o restante (a 

maioria) da oficialidade do Exército, sem estudos superiores, mais ligados à vida na 

caserna, com a tropa.  

Por outro lado, durante todo o Império, foi clara a hegemonia dos bacharéis em direito no 

interior da elite. Enquanto o status social dos militares era baixo, os jovens bacharéis em 

direito tinham caminho aberto para cargos e funções públicas em todos os quadros 

administrativos e políticos do país. Os jovens “científicos” do Exército tinham que lutar 

para situar-se melhor dentro de uma sociedade dominada pelos bacharéis. 

O republicanismo da “mocidade militar” era oriundo da valorização simbólica do mérito 

individual somada à cultura cientificista hegemônica entre os alunos e jovens oficiais 

“científicos”. A “mocidade militar” era francamente republicana desde muito antes da 

“Questão Militar” de 1886-1887, geralmente considerada um marco da radicalização 

política dos militares ao final do Império. Já na década de 1870, alunos da Escola Militar 

criaram clubes secretos republicanos. Entre a “mocidade militar” não havia, no entanto, 

clareza a respeito de como a República vindoura seria organizada. Parece ter sido suficiente 

saber que se tratava da única forma científica de governo, aquela onde reinaria o mérito, 

ordenador de toda a vida social. A falta de definição a respeito de como seria a República 

facilitou, por um lado, a unidade de pensamento e ação da “mocidade militar” antes do 

golpe de 1889; por outro lado, ajudou a apressar sua fragmentação tão logo a República foi 

instituída. 



Foi com esse espírito “científico” e republicano que a “mocidade militar” participou 

ativamente da conspiração que levou ao fim da monarquia no Brasil. Nesse processo, esses 

jovens conseguiram atrair alguns oficiais não politizados — como Benjamin Constant — e 

outros de perfil mais troupier, como Deodoro. Apesar de poucos, esses oficiais mais 

graduados foram importantes para passar à nação e ao Exército a idéia de que 

representavam o conjunto da “classe militar”. 

 

O 15 DE NOVEMBRO 

Há versões discordantes quanto a haver ou não uma data prevista para golpe. De 

qualquer forma, durante toda a noite do dia 14, oficiais inferiores dos regimentos de 

artilharia e cavalaria da Corte, além dos alferes-alunos da Escola Militar, rebelados, 

organizaram a saída das tropas para atacar o governo. O presidente do Conselho de 

Ministros do Império, Afonso Celso de Assis Figueiredo, visconde de Ouro Preto, 

informado do que se passava, convocou diversas unidades e se refugiou com o ministério 

no Quartel-General do Exército, de onde deveria ser organizada a resistência ao golpe. 

 Do lado dos golpistas, toda a preparação da tropa para o combate se deu sem a presença de 

Benjamin e Deodoro. Ao final da madrugada do dia 15, os rebelados foram buscar 

Benjamin em casa, para que comandasse as tropas no deslocamento em direção ao QG. A 

ausência de Deodoro, seriamente doente, era motivo de preocupação, pois só ele teria 

ascendência suficiente sobre a tropa — especialmente sobre os batalhões de infantaria da 1ª 

Brigada do Exército, que não estavam com os revoltosos. Para surpresa de todos, no 

entanto, avisado da movimentação, Deodoro levantou-se e foi ao encontro das tropas 

sublevadas, já em movimento, que passou então a comandar.  

Do lado do governo, Ouro Preto tentou inutilmente organizar a resistência. As tropas 

rebeladas entraram no Campo de Santana no início da manhã. Seriam talvez uns seiscentos 

homens, incluindo os três regimentos da 2ª Brigada e os alferes-alunos da Escola Militar. 

Em termos bélicos, era uma tropa muito problemática. Já a tropa arregimentada pelo 

governo e disposta no interior ou nas imediações do QG era muito mais bem estruturada e 



muito maior: seriam talvez umas duas mil pessoas, incluindo batalhões de infantaria, 

fuzileiros navais, marinheiros, Polícia da Corte e Corpo de Bombeiros. Mas não houve 

disposição em dar combate, apesar das repetidas ordens dadas por Ouro Preto nesse sentido 

ao ajudante-general do Exército, Floriano Peixoto, que deveria comandar a defesa do 

governo. A única ação em defesa do governo foi isolada: o ministro da Marinha, barão de 

Ladário, chegando atrasado para unir-se às tropas no interior do QG, sacou sua arma e 

recebeu alguns tiros; mesmo ferido, não morreu. Os revoltosos puderam posicionar seus 

canhões em frente ao QG sem que fossem incomodados. 

Convencido da falta de disposição para a resistência, Ouro Preto reuniu-se então com o 

ministério e capitulou. Deodoro, seguido dos principais militares rebelados, ingressou a 

cavalo no interior do QG, foi saudado pela tropa e ordenou uma salva de tiros de canhão. 

Passados alguns instantes, Deodoro entrou na sala em que estavam reunidos os ministros e 

anunciou que organizaria outro ministério de acordo com as indicações que iria levar ao 

imperador.  

Os motivos para a falta de reação por parte das tropas do governo podem ser encontrados, 

em parte, nos longos anos de insatisfação profissional dos militares; outra parte deve ser 

creditada à falta de uma liderança disposta a tomar a iniciativa do combate, tão essencial 

nesses momentos, e cuja ausência rapidamente transforma situações de clara superioridade 

tática em derrotas completas. A conhecida inabilidade de Ouro Preto no trato com os 

militares também parece ter dado sua parcela de contribuição para a falta de resistência. O 

fato é que, naquela manhã de 15 de novembro de 1889, configurou-se uma situação de 

confronto entre “militares” e “casacas”, como os primeiros denominavam pejorativamente 

os civis, vencendo a “classe militar” que falava em nome da nação. Não no sentido 

desejado por Benjamin e pelos jovens republicanos, todavia. Deodoro não falara em 

mudança de regime ao derrubar o ministério, e sim em entender-se com o imperador para 

organizar novo ministério. Há mesmo a versão — negada enfaticamente por todos os 

partidários de Deodoro, e motivo de infindáveis discussões futuras — de que ele teria, ao 

sair do edifício, erguido um “viva” ao imperador.  



Na tarde do dia 15, republicanos militares e civis ainda estavam inquietos, por não ter sido 

formalmente instituída a República. Muitos, incluindo Benjamin, seguiram para a casa de 

Deodoro. O fato é que apenas à noite se formalizou a constituição do governo provisório — 

Deodoro (presidente), Benjamin (Guerra), Quintino Bocaiúva (Relações Exteriores), Rui 

Barbosa (Fazenda), Aristides Lobo (Interior), Campos Sales (Justiça), Eduardo 

Wandenkolk (Marinha) e Demétrio Ribeiro (Agricultura) — e se assinou o primeiro 

decreto, que dizia, em seu artigo 1º: “Fica proclamada provisoriamente e decretada como 

forma de governo da Nação Brasileira — A República Federativa”.  

É importante atentar para o fato de que a República foi proclamada provisoriamente. Esse 

mesmo decreto dizia, em seu artigo sétimo, que se aguardaria “o pronunciamento definitivo 

da Nação, livremente expressado pelo sufrágio popular”. O plebiscito só seria realizado 104 

anos mais tarde, em 1993. A República obteve 86,6% dos votos válidos, contra 13,4% para 

a Monarquia. Na época, obviamente, República e Monarquia já tinham um sentido 

completamente diferente daquele que tinham em 1889.  

 

Celso Castro 
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PROJETO DE PACTO DO ABC DE 1909 

 

Na primeira década do século XX, o recrudescimento da rivalidade regional na 

América do Sul ameaçou a estabilidade geopolítica e provocou uma corrida armamentista 

entre as principais potências da região: Argentina, Brasil e Chile (os países do ABC). 

No Brasil, o programa naval de 1906 previa a aquisição de três encouraçados 

britânicos de última geração, conhecidos como dreadnoughts, entre outros navios menores. 

A perspectiva de rearmamento da Marinha brasileira recebeu duras críticas da ArgentinaXE 

"Argentina", que defendia o princípio da “equivalência naval” entre os países sul-

americanos. O ministro das Relações Exteriores, José Maria da Silva Paranhos Júnior, 

barão do Rio Branco, rebatia as acusações de que a política do Brasil no continente 

estivesse guiada por espírito agressivo ou ambições expansionistas. Questões comerciais 

também contribuíam para tornar mais conflituoso o relacionamento bilateral, muito 

marcado por recriminações mútuas. 

Em reunião ministerial secreta em junho de 1908, o chanceler argentino, Estanislau 

ZeballosXE "Zeballos, Estanislao", sugeriu um plano de mobilização militar para forçar o 

Brasil a reduzir seu programa naval, contemplando inclusive a ocupação do Rio de Janeiro. 

Detalhes do plano apareceram na imprensa de Buenos Aires, e Zeballos foi obrigado a 

renunciar. A situação se tornou ainda mais delicada após o caso do telegrama nº 9: 

ZeballosXE "Zeballos, Estanislao" continuou a denunciar o “perigo brasileiro” e fez 

publicar no jornal La Prensa uma versão (apócrifa, segundo o Itamarati) de telegrama 

cifrado de XE "Rio Branco, barão do (José Maria da Silva Paranhos Júnior)"Rio Branco à 

legação brasileira em Santiago, com conteúdo supostamente hostil à Argentina XE 

"Argentina" . A tensão atingia então seu nível mais alto. 

Para Zeballos, o rearmamento naval brasileiro desequilibrava a posição de seu país em 

relação ao Chile, pois obrigaria a Argentina a atender às necessidades de sua defesa em 

duas frentes diferentes. O Chile, a despeito dos pactos de maio de 1902, ainda possuía 

pendências com a Argentina. Mantinha, porém, boas relações com o Brasil e procurou 



realizar gestões diplomáticas na tentativa de desanuviar as tensões e salvaguardar a 

estabilidade sub-regional. Após haver recebido do enviado chileno, Puga Borne, uma 

minuta de pacto entre os três países, Rio Branco apresentou, em fevereiro de 1909, uma 

contraproposta de Tratado de cordial inteligência política e de arbitramento entre as 

Repúblicas do ABC, ideia que ele próprio vinha amadurecendo desde alguns anos. 

O texto do projeto, com 13 artigos, expressava o desejo das partes de manter e robustecer 

sua amizade recíproca para assegurar a paz e estimular o progresso na América do Sul. As 

partes se obrigavam a submeter à arbitragem os desacordos que não pudessem ser 

resolvidos pela via diplomática. Nas questões mais graves, comprometiam-se a não recorrer 

ao emprego de represálias militares ou declarar guerra antes de esgotados todos os recursos 

pacíficos. Ficava vedada a celebração de tratado de aliança com uma quarta potência contra 

qualquer um dos signatários. Também se obrigavam a impedir que no seu território se 

armassem e reunissem “imigrados políticos” ou se organizassem expedições para promover 

ou auxiliar desordens ou guerras civis nos três países. No caso de revolta contra o governo 

legal, não poderia haver qualquer comércio ou apoio aos insurgentes do outro lado da 

fronteira. Sempre que ocorresse qualquer perturbação da ordem pública, insurreição política 

ou levante militar em país vizinho às três repúblicas contratantes, seus governos buscariam 

concertar entre si a melhor forma de proceder, de acordo com o direito internacional.  

O projeto de pacto implicava, em princípio, uma aliança política entre os países do ABC 

para exercer uma “influência compartilhada” na região. Na visão brasileira, uma entente 

cordiale entre as principais potências da América do Sul traria elementos de ordem ao 

sistema regional e seria, ademais, um instrumento de projeção dos três países no mundo. 

Nesse sentido, o ABC não teria por que ser antiamericano e se apresentava como iniciativa 

complementar à política de aproximação do Brasil com os EUA, conforme Rio Branco 

sustentava. As negociações, no entanto, não lograram avançar. A Argentina, por exemplo, 

relutava em consentir que um entendimento do ABC alienasse outros países vizinhos, a 

exemplo do Peru, seu aliado, que como a Bolívia tinha diferendos com o Chile. Como 

resultado, o tratado não pôde ser concluído. 



Em 1910, os dois primeiros encouraçados comprados pelo Brasil foram entregues: o Minas 

Gerais e o São Paulo. De acordo com seus planos de rearmamento naval, com os olhos 

voltados para o incremento da capacidade naval de seu vizinho, a Argentina também 

encomendou a construção de dois encouraçados nos Estados Unidos. Naquele mesmo ano, 

contudo, o presidente eleito argentinoXE "Argentina", Roque Sáenz Peña XE "Sáenz Peña, 

Roque" , de regresso da Europa, visitou o Rio de Janeiro a convite de Rio BrancoXE "Rio 

Branco, barão do (José Maria da Silva Paranhos Júnior)". A visita marcou um momento de 

relativa diminuição das fricções bilaterais, dentro do espírito da famosa frase do mandatário 

argentino: XE "Sáenz Peña, Roque"  “Tudo nos une, nada nos separa”. Em 1911, Sáenz 

Peña XE "Sáenz Peña, Roque"  enviou o diplomata Ramón J. Cárcano XE "Cárcano, 

Ramón J."  para conversar com Rio Branco e propor que o Brasil desistisse de comprar um 

terceiro encouraçado para sua Marinha. Chegou-se a um acordo de cavalheiros, e o Rio de 

Janeiro, encomendado à Grã-Bretanha, ainda em construção, seria posteriormente vendido 

à Turquia, sob a justificativa de restrições orçamentárias XE "Turquia" .  

Diante das aquisições dos países vizinhos, o Chile, preocupado sobretudo com o aumento 

do poder naval argentino, também firmou contratos, em 1911, para a compra de novos 

encouraçados. Mas, com o início da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a reorientação 

da indústria militar para o esforço de guerra nos principais países fornecedores e as 

dificuldades econômico-financeiras nos países sul-americanos, entre outros fatores, 

diminuíram a intensidade da competição por armamentos no Cone Sul. Os encouraçados 

argentinos (Moreno e Rivadavia) foram entregues em 1915 (restaurando o pretendido 

equilíbrio com os dois encouraçados brasileiros), e o Chile recebeu apenas um (Almirante 

Latorre) dos dois navios de guerra que havia originalmente encomendado. 

A guerra na Europa reforçou a necessidade de que os países até então distanciados do 

conflito declarassem sua neutralidade e buscassem aliviar, de forma preventiva, os focos de 

atrito em suas próprias regiões. Assim, em 25 de maio de 1915, Argentina, Brasil e Chile 

firmaram, em Buenos Aires, um tratado para facilitar a solução pacífica de controvérsias 

internacionais, com o propósito de reafirmar a comunhão de ideais e interesses e consolidar 



suas relações de estreita amizade, “conjurando a possibilidade de conflitos violentos no 

futuro”. Seriam submetidas ao exame e parecer de uma Comissão Permanente as 

controvérsias entre as partes originadas no futuro que não tivessem sido resolvidas por via 

diplomática nem submetidas a arbitramento. 

Ainda que menos abrangente em termos de coordenação política do que o projeto de 1909, 

o Tratado do ABC de 1915 foi criticado por aqueles que viam os acordos sub-regionais 

como prejudiciais à coesão da solidariedade continental (na mesma época, os EUA 

propunham celebrar um tratado pan-americano para articular a defesa da integridade 

territorial dos países do Hemisfério Ocidental). O Tratado não foi ratificado pela Argentina 

e não teve maiores consequências para a política regional. 

 

Eugênio Vargas Garcia 
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PUJOL, Alfredo  

*dep. fed. SP 1900. 

 

Alfredo Gustavo Pujol nasceu em São João Marcos (RJ) no dia 20 de março de 

1865, filho de Hippolyte Gustave Pujol e de Maria Castro Pujol. 

Iniciou seus estudos com o pai, que era educador. Mudando-se para São Paulo, continuou 

seus estudos e ingressou na Faculdade de Direito dessa cidade. Durante o curso trabalhou 

como revisor de jornais e professor particular, e iniciou sua militância política defendendo, 

ao lado de Francisco Glicério, a causa republicana. Formou-se em 1890 e passou a advogar 

na capital paulista. 

Em 1892 foi eleito deputado estadual pelo Partido Republicano Paulista (PRP). Ainda 

como membro do Legislativo estadual, foi nomeado pelo presidente do estado de São Paulo   

Bernardino José de Campos Júnior (1892-1896) secretário do Interior, cargo que ocupou de 

meados de 1894 até maio de 1896. Reelegeu-se deputado estadual em mais duas 

legislaturas, de 1895 a 1897 e de 1898 a 1900. Em janeiro desse último ano foi eleito 

deputado federal pelo estado de São Paulo, na legenda do PRP. Assumiu sua cadeira na 

Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, em maio, mas renunciou 

ao mandato poucos meses depois, em 29 de dezembro. Sua renúncia foi motivada por 

desentendimentos com o então presidente da República Campos Sales (1898-1902) acerca 

da Comissão de Verificação de Poderes, responsável pelo reconhecimento dos 

parlamentares eleitos. Discordando da orientação do presidente e sem apoio político 

federal, abriu mão do mandato. 

 Em 1901 voltou ao parlamento estadual, novamente eleito pelo PRP, para a 

legislatura 1901-1903, na qual fez forte oposição a Campos Sales. Em 1907 elegeu-se 

novamente deputado estadual e entre os anos de 1909 e 1910 participou da campanha 

civilista, movimento de apoio à candidatura de Rui Barbosa à presidência da República 

em oposição ao marechal Hermes da Fonseca, que foi afinal eleito. A campanha assumiu 

caráter antimilitarista e defendeu mudanças constitucionais, entre elas a introdução do 



voto secreto. Mesmo após essa derrota política, foi sucessivamente reeleito até o ano de 

1915. 

 Além da política, dedicou-se à literatura, analisando vários romances de autores 

importantes, como O homem de Aluísio Azevedo e A carne de Júlio Ribeiro. Ao lado da 

crítica, dedicou-se à conferência literária, gênero introduzido por Medeiros e 

Albuquerque e cultivado por Olavo Bilac, Coelho Neto e muitos outros escritores do Rio 

de Janeiro e de São Paulo. Suas conferências mais famosas foram as realizadas na Cultura 

Artística de São Paulo, sobre a personalidade e a obra de Machado de Assis. Pelo 

destacado sucesso alcançado com esses trabalhos, foi eleito membro da Academia 

Brasileira de Letras em 14 de novembro de 1917, ocupando a cadeira 23 na sucessão de 

Lafayette Rodrigues Pereira. 

 Colaborou nos jornais o Diário Mercantil e o Estado de São Paulo, nas revistas 

Educação e Galeria Ilustrada, além de periódicos das cidades de Campinas e do Rio de 

Janeiro. Foi também consultor jurídico da Associação Comercial de São Paulo e membro 

da Academia Paulista de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 

Faleceu na cidade de São Paulo em 20 de maio de 1930. 

Escreveu Mocidade e poesia – conferência (s.d.), Homenagem à memória de Sadi Carnot – 

discurso (1894), Floriano Peixoto – discurso (1895), O direito na confederação (1898), 

Manual de audiências (1908), Processos criminais (1908), Machado de Assis – 

conferências (1917) e Análise de A carne, de Júlio Ribeiro – artigo publicado na Revista do 

Brasil número 23. 

 

Raimundo Helio Lopes 
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PY, Manuel  

* dep. fed. RS 1894-1896. 

 

Manuel Py nasceu no Uruguai em 1849, filho de Francisco Py e de Matilde Pimentel Py.  

Com poucos meses de nascido, mudou-se para Bajé (RS), onde foi batizado.  

Na sua vida profissional dedicou-se ao comércio, conseguindo grande renome e fortuna no 

estado. Em 1873 casou-se com Maria da Glória Batista. 

Em 1891 foi nomeado diretor da Companhia Hidráulica Porto-Alegrense, função que 

exerceria até 1892. Ainda em 1891 foi um dos fundadores da Fiação e Tecidos Porto-

Alegrense (Fiateci), importante indústria têxtil do estado. Em 1892 foi eleito deputado 

estadual na legenda do Partido Republicano Rio-Grandense (PRR), então liderado por Júlio 

de Castilhos. Permaneceu na Assembleia Legislativa gaúcha até 1894, quando foi eleito 

deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul. Assumiu, em 22 de novembro desse 

ano, sua cadeira na Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, e 

exerceu o mandato até o final da legislatura, em dezembro de 1896. 

No ano seguinte voltou ao Legislativo estadual e foi reeleito, sucessivamente, até 1908. Foi 

membro da Comissão de Orçamento e nos últimos quatro anos assumiu a presidência da 

Assembleia gaúcha. 

De 1913 a 1922 foi incorporador e principal acionista do Banco Comercial Franco-

Brasileiro. Foi também diretor da Companhia Carris Porto-Alegrense, diretor da 

Companhia Predial e Agrícola e loteador de vários bairros de Porto Alegre, responsável 

pela expansão urbana dos bairros Auxiliadora, Higienópolis, São João e Medianeira. 

Faleceu em Porto Alegre no dia 10 de julho de 1926. 

 

Raimundo Helio Lopes 

 

FONTES: ABRANCHES, J. Governos; CÂM. DEP. Deputados brasileiros; Registro de 

casamento da Igreja das Dores ( livro 1, p. 92). Disponível no arquivo público de Porto 

Alegre. 
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